
Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk), FES-CHJPS@mil.dk (FES-CHJPS@mil.dk)
Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE (FES-MYN@mil.dk)
Titel: Høringssvar - MST j. nr.: 2022-15362 - Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe (FES

j. nr.: 2022/002530) [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Sendt: 29-03-2022 13:31

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONRELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til
Miljøstyrelsen
Cirkulær Økonomi & Affald
Att.: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
 
Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet meddele, at der ikke er
bemærkninger til:
 

·         Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra
skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

 
Eventuelle bemærkninger bedes rettet til sagsbehandler Jens C. P. Berthelsen pr. e-mail fes-
jps04@mil.dk eller pr. telefon på + 45 7281 3168.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Jens C. P. Berthelsen
Cand.jur.
Specialkonsulent
 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Jura- og Indkøbsafdelingen, Jura- og Policysektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Bygning 64 - lokale 126
Telefon + 45 7281 3168 / Mobil + 45 2348 6545
E-mail: fes-jps04@mil.dk / Fiin: fes-jps04@fiin.dk

 RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSIONRELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Camilla Rosenhagen (cr@danskehavne.dk)
Titel: j.nr.: 2022-15362, Danske Havnes høringssvar vedr. udkast til revideret modtagebekendtgørelse
Sendt: 28-03-2022 13:30
Bilag: Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald i havne marts 2022.docx;

Kære Luisa
 
Hermed fremsendes Danske Havnes høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.
 
Mange hilsner
Camilla Rosenhagen
Miljøkonsulent
 

  
Danske Havne
Bredgade 23, 2.tv.
DK-1260 København K
Mobil +45 23831527
E-mail cr@danskehavne.dk
http://danskehavne.dk
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Danske Havnes  hør ingssvar  vedr .  

udkast  t i l  ændret  

modtagebekendtgøre lse  for  affa ld  fra  

sk ibe  
 

Danske Havne kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastet til 

revideret bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering 

af affald og havnes affaldsplaner. 

Det noteres med tilfredshed, at Danske Havnes forslag i forbindelse med præhøringen 

i vidt omfang er medtaget i dette udkast, og det anerkendes, at forslaget er en del af en 

teknisk direktiv-implementering. 

Danske Havne ønsker dog, at nedenstående forslag til definitioner og praktiske hensyn 

medtages i bekendtgørelsen, så arbejdet med at modtage og håndtere affald fra skibe på 

havnene i praksis kan foregå så effektivt som muligt. Dette kan desuden mindske 

uenigheder og øge genanvendelsen af affaldet. 

 §1 stk. 2. Det bør tydeligere fremgå, at havnen kun skal modtage affald gratis i 

arbejdstiden, sådan som det også gælder i dag. 

 Som krav under §3 bør medtages, at skibenes udstyr til aflevering af affaldet 

er i en passende stand, så havnenes modtagefaciliteter rent faktisk kan modtage 

og håndtere affaldet på en forsvarlig vis. Der er eksempler på, at slanger fra 

skibene er alt for korte til at nå ned til kajen, og det gør det unødigt dyrt og 

tidskrævende at etablere en kobling til skibet. Desuden kan der opstå risici vedr. 

arbejdsmiljø. 

 Vedr. proceduren med kvitteringer, som beskrives i § 11: Havnene bør ikke 

pålægges unødige ekstraudgifter, som den ekstra arbejdsgang ifm. 

affaldskvittering, der lægges op til med forslaget. Det forslås i udkastet, at skibet 

melder affaldsmængderne i SafeSeaNet, hvorefter affaldet hentes og 

medarbejderen skal melde tilbage vedr. hvor meget, der er hentet. Dette skal 

tastes i ny formular (bilag 3) og afleveres eller sendes til skibet. Danske Havnes 

forslag: Hvis data fra SafeSeaNet kan komme i bilag 3, kan dette tilrettes og 

sendes retur til skibet, hvis der i SafeSeaNet findes en e-mail til skibet, og det 

bør der være.  

 28. marts 2022 
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 Ordet ”driftsaffald” nævnt i §13 bør defineres præcist i §4. Dette vil forhindre 

den tvivl, der er i øjeblikket på havnene mht. spildevand fra passagererne på 

passagerfærger. 

 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Rosenhagen 

Miljøpolitisk konsulent, Danske Havne 

http://www.danskehavne.dk/


Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Cc: Janni Wester-Andersen (jawe@danskmetal.dk)
Fra: Emilie Munch Ohlsen (emoh@danskmetal.dk)
Titel: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe j.nr. 2022-15362
Sendt: 25-03-2022 15:20

Til Miljøstyrelsen,
 
CO-Søfart har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes
aflevering af affald og havnes affaldsplaner.
 
