
Temadag: Maritim Sikring og 
Sikkerhed

Danske Havnes arbejder på fire områder:

• Maritim sikring og ISPS reglerne

• NIS-direktivet (Net- og informationssystemer-direktivet)

• Beredskab og oplagring af  brændbare materialer

• Havnenes modtagefaciliteter



ISPS-koden / Maritim Sikring

Danske ISPS havne: 83
Danske ISPS faciliteter: 211
Initiale omkostninger til ISPS investering siden 2004: 450 mio. kr.
Total omkostning pr år (drift i gennemsnit): 60 mio. kr.
Total omkostning siden 2004: 1 mia. kr.



ISPS-koden / Maritim Sikring



ISPS-koden / Maritim Sikring

Før

• Store etableringsomkostninger

• Lukket havn

• Administration

Efter

• Arbejdssikkering

• Tyveri

• Sikring



Maritim sikring og Danske Havnes arbejde i Trafikstyrelsens 
arbejdsgruppe for en konsekvensanalyse af  EUs implementering af  
ISPS-koden.

• Diskrepans mellem IMO og EU regler

• Hvilke konsekvenser har EUs (over)implementering af  reglerne?

• Trafikstyrelsen er til at tale med

• Ingen anbefaling om konsekvensanalyse

• Styregruppen er enige i anbefalingen

• Danske Havne arbejder i stedet for bibeholde fleksibilitet i sikring

• Sikring af  havne §1 stk 3

• Hvad vil i have på sikringsområdet



NIS-direktivet

Lov om sikkerhed i Net og Informationssystemer i transportsektoren

• “Lovforslaget udstikker de overordnede rammer for de krav til sikkerheden i net- og 
informationssystemer, der stilles til de væsentligste offentlige og private enheder inden 
for transport-, bygnings- og boligministerens område.”

• Havne er allerede dækket ind under data iht. ISPS-koden

• Ingen danske havne anses for ‘væsentlige’ ift. samfundets fortsatte virke



TF-visse: oplagring af  visse 
brændbare  materialer
• Der har været afholdt én workshop hos Beredskabsstyrelsen. Endnu én er 

planlagt, og lovændring forventes i høring primo 2019

• Lovgivning er gældende for oplag af  andre brændbare materialer, ikke benzin 
etc., men træflis, mel, kul etc.

• Som det er nu, er lovgivningen reguleret efter produkttyper og med små 
milestørrelser

• Ny lov reguleres efter produktegenskaber. Fx støv, fugt, mængde.

• Lov er over 20 år gammel og milestørrelser er baseret på kul som varmekraft, 
ikke træflis, som kræver større oplagsstørrelser.

• Lager i det fri: friarealer på 3m for hver 400m2 (dog max 1.200m3) 7m for hver 
2000m2. Ved stabling over 3m, 7m friareal for hver 1000m2.

• Pkt. 15.4.: Oplag af  fast brændsel ved varmeværker o.lign. er dog alene 
undergivet afstandsreglerne i kapitel 7.



Havnenes modtagefaciliteter
PRF (Port Reception Facilities)
• EU specialudvalg for miljø: EU udvikler, som en del af  cirkulær økonomi, en 

plaststrategi, hvor havnene som udgangspunkt skal tage imod opfisket affald. 
• Revision af  PRF kommer til at gælde

• Forslaget skal medføre mindre affald i havene.

• En væsentlig ændring er, at olie, andet farligt affald, spildevand og opfisket 
affald kommer ind under No Special Fee. 

• Skibe skal som udgangspunkt aflevere affaldet i hver havn, men kan vente op til 
24 timer ved kort ophold eller tilstrækkelig kapacitet 

• Forslaget sætter altså ikke grænser for hvor store mængder affald, der kan 
afleveres under ”No Special Fee” i de enkelte havne.

• Havne pålægges at sortere samt kvittere for affaldet, hvilket kan fordyre 
modtagelsen af  affald. 



Spørgsmål

Jeg kan kontaktes på 2822 8214 eller jsh@danskehavne.dk


