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Juelsminde Havn og Marina omfattende Sandbjerg Marina, Ny Marina, Østhavn
og Gammel Havn – Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe
Denne godkendelse gælder for Juelsminde Havn og Marina omfattende Sandbjerg
Marina, Ny Marina, Østhavn og Gammel Havn (14174419). Juelsminde Havn og
Marina ejes og drives af Juelsminde Havn og Marina.
Miljøstyrelsen har med e-mail den 11. maj 2021 fra Juelsminde Havn og Marina
modtaget udkast til affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for
Juelsminde Havn og Marina omfattende Sandbjerg Marina, Ny Marina, Østhavn
og Gammel Havn.
Miljøstyrelsen kan oplyse, at der den 28. juni 2021 trådte en ny bekendtgørelse i
kraft. Den nye bekendtgørelse nr. 1348 af 16. juni 2021 ændrer ikke på indholdet i
affaldsplanen i forhold til den indsendte affaldsplan. Den væsentligste ændring er,
at affaldsplaner, som skal være godkendt efter 28. juni 2021, godkendes fremover
for en 5-årig i periode, og ikke som tidligere for en 3-årig periode.
Miljøstyrelsen skal bemærke, at de relevante organisationer efter ovennævnte
bekendtgørelses § 16, skal have haft mulighed 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 1 til § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1348 af 16. juni
2021 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og
havnes affaldsplaner for Juelsminde Havn omfattende Sandbjerg Marina, Ny
Marina, Østhavn og Gammel Havn.
Miljøstyrelsen forholder sig ikke til eventuelle øvrige bestemmelser i affaldsplanen,
som Den, der driver havnen har indarbejdet i udkast til affaldsplan.
Uanset hvordan havnen har indarbejdet sine retningslinjer for betaling for
modtagelse for affald i affaldsplanen, skal Miljøstyrelsen bemærke, at Den, der
driver havnen skal overholde bestemmelserne i § 13 i bekendtgørelse nr. 1348 af
16. juni 2021 vedrørende betaling for modtagelse af affald, således at ”No Special
Fee” princippet følges.
Af seneste godkendte affaldsplan fremgik det, at godkendelsen udløb den 11. juli
2021. Miljøstyrelsen godkender den indsendte affaldsplan fra dags dato og 5 år
frem til den 8. april 2027, jf. ovennævnte bekendtgørelses § 15, stk. 3.
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Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at planen skal ændres og indsendes til
Miljøstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift.
Det oplyses, at blandt andet ved ændrede forhold omkring den, der driver havnen,
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
senest 2 måneder før den gældende affaldsplans udløb, således at nyt udkast til
affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe kan være godkendt i
Miljøstyrelsen senest den 8. april 2027.
Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 1348 af 16. juni 2021 om
modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes
affaldsplaner.
Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at affaldsplanen skal være
tilgængelig for havnens brugere i de 5 år, hvor affaldsplanen vil være gældende.
Med venlig hilsen

Bente Sørensen
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