
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til udkast til ændring af 
planloven sommer 2018 

 
Danske Havne takker for muligheden for at kommentere på det 
fremlagte ændringsforslag, som vi håber vil være kvalificerende for 
den fortsatte lovproces.  

 
  

Bestemmelser om kommune- og lokalplanlægning i områder 
belastet af lugt, støv eller anden luftforurening  
 

Danske Havne anerkender kommunernes ønske om at bygge 
boliger i områder med lugt, støv og anden luft forurening.  

 
Danske Havne har et stort ønske om at forebygge, og ideelt set 
undgå, konflikter med havnenes naboer. Vi ønsker derfor at 

planlægningen af boligerne kan ske i samarbejde med kommunen, 
havnen og virksomhederne på havnen.  

 
Danske Havne ser en risiko for at der kan opstå flere 

miljøkonflikter erhvervshavne og deres naboer imellem, når der 
placeres boliger tæt på ”produktionsområderne”, da det vil 
indebære større risiko for miljøkonflikter, uanset at boligerne har 

passiv ventilation. Røg, støv og anden luftforurening kan medføre 
andre gener som ex. belægninger på vinduer og andre dele af 

bygningerne. 
 
Under §15b a, stk. 5, nr. 23 står der: ”Stk. 5. 

Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre eller ophæve en lokalplan i 
forhold til udlagte arealer til boliger i hermetisk lukkede bygninger, 

jf. stk. 3, hvis arealerne fortsat skal bruges til boliger, medmindre 
erhvervsministeren har givet særlig tilladelse hertil.«  
 

I bemærkningerne defineres på side 22 (del af afsnit 2.2.2), at der 

kan ske en ophævelse af krav om lukkede bygninger i 
konsekvensområder belastet af lugt, støv og luftforurening, f.eks. 
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fordi den forurenende virksomhed er ophørt med at forurene enten 
pga. produktionsændringer eller fraflytning.  

 
Danske Havne anbefaler, at man udvider definitionen så den tager 
højde for at virksomhedernes produktion kan være ændret i en 

midlertidig periode. Der kan også ske udskiftning af virksomheder i 
havneområder, hvor produktionsvirksomheder flytter ud, og en 

anden tilsvarende produktionsvirksomhed senere overtager areal 
og bygninger. Det bevirker, at konsekvensområdet i midlertidige 
perioder kan være mindre belastet af lugt, støv og luftforurening. 
 
I bemærkningerne bør der derfor tilføjes følgende:  

En ophævelse kan omvendt vise sig relevant, såfremt 
konsekvensområdet ikke længere er belastet af lugt, støv eller 

anden luftforurening, der hvor de hermetisk lukkede bygninger 
med boliger ligger. Det skal ske ud fra en langsigtet vurdering, 
hvor det godtgøres at produktionsområdet skal anvendes til en 

anden type industri eller den forurenende virksomhed er ophørt 
med at forurene på lang sigt. Ophævelsen skal ske i dialog med 

virksomheder og erhvervshavnene. 
 
På den måde håber erhvervshavnene også i 

kommunalplanlægningen, at kunne danne ramme for udvikling og 
vækst i Det Blå Danmark samt på, at man i dialog med 

kommunerne kan skabe de bedste muligheder for boliger ved 
vandet.  

 
Danske Havne står til rådighed, hvis der skulle vise sig et behov i 
fremtiden.  

 
Med venlig hilsen  

Kasper Ullum 
Miljøkonsulent 
Danske Havne 


