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Skibsdata:  Sagsnummer:       Køllægning:       Synsdato:       

Kontrolnummer:       Skibets navn:       MMSI nr.:       

IMO-nummer:        Hjemsted:       GT/BRT:       

Officielle kW:       Anvendelse:       Kendingsbogstaver:       
Synstype:       

Rederi:       

Inspektørens egne bemærkninger:       

 
Skibe med tilladelse til at medtage maksimalt 12 passagerer skal synes med mellemrum af 27-33 måneder. 
Skibe med tilladelse til at medtage mere end 12 passagerer skal synes med mellemrum af 9 - 15 måneder. 
Skemaet ”Inspektion af den udvendige Bund” skal desuden benyttes ved hvert syn i begge tilfælde. 
Synene inkl. syn på den udvendige del af bunden kan ikke udsættes mere end 33 henholdsvis 15 måneder. 
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Forklaring til forkortelser: 

OK betyder at der ikke er stillet krav på området  
KRAV betyder at der er stillet krav på området 
N/A (Not Applicable) betyder at området ikke er relevant for pågældende skib 
AC (Acceptance Class) betyder at Søfartsstyrelsen accepterer klassens syn mv., men udsteder selv evt. certifikat 
Init: Initialerne på den der har synet og eller sagsbehandlet punktet.  
 
 

 

Skyldtes evt. udløste krav manglende vedligehold, kan denne regelhenvisning og kode benyttes:    

Teknisk Forskrift nr. 15 af 20 -11 -2000 om bevaringsværdige skibe mv. , Kap. 9, synskode:  2550 
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Certifikater mv. 

 O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns
kode 

Fartstilladelse.          6015 
Bilagsmappe          6090 
Kaldesignalsbevis.          6070 
Målebrev.          6085 
Nationalitetsbevis.          6080 
Fribordecertifikat/lastliniecertifikat.          6030 
Kloakspildevandscertifikat (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer)          0199 

Affaldjournal (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer- udenrigsfart )          2320 
Affaldsplan (tonnage ≥ 400 eller mere end 15 personer)          2330 
Skema over godkendt udstyr (Record)          6065 
Stabilitetsoplysninger          0930 
Besætningsfastsættelse          0135 
ISM, kopi af DOC-certifikat          0116 
ISM, SMC-certifikat          0117 
Skibsdagbog (fart uden for 3° øst eller tonnage ≥300)          0190 
Maskindagbog (effekt ≥749 kW og krav skibsdagbog)          0190 

Dokumentation for Athen forsikring(skibe i klasse C og D) 1          0190 

Athen certifikat (skibe i klasse A og B) 1          0190 
 

Besætningskontrol – stikprøve 

Lov om skibes besætning § 7 stk. 2 (DIS-skibe) 
Bekendtgørelse 832/1999 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og sønæringsbeviser § 4 og 48. 
Bek. 71/2001 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe §2 
Bekendtgørelse 438/2005 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere § 2 
Medd. fra Søfartsstyrelsen A kap IX B regel 11.1 og Medd. Fra Søfartsstyrelsen A Kap. XI A regel 4.8-11. 
Vejledning nr. 2 af 7. juni 1995 pkt. 16 (røgdykkerkursus) 

Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 

Syns 

kode 

Har besætningen de relevante STCW – beviser i relation til besætningsfastsættel-
sen?          0299 

GMDSS certifikater.          0223 
Anerkendelsesbeviser for udenlandske officerer.          6097 
Sundhedsbevis.          6096 
Sygdomsbehandlerkursus.          0251 
§ 16 (Arbejdsmiljøkursus).          6095 
Røgdykkerkursus.          0299 
 

Konstruktion  INIT       

Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger Syns 
kode 

Indvendige skibssider, dæk, tanktop og skodder, spanter, bjælker og andre styrke-
elementer          0999 

