
 

 
 

Cirkulær Økonomi & Affald 

Ref. LUNBA 

Den 29. september 2021 

 

Til adressaterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høringsbrev over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes 
affaldsplaner 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes 

affaldsplaner i høring. 

 

Styrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest den 20. oktober 2021. 

 

Baggrund 

EU-Kommissionen vedtog den 17. april 2019 direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra 

skibe. Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om modtagefaciliteter. Direktivet 

om havnemodtagefaciliteter er implementeret i modtagebekendtgørelsen. Den foreslåede 

ændringsbekendtgørelse implementerer direktivets artikel 3, stk. 2, hvor medlemslandene skal sikre, at skibe 

der ikke er omfattet af direktivet, afleverer deres affald i overensstemmelse med reglerne i direktivet. 

 

De foreslåede ændringer går derfor på, at skibe, som udfører havnetjenester, skal aflevere affald til 

modtagefaciliteterne i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 11, stk. Derudover skal skibe, som falder 

uden for direktiv om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i 

Fællesskabet, ligeledes aflevere deres affald i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 11, stk. 1. 

 

Selvom disse skibe bliver omfattet af afleveringspligten i bekendtgørelsen, er de fortsat undtaget reglerne om 

anmeldelsespligt samt betaling for modtagelse og håndtering af affald fra skibe. 

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det vurderes, at de foreslåede ændringer ikke medfører administrative eller erhvervsøkonomiske 

konsekvenser. 

 

Bekendtgørelsen har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR), som har 

følgende kommentar: 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og 

har dermed ikke yderligere kommentarer. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne ikke er relevante, da bekendtgørelsen ikke har indvirkning på virksomheders 

mulighed for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

 



 

 
 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. november 2021. 

 

Høringssvar 

Udkast til bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den vedlagte liste. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Luisa Kristiansen på lunba@mst.dk. 

 

Høringssvar skal være modtaget senest den 20. oktober 2021 og bedes sendt til mst@mst.dk med kopi 

lunba@mst.dk med angivelse af j.nr.: 2021-50060 i emnefelt. 

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder afsenders navn og 

mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en underretningsskrivelse omkring 

persondatarettigheder til afsender. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Luisa Ninette Baandrup Kristiansen 

Jurist 

+45 51 60 33 14 

lunba@mst.dk 
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