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Høringssvar Lov om maritim planlægning  

Danske Havne støtter en langsigtet dansk strategi og planlægning for 

Danmarks havområder. Der er en meget kompleks lovgivning og det er 

formålstjenesteligt, at rammeforslaget binder de 14 eksisterende lovgivninger 

sammen for at udnytte og skabe en visionær dansk handleplan for aktiviteter 

på havet. Målet må være en bæredygtig udvikling, hvor de sociale, 

miljømæssige, økonomiske og erhvervsmæssige interesser inddrages og 

støtter den udvikling, der i øvrigt ønskes for det danske samfund. 

     

Samspillet mellem hav og land er havnes elementære formål og funktion. 

Både som skitseret i havneloven vedr. erhvervsmæssig ekspedition af gods, 

køretøjer, personer og landinger af fisk, men i særdeleshed også i forhold til 

følgevirksomheder, serviceerhverv, turisme og beredskab. Havne er derfor 

berørt af alle fem sektorer og interesser:  

1) Energisektoren til søs (olie, gas, offshore vind og nedlægning af 

energi-grids, renovering af rigge og installationer til offshore brug) 

2) Søtransporten (gods og passagerer) 

3) Fiskeri og akvakulturen 

4) Indvinding af råstoffer på havet (herunder håndtering af sediment) 

5) Bevarelse og beskyttelse og forbedring af miljøet (klima- og 

stormsikring af havne) 

 

Den i 2014 vedtagne lov om dansk turisme er ikke indarbejdet i lovforslaget 

for så vidt angår fremme af bæredygtig turisme. Danske Havne anbefaler, at 

det nedsatte nationale turismeforum og det tilknyttede Dansk Turismes 

Advisory Board bør inddrages i forhold til at belyse nuværende og fremtidige 

aktiviteter indenfor maritim turisme.  

 

For at tage hensyn til samspillet mellem de eksisterende og fremtidige 

aktiviteter og anvendelser samt interesser er det væsentligt at inddrage 

erhvervet i tilrettelæggelsen af havplaner for de enkelte havregioner. 

Lovforslagets antagelser af økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervslivet skal ses i tilknytning til rammeloven. De enkelte love, der er del 

af havstrategien, kan sagtens lægge helt andre byrder på erhvervslivet, og det 
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bør ses i sammenhæng. Danske Havne anerkender, at det på grundlag af 

rammelovgivningen er vanskeligt at forudse disse konsekvenser, men 

formoder at der vil være både økonomiske og administrative byrder 

forbundet med udmøntningen af rammeloven. Danske Havne anbefaler, at 

erhvervet inddrages i forbindelse med vedtagelsen af de konkrete 

havregioners planlægning for at belyse økonomiske fordele og ulemper samt 

sikre den nødvendige investeringssikkerhed for de ovennævnte aktiviteter og 

erhverv. 

 

Danske Havnes kommentarer til det konkrete indhold i lovforslaget:  

 Havstrategiloven. Havstrategien skal udarbejdes i etaper og 

revideres hvert 6. år. Hvordan spiller det sammen med lovforslagets 

revidering af en samlet havplan hvert 10. år? 

 Lov om vandplanlægning. Den meget detaljerede regulering i 

vandplanerne mindsker mulighed for fleksibilitet. Vandplanerne kan 

derfor i visse tilfælde være for statiske, sådan at der ikke kan ske 

udvikling af havne og sejlrender etc. Havstrategiplanerne må i samspil 

med vandplanlægningen sikre, at der er rum for havneanlæg samt 

oprensning og uddybning, ligesom der skal være fornuftige metoder 

til at flytte sedimenter også til klappladser og spulefelter. Hensynet til 

vandmiljøet samt hensyn til mulighederne for den søbårne gods- og 

passagertransport må vejes op mod hinanden, så der sikres en 

bæredygtig udvikling. 

 Naturbeskyttelse og vildtforvaltning.  De 97 danske Natura 2000-

områder, der er helt eller delvist marine  har konsekvenser for 

havnenes planlægning pga. de øgede krav og udgifter til screening, 

dokumentation, VVM og på grund af usikkerheden om, hvordan 

aktiviteter i nærheden af et Natura 2000 område påvirkes. Nogle af de 

udpegede områder har potentialet til konflikt med nuværende og 

planlagte havne og søfartsaktiviteter. Dette samspil bør naturligvis også 

inddrages i havstrategiplanen under hensyn til vækst og beskæftigelse.  

 Planloven. Havne nævnes konkret i forhold til kommuneplanens 

rammer for anvendelse af vandområder og udformning af anlæg jf. 

lokalplaner. Da havne ligger i kystnærhedszonen, dels på land og dels 

ud i vandet, har myndighedskompetencen været delt, så 

Miljøministeriet, nu Erhvervs- og Vækstministeriet, er planmyndighed 

for arealer på land og Transportministeriet planmyndighed for de 

kystnære vande. Introduktion af Havplaner kan give mulighed for en 

mere optimal koordinering af de mange sektorplaner, som berører 

havne. Det bør sikres, at de konkret havplaner ikke domineres af 

stærke sektorinteresser, da det kan gøre det vanskeligt og ufleksibelt 

for nye erhvervsinitiativer at opnå godkendelse. Dette er allerede i 

dag et stort problem i områder med mange beskyttelsesinteresser. De 

danske erhvervshavne oplever i disse år en vækst i nye virksomheder 
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på havnearealer og arealer, der støder op til havnene. Denne vækst og 

de interesser, der repræsenterer væksten, bør også deltage i 

udarbejdelse af rammerne for havplaner. Eksempler på nye 

virksomhedstyper er akvakultur, energianlæg, bioenergi og offshore 

virksomheder 

 Fiskeri og akvakultur. Danske Havne anbefaler at fremtidige 

danske programmer under Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond 

tager hensyn til formålet med havplanloven, så der fremadrettet er 

tydeligere fokus på at fremme økonomisk vækst i programmets 

enkelte søjler, herunder besejlings- og adgangsforhold i fiskerihavne.  

 Havneloven. Transportministeren kan give tilladelse til anlæg af ny 

havn eller udvidelse af en bestående havn. En havstrategi har et 

ophæng på dette, idet installationer på søterritoriet samt etablering af 

de nødvendige adgangsforhold fra søsiden bør prioriteres i 

havstrategiplanen, så de to lovgivningssæt spiller sammen på en 

hensigtsmæssig måde. 

 

Danske Havne bidrager gerne til en mere detaljeret drøftelse.  

 

Med venlig hilsen, 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent for Danske Havne 

blh@danskehavne.dk +45 2116 4045 


