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Fælles messe og diverse dispensationer fra opholdsrum A 546 – 

NB 105 Søby Værft, Faaborg/Lyø/Avernakø-færge 

 

Søfartsstyrelsen har ved skrivelse af 12. april 2012 anmodet om FOAs 

bemærkninger til anmodning på rederiets vegne (Ø-færgen) fra Jens 

Kristensen – Consulting Naval Architect om dispensation for en række 

krav i forbindelse med bygning af ny færge til Faaborg/Lyø/Avernakø. 

 

Det drejer sig konkret om dispensation fra ”Meddelelser fra Søfartssty-
relsen ”D”, kapitel II-3 Afsnit II-3 ”Skibsmandskabets opholdsrum”, på 
følgende områder: 
 

1. Regel 8-9 Soverum, størrelse, indretning m.v. 
2. Regel 9 Køjer 
3. Regel 11 Særskilt spiserum for officerer og dæks- og maskinfolk 
4. Regel 13 Særskilte toiletter for officerer og dæks- og maskinfolk 
5. Regel 15 Rum for tøjvask 
6. Regel 18 Kabysrum og proviantrum adskilt fra spiserum og ka-

bys, hvor der anmodes om accept af fælles spiserum  
 

Søfartsstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at ansøgningen om di-
spensation ligeledes bør omfatte krav i Regel 10 ”Skabe til arbejdstøj” 
om omklædningsfaciliteter. Styrelsen er dog af den opfattelse, at den 
regel er opfyldt ved, at rummet med hvile/sovepladser er indrettet med 
skabe, ligesom dækskontoret giver mulighed for skift og opbevaring af 
arbejdstøj 
 
Det fremgår videre af Søfartsstyrelsens skrivelse,  

� at færgen skal sejle i fast rutefart mellem Faaborg – Lyø - Aver-
nakø, normalt i tidsrummet mellem kl. 05.00 og 23.00 og ligger 
om natten i Faaborg 

� at færgen har en besætning på 3 personer, som alle er bosat i 
Faaborg og overnatter hjemme 

� at færgen indrettes med et fælles opholdsrum for mandskabet 
med bad og toilet (som samtidig er brotoilet) 
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� at crew room indrettes med de nødvendige faciliteter og kan 
bruges som spiserum 

� at der etableres 2 hvilepladser/sovepladser i separate rum, som 
kan benyttes af besætningsmedlemmer, der ikke kan nå hjem, 
når færgen ligger i havn om natten. 

 
FOA er af den opfattelse, at der i dispensationsansøgningen mangler 
oplysninger om, hvorvidt der er rådighedsvagter i tidsrummet kl. 23.00 
– 05.00. Det er FOAs opfattelse, at hvis der er rådighedsvagt eller ind-
føres rådighedsvagt bør der være soverumsfaciliteter på skibet eller i 
land for de nødvendige besætningsmedlemmer (3), hvis de skal kunne 
overholde responstiden.  
 
Alternativt skal der være aftaler om dispensation for responstiden, hvis 
det forudsættes, at besætningsmedlemmerne skal overnatte hjemme. 
Det vil samtidig forudsætte, at der kun ansættes besætningsmedlem-
mer, som bor i nærområdet. 
 
I den sammenhæng skal FOA påpege, at det er misvisende, at det op-
lyses, at alle besætningsmedlemmer er bosat i Faaborg, samtidig med, 
at det anføres, at sovepladserne kan benyttes af besætningsmedlem-
mer, der ikke kan nå at komme hjem, når færgen ligger i havn om nat-
ten i Faaborg! Det kunne opfattes på den måde, at ikke alle vil være i 
stand til at overholde responstiden, hvis de overnatter hjemme. 
   
Konklusionen er således, at FOA ingen indsigelser har i forhold til de 
ansøgte dispensationer, hvis der ikke er rådighedsvagter i tidsrummet 
23.00 – 05.00.  
 
Med venlig hilsen 

 
Reiner Burgwald 
Sektorformand 

  


