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Høring af forslag til Danmarks første havplan – bekendtgørelse om
Danmark havplan
Erhvervsministeriet ved Søfartsstyrelsen sender forslag til Danmarks første havplan i offentlig høring. Havplanen kan ses på havplan.dk.
Havplanen dækker hele Danmarks havareal på ca. 105.000 km2. I dag anvendes havet bl.a. til fiskeri, søtransport, energiindvinding og naturbeskyttelse samt rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Med havplanen indføres for første gang i Danmark en helhedsorienteret planlægning for det
samlede danske havareal. Danmark går således fra en tilgang, hvor havet
er blevet anvendt ud fra et først-til-mølle princip til en langsigtet, tværsektoriel helhedsplanlægning for udvikling på havet, der gælder i de kommende 10 år.
Havplanen er baseret på følgende hovedelementer:
•

•

•

•

•

Havplanen er blandt Europas mest ambitiøse på havvind og understøtter Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition inden for
den grønne omstilling. En væsentlig del af havarealet udlægges til
kommende havvindmølleparker og energiøer, så vi gør plads til en
ny epoke i udviklingen af vedvarende energi i Danmark og Europa.
Havplanen tager hensyn til havmiljøet. Der er allerede i dag havområder, der er omfattet af naturbeskyttelse, og havplanen afspejler udpegningen af nye beskyttede områder for at opnå god miljøtilstand i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm og nye fuglebeskyttelsesområder udpeget i habitatbekendtgørelsen.
I havplanen er der lagt vægt på, at der fortsat er gode vilkår for
dem, der i dag agerer på havarealet. Det gælder bl.a. fiskeriet, søtransporten og forsvarsaktiviteter, men det gælder også fx fritidssejlere og andre, der bruger havet til rekreative formål.
Havplanen indeholder ikke arealudlæg for fiskeri, der ligesom sejlads vil kunne foregå overalt i de danske farvande, med mindre
der er særlige områdespecifikke restriktioner efter anden lovgivning.
Havplanen udlægger ikke nye arealer til olie og gas og afspejler
den brede politiske aftale om Nordsøens fremtid.

Forslag til havplan er udarbejdet i samarbejde med Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet. Forslag til havplan
er en udmøntning af lov om maritim fysisk planlægning, der gennemfører
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk
planlægning, EU-direktiv 2014/89.
Forslag til havplan kundgøres som en digital bekendtgørelse på havplan.dk,
og høring af forslag til havplanen foregår ligeledes på havplan.dk. Udkastet
til bekendtgørelse består af arealudlæg med tilhørende forskrifter, som er
anført på det digitale havplanskort. Derudover ledsages udkastet til bekendtgørelse af en redegørelse, der beskriver baggrunden for havplanen.
Der er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af forslaget til havplan.

Forslag til havplan og miljørapporten sendes i 6 måneders offentlig høring.
I høringsperioden afholdes et orienteringsmøde torsdag den 29. april 2021.
Tilmelding til dette møde kan ske her: link. Senere i høringsperioden afholdes regionale møder, hvor havplanen præsenteres. Her vil der bliver lejlighed til stille spørgsmål og komme med bemærkninger. De regionale møder bliver annonceret på havplan.dk.
Eventuelle bemærkninger til forslag til havplan eller miljøvurdering skal
være afgivet senest torsdag den 30. september 2021.
Høringssvar kan afgives på havplan.dk. Det er også mulig at sende en email til havplan@dma.dk eller et brev til Søfartsstyrelsen, Caspar Brands
Plads 9, 4220 Korsør, Att.: Havplan
Der skal gøres opmærksom på, at de modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på havplan.dk, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier
eller myndigheder under ministerierne.
Med venlig hilsen
Rikke Wetter Olufsen