Befæstigelsen af frit opstillede tanke          0999 
Ballasttanke, forpeaktank, (skotventil), besigtiget indvendigt. (33 mdr. +/- 6 mdr. )          0940 

                                                           
1 Hvis certifikatet eller anden dokumentation for forsikring ikke forefindes (01-01-2013), kontaktes Søfartsstyrelsen / SKIBE for afgørelse (erstatningsansvar for pas-
sagerer). 
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Konstruktion  INIT       
Ballasttanke trykprøvet. (33 mdr. +/- 6 mdr. )          0940 
Brændolietanke besigtiget indvendigt (almindeligvis halvdelen af skibets tanke, ef-
ter inspektørens skøn) termin: (33 mdr. +/- 6 mdr. )           0940 

Brændolietanke trykprøvet (trykprøvning foretages ved hovedsyn hvert 5. år +/- 6 
måneder).          0940 

Ferskvandstanke besigtiget (33 mdr. +/- 6 mdr. ).          0940 
Ferskvandstanke trykprøvet. (trykprøvning foretages ved hovedsyn hvert 5. år +/- 
6 måneder).          0940 

Master, rig, bomme, spils understøtning, fortøjningsarrangement samt disses be-
fæsttigelse og understøtning.          0999 

Dæk, støtter, skanseklædning, gelændere, overbygninger, nedgangskapper, koøjer, 
med blændklapper samt andre lukke- og skalkemidler herunder luft og pejlerør 
samt ventilatorer. 

   
      

0999 

Maskinanlæg  (Se bestemmelserne i tillæg 7) 
Generel inspektion af fremdrivningsmaskineriet (herunder eventuel dokumentation 
for foretagne motoreftersyn)          1410 

Stop for motorer anbragt udenfor maskinrum.          1499 
Kontrol af reservestartmulighed for hovedmotor. (akk.. batterisæt /startluft)          1499 
Generel inspektion af brændoliesystem.          1499 
Motorers eksterne højttryksrør mellem pumpe og dyse forsynet med dobbeltvæg-
get rørsystem samt opsamlingsmulighed m/alarm 2a   
Gælder ikke nødmotorer, motorer i redningsbåde samt andet nødudstyr 

   
      

1499 

Generel inspektion af smøreoliesystem.          1499 
Generel inspektion af system for andre brændbare olier.          1499 
Inspektion af evt. startluftsystem.          1499 
Evt. trykluftbeholdere besigtiget indvendigt og/eller trykprøvet indenfor de sidste 
5 år          1499 

Generel inspektion af kølevandssystem.          1499 
Udgangsforholdende fra maskinrum og evt. selvlukkende døre i maskinrumsskot 
fra maskinrum og herunder evt. nødudgang.          1499 

Mærkning af div. ventiler for lænsning, ballast, tanke, olier m.m.          1499 
Evt. bundvandsalarmer for maskinrum samt betjening af søventiler.          1499 
Styremaskineanlæg afprøvet.          0936 
Evt. arrangement for nødstyring afprøvet.          0936 
Generel inspektion af maskinrum for konstatering af ryddelighed, renlighed og 
brandrisici.          1499 

Afskærmning af bevægelige dele. (kileremtræk, koblinger, skrueaksler og lignen-
de).          1460 

Isolation og afskærmning af aftræksrør, udstødsrør.          1460 
Generel inspektion af gelændere, håndlister, fodskærme eller lignende samt af lej-
dere, dørk og ristværker.          1499 

Pejlearrangementer og hurtiglukkere for brændselsolie m.v.           1499 
Fjernbetjening til standsning af brændsels-olietransferpumper, trimpumper, filtre, 
oliefyringsaggregater, centrifuger og lign.           1499 

Fjernbetjening for ventilationsstop kontrolleret.          1499 
Opslag “GIV AGT MASKINANLÆG” opsat.          1499 
Elektriske anlæg (Bekg. 173 af 21/5 1965) 
Generel inspektion af den elektriske installation omfattende kabler, forholdsregler 
mod stød, brandfare og andre faremomenter af elektrisk art          0541 

