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DE MARITIME ORGANISATIONER 
4. maj 2015 

 
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer  
 
Produktivitetskommissionen anbefalede i delrapport 2 fra maj 2013, at ”reglerne til regi-
strering og håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne harmoniseres med regule-
ringen af transport af farligt gods”.  Det gjorde kommissionen, fordi reglerne i Danmark er 
ude af trit med den praktiske tilrettelæggelse af godstransport, og de administrative byrder 
skønnes at være uden proportionalitet med den effekt, myndighederne jagter.  
 
Det er derfor med forundring, at de maritime organisationer har gennemgået udkast til ny 
risikobekendtgørelse. Her fortsætter myndighederne med at implementere en lovgivning, 
der i praksis har vist sine store svagheder.       
 
De maritime organisationer ønsker, at transport og midlertidig henstilling af farlige stoffer 
i forbindelse med transport foregår så sikkert som muligt. Risikobekendtgørelsen ændrer 
imidlertid intet ved sikkerheden. Den skaber administrativt bøvl, øgede omkostninger og 
situationer, som såvel erhverv som myndigheder kan have svært ved at opfylde.  
 
Lovgrundlaget 
 
EU's regler for regulering af risikovirksomhed (Seveso-direktivet), som risikobekendtgø-
relsen implementerer i dansk lov, omfatter ikke transportområdet, så reglerne om midler-
tidig henstilling af farlige stoffer under transport er en dansk særregel. Det bliver endnu 
mere udtalt ved, at Seveso III-direktivet ikke længere rummer den samme mulighed som 
Seveso II for, at medlemslandene kan lade reglerne dække midlertidig henstilling af gods 
under transport. Betragtning 12 fra Seveso II-direktivet er således direkte udeladt af Seve-
so III-direktivet, og der er ikke angivet en alternativ eller tilsvarende formulering. 
 
Formuleringerne i udkastet til ny risikobekendtgørelse, § 3, stk. 3 a-d har derfor ikke 
hjemmel i europæisk lovgivning. Tværtimod er disse aktiviteter specifikt undtaget fra Se-
veso III-direktivet, jf. artikel 2, stk. 2 c. Undtagelsen skyldes, at transport og midlertidig 
henstilling af farligt gods er omfattet af internationale konventioner og regler. 
 
Men hvorfor vil myndighederne så fremture en overimplementering af EU-regler i Dan-
mark? Der er med de maritime organisationers øjne afgørende forskel på at være produk-
tionsvirksomhed eller transportvirksomhed. Reglerne er udformet til produktionsvirk-
somheder, der anvender stofferne i deres produktion i større mængder og derfor ved og 
kan kontrollere hvilke stoffer, der befinder sig på deres område. Det gør transportvirksom-
heder ikke på samme vis. De forskelle tager bekendtgørelsen ikke højde for. Tværtimod 
ønsker bekendtgørelsen at finde en model, der passer til alle. Men det gør modellen ikke. 
Det bør der tages højde for, så transportvirksomheder ikke fanges af regler og systemer, 
hvor der ikke er en løsning. 
 
Vi er opmærksomme på, at danske myndigheder oven på Seest-ulykken i 2004 valgte at 
benytte sig af adgangen til at lade bekendtgørelsen omfatte arealer, der anvendes til mid-
lertidig henstilling af farligt gods. 
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Imidlertid har Danmarks nabolande i EU ikke indført tilsvarende regler. Danske trans-
portvirksomheder er dermed reguleret anderledes end udenlandske konkurrenter på dette 
område. 
 
De praktiske problemer  
 
Der er store praktiske, administrative og økonomiske problemer forbundet med den be-
slutning fra midten af forrige årti. Transportbranchen gjorde allerede før vedtagelsen af 
den nuværende risikobekendtgørelse i 2006 myndighederne opmærksom herpå og har 
gjort det mange gange siden da.  
 
