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Skåninge Bro Havn – Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe
Denne godkendelse gælder for Skåninge Bro Havn. Skåninge Bro Havn ejes og
drives af Vordingborg Kommune.
Miljøstyrelsen har med e-mail den 30. april 2019 fra Vordingborg Kommune
modtaget udkast til affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for
Skåninge Bro Havn.
Udkastet er indsendt i overensstemmelse med § 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr.
1396 af 25. november 2016 (tidligere bekendtgørelse nr. 415 af 10. maj 2012) om
modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes
affaldsplaner.
Miljøstyrelsen forudsætter, at de relevante organisationer efter ovennævnte
bekendtgørelses § 16, stk. 3, har haft lejlighed til at udtale sig om planen, og at det
endelige udkast til plan afspejler disse kommentarer.
Miljøstyrelsen godkender den del af affaldsplanen, der er udarbejdet efter
kravspecifikationerne i bilag 3 til § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1396 af 25.
november 2016 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af
affald og havnes affaldsplaner for Skåninge Bro Havn.
Miljøstyrelsen forholder sig ikke til eventuelle øvrige bestemmelser i affaldsplanen,
som Vordingborg Kommune har indarbejdet i udkast til affaldsplan.
Uanset hvordan havnen har indarbejdet sine retningslinjer for betaling for
modtagelse for affald i affaldsplanen, forventer Miljøstyrelsen, at Vordingborg
Kommune overholder bestemmelserne i § 13 i bekendtgørelse nr. 1396 af 25.
november 2016 vedrørende betaling for modtagelse af affald, således at ”No
Special Fee” princippet følges.
For erhvervshavne gælder, at skibsføreren på et skib skal anmelde den mængde og
type affald, skibet forventes at have ombord ved anløb og samtidig angive, hvad
der påtænkes afleveret. Anmeldelse skal ske efter § 12, stk. 1, og skal efter § 12, stk.
3 (tidligere § 12, stk. 9), ske elektronisk via SafeSeaNet.
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Af senest godkendte affaldsplan fremgik, at godkendelsen udløber den 29. januar
2022. Godkendelse af affaldsplan vil være gældende i 3 år fra udløbet af den
seneste godkendte affaldsplan, jf. § 15, stk. 3, i ovennævnte bekendtgørelse.
Vordingborg Kommune har dog ønsket, at kommunens havne fremadrettet får en
godkendelse samtidig, hvorfor nærværende godkendelse vil være gældende til 17.
november 2020.
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at planen skal ændres og indsendes til
Miljøstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift.
Det kan oplyses, at blandt andet ved ændrede forhold omkring Vordingborg
Kommune, ved ejerskifte, ændring af havnens formål (lystbådehavn, fiskerihavn,
færgehavn med videre) opfattes dette af Miljøstyrelsen som værende en væsentlig
ændring i havnens drift på lige fod med for eksempel en ombygning af havnen med
mere. For havne der er omfattet af havneloven gælder tillige ændring af havnens
organisationsform (statshavn, kommunal havn, kommunal selvstyrehavn, helt
eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller en privat havn).
Under alle omstændigheder skal udkast til ny plan indsendes til Miljøstyrelsen,
således at nyt udkast til affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe
kan være godkendt i Miljøstyrelsen senest den 17. november 2020. Af hensyn til
sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen skal udkast til ny affaldsplan være
Miljøstyrelsen i hænde 8 uger forinden den godkendte affaldsplan udløber.
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1396 af 25. november 2016 om
modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes
affaldsplaner.
Miljøstyrelsen skal til sidst henlede opmærksomheden på, at affaldsplanen skal
være tilgængelig for havnens brugere i de 3 år, hvortil affaldsplanen vil være
gældende.
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