
 
 
 
 
  

 

 

 
FOA 
Staunings Plads 1-3 
1790  København V  
 
Telefon 4697 2626 
Telefax 4697 2300 
 
Giro 8 01 47 95 
 
E-mail 
foa@foa.dk 
a-kassen@foa.dk 
 
www.foa.dk 

 

Dato: 

01.01.2001 

 
Cpr.nr.: 

000000-0001 

 
Ref.: 

REF/REF/REl 

 

Nybygning Agersø Færge A 547 – Dispensation for opholdsrum 

 

Søfartsstyrelsen har ved skrivelse af 23. marts 2012 anmodet om FOAs 

bemærkninger til ansøgning fra A/S Jørgen Petersen-Rådgivende Skibs-

ingeniører på rederiets vegne om dispensation for en række regler i 

forbindelse med bygning af ny færge til Agersø overfarten. 

 

Det drejer sig konkret om dispensation for ”Meddelelser fra Søfartssty-

relsen D, kapitel II-3, Opholdsrum på følgende områder: 

 

1. Regel 8-9 Soverum og køjer, hvor der anmodes om fritagelse 

for soverum om bord 

2. Regel 11 og 18 Spiserum og kabys, hvor der anmodes om ac-

cept af fælles spiserum og fritagelse for etablering af kabys 

3. Regel 13 Særskilt toilet og bad, hvor der anmodes om accept af 

fælles bad og toilet. 

 

Det er FOA bekendt, at der i forbindelse med færgedriften vil være 10 

ansatte, hvoraf kun 2 ansatte har bopæl på Agersø, at færgen sejler 

dagligt fra kl. 05.00 – 24.00, og at færgen er oplagt på Agersø om nat-

ten. 

 

Besætningen på færgen skal arbejde i holddrift med en formiddagsvagt 

i perioden kl. 05.00 – 14.30, en eftermiddagsvagt fra kl. 14.30 – 24.00 

samt at der i forbindelse med eftermiddagsvagten er en rådighedsvagt 

fra kl. 00.00 – 05.00. 

 

Det er FOAs opfattelse, at hvis bemandingen og de planlagte vagter 

skal hænge sammen må en forudsætning for, at der kan gives fritagel-
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se for soverum om bord på færgen være, at rederiet stiller soverums-

faciliteter til rådighed i land (på Agersø) og betaler alle hermed for-

bundne udgifter inklusiv udgifter til opvarmning, el og vand. 

 

Såfremt rederiet opfylder dette krav, har FOA ingen indsigelse mod den 

ansøgte fritagelse for soverum om bord og de øvrige ansøgte dispensa-

tioner. 

 

Med venlig hilsen 

 
Reiner Burgwald 

Sektorformand 

  


