
Forslag til forskrift om gjenvinning av skip (gjennomføring av 
skipsgjenvinningsforordningen) 

 
 
Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 33, 36, 43 og 44 jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og lov 
13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 12, § 16, § 31, § 33, § 
49, §52a og § 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 og delegeringsvedtak 11. juni 1993 nr. 785. 
 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg [XX] nr. [NN] (forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av 
skip og om endring av forordning (EU) 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF), vedlegg XX nr. [NN] (beslutning 
2016/2324) og vedlegg [XX] nr. [NN] (beslutning 2016/2322). 
 

I 
 
§ 1. Gjennomføring av skipsgjenvinningsforordningen i norsk rett 

EØS-avtalen vedlegg XX nr. [NN] (forordning (EU) nr. 1257/2013 om 
skipsgjenvinning og om endring av forordning (EU) 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF) 
gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg [XX], protokoll 1 til 
avtalen og avtalen for øvrig. 
  
§ 2. Utforming av nærmere angitte dokumenter   
 Rapporter om planlagt start av skipsgjenvinning som nevnt i 
skipsgjenvinningsforordningen artikkel 13 nr. 2 bokstav b, skal utformes i henhold til vedlegg 
I til denne forskriften. 

Erklæringer om ferdigstilling av skipsgjenvinning som nevnt i 
skipsgjenvinningsforordningen artikkel 13 nr. 2 bokstav c, skal utformes i henhold til vedlegg 
II til denne forskriften.  
 
§ 3. Fortegnelsessertifikat, varighet og fornyelsestilsyn 

Fortegnelsessertifikat utstedes av Sjøfartsdirektoratet eller et klasseselskap anerkjent 
av Sjøfartsdirektoratet i henhold til skipsgjenvinningsforordningen artikkel 10 nr. 1, med 
varighet på fem år. Fornyelsestilsyn som nevnt i skipsgjenvinningsforordningen artikkel 8 nr. 
5 skal gjennomføres hvert femte år. 
 
§ 4. Frist for å melde fra om gjenvinning   

 Melding som nevnt i skipsgjenvinningsforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, skal 
gis Sjøfartsdirektoratet eller et klasseselskap anerkjent av Sjøfartsdirektoratet senest en måned 
før planlagt oppstart av gjenvinningen. 
 
§ 5. Myndighet  
 Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger fatter vedtak 
etter skipsgjenvinningsforordningen artikkel 7, 13 og 14 og fører tilsyn med at disse 
bestemmelsene overholdes. Beslutninger om å godkjenne skipsgjenvinningsplaner etter 
skipsgjenvinningsforordningen artikkel 7 nr. 3 skal treffes ved enkeltvedtak.  

Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak etter de øvrige bestemmelsene i forordningen og fører 
tilsyn med at disse bestemmelsene overholdes.  
   
 
 
 



§ 6. Gebyr  
 Virksomhet skal betale gebyr til statskassen for Miljødirektoratets saksbehandling ved 
søknad om godkjenning av skipsgjenvinningsplan etter skipsgjenvinningsforordningen 
artikkel 7 nr. 3 og godkjenning eller fornyelse av godkjenning etter artikkel 14 nr. 1.  

Miljødirektoratet kan kreve gebyr ved gjennomføring av tilsyn etter dette kapitlet.  
Miljødirektoratet fastsetter gebyrsatsene i tråd med forurensningsforskriften §§ 39-3, 

39-4 og 39-7.  
 

II 
 
§ 7. Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter 

Forskriften trer i kraft straks.  
 

Fra samme dato gjøres følgende endring i forskrift 1. juni 2004 nr. 830 om gjenvinning og 
behandling av avfall: 
 
§ 13-1 første ledd skal lyde:  
 

EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32c (forordning (EF) nr. 1013/2006 som endret ved 
forordning (EF) nr. 1379/2007, forordning (EF) nr. 669/2008, forordning (EF) nr. 308/2009, 
forordning (EU) nr. 413/2010, forordning (EU) nr. 664/2011, direktiv 2009/31/EF, forordning 
(EU) nr. 135/2012, forordning (EU) nr. 255/2013, forordning (EU) nr. 660/2014, forordning 
(EU) nr. 1234/2014, forordning (EU) 2015/2002 og forordning (EU) nr. 660/2014) om 
forsendelser av avfall gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg 
XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.  

 
 
Vedlegg I 
Format for rapport om planlagt start av skipsgjenvinning, jf. Kommisjonens 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324. 
 
Vedlegg II  
Format for erklæring om ferdigstilling av skipsgjenvinning, jf. Kommisjonens 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322. 
 

III 
 
Forordning (EU) 2013/1257 
 
Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg [XXXXXXX] med endringer og tillegg som følger av 
vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 
 


