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Bakgrunn for nye regler om skipsgjenvinning
Basel-konvensjonen, 1992 – internasjonal regulering av transport av farlig avfall

Forordning (EU) 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av farlig avfall
F O M 2006: forbudt å eksportere farlig avfall, inkludert skip, ut av OECD

Hongkong-konvensjonen, 2009
Norge initiativtaker og første ratifiserende stat

Mangler fortsatt tilstrekkelig antall stater, tonnasje og gjenvinningskapasitet for å tre i kraft

Forordning (EU) 1257/2013 om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip (SRR)
Bygger på Hongkong-konvensjonen men

Inkluderer i tillegg 2 andre farlige materialer (PFOS og HBCDD)

Krever at skip bare gjenvinnes ved EU-godkjente anlegg 

Forskrift 6. desember 2018 om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger



Hvem gjelder SRR for?
Alle EØS-skip som er 

500 BT eller mer og

som ikke utelukkende opererer innenlands gjennom hele skipets levetid

For skip flagget utenfor EU/EØS gjelder deler av regelverket ved anløp til havner eller 
ankringspunkter i EØS-området

Basert på prinsippet om «no favourable treatment»



Når gjelder SRR?
EØS-skip bygget etter 31. desember 2018 (nye skip) skal ha om bord et gyldig 
fortegnelsessertifikat (IHM-sertifikat) 

EØS-skip bygget tidligere (seilende skip) skal ha om bord et gyldig IHM-sertifikat etter 
31. desember 2020

Utenlandske skip skal ha om bord IHM og en gyldig samsvarserklæring (SOC) utstedt 
av flaggstaten eller anerkjent klasseselskap etter 31. desember 2020



Inventory of Hazardous Materials (IHM)
Hensikten er å kvantifisere og lokalisere farlige materialer om bord

IHM skal være skipsspesifikk og à jour, og består av tre deler:
Part I: Farlige materialer i skipets struktur og utstyr
Part II: Operasjonelt generert avfall
Part III: Lager

Korrekt utarbeidet IHM danner grunnlaget for IHM-sertifikat for skip i operasjon, og 
Gjenvinningssertifikat for skip hvor det er bestemt at skipet skal fases ut

Nye skip vil normalt leveres med en ferdig fortegnelse over farlige materialer

For seilende skip må det utarbeides en fullstendig IHM så langt det praktisk er mulig

For NIS/NOR-skip er det Sjøfartsdirektoratet (NMA) eller et anerkjent klasseselskap 
(RO) som utsteder disse sertifikatene

Tips: EMSA Guidance on IHM og IMO-guidelines (MEPC 269(68))

http://www.emsa.europa.eu/emsa-homepage/2-news-a-press-centre/news/3003-emsa-guidance-on-the-inventory-of-hazardous-materials.html
http://www.imo.org/en/knowledgecentre/indexofimoresolutions/mepc%20resolutions/mepc.269(68).pdf


Utarbeidelse av IHM
IHM skal utarbeides av «IHM Expert» eller «IHM expert company»

Uavhengighet
Den som utarbeider IHM må ha faglig myndighet og uavhengighet overfor rederi/verft, 
sertifiseringsorgan og myndigheter

Kvalitet
Den som utarbeider IHM må være kvalifisert

Ikke krav til spesifikk bakgrunn/kompetanse

Stikkord: Risikovurdering, HMS, skipsstruktur, Hazmat, Samplingmetodikk, kjennskap til regelverk

Dokumentasjon
Hvilke vurderinger som er gjort, herunder risikovurdering og prøvetaking, resultater og 
prosedyrer må dokumenteres og være etterrettelig



Vedlikehold av IHM
Rederiet må ha et system for å sørge for at IHM er oppdatert til enhver tid

Utpeke en ansvarlig person
Lage prosedyrer for å ajourføre, herunder legge til eller stryke materialer fra fortegnelsen 
ved endringer, nye installasjoner mv. 