De maritime organisationer gør også opmærksom på, at problemerne ikke er isoleret til 
den maritime transportsektor, men kan og vil ramme hele transportkæden til skade for alle 
led i kæden og for samfundet som helhed. Derfor har vi i høringssvaret anvendt begrebet 
”transportvirksomheder”, som i virkeligheden dækker over alle former for ejere eller lejere 
af areal, hvor der henstilles farlige stoffer i forbindelse med transport, fx havnearealer, 
jernbaneterminaler, logistikcentre, rastepladser m.m. 
 
En væsentlig udfordring består i, at transportvirksomheden ikke ved, hvornår den bliver 
omfattet af risikobekendtgørelsen, og at den ikke kan overholde reglerne om kontinuerlig 
registrering af mængderne af de farlige stoffer. Bekendtgørelsens mængdegrænser er fast-
lagt i bilag 1, men en transportvirksomhed kender ikke disse stoffer. Den kender - via UN-
nummeret - de fareklasser af farligt gods, som foreskrives i de internationale transport-
konventioner. Risikobekendtgørelsens stoflister er ikke kompatible hermed. Men det er 
naturligvis vigtigt af hensyn til beredskab og hurtig reaktion, at virksomheden kender far-
lighedsfaktoren, og at virksomhederne ved, hvordan de skal reagere, hvis der sker noget. 
Det er præcis det, UN-nummeret bruges til, og det er altså allerede kendt.  
 
Transportvirksomheder, der beskæftiger sig med farligt gods, har i forvejen forskellige 
former for certificeringer og skal, ud over de internationale transportkonventioner, over-
holde forskellige andre regelsæt, bl.a. om arbejdsmiljø. Så der er i realiteten ingen reel øget 
beskyttelse i det store ekstra lag bureaukrati, risikobekendtgørelsen medfører.1 
 
Alle havnefaciliteter med international skibstrafik er omfattet af reglerne om maritim sik-
ring, hvorfor det alt andet lige er mere sikkert at henstille farligt gods her end på andre of-
fentlige arealer. Dette anerkendes også af § 11, stk. 9 i udkastet til bekendtgørelse.  
 
Det er også i bekendtgørelsessammenhæng en udfordring, at transportvirksomheder heller 
ikke kender den eksakte mængde af de enkelte farlige stoffer i gods i emballeret form eller i 
plomberede enheder. Transportvirksomheder transportere og/eller håndtere en given en-
hed eller mængde – ikke nødvendigvis dens indhold og art. 
 
Et typisk eksempel er en containerterminal, der modtager en container med en bestemt 
IMO-fareklasse. Virksomheden kender containerens samlede vægt og kan ved fratrækning 
af containerens egenvægt finde frem til godsets vægt. Men virksomheden har ikke kend-

                                                 
1 De sikkerhedsrapporter og beredskabsplaner, som virksomhederne arbejder med, kan andrage om-
fang på ca. en halv meter i tykkelsen. Det betyder, at der ikke er tale om operative dokumenter, men 
blot skrivebordsarbejde. 
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skab til mængden af det farlige stof. Der kan være tale om alt fra ganske få kilo til flere 
tons. Og virksomheden har ingen mulighed for at skaffe denne information. Reglerne kan 
således grundlæggende ikke overholdes af transportvirksomheder. 
 
Der er i høringsmaterialet ingen vurdering af, hvilken effekt myndighederne forventer at 
opnå med de nye regler, og hvilke økonomiske og administrative konsekvenser, forslaget 
har. Erhvervet kan bidrage med nogle erfaringer, selvom det stadig kun er få transport-
virksomheder, der har opnået godkendelse efter risikobekendtgørelsen. Godkendelsespro-
cesserne har i ét tilfælde taget syv (7) år, og i andre tilfælde tre år eller mere. Processerne 
koster hver virksomhed i omegnen af 2-3 millioner kroner i administrative omkostninger. 
Dertil kommer så de omkostninger, som måtte følge af en eventuel godkendelse og de der-
til hørende krav.  
 
