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Fakta om regler for ophugning af skibe 
Når skibe og andre typer af flydende fartøjer bliver til affald, er de på nuværende tidspunkt reguleret af 

Basel-konventionen og EU's forordning om overførsel af affald (Transportforordningen). Der er 

imidlertid nye regler på vej. Det betyder, at nogle skibe
1
 fremover vil blive reguleret af Hong Kong-

konventionen om ophugning af skibe (som dog endnu ikke er trådt i kraft) og af EU's forordning om 

ophugning af skibe. Skibe, som ikke er omfattet af skibsophugningsforordningen, vil fortsat være 

reguleret af Basel-konventionen og Transportforordningen indtil Hong Kong Konventionen træder i 

kraft. 

 

Efter Basel-konventionen og EU's forordning om overførsel af affald er det afgørende at afklare, om et 

skib er blevet til affald, hvornår det skete, og hvor skibet geografisk befandt sig, da det skete. Når EU's 

forordning om skibsophugning træder i kraft, vil disse spørgsmål ikke længere være afgørende for 

skibe, der sejler under europæisk flag. De nye regler vil i stedet stille krav til, at ophugningen foregår 

miljømæssigt forsvarligt og på et anlæg, som er godkendt til at foretage ophugningen, og som er 

optaget på EU's liste over godkendte ophugningsanlæg. Disse regler træder i kraft pr. 31. december 

2018. 

 

Hvordan vurderer vi om et skib er affald, og hvornår det blev til affald, ifølge Basel-

konventionen og Transportforordningen? 

- Skibe, der ophugges, er affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Det er umiddelbart beslutningen 

om, at skibet skal ophugges, som afgør hvornår skibet skal klassificeres som affald. Skibe er en lidt 

mere kompleks form for affald, men skal følge de gældende regler for affald, håndtering og overførsel 

heraf. 

- Skibe medfører grundet deres flygtige og internationale karakter nogle større udfordringer, for så vidt 

angår klassificering under Basel-konventionen, i forhold til mere ordinært affald, som f.eks. blandet 

skrot. 

- Grundet dette, har man internationalt vedtaget Hong Kong-konventionen om ophugning af skibe. 

Konventionen er implementeret i EU ved forordning om ophugning af skibe, og tager skibene ud af 

forordningen om overførsel af affald, og fastsætter et nyt og mere passende regelsæt for håndtering af 

ophugningen. 

- Forordningens liste over godkendte ophugningsanlæg træder i kraft 31. december 2018. 

 

                                                             
1
 Skibsophugningsforordningen er gældende for skibe/fartøjer større end 500 BT, som sejler under europæisk 

flag. Krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes eller drives af et land, og som på det pågældende 

tidspunkt kun anvendes i statens tjeneste til ikke-kommercielle formål er ikke omfattet af forordningen. Skibe, der 

i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den 

medlemsstat, hvis flag skibet sejler under, er heller ikke omfattet, jf. forordningens artikel 2. 
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Hvordan kan man afgøre om et skib er blevet importeret som affald, og hvad afgør at det 

var affald da det blev importeret? 

- Hvis skibet krydser en landegrænse efter beslutningen om ophugning af skibet er truffet, så vil der 

være tale om en overførsel af affald. Det vil sige, at hvis skibet f.eks. ligger i Norge, når beslutningen 

om ophugningen træffes, og skibet skal ophugges i Danmark, så vil transporten af skibet som 

udgangspunkt skulle anmeldes til de kompetente myndigheder, og myndighederne skal give en 

tilladelse til importen. 

- Hvis skibet ligger i Danmark, når beslutningen om ophugning træffes, og ophugningen sker i 

Danmark, er der ikke tale om en overførsel efter Baselkonventionen, og det vil derfor umiddelbart kun 

være ophugningsfacilitetens miljøgodkendelse, som regulerer, om skibet kan ophugges på den 

pågældende ophugningsfacilitet. 

- Det kan være svært for myndighederne at bevise, hvornår beslutningen om ophugning er truffet, 

hvilket bl.a. er en af bevæggrundene for de nye regler. Dette ses bl.a. ved, at et skib godt kan sejle til 

Danmark med en forventning om, at skibet skal gennemgås og repareres, men at det efter ankomsten 

til Danmark alligevel besluttes at skrotte det, fx fordi ejeren efter at have modtaget resultaterne af 

værftets undersøgelser beslutter, at det er en bedre forretning på den måde. Derved bliver 

beslutningen om ophugning først truffet i Danmark. 

- Hvis en overførsel af et skib som affald anmeldes, så vil det som udgangspunkt være den kompetente 

myndighed i den stat, hvor skibet befinder sig, som er eksportmyndighed.  

 

Er der tale om en overførsel efter transportforordningen? (Forenklet skema) 

Beslutningstidspunktet Ophug i udlandet? Ophug i DK? 

Skib under DK flag placeret i DK Ja Nej  

Skib under udenlandsk flag placeret i 
DK 

Ja 
Nej  

Skib under DK flag placeret i 
udlandet 

Hvis ophugges i samme 
land nej, hvis ophugges 
i andet land ja. Ja 

Skib under udenlandsk flag placeret i 
Udelandet 

Udenfor for DK 
myndigheders 
jurisdiktion. Ja 

 


