
  

 

 

Høringssvar til høring af direktivforslag om 
modtagefaciliteter i havne ”MST-733-00018” 

 

Danske Havne sætter pris på at få mulighed for at afgive 
høringssvar, da håndtering af affald udgør en ganske omfattende 

del af havnenes aktiviteter. 
 

Danske Havne ser positivt på, at forslaget bidrager til en tilpasning 
af EU- reguleringen til Den internationale konvention om 
forebyggelse af forurening fra skibe  (MARPOL) ((Annex I, II, IV, 

V, VI) og at alle havne i EU skal have en form for ”no special fee” 
ordning.  

  
Danske Havne er derimod skeptisk m.h.t. om de foreslåede 
bestemmelser er tilstrækkelige konsistente til at kunne imødegå 

en form for affaldsturisme, hvor store mængder affald opsamles 
og leveres til bestemte havne, afhængig af logistik og 

modtageforhold.  
 
Aflevering af affald i havne 

I henhold til artikel 7 (2) fremgår det, at havene skal kvittere for 
modtagelse af affald ved udfyldelse af bilag 3.  

 
Danske Havne henstiller til at der tages et system i anvendelse,  
hvor der blot kvitteres på at havnen har modtaget affaldet som 

anmeldt og at der kvitteres i samme system som affaldet 
anmeldes. I modsat fald ville det indebære unødige administrative 

byrder for ikke mindst de mindre havne, i form af kontrol, vejning 
samt udfyldning skema som angivet i bilag 3. 

 

Af forslagets artikel 7 (1) fremgår det, at skibene som 
udgangspunkt skal aflevere alt affald (også farligt affald samt 
slopolie - undtaget er kun scrubber affald og last rester). Som 

undtagelse fra dette væsentlige princip, fritages skibene i henhold 
til artikel 7 (5) fra dette krav: 

  
 Hvis skibet ligger mindre end 24 timer i havn 
 Hvis skibet har fornøden kapacitet. 

  
Rigtig mange skibe ligger mindre end 24 timer i havn, hvorved de 

kan sejle videre uden at aflevere deres affald, og de kan herved 
opsamle store mængder før de afleverer det. Der er også mange 
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skibe, der har den fornøden kapacitet, så de ikke behøver at 
aflevere deres affald hver gang de er i havn. 

 
 Derudover oplever enkelte havne, at de har skibe, der ligger for 
anker udenfor deres havn i mange uger og her genererer meget 

store mængder affald, før de går i havn. Danske Havne finder det 
rimeligt, at havne i sådan situationer får mulighed for at tage sig 

betaling for modtagelse af affald uanset dets beskaffenhed. 
 
Danske Havne mener på den baggrund:  

 
 At tidsgrænsen for at blive fritaget for 

afleveringsforpligtigelse skal reduceres betydeligt – f.eks. til 
maximalt 12 timer.  

 At der skal være grænser for mængden af affald fra et skib 

som modtages under ”no speciel fee”, afhængigt af 
størrelse- og type af skib og seneste havneanløb f.eks.  

   
Endelig savner direktivet angivelse af hvordan skibene skal 
overdrage det affald, som de bringer til havn. Byrden for 

modtagelse af affald vil i høj grad afhængige af om affaldet er 
sorteret eller ej. Omkostningerne for bortskaffelse vil fordyres, 

hvis affaldet ikke er sorteret i henhold til de fraktioner, som der er 
meldt ind.  
 

Krydstogtskibe udgør en særlig kategori af skibe m.h.t. 
affaldshåndtering, hvorfor Danske Havne ikke finder det 

hensigtsmæssigt at lade denne type fartøjer indgå i det 
almindelige system for aflevering af affald. Krydstogtsskibe lagre 

store mængder affald og kan derfor indebære store udgifter for 
havnene, hvis der ikke er loft over mængden af affald, de kan 
aflevere i hver havn. Danske Havne foreslår derfor at 

krydstogtsskibe omfattes af bestemmelserne i artikel 9, så de får 
adgang til udstedelse af fritagelsescertifikatet som angivet i bilag 

5. 
  

Green Ship: 

Af direktivet fremgår at der skal indføres miljørabatter til skibe der 

håndterer affaldet bæredygtigt via ”Green ship”.  

 

I betragtning af havneafgifterne udgør en mindre del af de 

samlede omkostninger for transport med skib, vurderer Danske 
Havne, at rabat for miljøvenlige skibe vil have en meget 
begrænset indflydelse for rederiernes dispositioner og dermed 

også en meget marginal miljøeffekt. Derudover kan det have 
større omkostninger for specielt mindre havne at administrere en 

sådan ordning. 
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Et krav til skibene om at aflevere affaldet i de fraktioner som de er 

forudanmeldt, bør være obligatorisk og indgå i direktivet og ikke 

være omfattet af en ”Green Ship” ordning.  

Gren ship ordninger bør forblive et frivilligt anlæggende for den 

individuelle havn, ud fra dens overvejelser om profilering eller om 

særlige lokale miljøfølsomme forhold. 

 

Med venlig Hilsen 

 

 

Kasper Ullum 

Danske Havne    


