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Høring: Forslag til ny bekendtgørelse om vurdering af 

miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på 

søterritoriet  

 

Danske Havne ønsker øget proportionalitet mellem de krav, der stilles til 

screening og krav om VVM redegørelse på en ene side og den indvirkning et 

projekt kan skønnes at få på omgivelserne på den anden side. Hele VVM 

proceduren er en stor administrativ byrde, som Danske Havne vil opfordre 

Transportministeriet til at gennemgå en ekstra gang med henblik på at få 

nedbragt de administrative byrder yderligere. Resultatet af en sådan øvelse 

bør fremgå af en ny bekendtgørelse.  

 

Udgangspunktet bør være, at ressourcerne bruges, hvor der er tale om 

væsentlige ændringer, der forudses at kunne få indflydelse på miljøet og 

projekter, hvor der sker en inddragelse af større dele af søterritoriet. 

Ressourcerne i havne og hos myndighederne skal ikke anvendes på enhver 

mindre ændring eller tilretning, hvor sagkyndige medarbejdere i 

Kystdirektoratet hurtigt kan vurdere et projekt uden screening og større 

høringsrunder.         

 

Ved større projekter eller projekter hvor der forudses væsentlige ændringer 

har Danske Havne naturligvis forståelse for, at Kystdirektoratet kan sikre 

eller forlange, at der for visse projekter kan screenes for, om der skal udføres 

en VVM undersøgelse, og at en række myndigheder i den forbindelse skal 

kunne høres.  

 

Danske havne har ud over nye projekter en række vedligeholdelses- og 

renoveringsprojekter, hvor der f.eks. rammes en ny spunsvæg uden for den 

gamle eller på anden vis tages tiltag til at forhindre ud- og nedskridning etc. 

Sådanne opgaver kræver ikke godkendelse fra transportministeren. Der er 

tale om nødvendige projekter, som ofte skal udføres med en kort 
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tidshorisont, da der ellers kan ske større skade på materiel,  drift og/eller 

miljø, hvis f.eks. en kaj eller en mole skrider. Herudover er der tale om 

nødvendige projekter, der hverken inddrager større dele af søterritoriet eller 

medfører ændringer af betydning for miljøet i og omkring havnen. Det er 

derfor Danske Havnes klare ønske, at der for sådanne projekter sikres den 

nødvendige smidiggørelse, sådan at det klart fremgår af bekendtgørelsen, at 

Kystdirektoratet orienteres om sådanne projekter med mulighed for at stille 

særlige, dokumenterede vilkår om screening indenfor en frist på 2 uger. En 

længere sagsbehandling med screening, stjernehøring etc. ses ikke at 

imødekomme et krav om væsentlighed i administrationen. Derfor bør det 

fremgå af bekendtgørelsen – i lighed med den praksis der også har været 

tidligere – at sådanne projekter ikke er omfattet.    

 

Jf. §3, stk. 2 skal Kystdirektoratet inden der træffes afgørelse af, om der skal 

udarbejdes en VVM redegørelse sende ansøgningen i høring hos berørte 

myndigheder. Det er Danske Havnes opfattelse, at der kan blive ta le om en 

meget langstrakt sagsbehandling, da der ikke er fastsat tidsfrister på disse 

stjernehøringer. Det er ikke rimeligt, at det at vente på at en myndighed – der 

ofte slet ingen bemærkninger har – skal trække igangsættelse af et projekt i 

unødvendigt langdrag. Danske Havne skal derfor opfordre til, at der 

indsættes en svarfrist på 4 uger, og at sagen derefter færdigbehandles.  

 

Af hensyn til sagsbehandlingstiderne skal Danske Havne foreslå en ændring 

af §6, stk. 5 ”Frist for fremsættelse af bemærkninger fastsættes til mindst 8 

uger fra offentliggørelsestidspunktet, jf. stk. 1”. Da der er tale om at 

Kystdirektoratet får adgang til at fastsætte tidsfristerne, skal Danske Havne 

foreslå, at der bliver tale om en tidsfrist på mindst 4 uger.   

 

Med venlig hilsen 

 

Nete Herskind 

 


