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Kære stakeholder med interesse i skibsophugning 
 
I forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af den Europiske Union, vil retsstil-

lingen for ophugning af skibe blive ændret. Det endelige udfald af ”Brexit” er end-

nu ikke kendt, men nedenfor er retstillingen ved et såkaldt "hårdt Brexit", altså 

uden en aftale om udtrædelse, skitseret.  

 

Det er vigtigt, at I i sammenhæng med Brexit-datoen orienterer jer om retsstillin-

gen, da det er jeres ansvar at leve op til de regelændringer, Brexit medfører.  

 

Yderligere er EØS-aftalen blevet udvidet til også at omfatte skibsophugningsfor-

ordningen. Dette betyder, at reglerne for at transportere norsk-, islandsk- eller 

liechtensteinskflagede skibe til ophugning har ændret sig.  

 

Vi har lavet et kort resume af, hvilken betydning et hårdt Brexit-scenarie får i 

dansk kontekst for skibsophugning.  

 

Overordnet effekt af hårdt Brexit-scenarie på skibsophugning 

I tilfælde af et hårdt Brexit-scenarie, uden nogen aftale om en overgangsperiode, 

vil påvirkningen i forbindelse med ophugning af skibe være, at britiske skibsop-

hugningsanlæg vil blive fjernet fra ”den europæiske liste” (Kommissionens gen-

nemførelsesafgørelse (EU) 2018/1906 af 30. november 2018 om ændring af gen-

nemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 med henblik på ajourføring af den europæi-

ske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1257/2013) den 29. marts 2019.  

 

Herefter vil disse anlæg ikke længere lovligt kunne anvendes til ophugning af eu-

ropæisk- og EØS-flagede skibe, som er omfattet af "skibsophugningsforordningen" 

(Kommissionens 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 direk-

tiv 2009/16/EF). Britiske ophugningsanlæg vil dog kunne ansøge om genoptagelse 

på den europæiske liste og vil herefter kunne optages efter artikel 15 om optagelse 

af tredjelandes anlæg i skibsophugningsforordningen.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke vil være lovligt at anvende de britiske anlæg i 

den mellemværende periode fra den 31. marts 2019 og frem til genoptagelsen på 

listen.  
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Et hårdt Brexit vil således også betyde, at import af britisk flagede skibe til ophug-

ning i Danmark skal anmeldes til Miljøstyrelsen efter reglerne om overførsel af 

affald i "transportforordningen" (Kommissionens og Rådets forordning (EU) nr. 

1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald).  

 

Betydning for EØS-flagede skibe 
EØS-landene tiltrådte den 6. december 2018, ved en udvidelse af EØS-aftalen, EU-

forordning nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe ”skibsop-

hugningsforordningen”, hvoraf dele af lovgivningen, blandt andet den europæiske 

liste over skibsophugningsanlæg, trådte i kraft den 31. december 2018. 

Det betyder, at skibe, herunder flydende borerigge, kan transporteres fra EØS-

farvand til Danmark til ophugning efter reglerne i skibsophugningsforordningen. 

Således skal skibe, der er omfattet af skibsophugningsforordningen og importeres 

til ophugning fra EØS-lande ikke længere igennem anmeldelsesproceduren for 

transport af affald under transportforordningen, så længe skibet og ophugningsan-

lægget lever op til kravene, der er fastsat i skibsophugningsforordningen. Disse 

krav indebærer blandt andet, at ophugningsanlægget skal være optaget på den 

europæiske liste over skibsophugningsanlæg.  

Skibe der ikke er omfattet af skibsophugningsforordningen 

Selvom næsten alle store skibe er omfattet af skibsophugningsforordningen, er der 

dog nogle få undtagelser i forordningens artikel 2, nr. 1 a til c.  

 

Skibsophugningsforordningen finder heller ikke anvendelse ved ophugning af 

skibe, der sejler under tredjelandes flag.  

 

Skibe der sejler under tredjelandes flag skal ophugges efter reglerne i Basel-

konventionen om transport af farligt affald og transportforordningen.  

 

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte 

Miljø- og Fødevareministeriet på: amwno@mfvm.dk eller 22 72 74 52. 

 

HUSK 

Husk at orientere jer om Brexit og retsvirkningerne heraf for jer. Husk desuden, at 

flydende borerigge og platforme er omfattet af definitionen af et skib, jf. skibsop-

hugningsforordningens artikel 3, stk. 1, nr. 1. 

Transportforordningen gælder forsat for de skibe, der ikke er omfattet af forord-

ningen.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Amalie Wang Norus 

+45 22 72 74 52 

amwno@mfvm.dk 

 


