
Danske Havnes politiske anbefalinger vedr. havplast 

 

Danske Havne ønsker, at der tværkommunalt samarbejdes langt tættere om håndteringen af 

havplast og øvrig affaldsplast fra havne, og at havnene får incitamenter til at spille en aktiv og 

formidlende rolle.  

Problemet: Det er i dag enkelt for fiskerne at hjemtage og aflevere opfisket havplast og øvrigt 

havaffald på erhvervshavnene. Fiskerne kan aflevere affaldet gratis. Havnene har derimod 

omkostninger ved at opsætte containere mv. tæt på fiskerne landingssteder, på sortering og 

videreformidling af havplasten. Det meste af denne plast er desværre så forurenet, at det deponeres i 

dag, selvom der er projekter i gang forskellige steder som prøver at øge genanvendelsen. Havnene er 

under pres vedr. at få sorteret de genanvendelige delfraktioner ud. Det tager ekstra tid og ressourcer. 

Havnen har en interesse i, at så stor en del af fraktionen bliver genanvendt, både af miljømæssige og 

af økonomiske grunde, da havnen skal betale deponeringsafgift af den resterende del af affaldet, der 

sendes til deponi.  

Kommunerne opsamler også havplast fra strande mv. og bør være interesserede i ensartede effektive 

løsninger.  

Løsningen: 

• Erhvervshavnene bør fritages fra deponeringsafgift af opfisket affald og i stedet bør pengene 
gå til en mere effektiv, automatiseret sorteringsløsning, som kan mindske den andel af 
plasten, som i dag går til deponi. Så er der stadig incitament for havnene til at gøre sig 
umage.  

 

• Havnene har en rolle som lokale miljøvejledere for havnens kunder. Havnene er i løbende 
dialog med skibenes besætninger, og kan spille en vigtig rolle som formidler vedr. at alt både 
egenproduceret og opfisket affald sorteres korrekt og medbringes til aflevering i den 
nærmeste havn.   

 

• Havnene står selv for udvikling af miljøstationer. Internationale regler, EU, og nationale 
regler har ikke ens sorteringskrav, og havnens forskellige kundetyper har brug for noget 
forskelligt- Kommunerne bør have pligt til at sørge for, at udsorterede fraktioner ikke 
sammenblandes, når kommunen overtager ansvaret/ afhenter. 

 
Gevinst: Mere plast renses op fra danske havområder, og genanvendelsen af plasten øges. 


