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Høring om ændring i bekendtgørelse om foranstaltninger 

mod smitsomme og andre overførbare sygdomme  

 

Skibe, der får foretaget den nødvendige og krævede kontrol, skal også kunne 

forvente, at certifikater godkendes andre steder i verden. Derfor ønsker 

Danske Havne, at antallet af havne, der optræder på WHO’s liste over havne 

godkendt til udstedelse af hygiejnecertifikater udvides til at dække alle danske 

havne.  

 

Den bekendtgørelse, der er sendt i høring udvider efter Danske Havnes 

ønske antallet af havne. Det er Danske Havne tilfreds med, men Danske 

Havne ser ingen rimelig begrundelse for, at ikke alle danske havne kan være 

med på listen.    

 

Danske havne arbejder målrettet for at sikre, at skibe, der anløber danske 

havne, kan få den ønskede service, der kan sikre en effektiv og sikker 

skibsfart. Derfor er det et ønske fra Danske Havne, at alle skibe, der anløber 

alle danske havne, kan få udstedt de nødvendige certifikater, og at de kan 

anerkendes internationalt. Det gælder også hygiejnecertifikater. I alle havne 

kommer skibe, der f.eks. rigges om eller skibe, der får udført inspektionen. 

Derfor vil det være smidigt og effektivt, at de også kan få certifikater udstedt, 

godkendt og anerkendt.      

 

Danske Havne er bekendt med, at Sundhedsstyrelsen har oplyst til WHO, at 

der kan udstedes certifikater i alle danske havne. Listen?. Danske Havne skal 

anmode om, at det bliver gjort klart over for WHO og gerne på deres liste, at 

embedslægen i Danmark kan tillade, at certifikater udstedes i andre havne 

end de på listen. Så kan det jo også være, at det danske stemple kan ændres, 

så det ikke kommer til at virke uautoriseret.          
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