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BH

Skadesrapport

Surveyor Jacob Kjøller
Produkt: Standard
Bådmodel: Kutteren Anton
Forsikringsperiode: F.o.m. 1. juni 2016
Selvrisiko: 10% min 15.000 kr
Havaridato: 07-10-2020
Skadetype: Kolælision langs kaj, modpart
Forsikringstager: Kurt Svennevig Christensen
Tlf: 53347107
Sted: Lemvig
Mail: llh@levende-hav.dk

Besigtigelse

Besigtigelse af Kutteren Anton i Lemvig d. 14. oktober 2020
Jeg besigtiger båden uden FT, med med bådebygger
Der er sket skade på:
1. Lønning - der skal skiftes ca. 6 meter
2. skandæksstøtte - skal kalfatres
3. Spirhuller i borde - skal cementeres
4. Garnophaler - alurør skal rettes op.

Anton er i rigtig god stand, der er ikke fundet råd eller andre svagheder i de berørte områder. Lønningen, skanse klædning og skandæksstøtter er ikke særlig gammel, og rigtig
solide.
Jeg har gentagende gange forsøgt kontakt til deres vessel superintendent for at få oplysninger, men har ikke har held til at få kontakt til ham.
Anton står på bedding og er klar til at blive lavet.
Ovenstående besigtigelse er foretaget uden destruktive indgreb, brug af værktøj og igen
mekaniske tests er udført. Denne rapport er udarbejdet efter bedste skøn og overbevining
på grundlag af de forhold og oplysninger der var tilstede ved besigtigelsen, men med
undtagelse af forhold der ikke kunne besigtiges. Besigtigelse foretaget og rapport udfærdiget uden præjudice og med forbehold for assurandørens erstatningspligt i.h.t. gældende police.
Marstal d. 20. oktober 2020
På vegne af Søassurancen Danmark
Jacob Kjøller

Skadeanmeldelse
Fra: Landsforeningen Levende Hav. Kutter Anton XPAY
Emne: Skadeanmeldelse fra hjemmeside
Policenummer
LO1109566
Navn
Landsforeningen Levende Hav. Kutter Anton XPAY
Email)
llh@levende-hav.dk
Telefonnummer
53347107
Havaridato
07-10-2020
Klokkeslæt eller tidspunkt
13.45 ca.
Vindretning
SSV
Vindstyrke
5-7 sekm
Er der nedlagt protest?
Ja
Hvordan opstod skaden?
Vi ligger med kutter Anton ved Kongekajen i Løgstør, efter at have sat en mand i land.

Skadeanmeldelse
Tilbage er der er en mand ombord, en anden står på kajen 50 meter fra kutteren og de
to øvrige er gået efter proviant. kl. 13.45 passerer fartøjet Wind Transporter Løgstør med
en fart på ca. 24 knob i en afstand på mellem 50-100 meter fra kutter Anton, dvs. inden
for havneområdet. Fartøjets hækbølge kaster kutter Anton 1-2 meter op og flere gange
op i bolværket, så voldsomt at besætningsmedlem Mogens Gissel (som står og taler med
Løgstør borger ca. 50 fra kutter Anton) ikke er i tvivl om at havde der stået folk på dækket
ville havde været i en stor risiko for at være blevet smidt i havnen. Kutter Anton blev slået
ind på bolværker og fortøjningen lød som skud forklarede Erik Bjørn Olsen som lå til køjs
ombord. Kongekajen er helt nyrenoveret med svære boltede lodret monterede fendere.
Kutter Anton har selv 5 stk. fendere ude.
Da besætningen blev samlet fik vi gennemgået kutter Anton for skader og fik kaldt på
Wind Transporter og fik også kontakt vi VHF, men da vi havde forholdt (skipperen tror vi
det er) vores kritik, blev det tavst. Derefter fik vi kontakt til Ørsted som charterer fartøjet
og i løbet af eftermiddagen fik vi afklaret det hele og Northern Offshore Services A/S,
som ejer fartøjet, har vedkendt sig ansvaret og anmodet om at vi nu får vurderet skadens
omfang af 3. part og får sendt kopi til dem så deres forsikring kan holdes ajour “således at
vi får dette afklaret så hurtigt som muligt”. Mailen til os er sendt af Pauli Danielsen Vessel
Superintendent telefon 24284708 mail pauli.danielsen@n-o-s.eu
Beskrivelse af skadens omfang
Skaderne er sket i styrbord side og kutter Anton kommer på bedding i Lemvig på mandag og der vil skaderne bliver vurderet. Der er synlige skader på forskibet, de synes ikke
alvorlige. Den hydrauliske garn hale maskine er bøjet, heller ikke alvorligt, men lejer og
oliepumpe skal tjekkes (det er en ny maskine fra i år). Lidt agten for midtskib er lønningen
flækket (det er også en relativ ny lønning) og den tilhørende støtte skal undersøges om
den har lidt skade, der er nu en revne mellem støtten og skandækket. Skandækket har
fået nogle voldsomme stød, men de synes ikke alvorlige sikkert fordi det er et relativt nyt
skandæk. De alvorligste skade kan vise sig at være tre huller under den flækkede lønning
i to bord. Det er mindre huller, men de er så dybe at det kan være problematisk, det er
også derfor vi skal på land for det ene hul sidder ret i vandlinjen. En stor termokande røg
på dørken ligesom et helt nyt undervandslys. Mandag den 12.10 kommer vi på land i Lem-