 
 
Med venlig hilsen
Emilie Munch Ohlsen
Juridisk Konsulent
 
Metal Maritime/CO-Søfart
Molestien 7
2450 København SV
 
Tlf.: 36365585
Dir.: 36365592
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Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk), Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: 1 - ERST Høring (hoering@erst.dk)
Titel: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes

aflevering af affald og havnes affaldsplaner(ERST Sagsnr: 2022 - 4509)
Sendt: 25-03-2022 13:00

 
Kære modtagere i Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om
skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald
og havnes affaldsplaner
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.
 
OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til
vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse
konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at principperne for agil
erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har yderligere
ingen bemærkninger hertil.
 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:
 
Sara Marie Høgh
Fuldmægtig
Tlf. direkte +45 35291166
E-post SarLar@erst.dk

Med venlig hilsen

Katrine Kirkholm Tosti Nielsen
Studentermedhjælper

ERHVERVSSTYRELSEN
Bedre Regulering

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291970
E-mail: KatKir@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
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Til: mst@mst.dk (Miljøstyrelsen Organisation og jura)
Cc: lunba@mst.dk (Luisa Ninette Baandrup Kristiansen)
Fra: Transportministeriet - sikkermail SEPO (trm@trm.dk)
Titel: Ingen bemærkninger vedr. høring over bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe j.nr. 2022-15362

(Id nr.: 76373)
Sendt: 21-03-2022 13:48

Til Miljøstyrelsen
 
Transportministeriet kan hermed medele, at høringen med journalnummer  j.nr. 2022-15362 ikke har givet anledning til
bemærkninger. Transportministeriet har altså ingen bemærkninger til nedenstående høring.

Med venlig hilsen 

Martha Alice Gyrup Madsen 
Stud.jur. 

Transportministeriet 
Ministry of Transport 
Lovkontoret 
Frederiksholms Kanal 27 F 
DK-1220 København K 

+ 45 24408237
mgm@trm.dk 
www.trm.dk

Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Cc: Dorthe Bartholin Bech (dorba@mst.dk), Mads Raastrup Søndergaard (madrs@mst.dk)
Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Titel: Høring - Fra MST vedr. høring over bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
E-mailtitel: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 07-03-2022 09:29

Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Caroline Eberhard (ceb@kfst.dk)
Titel: SV: j.nr. 2022-15362_Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 22-03-2022 09:45

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 7. marts 2022 modtaget miljøstyrelsens høring af bekendtgørelse om
modtagefaciliteter for affald fra skibe.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed.
De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.
 
På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger til høringen.
 
Med venlig hilsen
 
 
Caroline	Eberhard
Student
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5211
E-mail ceb@kfst.dk

Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook

Carl Jacobsens Vej 352500 ValbyTlf. +45 4171 5000
 
Vi	arbejder	for	velfungerende	markeder.
Se	vores	privatlivspolitik	på	kfst.dk.
 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk> 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk (19kontor@rigsrevisionen.dk)
Titel: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe. Journal nr. 2022-15362
Sendt: 21-03-2022 08:02

Miljøministeriet har den 7. marts 2022 sendt bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe i høring.
 
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 101
af 19/01/2012), og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens opgaver.
 
Vi har gennemgået lovforslaget/bekendtgørelsen og kan konstatere, at det/den ikke omhandler revisions- eller
regnskabsforhold i staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.
 
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere.
 
Med venlig hilsen
 
Mette E. Matthiasen
Specialkonsulent
 
 

 
 
Landgreven 4
DK-1301 København K
 
Tlf. +45 33 92 84 00
Dir.+45 33 92 85 73
mem@rigsrevisionen.dk
 
www.rigsrevisionen.dk
 
 
 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk> 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Foreningen af rådgivende ingeniører (fri@frinet.dk)
Titel: SV: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 15-03-2022 14:20

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.
 
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende
ingeniørvirksomheder.
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ulrik Ryssel Albertsen 

 
Erhvervspolitisk Chef 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk> 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164
mailto:mst@mst.dk
mailto:lunba@mst.dk
mailto:lunba@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/henvendelser/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164
mailto:mst@mst.dk
mailto:lunba@mst.dk
mailto:lunba@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik/henvendelser/


Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Morten Jacob Leth (mojal@digst.dk)
Titel: Sv: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibeDIGST (Id nr.: 1374955)
Sendt: 10-03-2022 11:43

Kære Luisa
 
Digitaliseringsstyrelsen har ingen bemærkninger.
 
