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Forestilling fra Udenrigsministeren

Kopi: Kabinetssekretariatet

Udenrigsministeriet, den

TIL DRONNINGEN

FN’s søfartsorganisation, IMO, vedtog den 18.
maj 2007 på en diplomatkonference i Nairobi den
internationale konvention om fjernelse af vrag.
Konventionen blev undertegnet af Danmark den
12. november 2008 med forbehold for ratifikation.
Med konventionen er der indgået en international
aftale om, hvornår et vrag kan kræves fjernet, hvem
der er pligtig til at fjerne det, og hvem der skal betale
for fjernelsen.
Der indføres således regler om, at skibsejeren får
et objektivt ansvar for fjernelse af vrag efter søulykker, samt regler om at skibene skal have et
certifikat, som viser, at der er tegnet en forsikring til
dækning af udgifter til fjernelse af vrag. Forsikringspligten sikrer således, at der fremover vil være dækning

for udgifter til vragfjernelse i danske farvande, også for

indstille,

så vidt angår udenlandske skibe. Dermed undgås

at det måtte behage Deres Majestæt at ratificere

situationer, hvor det offentlige af hensyn til sejlads-

den i Nairobi den 18. maj 2007 vedtagne

sikkerhed eller lignende er nødt til at afholde udgifter

konvention om fjernelse af vrag dog således,

til vragfjernelse i danske farvande.

at ratifikationen indtil videre ikke skal gælde

Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 1384 af 23.

for Færøerne og Grønland,

december 2012 om ændring af søloven og forskellige

hvorhos jeg – i forventning om, at denne min

andre love er der indhentet samtykke til at ratificere

indstilling måtte vinde Deres Majestæts bifald -

Nairobi-konventionen om fjernelse af vrag.

tillader mig at forelægge det i sagens anledning

Konventionen træder i kraft 12 måneder efter den
dato, hvor 10 stater har deponeret deres ratifikationsinstrument hos IMO’s generalsekretær, og det er
ønskeligt, at Danmark medvirker til at sætte
konventionen i kraft.
Søfartsstyrelsen har på den baggrund anmodet
om, at konventionen ratificeres fra dansk side, dog
med en erklæring om, at Færøerne og Grønland indtil
videre ikke er omfattet af konventionen.
Der skal endvidere i medfør af konventionens
artikel 3, stk. 2, afgives erklæring om, at Danmark vil
udvide konventionens anvendelsesområde til vrag,
der befinder sig på dansk territorium, herunder for
territorialfarvand.
Da jeg kan slutte mig hertil, tillader jeg mig at

udfærdigede ratifikationsinstrument
til Deres Majestæts underskrift.
I ærbødighed