Skadeanmeldelse
vig og bruger dagen på at få hele fartøjet gået igennem for skader.
Fører af fartøjet da havariet indtraf
Ejer
Førerens navn
Kurt Svennevig Christensen. Var ikke ombord da skaden skete, det var Erik Bjørn Olsen.
Både Kurt og Erik fører kutter Anton.
Bemærkning
Vi talte også med Søassurancen Danmark samme eftermiddag og gav forklaring. Men da
vi ikke var i havsnød og kunne fortsætte vores program skulle vi hurtigst muligt få vurderet
skaden og udarbejdet en skadesrapport. Efter Løgstør fortsatte vi vores program i Limfjorden for at ende i Lemvig fredag eftermiddag.
Kutter Anton er velholdt og i år har vi skiftet 4 støtter og 3 planker i bagbord side og ny
skanseklædning, ligesom vi har fået installeret nyt toilet og fået nye sejl.
Kutter Anton er Levende Havs projektskib en ombygget 20 tons fiskekutter bygget i 1946
Vi har foto fra elektroniske søkort som viser hvor kutter Anton ligger og foto af Marine Traffic med Wind Transporter AIS spor da fartøjer passerer Løgstør

Bilag 1

Foto: Jacob Kjøller

Bilag 2

Foto: Jacob Kjøller

Bilag 3

Foto: Jacob Kjøller

Bilag 4

Foto: Jacob Kjøller

Bilag 5

Foto: Jacob Kjøller

Bilag 6

Foto: Jacob Kjøller

Konklusion

I henhold til: Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2018 - 1udg.

Skaden er dækningsberettiget
§ 3.5 Under sejlads og henliggen i vandet jf. § 1.3 dækker kaskoforsikringen også:
a) Skade som følge af fartøjets kæntring, stranding, grundstødning og kollision.
Økonomi:
Selvrisiko = kr 15.000
Udbetaling fra SØDA = 42.687,50
Status:
Afsluttet

Økonomi
Beregning
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Reparation af skade

Afskrivning

Enhed

100 %

1

Enhedspris u. Moms

kr.

Enhedspris u. Moms

46.150,00 kr.

46.150,00

Ialt

kr.

46.150,00

Selvrisiko

kr.

(15.000,00)

Udbetaling fra SØDA

kr.

31.150,00

Økonomi

JP Skibstømrer v/Jens Peder Hilligsøe Havnen 34, 7620 Lemvig.
Mobil 2170 9002.
15-10-2020

Prisoverslag vedrørende havari på M/S Anton
Ku)er på land.
6m lønning + adkomst. Bakken skal skæres op.
Kalfatring ved stø)er. Skanseklædning afmonteres ved nederste bræt, styrbordside.
Kalfatring under skandæk og eEerse spiger og kalfatring, styrbordside.
Styrbordside males udvendigt.
.

Pris eksl. moms: 46150 kr.

Med venlig hilsen
Jens Peder Hilligsøe.

