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Lissie Klingenberg Jørgensen

Fra: Helle Müller <HEMU@frederikshavn.dk>

Sendt: 2. marts 2017 11:45

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen

Cc: 'kl@kl.dk'; 'hk@esbjergkommune.dk'; 'ctw@norddjurs.dk'; Jette Brønnum

Emne: Frederikshavn kommunes svar på Høring (den 23. 2. 2017) om udkast til 

bekendtgørelse om ophugning af skibe

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Kære Lissie 

 

Tak for høringen om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af 

kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013. 

 

Vi har læst den igennem med interesse. 

 

Vi har ingen bemærkninger i forhold til ændringerne til den eksisterende bekendtgørelse. 

 

Vi har dog konstateret, at eksisterende bekendtgørelse er ændret væsentligt i forhold til hastehøringsudkastet, som 

vi modtog den 18. april 2016. 

Kapitel 3 er blevet ændret i forhold til kommunernes frister for tilbagemeldinger på de skibsspecifikke 

skibsophugningsplaner. 

§ 8 stk. 1: ”snarest” er erstattet af ”3 arbejdsdage”   

§ 9: ”3 uger” er erstattet af ”2 uger” 

 

Vi er dog opmærksomme på jf. Miljøstyrelsen i Høringsnotat af den 26. april 2016, at Hong Kong-konventionen i 

regulation 9 fastsætter sagsbehandlingsfrister for godkendelse af den skibsspecifikke skibsophugningsplan, og at 

dette er baggrunden for at tidsfristerne er strammet op. 

 

Efter gennemlæsning af regulation 9 i Hong Kong-konventionen tolker vi bekendtgørelsens kapitel 3 således, at når 

vi modtager en skibsspecifik skibsophugningsplan, er det ikke et krav, at vi skal have forholdt os til om materialet er 

fuldstændigt eller ufuldstændigt, inden vi sender kvitteringen for modtagelsen indenfor 3 dage. Vi har efterfølgende 

2 uger til at vurdere om materialet er fuldstændigt. Når vi modtager det fuldstændige materiale har vi to uger til at 

forholde os til dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Helle Müller 
MSc - Teknisk-Videnskabelig Miljøvurdering 

 
Frederikshavn Kommune 

Center for Teknik og Miljø 

Rådhus Allé 100 

9900 Frederikshavn 

  

Tlf.               +4598455000 

Direkte tlf.    +4598456354 
Fax              +4596790750 

Email            hemu@frederikshavn.dk  
P Tænk på miljøet før du printer denne mail 
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Fra: Lissie Klingenberg Jørgensen [mailto:likjo@mst.dk]  

Sendt: 23. februar 2017 11:39 

Til: kl@kl.dk; Helle Müller <HEMU@frederikshavn.dk>; hk@esbjergkommune.dk; ctw@norddjurs.dk 

Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af 

kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 

 

Kære alle 

 

Til jeres orientering er vi i gang med at fastsætte supplerende regler til skibsophugningsforordningens regler om 

skibe. Derfor vil den gældende bekendtgørelse om supplerende regler til forordningen blive ophævet og erstattet 

med en ny.  

 

Der er foretaget sproglige justeringer i forhold til den gældende bekendtgørelse. ”Anlæg” er flere steder udskiftet 

med ”virksomhed”, fordi det er virksomheden, der er den juridiske person og som kan få en godkendelse, ikke 

anlægget. 

 

Hvis I har bemærkninger til udkastet, bedes I sende dem mig med cc til mst@mst.dk senest 7. april 2017. 

 

 

 
Venlig hilsen 
 
Lissie Klingenberg Jørgensen 
Cand Jur | Cirkulær Økonomi  & Affald 
+45 72 54 43 76 | likjo@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Strandgade 29 | 1401 København K | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk  
 
NY MILJØSTYRELSE   

Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – 

en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 

København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 
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Lissie Klingenberg Jørgensen

Fra: Per Winther Christensen <pwc@shipowners.dk>

Sendt: 7. april 2017 08:04

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse

Emne: SV: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. 

juni 2016 om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende 

bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1257/2013 af 20. november 2013

Til Lissie Klingenberg Jørgensen, 

 

Rederiforeningen takker for det fremsendte høringsmateriale om ændringerne til  bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 

2016 om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning 

(EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF. 

 

Rederiforeningen støtter at fortegnelsescertifikat er gyldig i fem år og at der foretages periodiske syn hver femte år. 

Rederiforeningen har ikke ud over dette kommentarer til ændringerne og de ny indførte kapitler.  