Kabel m.v. for el-landtilslutning.          0541 
Evt. el-svejseaggregat m.v.           0541 
Elektriske nødenergikilder.          0541 
Isolationsmålingsattest. 
(24 mdr. +/- 6 mdr., dog 27 - 33 mdr., for skibe under 20 tons og med indtil 12 
personer udover besætning) 

   
      

0541 
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Kapitel I - Almindelige bestemmelser INIT      

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.9 Reservedelsliste hvis fart uden for indskrænket fart.          6096 

.10 Skibets adgangsmidler eller særlige arrangementer for færdsel 
til og fra borde.           0956 

.11 Forskriftsmæssig lodslejder (>1,5m).          0955 

.12 Arbejdsveste og livliner.          0810 

.14 Brandvagt mellem 2200 og 0600.          0710 

.15 Sikkerhedsinstruktion, mønstring og øvelser.          0695 
 

Optælling og registrering af passagerer iht. TF nr. 7 af 15. december 1998 INIT      

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

§ 3 Antal ombordværende personer registeret ved hver afgang.           9030 

§ 4 Der foretaget registrering af passagerer ved navn (rejser >20 sm fra 
afsejlingsstedet)          9030 

§ 3,4 Bliver oplysninger overgivet til landorganisationen?          9030 
 

Kapitel 2-1 – Konstruktion, stabilitet, maskineri, elektriske anlæg og lastelinier INIT      

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.5 Ankerudrustning – Fartøjer med en længde indtil 15 m: 
Ankre, Kædeforfang, ankertov (tillæg 2 tabel 1, side 80).          1320 

.8 
Ankerudrustning – Skibe med en længde på 15m – 40 m:  
Ankre, kædeforfang, ankerwire/ankerkæde, spil (tillæg 2 tabel 
2, side 81). 

   
      

1320 

.12 Ankerudrustning – Skibe af en længde over 40m: 
Ankre, kædeforfang, ankerkæde, spil           1320 

.13 2 stk. fortøjninger i skibe under 15 m og 4 stk. i skibe over.           1310 

.14 Slæbetrosse i skibe over 15 m (tillæg 2 tabel 3, side 83).           1399 

.18 Letvægtsopgørelse hver 5. år (mere end 12 passagerer).           0930 

.23 Oliefyringsanlæg, centralvarme, olieovn, efterset og i (tillæg 5)          9416 

.24 Flaskegas - installationen kontrolleret og (tillæg 6).          9416 

.24 Placering af beholdere for flaskegas kontrolleret.          9416 

.24 Opslag “GIV AGT GASANLÆG” og “TRYKFLASKER FJERNES 
VED BRAND" opsat.          0399 

 Er evt. anlæg for svejsning med acetylen og oxygen inkl. skilt-
ning, placering af beholdere, efterset og i orden           0399 

.26 Lænsemidler inkl. kontraventiler (riste/sugekurve) afprøvet           1440 

.32/.33 To maskindrevne lænsepumper afprøvet.          1440 

.37 Skanseklædninger/rækværk kontrolleret. (min. 0,9 meter)          0999 

.39 Lænseporte efterset.           1288 

.40 Fribordet svarer til stabilitetskravene.          1299 

.40 Pejle og luftrør samt ventilationsåbninger efterset.           1275 

.40 Døre/tærskler, luger/lugekarme, skiltning, lugedæksler efterset.          1299 

.41 Fribordsmærker påmærket.          1299 
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Kapitel 2-2 – Konstruktion – brandsikring, opdagelse og slukning af brand INIT       

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.1 Brandisolering af kabys under dæk kontrolleret.          0710 

.2 Ubrændbare plader ved varmekilde (kabys over dæk).          0710 

.4 Aptering af brandbart materiale forsynet med åbent sprinkler-
anlæg og røgdetektorer.          0725 

