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Den 2. juni 2021 

 

Søfartsstyrelsen 
Direktør Andreas Nordseth 
Sendt pr. mail til an@dma.dk    
   
   
 

Henlæggelse af miljøministerens opgaver og beføjelser efter 
havmiljøloven og underliggende regler 
 
Herved bemyndiges direktøren for Søfartsstyrelsen til at udøve de beføjelser som 
beskrevet nedenfor. Bemyndigelserne gives på baggrund af havmiljølovens §§ 48 og 
58 a. 
 
Direktøren for Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med udførslen af tilsynet efter 
§§ 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 1396 af 25. november 2016 om modtagefaciliteter 
for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner, med 
senere ændringsbekendtgørelser til denne bekendtgørelse. Direktøren for 
Søfartsstyrelsen kan tillige efter anmodning fra Miljøstyrelsen tilbageholde skibe 
efter havmiljølovens § 42 a, stk. 1, i henhold til den før nævnte bekendtgørelse. 
 
Direktøren for Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med udførslen af tilsyn efter § 
6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2016 om indberetning af oplysninger 
om farligt eller forurenende gods om bord på skibes, med senere 
ændringsbekendtgørelser til denne bekendtgørelse. 
 
Direktøren for Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen med udførelsen af tilsyn efter 
artikel 11 og 12 i 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. Direktøren for Søfartsstyrelsen kan tillige efter 
anmodning fra Miljøstyrelsen tilbageholde skibe og dokumenter efter 
havmiljølovens § 63 d, stk. 1, 3 og 4, i henhold til den førnævnte forordning.  
 
Endvidere bemyndiges direktøren for Søfartsstyrelsen efter havmiljølovens § 45, 
stk. 2, til mod behørig legitimation og uden retskendelse at have adgang til skibe 
m.v. for at bistå Miljøstyrelsen med udførelsen af tilsyn efter de nedenfor nævnte 
regler. 
 
Bekendtgørelse nr. 1396 af 25. november 2016 om modtagefaciliteter for affald fra 
skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.  
 
Bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2016 om indberetning af oplysninger om farligt 
eller forurenende gods om bord på skibe. 
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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. 
 
Bekendtgørelse nr. 1220 af 22. november 2019 om svovlindholdet i faste og flydende 
brændstoffer. 
 
Bekendtgørelse nr. 953 af 27. juni 2016 om kompetente myndigheder og 
supplerende bestemmelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) Nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på 
skibe, samt Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2008 af 13. juni 2008 om 
gennemførelse af artikel 6, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe og 
om ændring af denne forordning. 
 
Omfanget og indholdet af Søfartsstyrelsens bistand til brug for Miljøstyrelsens tilsyn 
efter de ovennævnte regelsæt fremgår af samarbejdsaftalen mellem Miljøstyrelsen 
og Søfartsstyrelsen.  
 
Nærværende bemyndigelser er gældende, indtil de erstattes af bestemmelser fastsat 
i medfør af lovgivning eller administrativ fastsatte forskrifter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lea Wermelin 
 


