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Havnelovens nye forretningsmuligheder 

 

Havneloven med de nye bestemmelser, der udvider havnenes 

forretningsmuligheder er blevet sammenskrevet til en bekendtgørelse med 

bekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012. Havneloven kan findes på Danske 

Havnes webside her eller på Retsinfo.dk her 

 

Det er Danske Havnes opfattelse, at der er mange nye og gode muligheder for 

alle typer af havne og for alle størrelser af havne. Dette notat giver en række 

eksempler på lovgivningens nye muligheder for de 3 organisationsformer: 

kommunal havn, den kommunale selvstyrehavn og den kommunale 

aktieselskabshavn. 

 

Den private havn er ikke begrænset i sin adgang til at drive virksomhed. 

Havneloven medfører ingen ændringer på dette punkt, og den private havn er 

derfor ikke omtalt yderligere i forhold til aktiviteterne.    

 

Notatet indeholder også information om klageadgang, evaluering af loven samt 

nedsættelse af lokale erhvervshavneråd.   
 

Hvilken organisationsform kan/skal havnen have? 

 

Som udgangspunkt vælger kommunalbestyrelsen helt frit hvilken 

organisationsform, der passer bedst til havnen.  

 

Der er dog en begrænsning. En selvstyrehavn skal overgå til at være en 

kommunal havn, når den 5 år i træk har haft et negativt driftsresultat efter renter 

men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte 

at tilføre ny kapital til havnen.  

  

http://www.danskehavne.dk/dk/Menu/Politik+%26+Lov/Love%2c+bekendtg%c3%b8relser%2c+vejledninger/Havneloven/Havneloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141663
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Den kommunale havn 

 

Den kommunale havn kan med den nye havnelov:   

 

§ 6a, stk. 1  

1) forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, 

kajer og havnebassiner 

 

Isbrydning er omfattet af denne bestemmelse, sådan at havnen også fremover 

vil kunne udføre isbrydning i havnen og umiddelbart ind til havnen med 

henblik på at holde havnen åben for besejling året rundt.  

 

2) udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private 

virksomheder på markedsvilkår  

 

Der er nu udtrykkelig hjemmel til, at havnen kan udleje arealer og 

eksisterende bygninger på havnen til private virksomheder på markedsvilkår. 

Havnen gives ikke adgang til at deltage i nyopførelse af byggeri til udlejning.  

 

Nok så interessant for de mindre havne er denne adgang til at samarbejde 

med andre havne om drift og udvikling. Samarbejdet kan blandt andet dække 

over fælles investeringer eller fælles indkøbsordninger, f.eks. IT- udstyr eller 

lign. eller i fælles opgaveløsning, f.eks. oprensning, markedsføringsinitiativer, 

vedligehold, farvandsafmærkning, terrorsikring, havnevagt eller lign.    

 

3) indgå i samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens 

infrastruktur, bygninger og faciliteter og om indkøb af varer og 

tjenesteydelser. 

 

§ 6a, stk. 2. Havnen kan erhverve arealer i begrænset afstand fra havnens 

eksisterende arealer, hvis havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at 

yde service til havnens brugere eller til at sikre havnens fortsatte drift. På 

sådanne arealer kan havnen udøve aktiviteter inden for rammerne af den valgte 

organisationsform. 

 

Udøvelse af aktiviteter og erhvervelse af arealer skal udskilles i et selvstændigt 

skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i 

overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser.  

 

§ 6a, stk. 3. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i det i stk. 2 

nævnte selskab ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet 

eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen 

form for økonomisk støtte til et selskab, der udskilles fra en kommunal 
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selvstyrehavn eller en havn organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet 

aktieselskab.  

 

Også den kommunale havn har altså adgang til at tilkøbe arealer, der ikke ligger i 

umiddelbar tilknytning til havnen, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i 

forhold til driften eller for at understøtte kunderne. På disse arealer kan de 

samme aktiviteter som i selve havnen udføres. Men så snart man fjerner sig fra 

selve havnearealet, skal aktiviteten (både areal, anlæg og drift) lægges i et 

selvstændigt selskab.    
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Den kommunale selvstyrehavn 

 

Den kommunale selvstyrehavn kan med den nye havnelov:   

 

§ 6a, stk. 1  

1) forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, 

kajer og havnebassiner.  

 

Isbrydning er omfattet af denne bestemmelse, sådan at havnen også fremover 

vil kunne udføre isbrydning i havnen og umiddelbart ind til havnen med 

henblik på at holde havnen åben for besejling året rundt.  

 

2) udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private 

virksomheder på markedsvilkår, og 

 

3) indgå i samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens 

infrastruktur, bygninger og faciliteter og om indkøb af varer og 

tjenesteydelser.  

