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Høring af udkast til  administrationsgrundlag for 

Kystdirektoratets behandling af sager på søterritoriet  

 

Tak for det fremsendte udkast til administrationsgrundlag for den del af 

søterritoriet, som er omfattet af kystbeskyttelsesloven.  

Miljøministerens dagsorden er, at havet ikke må ende som et tivoli eller en 

losseplads. Danske Havne deler ministerens ønske. En prioritering af, hvilke 

aktiviteter vi ønsker, kan være fornuftig.  

Danske Havne er enige i, at det kan være fornuftigt at finde nogle kriterier, der 

skal ligge til grund for, at miljømyndighederne kan afgøre ansøgninger inden for 

deres nuværende ressort. De kriterier skal naturligvis også afspejle de erhvervs- 

og beskæftigelsesmæssige interesser, sådan at der ikke stables et nyt 

plangrundlag og nye administrative byrder på benene, der forhindrer fortsat 

udvikling af havnene.  

Der er allerede mange hensyn at tage, når havnen udvikler sin aktivitet på havet. 

For det første er det en udfordring, at 17 procent af de danske farvande er 

udpeget som Natura 2000 områder. Aktiviteter både her og i nærheden af disse 

områder er pålagt særlige restriktioner. For det andet stiger interessen for at 

færdes på og ved vandet. Erhvervsmæssig sejlads og fiskeri, havne og 

indsejlinger, havvindmøller og klappladser konkurrerer både med 

fritidsinteresser, kano og kajak, svømning, badehoteller og hoppeborge, 

sænkning af vrag og nyere produktion som havbrug og tanganlæg.   

Danske Havne er enig i, at ansøgerne ofte møder flere forskellige myndigheder. 

Danske Havne efterlyser, at det meget klart af 

administrationsgrundlagetfremgår, at det er Trafikstyrelsen, der behandler 

havnenes ansøgninger, og at det gælder ved alle projekter, hvor etablering, 
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renovering, fjernelse eller udvidelse sker inden for havnens dækværker. Det 

ændrer administrationsgrundlaget ikke på, og det er Danske Havnes helt klare 

synspunkt, at ressortfordelingen skal forblive sådan. Men det vil være godt at 

lave denne skillelinje allerede i starten af vejledningen.      

I administrationsgrundlaget lægges vægt på de kumulative effekter, som er et 

forhold ansøgerne skal redegøre for, og som vil indgå som vurderingskriterie. 

Danske Havne er enig i, at nye anlæg ikke kan eller må ses isoleret, men i 

sammenhæng med eksisterende og fremtidige anlæg – og ikke blot som 

Kystdirektoratet anfører eksisterende og planlagte anlæg. Hvor der er en 

erhvervshavn, må de projekter, Kystdirektoratet giver tilladelse til, ikke 

forhindre en fremtidig havneudvidelse. Det skal Trafikstyrelsen naturligvis være 

opmærksom på i sin egenskab af høringspart på Kystdirektoratets område, men 

Kystdirektoratet bør også have denne dimension med i sagsbehandlingen.  

Der er rigtig mange kriterier, der kræves belyst af hensyn til Kystdirektoratets 

sagsbehandling. Det gælder også for uddybningstilladelser uden for de 

dækkende værker (side 55-58), hvor den meget lange række af forhold, der skal 

belyses, måske ikke altid er lige relevant. Derfor bør der her som andre steder en 

ændring til ”kan” i stedet for ”skal”. Ellers får vejledningen karakter af en meget 

autoritativ manual, der vil medføre ”overinformation” og uforholdsmæssigt 

store byrder for ansøger.  

Med venlig hilsen    

Nete Herskind 


