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Høringssvar til pakken om cirkulær økonomi  

Da der er tale om en høring med meget materiale finder Danske Havne det 

stærkt anbefalingsværdigt, om Miljøstyrelsen havde ledsaget høringen med et 

forklarende høringspapir. 

 

Europa-Kommissionens definition på en grøn havn: "I forhold til EU's 

transportpolitik, er en grøn havn en havn, der lykkes i at balancere 

miljømæssige udfordringer med den økonomiske efterspørgsel". Det er i 

dette perspektiv, at Danske Havne har anskuet pakken om cirkulær økonomi.  

 

Erhvervets interesse i at udnytte ressourcer bedre har potentiale for at skabe 

arbejdspladser i relation til havnes aktiviteter. Materialestrømmen i den 

europæiske og internationale transportkæde omfatter ofte havne. Til 

eksempel genanvendelse af vindmølledele, ophug af offshore borerigge, 

udtjente offshore kabler, servicestationer til opsamling af slopolie og gas fra 

fragtskibe samt aktiviteter i forbindelse med sortering, genanvendelse og 

opbevaring af affald fra den maritime transport og samhandel. Herudover 

kommer mange andre affaldstyper, der håndteres i virksomheder på havnene. 

 

Forslag om affald 

Forslaget om affald er alene kommunalt. Danske Havne har følgende 

kommentarer og praktiske hindringer for forslaget om affald:  

 

Sedimenter som ikke-affald. I forhold til definitionen af affald er der i 

tilfældet med sedimenter potentiale i og behov for en omklassificering som 

ikke-affald. Formålet er at reducere deponi (jf. artikel 9). Danmark definerer 

havnes spulefelter som depoter, selvom de på mange måder adskiller sig 

markant fra lossepladser. I takt med øgede hensyn til miljø og udpegning af 

Natura 2000 områder, er det blevet meget vanskeligere for havnene at få lov 

til at håndtere materialet til søs (klapning). Flere havne  har anlagt 

spulefelter/sedimentdepoter, hvor havbundssedimentet er blevet placeret. Et 

spulefelt er et kystnært areal, som omgives af dæmninger, der holder på 

sedimentet. Det materiale, der spules ind på depotet, er kun lettere belastet af 

Bredgade 23, 2. tv 

1260 København K 

Telefon +45 7211 8100 

 

Ref Bjarne Løf Henriksen  

blh@danskehavne.dk  

Dir +45 72118105 

www.danskehavne.dk 

 

 

 

 

 

05-01-2016 



 2 

 

miljøfremmede stoffer. Der er ikke registreret negative effekter på miljøet fra 

spulefelterne.  

 

Reducer spild og affaldsmængde (jf. artikel 9). Danske Havne anbefaler, 

at der gives øget mulighed for at havne og virksomheder kan se dybere ind i 

affalds- og ressourcestrømme for at fremme Kommissionens ønske om 

øgede innovative industrielle processer.  Havnes centrale rolle giver til 

eksempel mulighed for symbiose indenfor havnes område og i samspil med 

omgivende industri, hvor havne fx kan distribuere overskudsstrøm og -

varme fra virksomheder beliggende på havnens område samt handle med 

genanvendelige stoffer fra havnes modtagefaciliteter og øvrige 

affaldshåndtering.  

 

Affald i havet (jf. artikel 28). Aflevering af opfisket affald i havne lever ikke 

op til princippet om, at forurener betaler. Der er et behov for, at håndtering 

af opfisket affald får en egen strategi. Fiskere samler ind og lander affald med 

udgift til brændstof og plads ombord. Havne modtager, sorterer og 

viderebehandler og betaler afgift til staten. Når havne og fiskere gør en 

frivillig indsats for at sanere havet for affald, virker det absurd, at de straffes 

med en affaldsafgift for at komme af med affaldet på miljørigtig vis.  

 

Affald i havet. Det nævnes konkret, at EU vil tage initiativ til at øge skibes 

aflevering af affald (hovedsagelig plastik), og at havne har tilstrækkelige 

modtagefaciliteter. Danske Havne ser det som et godt tiltag, at EU vil 

fremme bedste praksis gennem vejledning/BREFs (Best Available 

Techniques reference documents) til affaldshåndtering og 

ressourceeffektivitet. Danske Havne anbefaler at inddrage havnenes 

europæiske organisation European Sea Ports Organisation (ESPO) i dette 

arbejde. Der er behov for en særkilt vejledning i den maritime sektor, da 

denne har stor effekt qua den globale samhandel (ca. 90 pct. EU-eksport) og 

europæiske samhandel (ca. 40 pct.)  

 

Farligt affald (jf. artikel 35). Havne modtager i begrænset omfangfarligt 

affald i form af f.eks. spildolie, malingsrester eller lignende fra skibene. Hertil 

kan komme diverse lastrester, som typisk håndteres af vareejeren. Det er dog 

ofte en privat aktør, der sørger for bortskaffelse af skibs- og driftsaffaldet. 

Med oplysninger fra skibenes affaldsaflevering, som meldes ind via Safe Sea 

Net bør det være muligt for Miljøstyrelsen at registrere kvantitet, type og 

oprindelse af alt affald inkl. det farlige affald, der afleveres i dansk havn. 

Danske Havne vil opfordre til, at der udarbejdes yderligere BREFs (Best 

Available Techniques reference documents) i forhold til bedste praksis for 

modtagelse og håndtering af farligt affald såsom slopolie, kemikalierester, 

affald fra røggasrensning m.m. 
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Tilskud til reparation og bæredygtighedsanalyser 

I spørgsmål og svar til kommunikationen om cirkulær økonomi fremhæver 

Kommissionen muligheden for tilskud til reparation i produktionskrav. Dette 

er også muligt i forbindelse med eksisterende produkter. Omstilling til 

servicering af større skibe og dermed behov for effektiv losning og lastning 

kræver investeringer i den maritime vognpark, kraner m.m. Herunder også 

omstilling af motorer til fx at eldrevne motorer, hejseværk i kraner for at 

kunne producere strøm under løfteoperation m.m. Denne omstilling til 

mindre ressourcekrævende operationer kan fremmes ved konkrete puljer i 

Horizon 2020 programmet 2016-2017. Ligeledes kan tilskud til 

bæredygtighedsanalyser i havne i forhold til affaldsstrømme, energiforbrug 

m.m. være med til at fremme symbioseprojekter. 

 

Danske Havne bidrager gerne til en mere detaljeret drøftelse.  

 

Med venlig hilsen,  

Bjarne Løf Henriksen  

Erhvervspolitisk konsulent for Danske Havne  

blh@danskehavne.dk 

mobil +45 2116 4045 