Myndighederne anvender også betydelige administrative ressourcer til godkendelserne. 
Møder med deltagelse af seks forskellige myndigheder og mere end 12 deltagende myndig-
hedspersoner er ikke ualmindelige i godkendelsesprocessen. Der stilles desværre alt for 
ofte uforståelige krav om risikoberegning for diverse scenarier (første krav: beregning af et 
fly, der styrter ned i en terminal; opfølgende krav: to fly, der styrter ned i terminalen), om 
indretning af terminaler. En terminal har fået krav om at hæve koteniveauet af hensyn til 
vandstandsstigninger, en anden terminal har fået krav om at sænke koteniveauet for at 
mindske eventuelle udløb til havmiljøet. Der er krav om virksomhedsberedskab, om ind-
køb af materiel, om anlæg m.m. Listen er meget længere – på trods af at der, som nævnt, 
indtil nu kun er få virksomheder, der har været gennem godkendelsesprocessen. 
 
Risikobekendtgørelsen har dermed ført til en ofte absurd situation for de transportvirk-
somheder, der kommer ind i godkendelsesprocessen.  
 
Der er dog også hos myndighederne en vis forståelse af, at reglerne ikke harmonerer med 
virkeligheden. Myndighederne har således i de godkendelser, der er givet til transportvirk-
somheder, accepteret, at reglerne om kontinuerlig registrering af mængderne af farligt 
gods ikke kan overholdes. Dette forhold understreger det principielt og praktisk problema-
tiske i, at transportvirksomheder overhovedet er omfattet af reglerne. 
 
En bemærkelsesværdig konsekvens af risikobekendtgørelsen er ydermere, at farligt gods er 
undtaget, hvis det befinder sig ombord på skibe eller i øvrigt er under transport. Hvis en 
trailer med farligt gods således midlertidigt henstilles ombord på et skib i en havn eller 
køres rundt på en trailer på selvsamme havn - eller i et byområde i nærheden af havnen - 
vil det ikke falde ind under reglerne. Det selvsamme gods kan imidlertid udløse en fuld 
godkendelsesprocedure og tilhørende krav, hvis det henstilles på havnen.2  
 
Endelig synes udkastet til ny bekendtgørelse at rumme endog endnu mere papirarbejde 
end den tidligere bekendtgørelse. Sikkerhedsledelsessystemer, forebyggelsesrapport, sår-
barhedsvurdering og sikringsplan er således blandt de nye bureaukratiske tiltag, der indfø-
res med bekendtgørelsen.  
 

                                                 
2 Forudsat at mængderne af det farlige gods i den enkelte trailer overskrider grænseværdierne i risik o-
bekendtgørelsens bilag 1, men der findes faktisk eksempler på at dette er tilfældet.  
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Samlet set vil de maritime organisationer opfordre ministeren til at ændre et regelsæt, der 
ikke harmonerer med virkeligheden og som ikke er proportionelt med den ønskede effekt. 
 
Løsningsforslag 
 
Løsningen er, at afskaffe ordlydene i udkastet til ny risikobekendtgørelses § 3, stk. 3 a-d – 
som minimum stk. b om ”arealer der jævnligt anvendes til midlertidig henstilling af farlige 
stoffer i forbindelse med transport”. 
 
Dette vil også harmonere med EU's Seveso-direktiv og dermed afskaffe den nuværende 
danske overimplementering af de fælles EU-regler. 
 
Myndighederne kan trygt lade de internationale regler for transport af farligt gods være 
gældende for området, for godset er fortsat omfattet af disse regler, når det henstilles. Det 
er disse regler, der grundlæggende sikrer det farlige gods under transport og midlertidig 
henstilling undervejs. Dertil kommer som nævnt en række andre regler og sikkerhedspro-
cedurer, der ligeledes allerede er gældende. 
 
De maritime organisationer finder det også alvorligt, at der efter en kort høringsfrist træ-
der en særdeles kompleks bekendtgørelse i kraft allerede den 1. juni 2015. Det pålægger en 
række virksomheder og myndighederne en stor administrativ byrde i løbet af det næste år.  
 
De maritime organisationer er desuden bekendt med, at Dansk Industri har afgivet en 
række konkrete bemærkninger til udkastet til den ny bekendtgørelse. Vi vil gerne bakke op 
om disse bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen, 
 

Danmarks Rederiforening 

Bilfærgernes Rederiforening 

Danmarks Skibsmæglerforening 

Danske Havnevirksomheder 

Danske Havne 

 

 
 