.5 Aptering af ubrændbart materiale dækket af brandmeldeanlæg.          0715 

.7 Nødudgang (min 60x60 cm) fra alle større rum          0716 

.9 Brandpumpe og nødbrandpumpe (evt. transportabel for skibe 
< 100 ton) afprøvet           0740 

.13 Brandstudse, brandslanger, tågestrålerør kontrolleret           0730 

.15  Min en transportabel ildslukkere i maskinrum          0730 

.16 45 kg skumslukker eller lign. ved motorer over 375 kW          0730 

.17 Ildslukkere i tjeneste- og opholdsrum.          0730 

.19 Min. 2 stk. reserveildslukkere          0730 

.20 Evt. fritureslukningsanlæg.           0730 

.21 2 foreskrevne brandudrustninger efterset (>150 ton)          0735 

.22 Fast anbragt brandslukningsanlæg for maskinrum.           0725 

.23 Sprinkleranlæg kontrolleret           0725 

.24 Brandvisnings- og brandalarmanlæg for maskinrum og apte-
ring.           0715 

 

Kapitel 2-3 – Opholdsrum INIT       

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.1 Opholdsrum for driftsbesætningen tilstrækkelig til den fast-
satte          0399 

.2 Generel inspektion af opholdsrum for konstatering af blandt andet 
ryddelighed og renlighed           0413 

.2 Udgangsforhold inkl. skiltning fra opholdsrum, herunder nødudgan-
ge. (Bekg. 67 af 28/2 1977 om mandskabets opholdsrum)          0380 

.2 Ventilation, belysning, herunder evt. nødbelysning og orienteringsbe-
lysning           0320 

Opholdsrum for andre end til besætningen 
.9 Generel inspektion herunder udgangsforhold, med lys og skilte.          0413 
.10 Lukkede rum til alle ved sejlads 1. okt. – 30. apr.          0399 
.12 Ved overnatning 0,85 m2 fri dørkflade pr. person i lukkede rum.          0399 
.12 Ved overnatning siddepladser og køjeplads til alle.          0399 
.12 Passende antal toilet- og vaskerum.          0330 
.12 Ved overnatning kabys og passende proviantrum.          0410 
.12 Tilstrækkelig ventilation.          0320 
.13 Ikke overnattende 0,85 m2 fri dørkflade pr. person i lukkede rum          0399 
.13 Evt. yderligere personer på frit dæk 1. maj – 30. sep. (0,55 m2 )          0399 
.13  Ved ikke overnattende mindst 1 WC og håndvask med ferskvand.          0330 
.13  Tilstrækkelig ventilation til lukkede rum.          0320 
.14 Hejsebåre af egnet type (Bt≥ 150 ton)          0371 
Drikkevand 
.15 Påfyldningsrør med dæksel 400 mm over dæk og mærket.          0430 
.15 Tanke forsynet med pejleanordning og luftrør med net.          0430 
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Kapitel 3 – Redningsmidler og –arrangementer. INIT      

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.1 Redningsveste med lys for voksne.2 (105 % )          0660 

.2 Redningsveste med lys for børn.3          0660 

.4  Redningsveste opbevares på dæk tydeligt afmærket samt instruktion          0660 

.5 , .6 Redningsdragter og er disse anbragt så nær udskibningsstedet som 
muligt og ikke i soverummene?          0663 

.8. 2 redningskranse.4           0650 

.11 Indskibningslejder.5           0699 

.13 Mindst 2 redningsflåder samt overkapacitet 25 %.          0620 

.15 Uden for indskrænket fart 100 % flåder i hver side.          0620 

.17 Flåder anbragt på ramper fri af gelænder og andet.          0699 

.17 Hydrostatisk udløser ved flådesurringer.          0699 

.18 Redningsflåder og udløsere efterset – instruktion opsat.          0699 

.20 Redningsnet og lejder.6           0699 

.21 Båd + udrustning (Bekg. 173 af 21/5 1965 § 297)          0699 

.22 Nødbelysning ved redningsmidler.7          0699 

.23 Nødsignaler.8          0640 
 

Kap 4 - Radiokommunikation (dette kapitel skal udføres af Søfartsstyrelsen eller en af 
Søfartstyrelsen autoriseret virksomhed) INIT      

