
  

 
 

 

 
 
 
 
 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

 

Forslag om lov for vandplanlægning 

 

Danske havne har langsigtede planer for deres havne og den infrastruktur, 

der er i og omkring havne. Det har betydning for havnen selv. Det har 

betydning for de virksomheder og det erhvervsliv, der er på havnen i 

forventning om fortsat erhvervsmæssig drift.  

 

For havnene er det derfor afgørende, at vandplanlægningen   

 

1. er gennemsigtig, forudsigelig og langsigtet 

2. tager højde for de menneskeskabte aktiviteter og deres fortsatte virke  

3. tillader fortsat udvikling af havne og aktiviteter i forbindelse med 

havne 

4. ikke medfører øgede administrative byrder i form af øgede 

miljømæssige dokumentations- og høringskrav.     

 

Generelle bemærkninger 

Lovforslaget indeholder rammerne for vandplanlægningen. Det er meget 

vigtigt, at lovgiver bliver meget mere præcis på, hvilke krav og muligheder 

det giver i forhold til den praktiske implementering, sådan at aktiviteterne 

kan fortsætte, og der sker en ensartet og gennemsigtig sagsbehandling. En 

klar forudsætning i vandplanlægningen og dens organisering må være, at 

organisering og metode ikke spænder ben eller besværliggør havnenes 

muligheder for at udvikle sig. Aktivitetszoner, som vi kommer tilbage til 

nedenfor, er et eksempel på et område, hvor der er behov for en konkret og 

snarlig præcisering.    

 

Opfyldelse af ovennævnte krav til en fornuftig vandplanlægning og 

regulering på vandområdet er afgørende for, at havnene kan udfylde deres 

samfundsmæssige rolle. Effektive havne er et centralt element i EU og 

regeringens politiske ønske om at fremme søtransporten. Derfor må 

vandplanlægning ikke spænde ben for den del af politikken. Havne ligger af 

natur kystnært og er et omdrejningspunkt og forudsætning for menneskelig 
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aktivitet på havet. Til gengæld er det aktiviteter, der ikke påvirker grund- og 

drikkevand. Det gælder, både når der drejer sig om søfart, 

erhvervsvirksomhed, fiskeri, råstofindvinding, turisme eller forskellige 

former for fritidsinteresser.  

 

For havnenes fortsatte funktion og udvikling er det afgørende, at 

vandplanlægningen ikke udelukkende fokuserer på eksisterende fysiske anlæg 

og havnefaciliteter. Udkast til lov om vandplanlægning er for Danske Havne 

at se et noget tilbageskuende forslag, hvor fokus er lagt på eksisterende 

forhold. Når ny lovgivning skal implementeres er det afgørende, at der er 

konkrete retningslinjer, så arbejdet i havne og erhverv kan fortsætte.   

 

Vandplanlægning skal også tage højde for udvikling i de menneskeskabte 

aktiviteter. Det gælder dels for havnens egne anlæg og muligheder for at 

udvikle sig, men det gælder også for de virksomheder, der ligger på et 

havneområde, kølevandsudledninger, for sejladsforholdene og uddybning og 

vedligehold af sejlløb, det gælder for klapning og for spulefelter mv.   

 

Danske Havne har noteret sig, at den foreslåede lov først og fremmest er en 

rammelov, der skal udfyldes ved, at miljøministeren efterfølgende fastsætter 

regler i form af bekendtgørelser og anden bindende lovgivning. 

     

Danske Havne forudsætter, at erhvervet og herunder også havnene vil blive 

inddraget i arbejdet med de bekendtgørelser, der er relevante, da det først og 

fremmest er de konkrete miljømål og indsatsprogrammer, der til forskel fra 

selve forslaget kan få meget store økonomiske, administrative og ikke mindst 

praktiske konsekvenser for havnene, hvis der ikke tages de nødvendige 

forholdsregler og hensyn til eksisterende og fremtidige aktiviteter.  

 

Specifikt til de enkelte bestemmelser:   

 

§ 14 Aktivitetszoner 

 

Danske Havne har med tilfredshed noteret sig, at begrebet ”aktivitetszoner” 

introduceres i § 14. Det er vigtigt for havnene, fordi der som følge af 

specifikke aktiviteter som f.eks. aktiviteter relateret til fuldt lovlige 

spildevandsudledninger og overløb, havne, klappladser, spulefelter og 

sejladsrelaterede aktiviteter kan ske en midlertidig påvirkning af 

miljøtilstanden.  

 

Aktivitetszoner er dog ikke nærmere defineret eller afgrænset i lovforslaget, 

men det kan se ud til, at der også her bliver tale om meget specifik 

lovgivning. Hvordan det kan passe sammen med fremadrettede aktiviteter, 

mangler der et svar på.  
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Det bliver efterfølgende op til miljøministeren at udlægge aktivitetszonerne. 

For Danske Havne ser det ud til, at der kan blive tale om en meget detaljeret 

lovgivning også på enkelte faciliteter/mindre fysiske områder. Når der skal 

udstedes bekendtgørelse om f.eks. aktivitetszoner, må det være en klar 

forudsætning, at det ikke bliver vanskeligere end i dag at opnå tilladelse til en 

given aktivitet. Det betyder også, at det ikke kan være hensigten, at 

miljøministeren specifikt skal ind og udlægge en aktivitetszone via en 

bekendtgørelsesændring hver gang, der gives tilladelse til en ny aktivitet . Det 

være sig udlægning af klapområde, regnvandsbassiner, havneudvidelse,  

spulefelter, overløb, kølevand eller andet.    

 

Danske Havne deltog i 2010 i Naturstyrelsens arbejde med at få defineret, 

udlagt og koordineret sådanne aktivitetszoner. Tanken var da, at 

Naturstyrelsen snarest skulle præcisere rækkevidden af sådanne zoner.  

Danske Havne har en klar forventning om igen at blive inddraget i 

udmøntningen af § 14. Vi har samtidig en forventning om, at dette arbejde 

færdiggøres snarest, så administrationen ikke implementerer vandplaner etc. 

uden at der er enighed om rækkevidden.   

 

§§ 16-18 Beskyttede områder  

 

Ministeren gives beføjelser til at udpege beskyttede områder.  Danske Havne 

må endnu engang pege på, at det er vigtigt, at der anlægges en 

helhedsbetragtning, hvor der tages hensyn til eksisterende forhold og 

udviklingsmuligheder. For havnene er det afgørende, at de beskyttede 

områder ikke er i konflikt med de aktiviteter, der sker i havne, ved 

klappladser, spulefelter, ved uddybning og vedligehold af sejlløb. Det betyder 

også, at det fremadrettet skal være muligt at udlægge klappladser nær på de 

havne, der har behov for det.  

 

§ 25 Vandråd 

 

Nogle havne skal på grund af deres beliggenhed og aktiviteter forholde sig til 

flere kommunale vandråd. Det er vigtigt, at der sikres et fornuftigt samspil 

og sammenhæng. Det er vigtigt, at det klart defineres, at der kun er et råd, 

der skal forholde sig til et vandområde. Som en væsentlig interessent i 

området med mange aktiviteter, ønsker Danske Havne, at der åbnes 

mulighed for, at havnene kan deltage i det lokale vandråd.    

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nete Herskind  


