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Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om 

produktionserhverv 

 
Danske Havne takker for muligheden for at kommentere på Udkast til vejledning om 
produktionserhverv i kommune- og lokalplanlægning. .  
 
Indledningsvis foreslår DH at vejledningens titel omformuleres til ”Vejledning om 
produktions-, transport- og logistikvirksomheder i kommune- og lokalplanlægning” for 
dermed at præcisere vejledningens indhold.  
 
 
For at undgå en hver tvivl om bestemmelsernes rækkevidde anbefaler DH endvidere at 
”Definition af produktionsvirksomheder” på side 4 pkt. 1.1 præciseres, således at 
vejledningen er konsistent med planlovens definitioner. Der kunne evt. indføjes nyt 
afsnit efter tredje afsnit (før afsnit ”Eksempler på produktionsvirksomheder…”) med 
følgende tekst: 
 
Ud over de miljøgodkendelsespligtige virksomheder, omfatter 
”produktionsvirksomheder” også:  
 

 Virksomheder, som er reguleret af generelle regler i særskilte bekendtgørelser 
(f.eks. maskinværkstedsbekendtgørelsen).  

 

 Virksomheder, der reguleres gennem påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. 
samt containerterminaler, færgeterminaler, bilterminaler, bulkterminaler, 
transport- og logistikvirksomheder m.v., der falder ind under 
erhvervshavnsaktiviteter. 

 
 
Henset til at intensionen med planloven er at forebygge miljøkonflikter mellem 
miljøfølsomme bebyggelser og erhverv anbefaler DH, at:  

 At det på side 18 under ”4.4.2 Overvejelser i planlægningen” fremgår , at 
planlægningen også tager udgangspunkt i erhvervshavnenes samlede aktiviteter 
fra både produktions-, transport- og logistikvirksomheder som f.eks. transport, 
losning og lastning med de miljøpåvirkninger af f.eks. støv, støj og lugt det 
medfører, således at planlægningen sker til gavn for både beboerne og 
erhvervet.  

 At det på side 22 under ”5.2 Planlægning af transformationsområder” påpeges 

at transformationsområder ved havnene, som er kendetegnet af sunde og 

velfungerende virksomheder kan give anledning til miljøkonflikter.  

 At bilag A og B også målrettes de øvrige havneaktiviteter som f.eks. transport- 

og logistik virksomheder.   

 
 
 
 
 
 

Bredgade 23, 2. tv 

1260 København K 

 

Telefon 7211 8100 

 

Ref  KU 

ku@danskehavne.dk  

Dir 7211 8101 

 

www.danskehavne.dk 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Danske Havne står til rådighed for uddybende kommentarer eller eventuelle spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
 
Danske Havne 
 
 
 
Kasper Ullum 
Miljøkonsulent 
 