 
 
 
Kind regards 
 
Per Winther Christensen 
Deputy Technical Director 
Naval Architect, Master Mariner 
 
Danish Shipowners’ Association  
Amaliegade 33 
DK-1256 Copenhagen K 
Tel: +45 33 11 40 88 / +45 33 48 92 52 
Mobile: +45 29 45 83 24 
E-mail: pwc@shipowners.dk 
www.shipowners.dk 
 

 

 

Fra: Lissie Klingenberg Jørgensen [mailto:likjo@mst.dk]  
Sendt: 23. februar 2017 10:53 
Til: Lissie Klingenberg Jørgensen 
Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af 
kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophu 
 

Hermed fremsendes: 

 

1) Udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af kompetente 

myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 

2009/16/EF 

2) Høringsbrev 

3) Høringsliste 

 

Bemærkninger til udkastet bedes sendes til likjo@mst.dk med cc til mst@mst.dk senest 7. april 2017 
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Venlig hilsen 
 
Lissie Klingenberg Jørgensen 
Cand Jur | Cirkulær Økonomi  & Affald 
+45 72 54 43 76 | likjo@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Strandgade 29 | 1401 København K | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk  
 
NY MILJØSTYRELSE   

Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – 

en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 

København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

 

 

______________________________________________________________________ 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 

For more information please visit http://www.symanteccloud.com 

______________________________________________________________________ 



1

Lissie Klingenberg Jørgensen

Fra: Jesper Sebbelin <js@shipbrokers.dk>

Sendt: 28. marts 2017 09:49

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen

Cc: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse

Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 

2016 om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i 

henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. 

november 2013 

Kære Lissie Klingenberg Jørgensen. 

  

Danmarks Skibsmæglerforening (DS) takker for det fremsendte høringsmateriale og vi har følgende 

bemærkninger. 

  

Det er for DS vigtigt at gøre opmærksom på, at den operationelle virkelighed ofte betyder, at 

ophugningsplanen normalt først udarbejdes og godkendes efter at skibet er købt til ophugning.  

  

Herved er det vigtigt at præcisere, at så længe at skibet er EU flaget, da vil et EU godkendt 

ophugningsværft være en garanti for, at man kan få ophugget tonnage på det EU godkendte værft, 

når ophugningsplanen er godkendt. For den operationelle virkelighed betyder ofte, at handlen af skibet til 

ophugning er foretaget før en ophugningsplan er tilvejebragt, og derfor først på dette tidspunkt kan 

ophugningsværftet indsende en ophugningsplan.   

  

Vi må antage, at et godkendt værft også har den nødvendige kompetence til at indkøbe EU flaget skib og 

kan udarbejde gyldig ophugningsplan for skibet de har købt. 

  

De EU godkendte ophugningsværfter er netop godkendt til også at skulle kunne håndtere 

materiale der også kan findes i "abandonded" EU tonnage.  

  

I forbindelse med ophugningsplaner efterspørges sommetider skibscertifikater, der ikke nødvendigvis 

findes ombord på skibene til ophugning, og i andre tilfælde er der ikke nogle ejere af skibene at kontakte 

for at efterspørge disse certifikater. Dette må ikke være en hindring for at skibet kan ophugges på et EU 

godkendt værft.   

 

DS vil også positivt fremhæve en af de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen, nemlig at 

ordet "skibsophugningsanlæg" ændres til "skibsophugningsvirksomheder".     

  

Venligst sig til såfremt der er spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Skibsmæglerforening 

Jesper Sebbelin 

Amaliegade 33B 

1256  København K 

www.shipbrokers.dk  

info@shipbrokers.dk  
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Fra: Lissie Klingenberg Jørgensen <likjo@mst.dk> 

Sendt: 23. februar 2017 10:52 

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen 

Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af 

kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophu  

  
Hermed fremsendes: 

  

1) Udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af kompetente 

myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 

2009/16/EF 

2) Høringsbrev 

3) Høringsliste 

  

Bemærkninger til udkastet bedes sendes til likjo@mst.dk med cc til mst@mst.dk senest 7. april 2017 

  

  
Venlig hilsen 
 
Lissie Klingenberg Jørgensen 
Cand Jur | Cirkulær Økonomi  & Affald 
+45 72 54 43 76 | likjo@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Strandgade 29 | 1401 København K | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk  
  
NY MILJØSTYRELSE   
Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – 

en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 

København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 
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Lissie Klingenberg Jørgensen

Fra: Fritz Ganzhorn <fg@soefartens.org>

Sendt: 7. april 2017 15:04

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen

Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 

2016 om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i 

henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) ....

Hej Lissie 

  

Vi takker for høringsmaterialet. 

  

Vi har ingen kommentar til høringen. 

  

God påske 

  

Med venlig hilsen 

      

Fritz Ganzhorn 

Direktør 

fg@soefartens.org 

(+45) 33455565 

(+45) 33 45 55 51 (direkte)

(+45) 21 42 13 06 (mobil) 

 

     

Søfartens Ledere 

Havnegade 55 

1058 København K 

      

  

  

  

  

Fra: Lissie Klingenberg Jørgensen [mailto:likjo@mst.dk]  

Sendt: 23. februar 2017 10:53 

Til: Lissie Klingenberg Jørgensen <likjo@mst.dk> 

Emne: Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af 

kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophu 

  

Hermed fremsendes: 

  

1) Udkast til bekendtgørelse om ændring bekendtgørelse nr. 603 af 1. juni 2016 om udpegning af kompetente 

myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 

2009/16/EF 

2) Høringsbrev 

3) Høringsliste 

  

Bemærkninger til udkastet bedes sendes til likjo@mst.dk med cc til mst@mst.dk senest 7. april 2017 
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Venlig hilsen 
 
Lissie Klingenberg Jørgensen 
Cand Jur | Cirkulær Økonomi  & Affald 
+45 72 54 43 76 | likjo@mst.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Miljøstyrelsen | Strandgade 29 | 1401 København K | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk  
  
NY MILJØSTYRELSE   
Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – 

en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 

København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 

  


