
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der an-

vender ballastvand, og om ballastvandplaner og - journaler  

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, 

der anvender ballastvand. Bekendtgørelsen gennemfører FN's Ballast-

vandkonvention i dansk ret.  

 

Konventionen blev i 2012 gennemført af Miljø- og Fødevareministeriet 

med henblik på ratifikation. Da dele af konventionen henhører under lov 

om sikkerhed til søs, udstedes denne særskilte bekendtgørelse. 

 

Den vedhæftede bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om:  

 

 Krav til skibes ballastvandplaner og -journaler 

 Krav til udarbejdelse af typegodkendelse af ballastvandbehand-

lingsanlæg  

 Krav til syn og certificering  

 Dato for gennemførelsen af bekendtgørelsen for skibe omfattet af 

bekendtgørelsen. 

 

De væsentligste bestemmelser omhandler:  

 

 Skibe omfattet af denne bekendtgørelse skal have en godkendt 

plan for behandling af ballastvand om bord på skibet, jf. § 5.  

 Skibe omfattet af denne bekendtgørelses skal have en ballastvand-

journal om bord og opfylde de i § 6 fastsatte krav til journalen.  

 Typegodkendelse af ballastvandbehandlingsanlæg skal ske i sam-

arbejde med et godkendt klassifikationsselskab.  

 Proceduren for syn og certificering af skibe omfattet af bekendt-

gørelsen, herunder gennemførelseskrav af bekendtgørelsen, jf. §§ 

8-12 samt § 14.  

 

Bekendtgørelsen gennemføres 1:1 med konventionen.  

 

De nye regler vil medføre begrænsede administrative byrder til udarbej-

delse og vedligeholdelse af ballastvandplaner.  

 

27. marts 2017 

Vores reference: 

Sag nr. 2016043719 

 

Maritim regulering og jura 

/Malthe Møller Pedersen 
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Eventuelle tekniske spørgsmål til gennemførelsen af ballastvandkonven-

tionen og bekendtgørelsens forskellige dele kan rettes til Clea Henrichsen 

på cge@dma.dk. 

 

Eventuelle juridiske spørgsmål til gennemførelsen af ballastvandkonven-

tionen og bekendtgørelsens forskellige dele kan rettes til Malthe Møller 

Pedersen på map@dma.dk. 

 

 

Frist for afgivelse af høringssvar er 30. april 2017 

 

Høringssvar bedes sendt til Helle Düring på e-mail hed@dma.dk 

 