Forholdet til flagg- og eierskifte må tas hensyn til ved utarbeidelsen av et slikt system

Særlig om spesifikke varedeklarasjoner (Material Declaration og Suppliers Declaration
of Conformity)

IMO har utarbeidet maler for slike deklarasjoner som i utgangspunktet skal benyttes
Både EMSA-guidelines og IMO-guidelines er tydelige på at leverandører til skipsindustrien 
skal utarbeide varedeklarasjoner i alle tilfeller, også der det som leveres ikke inneholder 
farlige materialer over relevante grenseverdier
For NIS/NOR vurderer derimot NMA at plikten til å holde IHM à jour kan oppfylles på annen 
måte. F.eks. ved å ha innkjøpsrutiner som pålegger leverandører å levere MD og SDoC hvor 
produktet inneholder farlige materialer, kombinert med en spisset risikovurdering og fokus 
på sampling og nøye oppfølging av enkelte produkter.



Håndheving av SRR
F O M 2021 skal alle EU/EØS-skip og 3. lands skip som opererer i EØS-området ha 
henholdsvis gyldige sertifikater eller samsvarserklæring utstedt av flagget

Skipene vil bli gjenstand for «vanlig» port state control, dvs at disse sertifikatene er lagt 
til listen over sertifikater som kontrolleres i samsvar med det ordinære 
havnestatskontrollregimet

I tillegg pålegges EØS-stater å gjennomføre kontroll av fremmede skip utover det 
ordinære havnestatskontrollregimet

I utgangspunktet skal kontroll begrenses til sertifikatkontroll

Utvidet kontroll skal gjennomføres ved manglende eller ugyldig sertifikat, og ved 
«clear grounds» 

for å tro at IHM ikke samsvarer med sertifikatet, eller 

at det ikke er etablert nødvendige prosedyrer for å oppdatere IHM



Håndheving – status i EU
Pr. juli 2019 er status at kun 6 stk EU/EØS-skip har blitt sendt til gjenvinning til et verft 
på EU-listen (4 i EU og 2 i Tyrkia)

7 Skip hadde EU-flagg 31. desember 2018, men flagget om og ble sendt til gjenvinning 
på ikke-godkjente verft, først og fremst i Bangladesh

EU-Kommisjonen:
All these cases might constitute a potential circumvention of the EU Ship Recycling Regulation, 
which should be further investigated by the competent authorities of the Member States 
concerned 

The overall picture indicates that ship owners of larger vessels tend to find ways to escape from 
their obligations under EU Ship Recycling Regulation



Hva med grensekryssregelverket?
For andre skip enn de som omfattes av SRR gjelder grensekryssregelverket

Konsekvens: Skip som befinner seg i EØS-området ved «end-of-life» kan i dag ikke 
lovlig sendes ut av OECD

Det avgjørende er tidspunktet for beslutningen om å fase ut skipet: skip regnes som avfall 
på det tidspunktet hvor skipet bestemmes for opphugging

Eksempler:
2018: Seatrade dømt i Nederland for å ha sendt 4 skip til skraping i India i strid med 
grensekryssregelverket

Det ble lagt til grunn at beslutningen om skraping allerede var tatt og at rederiet kjente til at 
skipene ville bli hugget opp av kjøper i India da skipene ble solgt

2019: Wirana Shipping vedtok forelegg utstedt av Økokrim for forsøk på ulovlig eksport av 
avfall i strid med grensekryssregelverket

Dokumentasjon på at skipet skulle til fortsatt operasjon i Afrika og ikke til Pakistan for skraping ble 
vurdert som falsk, med intensjon om å mislede myndigheter



Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS 

Takk for meg!

Werner Dagsland | advokatfullmektig 
wdagsland@eurojuris.no
Mob.:  91106768


	Nye regler om gjenvinning av skip�Frokostseminar 23. oktober 2019�
	Bakgrunn for nye regler om skipsgjenvinning
	Hvem gjelder SRR for?
	Når gjelder SRR?
	Inventory of Hazardous Materials (IHM)
	Utarbeidelse av IHM
	Vedlikehold av IHM
	Håndheving av SRR
	Håndheving – status i EU
	Hva med grensekryssregelverket?
	Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS 