Mvh Morten Leth
 
________________________________ 

 
 
Morten Leth
Fuldmægtig, jurist
T: +45 41782431
E:  mojal@digst.dk
 
Kontor for jura
Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4 
1301 København K
 
www.digst.dk – fordi hverdagen er digital

Til: lunba@mst.dk (lunba@mst.dk)
Cc: Dorthe Bartholin Bech (dorba@mst.dk), Mads Raastrup Søndergaard (madrs@mst.dk)
Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Titel: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 07-03-2022 09:29

Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Forbrugerrådet (hoeringer@fbr.dk)
Titel: j.nr. 2022-15362 - Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 09-03-2022 20:19

Forbrugerrådet Tænk vurderer, at denne konkrete høring ligger uden for vores for tiden prioriterede arbejdsområder og
vil derfor undlade at forholde os hertil. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til indtægt for at støtte forslaget
eller for at gøre det modsatte. For en god ordens skyld skal det understreges, at Forbrugerrådet Tænk stadig er
interesseret i at modtage høringer inden for området.
 
 
Med venlig hilsen
 

Claus Jørgensen
PROJEKTCHEF

 

T    +45 7741 7741

W   taenk.dk

 

Forbrugerrådet Tænk

Ryesgade 3A, 2. th. | 2200 Kbh. N
 

 
 
 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen [mailto:lunba@mst.dk] 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk), Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: Bjarke Wiehe Bøtcher (bwb@danskemaritime.dk)
Titel: Danske Maritimes høringssvar ang. bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe j.nr. 2022-15362
Sendt: 07-03-2022 19:26

Til Miljøstyrelsen
 
Danske Maritime – brancheorganisationen for danske leverandører af maritimt udstyr, skibsdesign og skibe – takker
for muligheden for at kommentere på bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe.
 
Bekendtgørelsen kan betyde, at en række danske reparationsværfter kan blive omfattet af krav om at etablere
modtagefaciliteter for olieblandet ballast eller tankskyllevand, jf. bekendtgørelsens § 2.
 
Det udgør i sagens natur en omkostning, men i Danske Maritimes optik også en forudsætning for at være en del af en
bæredygtig industri. Danske Maritime hilser i det lys bekendtgørelsen velkommen og bemærker i samme
forbindelse, at den danske maritime industri omfatter flere virksomheder, der er førende indenfor
ballastvandsrensning, hvoraf nogle leverandører også fremstiller mobile / havnebaserede anlæg.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Bjarke Wiehe Bøtcher
International chef
 
------------------------------------------------

 
Symfonivej 18
DK-2730 Herlev

 
Tel.: +45 33 13 24 16
Dir: +45 42 14 95 22

 
bwb@danskemaritime.dk
www.danskemaritime.dk
 
Læs Danske Maritimes disclaimer HER
 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk> 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen

-- AKT 4921208 -- BILAG 12 -- [ Danske Maritimes høringssvar ang. bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald … --
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Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Cc: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk)
Fra: £Lovkvalitetskontoret (951s08) (Lovkvalitetskontoret@jm.dk)
Titel: VS: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 07-03-2022 18:12

Justitsministeriet har modtaget denne høring.
 
Udkastet ses ikke umiddelbart at give anledning til spørgsmål vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der måtte
være et ønske om, at Justitsministeriet forholder sig til bestemte spørgsmål i relation til udkastet, bedes I oplyse
dette.
 
Justitsministeriet foretager ikke teknisk gennemgang af udkast til administrative forskrifter. Hvis I har et konkret
spørgsmål til den tekniske udformning, er I imidlertid velkomne til at rette henvendelse herom. Der henvises i øvrigt
til vejledning om administrative forskrifter, som kan findes her:
 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9594  
  
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen.
 
Med venlig hilsen

Morten Holland Heide
Kontorchef

Lovkvalitetskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: +45 22 60 63 39
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
 
 
 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
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Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (lunba@mst.dk), Hovedpostkasse (mst@mst.dk)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (da@da.dk (da@da.dk)
Titel: SV: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
Sendt: 07-03-2022 19:11

Kære Luisa Ninette Baandrup Kristiansen

 

Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at

sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger.

 
Med venlig hilsen

 

Hjørdis de Stricker

Chefsekretær

 

Fra: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk> 
Sendt: 7. marts 2022 09:30
Til: Luisa Ninette Baandrup Kristiansen <lunba@mst.dk>
Cc: Dorthe Bartholin Bech <dorba@mst.dk>; Mads Raastrup Søndergaard <madrs@mst.dk>
Emne: Høring af bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe
 
Til rette vedkommende
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner i høring.
 
Høringen kan tilgås her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66164.
 
Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 28. marts 2022, som bedes sendt til mst@mst.dk med kopi
til lunba@mst.dk med angivelse af j.nr. 2022-15362 i emnefeltet.
 
Venlig hilsen

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen
Specialkonsulent | Cirkulær Økonomi & Affald
+45 51 60 33 14 | +45 51 60 33 14 | lunba@mst.dk

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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