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Høringssvar til ændringsforslag vedr. produktionserhverv til  
L 121 om modernisering af planloven, jf. rapport fra udvalg for 
revision af regler vedrørende virksomheders miljøpåvirkning  

Danske Havne takker for muligheden for at bidrage til rapporten om Revision af regler 
vedrørende virksomheders miljøpåvirkning og for at få lejlighed til at kommentere på 
det fremlagte ændringsforslag. 
 
 
Kriterier for udpegning af transformationsområder 
Danske erhvervshavne er som oftest placeret i byer, og sameksisterer derfor tæt på 
beboede områder. Erhvervshavne er i sagens natur rum for mange forskellige 
virksomheder, der er placeret på havnen netop med udgangspunkt i den nære 
beliggenhed til nødvendig infrastruktur eller har aktiviteter som finder sted i tilknytning 
hertil. De forskelligartede aktiviteter, der udføres på havnen, kan imidlertid resultere i 
miljøpåvirkning af havnens naboer. 
 
Danske Havne har et stort ønske om at forebygge og ideelt set undgå konflikter med 
havnenes naboer. Danske Havne er positive over for udpegningen af 
konsekvensområder rundt om erhvervsområder. Dette giver virksomheder placeret i 
erhvervshavne mere forudsigelige rammevilkår og dermed større sikkerhed ved 
investeringer i nuværende og fremtidige aktiviteter.  
 
Danske Havne ser en risiko for at der kan opstå flere miljøkonflikter erhvervshavne og 
deres naboer imellem, ved udpegning af transformationsområder med særlig 
byudviklingsinteresse. Der bør derfor tages flere forholdsregler forud for beslutning om 
at udlægge et areal til transformationsområde, end der er lagt op til med 
ændringsforslaget. Danske Havne foreslår derfor, med henblik på at kunne forebygge 
potentielle miljøkonflikter, at man tager højde for ikke bare støj, men også lugt, støv 
eller anden luftforurening i § 15 a. på samme måde som under § 15 b. stk. 1.   
 
Forslaget til ændringen er markeret med fed: 
 
”»02. I § 15 a, indsættes efter stk. 2, som nye stykker:  
»Stk. 3. Lokalplaner, der tilvejebringes for arealer i et område, som i kommuneplanen er fastlagt som 
et transformationsområde, kan uanset stk. 1 udlægge arealer, som er belastet af støj, lugt, støv eller 
anden luftforurening fra eksisterende produktionsvirksomheder til boligformål, hvis…” 
 
Som input til bemærkningerne i nr. 7 foreslår Danske Havne følgende tilføjelse efter 
afsnit 2: 
 
”Udover at overholde grænseværdierne for støj, skal der også ved udpegningen af 
transformationsområder tages højde for arealets belastning af lugt, støv eller anden luftforurening fra 
eksisterende produktionsvirksomheder med henblik på, indenfor transformationsområdet, at forebygge 
potentielle miljøkonflikter mellem beboere i de nye boliger og eksisterende produktionsvirksomheder.”  
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Udvidet definition af produktionsvirksomheder 
På danske erhvervshavne er det almindeligt forekommende at der er etableret maritime 
klynger, der rummer forskelligartede virksomheder og organisationer, der med deres 
særlige sammensætning og placering  tæt på hinanden skaber netværk og samarbejder 
på et strategisk niveau. Danske Havne ønsker at lovforslaget tilgodeser, at 
erhvervshavnene også fremover har mulighed for at danne og udbygge rammerne om 
maritime klynger. 
 
Derfor er det vigtigt at der under §11, stk. 1, vedrørende kommunalplanen er 
retningslinjer, der tager højde for den variation af erhvervsaktiviteter erhvervshavnene 
rummer. 
 
Under §11 a, stk. 1, nr. 23 står der: ”beliggenheden af erhvervsområder, som skal være forbeholdt 
produktionsvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til 
produktionsvirksomheder”.  
 
I bemærkningerne defineres det hvad der forstås med produktionsvirksomheder. Ved 
produktionsvirksomheder forstås virksomheder som er omfattet af 
godkendelsesbekendtgørelsen, maskinværkstedsbekendtgørelsen og virksomheder 
anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Danske Havne anbefaler at man 
udvider definitionen, så den tager højde for den særlige sammensætning af 
virksomheder, der er på de erhvervsområder som erhvervshavnene udgør.  
 
I bemærkningerne bør der derfor tilføjes følgende: 
 
”Udover at være forbeholdt produktionsvirksomheder, skal erhvervsområder også være forbeholdt 
virksomheder der udøver logistik og/eller andre understøttende aktiviteter med tilknytning til 
produktionsvirksomheder.” 
 
På den måde vil erhvervshavnene også i kommunalplanlægningen kunne danne ramme 
for maritime virksomhedsklynger, der bidrager til udvikling og vækst i Det Blå 
Danmark. 
 
Danske Havne står til rådighed, hvis der skulle vise sig et behov i fremtiden.  
 
Med venlig hilsen 
Danske Havne 

 

 

 

 