Regel Synes  (gælder nye og eks. Skibe) 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

 Radioinstallationen forsynet med fartøjets navn, kaldesignal, 
MMSI nr. og opslag.          1699 

 Radiobatteri.          1699 
 Vedligehold under sejlads mv.          1699 

A1 
 VHF-DSC          1651 
 FLOAT-FREE  EPIRB  (ikke krav i område D).          1671 
 SART          1699 
 BÆRBAR VHF          1651 
 NAVTEX  (ikke krav i område D).          1699 

A2 
 VHF-DSC.           1651 
 MF-DSC           1621 
 FREE-FLOAT EPIRB.          1671 
 SART          1699 
 BÆRBAR VHF          1651 
 NAVTEX.          1699 
 Alt foreskrevet radioudstyr afprøvet.          1699 

 

                                                           
2a Gælder for eksisterende skibe (bygget før 1. april 2007) senest 1. april 2010 – dog kan eksisterende skibe med motorer ≤ 375 kW, hvor brændstofpumper forsyner 
mere end en dyse anvende anden egnet indeslutning. 
2 Lys gælder kun ved natsejlads 
3 10% kun såfremt der medtages børn. 
4 Tonnage>150 dog 4 redningskranse. 1 krans med 30 m line øvrige m. lys 
5 Hvis højden> 1,5 m til indskibningsdækket 
6 Gælder kun for skibe med en tonnage > 50 der har fået fritagelse for båd 
7 Gælder ved sejlads mellem 1800 – 0600 samt for alle med tonnage > 150 
8 Bestående af 12 faldskærmssignaler og 2 røgsignaler Fart solopgang til solnedgang kun 6 faldskærms + 2 røg 
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Kapitel 5 – Sejladsens betryggelse INIT      

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.1 Oprettede søkort og sejlhåndbøger (fiskeriårbog) til fartsområ-
det.          1560 

.2 Kikkert, barometer, vagtur, ekkolod og radaranlæg.          1500 

.2 Radarreflektor. (tonnage < 150 anbefales)           1500 

.3 Magnetkompas med belysning og årlig deviationsundersøgelse.           1541 

.4 Lanterner, signalfigurer, lydsignalapparat, klokke jfr. Søvejsreglerne.           1500 

.5 
Uden for europæisk fart skal forefindes GPS, sekstant, kronometer, 
stopur, log, signalbog, int. signalflag, reservekompas og reservelan-
terner 

   
      

1500 
 

Kapitel 9 – Sikker skibsdrift INIT      

Regel 
Synes Området synes ikke ved det periodiske syn når gyldig 
certificering efter ISM-koden forefindes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

           2550 
 

Kapitel 20 – Behandling og opbevaring af kloakspildevand INIT      

Regel Synes 
O

K
 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

.4.1 Kontrolleret rørledning, pumpe, koblingsflange til ilandpump-
ning          2930 

.5.1 Opbevaringstank og kapacitet svarer til skibets anvendelse og 
antal personer           2930 

.5.3 Alt kloakspildevand føres til behandling/opbevaring          2999 
 

Kapitel 21 – Forebyggelse af olieforurening fra skibe INIT       

Regel Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
kode 

13 
(3) 

Ved tonnage under 400 men over 15 m længde landtilslutning 
med pumpe og et olie/vand-separeringssystem samt en opbeva-
ringstank på mindst 1 m3 eller lignende godkendt system 

   
      

1700 

 

Dokumentation luftforurening 

Medd. fra SFS nr. 3 / 2007, s. 67 

O
K

 

K
R

A
V

 

A
/C

 

N
/A

 

