
  

 
 

 

 
 
 
Miljøstyrelsen 
Att. Jesper Jarl Fanø-Fredeløkke 

 

 

Ny bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende 

brændstoffer 

 

Danske Havne er tilhængere af, at der gøres noget for at mindske 

luftforureningen. Derfor er det også rigtigt, at en regulering har sit ophæng i 

international lovgivning, så det sikres, at kravene bliver de samme rundt om 

helst i verden, men under alle omstændigheder i EU og nærområdet. Det bør 

bare gælde alle dele af regelsættet også kontrol, straf og modtagefaciliteter. 

Det ses ikke af udkast til ny bekendtgørelse at være tilfældet. Tager Danske 

Havne fejl, vil vi meget gerne overbevises om, at der er tale om en europæisk 

løsning.   

 

Kontrol og straf 

Hvis en skarp svovllovgivning skal give den ønskede miljøeffekt, er det 

nødvendig med en fornuftig håndhævelse. Kontrol og straf er elementer heri. 

Men det må aldrig blive sådan, at kontrol og håndhævelse af et internationalt 

regelsæt bliver skrap i Danmark og danske havne i forhold til resten af 

Europa. Der skal selvfølgelig være en fornuftig balance mellem forseelse og 

straf. Er der meget at tjene, hvis man fravælger de renere brændstoftyper i 

forhold til den bøde/straf, man kan idømmes ved en stikprøvekontrol, virker 

tiltaget nok ikke. Er der aldrig eller kun sjældent kontrol, virker det nok 

heller ikke. Men hvordan spiller det danske forslag til kontrol og straf 

sammen med resten af Europa? Er det ikke sådan, at de danske myndigheder 

endnu engang går i front og håber, at det gode eksempel med at kontrollere 

skibe vil inspirere andre til det samme?  

 

Danske Havne ser et behov for, at det sikres, at andre lande i området gør 

sig de samme tanker om at implementere EU lovgivningen som de danske 

myndigheder. Når det er sikret, vil det også være naturligt at sætte en 

lovgivning i kraft. Hvis det ikke kan sikres, og danske myndigheder går i 

gang, er der en risiko for, at skibene sejler forbi danske havne, fordi miljø er 
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blevet en konkurrenceparameter med negativt fortegn. Derved er intet 

vundet.    

 

Modtagefaciliteter 

Danske havne er forpligtet til at stille modtagefaciliteter til rådighed for de 

skibe, der anløber havnen. Faciliteter, der skal være målrettet den normale 

trafik på havnen. Det er vigtigt, fordi havne ikke skal anlægge, vedligeholde 

og drifte faciliteter, der ikke bruges. Bruges de, skal de naturligvis have den 

rette dimensionering og fornuftige arbejdsrutiner. Det betyder også, at 

danske havne har gode og fornuftige modtagefaciliteter. Faktisk så gode og 

effektive, at mange skibe vælger at aflevere deres affald i danske havne. Det 

giver nogle havne den ekstraudfordring, at de får øgede udgifter til 

håndtering og bortskaffelse. Der er en EU regel om, at skibene skal kunne 

aflevere driftsaffald uden særskilt betaling. Afleveres der mere end der er 

oparbejdet siden sidste havneanløb, kan der opkræves betaling for dette.  

 

Når danske havne forpligtes til at etablere modtagefaciliteter til rester fra 

rensning af udstødningsgas, skal alle andre havne i EU naturligvis pålægges 

samme forpligtigelse. Det må de danske myndigheder sikre, sådan at danske 

havne ikke blive gjort ansvarlige for at løse denne opgave mere eller mindre 

alene blot fordi de er klar og kan.   

 

Det næste er jo spørgsmålet om hvordan. Miljøstyrelsens rapport om 

”assessment of possible impacts of scrubber water discharges on the marine 

environment” fra 2012 konkluderer bl.a. at slam fra røggasrensning i et 

system med recirkulering af ferskvand allerede delvis vil kunne modtages, 

håndteres, transporteres, behandles og afskaffes i havne – eller at faciliteter 

kan etableres. Men hvordan og hvilke mængder forventer man? Vi skal fra 

delvis til, at det kan lade sig gøre. Hvordan det kan ske mangler der en klar 

tilkendegivelse af, da der ikke er erfaringer med det. Havnene spiller med 

blind makker. Vi ved ikke, om der er nogle skibe, der vil aflevere, hvad de vil 

aflevere, hvor de vil aflevere og hvad de vil aflevere.   

 

Som vi forstår det, er der forskellige typer affaldsprodukter ved røggasrensning. 

Enten en væske i form af brugt centrifugeret vand fra røggasrensning med 

cirkuleret ferskvand. Eller et koncentrat i form af slam fra enten anvendelse af 

havvand eller ferskvand. I Miljøstyrelsens rapport er væsken ikke et farligt 

affaldsprodukt i modsætning til koncentratet. Er der ikke faciliteter til 

håndtering af denne type affald, vil det skulle placeres på deponi, indtil slammet 

kan transporteres til et spildevandsanlæg for videre behandling – hvordan sker 

det i praksis, vil spildevandsanlægget modtage det? Hvilken form for deponi 

taler vi om?  Eller taler vi om produkter, der skal til Nord? Hvis det skal 

transporteres, skal det så behandles som transport af farlig gods, og hvilke krav 

og implikationer giver det?   
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En ting er altså at kræve, at havnen etablerer en ordning til modtagelse af 

dette affald. Noget andet er hvordan, det gøres i praksis. Det skal selvfølgelig 

også være helt klart, førend man gennemfører en lovgivning, hvor havnen 

kan straffes for ikke at have en ordning klar. Derfor er det nødvendigt, at der 

1. er tale om en europæisk ordning og 2. er en praktisk afklaring og 

vejledning i hvilken opgave havnene skal løse.      

      

Med venlig hilsen 

Nete Herskind 

Danske Havne 


