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Vand og Hav 

Ref. PERAG 

Den 12. april 2019 

 

Offentlig høring 
 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelser om ballastvand 
 
Hermed fremsendes udkast til; 

 bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes 

ballastvandtanke (fra Miljø- og Fødevareministeriet),  

 ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, der anvender 

ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler (fra Søfartsstyrelsen) 
 
Bekendtgørelserne er ændret på baggrund af ændrede regler fra FN organisationen 

Den internationale Maritime Organisation (IMO). Reglerne er en specifikation til 
den internationale konvention om kontrol og håndtering af skibes ballastvand og 
sedimenter (Ballastvandkonventionen).  
 
Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 13. oktober 2019 samtidig med de 
ændrede internationale regler.  
 
Det følger af de internationale regler, at skibe skal have installationer til rensning 
af ballastvand for at undgå, at invasive arter spredes til egne af verden, hvor de 
ikke naturligt forekommer. Disse arter kan have en ødelæggende eller forstyrrende 
effekt på økosystemet, når de medbringes med ballastvandet fra andre dele af 
verden. 
 
Udkast til bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter 
fra skibes ballastvandtanke: 
 
De nye internationale regler, der fremgår af udkast til bekendtgørelse om 
ballastvand, angår generelle krav til design, installation, ydelse, prøvning, 
miljøacceptabilitet, mv.  
 
Systemer til behandling af ballastvand og sedimenter skal overholde og opfylde 
specifikke internationale standarder for at have den ønskede globale miljøeffekt. 
Konventionen fastlægger forskellige krav til skibene afhængig af deres bygnings år 
og størrelse. Ændringer til bekendtgørelsen fremgår af vedlagte udkast samt 
sammenligningsskema. Derudover er der foretaget sproglige og lovtekniske 
justeringer.  
 
Vi beder om, at der alene indsendes bemærkninger, der angår ændringerne. 
 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandling af ballastvand 
og sedimenter fra skibes ballastvandtanke kan sendes til:  
Pernille Agerskov, perag@mfvm.dk eller med brev til Miljø- og 
Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.  
 
Udkast til bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes 
ballastvandtanke er sendt til notifikation i EU-Kommissionen vedr. 
informationsproceduredirektivet 2015/1535/EU.   
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Udkast til ændring af bekendtgørelse om syn og certificering af skibe, 

der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler: 

 

Tilpasningen til de nye internationale regler indebærer;  

1) at fristen for installation af ballastvandanlæg i skibe omfattet af 

ballastvandkonventionen udskydes med 2 år i forhold til den oprindelige tidsplan; 

og  

2) at der ikke længere stilles krav om påtegnelse af et certifikat ved yderligere syn 

af et skib.  

 

Derudover er der foretaget sproglige og lovtekniske justeringer.  

 

Konventionen med de vedtagne ændringer vil blive vedlagt som nyt bilag 1 og 2 til 

bekendtgørelsen. 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om 

ballastvandplaner og -journaler bedes sendt til Søfartsstyrelsen pr. e-mail til 

Neriman Balikci, neb@dma.dk  

 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 
høringsliste. Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på 
www.hoeringsportalen.dk  efter høringsfristens udløb, for så vidt disse ikke 
stammer fra ministerier eller myndigheder under ministerierne. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 
   
 
Høringssvar bedes fremsendt senest mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00. 
 
 
 
Med venlig hilsen    Med venlig hilsen 
 
Katrine Nissen   Neriman Balikci 

Kontorchef    Specialkonsulent 

Miljø- og Fødevareministeriet  Søfartsstyrelsen 
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