Bemærkninger 

Syns 

kode 

 tonnage < 400 – national fart: (EIAPP)   
serieproducerede motorer mellem 130 kW og 749 kW typegodkendel-
sescertifikat der viser, at grænseværdi er overholdt.           3099 

ikke serieproduceret motorer mellem 130 kW og 749 kW - EIAPP certi-
fikat og technical file.           3099 

tonnage < 400 – international fart: (EIAPP)  

> 130 kW EIAPP certifikat og technical file           3099 
 

Forebyggelse af forurening med affald - anmeldelse og indskærpelse.  INIT       

Krav kap. 24 og MST. BEK 1207 af 07-12-2008 O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
koder 

Har skibet foretaget anmeldelse af affaldsmængder til ankomsthavnen? 9          2120 

Hvis NEJ - er indskærpelsen fra Miljøstyrelsen udleveret til skibets fører.            2120 

                                                           
9 Har skibet dispensation fra Miljøstyrelsen, angives dette under bemærkninger. 
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Forebyggelse af forurening med affald - anmeldelse og indskærpelse.  INIT       

Krav kap. 24 og MST. BEK 1207 af 07-12-2008 O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 
Syns 
koder 

Er der overensstemmelse imellem indberettede og beholdningen ombord ?          2120 

Har skibet afleveret affald til landanlæg?          2120 

Har skibet rester ombord til næste havn? 
Hvis ja, angives havnen under bemærkninger          2120 

≥ 12 m: Opslag om bortskaffelse af affald.          2310 

≥ 400 t eller mere end 15 personer: Plan for behandling af affald.          2320 
≥ 400 t eller mere end 15 personer: Affaldsjournal.          2330 
3 containere.           2399 

 

Medd. fra SFS A, kap. IX - Medicinkiste INIT      

Synes 

O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger 

Syns 

kode 

Medicinkisten i overensstemmelse med fartsområdet.          0371 
Lægebog og radiomedical blanketter. (Undtagen medicinkiste C)          0371 
Opbevaring af medicinen. (A kiste i skab, B i flexibag, C i plastkasse)          0371 
Medicinkisten efterset, og kontroldokumentet ført.  
(føreren kan selv udføre dette syn)?          0371 

Mobilt genoplivningsudstyr samlet og klar til brug.          1680 
Mobile genoplivningsudstyr efterset hver 3. måned? § 17 stk. 5          1680 
 

Arbejdspladsvurdering (APV) INIT       

Krav i Medd. A kap. I A, regel 2(2)  O
K

 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger Syns 
kode 

Der skal forefindes skriftlige risikovurderinger/arbejdspladsvurderinger  (APV) 
for de arbejdsprocesser, der har særlig betydning for sikkerhed og sundhed.          7020 
 

Asbest INIT       
Medd. A kap. II A reg. 1-8, Medd. A kap. II C reg. 8 og bilag 2,  
Medd. B kap. II-1 afsnit A-1 reg. 3-5. O

K
 

K
R

A
V

 

N
/A

 

Bemærkninger Syns 
kode 

Er skibets asbestforhold fastlagt og dokumenteret overfor Søfartsstyrelsen?          7075 
Hvis krav: 
Det skal fastlægges og dokumenteres om der er asbest ombord  
(af anerkendt prøveinstitut eller klassifikationsselskab)  

         7075 

Er der taget ”asbestforholdsregler” ombord i form af APV, forsegling mv.          7075 
 

Rygepolitik INIT       
Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer (i kraft pr 15-08-2007) 
Dog med vejledningsperiode indtil 01-01-2008! O

K
 

K
R

A
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N
/A

 

Bemærkninger Syns 
kode 

Forefindes skriftlig rygepolitik og er denne tilgængelig for alle om bord?          7090 
 

Bemærkninger (Skrivefeltet har ubegrænset antal tegn) 
      

 

Synende inspektør 
 

                    
Sted  Dato  Underskrift 

 