 

Havnen får altså adgang til at samarbejde med andre havne om drift og 

udvikling. Samarbejdet kan blandt andet dække over fælles investeringer eller 

fælles indkøbsordninger, f.eks. IT- udstyr eller lign. eller i fælles 

opgaveløsning, f.eks. oprensning, markedsføringsinitiativer, vedligehold, 

farvandsafmærkning, terrorsikring, havnevagt eller lign.    

 

§ 6a, stk. 2 Havnen kan erhverve arealer i begrænset afstand fra havnens 

eksisterende arealer, hvis havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at 

yde service til havnens brugere eller til at sikre havnens fortsatte drift. På 

sådanne arealer kan havnen udøve aktiviteter inden for rammerne af den valgte 

organisationsform. 

 

Udøvelse af aktiviteter og erhvervelse af arealer skal udskilles i et selvstændigt 

skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i 

overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Udtrykket begrænset 

afstand er ikke defineret, men betyder ifølge Transportministeriet, at 

kommunegrænsen ikke længere sætter begrænsninger men omvendt må 

arealerne heller ikke ligge i den anden ende af landet.  

 

§ 6a, stk. 3. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i det i stk. 2 

nævnte selskab ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet 

eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen 

form for økonomisk støtte til et selskab, der udskilles fra en kommunal 
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selvstyrehavn eller en havn organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet 

aktieselskab.  

 

Den kommunale selvstyrehavn har altså adgang til at tilkøbe arealer, der ikke 

ligger i umiddelbar tilknytning til havnen, hvis det er nødvendigt eller 

hensigtsmæssigt i forhold til driften eller for at understøtte kunderne. På disse 

arealer kan de samme aktiviteter som i selve havnen udføres. Men så snart man 

fjerner sig fra selve havnearealet, skal aktiviteten (både areal, anlæg og drift) 

lægges i et selvstændigt selskab.    

 

Herudover kan den kommunale selvstyrehavn også investere i aktiviteter, der 

understøtter formålet om at drive og udvikle en erhvervshavn til gavn for 

havnens brugere.  

 

Hermed har selvstyrehavnen adgang til at  

 

1) udføre havnerelateret operatørvirksomhed.  

 

Det kan eksempelvis være stevedorevirksomhed, men det kan også være 

at deltage i anlæg og transportcenteraktiviteter. Transportcentre er 

defineret som knudepunkter, hvor to eller flere transportformer 

udveksler gods. En kombiterminal anses for at være et transportcenter.  

 

De aktiviteter, der kan udbydes er den service der normalt udføres af 

havneadministrationen i havnen, dvs. bygninger, lagerstyring, 

oplagsplads, elektronisk fiskeriauktion, truck- og kranservice, 

brændstofsalg mm.  

 

De havne, der tidligere har haft transportministerens tilladelse til at 

udføre stevedorevirksomhed, har fortsat denne tilladelse, jv. § 20, stk. 1. 

Den enkelte havn må have en tilladelse, hvor vilkårene er præciseret. Der 

vil ikke blive rørt ved disse vilkår, men hvis havnen går ud over 

tilladelsen, kan der være en formodning om, at i det mindste den nye del 

af ydelsen må komme under det nye regelsæt med annoncering. Det skal 

undersøges nærmere, om det også vil være gældende for aktiviteter 

omfattet af den gamle tilladelse.          

 

2) udføre skibsrelaterede hjælpetjenester.  

 

Det kan eksempelvis være lodsning, trosseføring, isbrydning og i mindre 

omfang slæbebåd service. 

 

De havne, der tidligere har haft adgang til at udføre skibsrelaterede 

hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, må fortsat 
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udføre disse, jv. havnelovens § 20, stk. 2. (Grand father clause). Den 

enkelte havn må have en tilladelse, hvor vilkårene er præciseret. Der vil 

ikke blive rørt ved disse vilkår, men hvis havnen går ud over tilladelsen, 

kan der være en formodning om, at i det mindste den nye del af ydelsen 

må komme under det nye regelsæt med annoncering. Det skal undersøges 

nærmere, om det også vil være gældende for aktiviteter omfattet af den 

gamle tilladelse.          

  

3) udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til 

havnens brugere.  

 

Det kan eksempelvis være snerydning, fejning, tunge løft, overvågning, 

affaldsafhentning og -håndtering    

 

4) eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere.  

 

Det vil sige, at selvstyrehavne også kan opføre bygninger og ikke kun 

udnytte eksisterende bygninger. Der kan f.eks. være tale om pakhuse, 

oplag til rå- eller færdigvarer, areal og bygninger til monteringer og 

oplag, pipelines, isværker, kontorhuse, tankanlæg, 

ejendomsvedligeholdelse og – ejendomsadministration, overvågning mv.    

 

5) eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion 

herfra. 

 

Opmærksomheden henledes på, at der er ret restriktive krav til brug og 

salg af vindmøllestrøm fra virksomhedsmøller. Blandt kravene er, at 

møllen skal være opstillet på egen grund og i en ubrudt forsyningslinje 

fra tilslutningsinstallationen. Som udgangspunkt skal produktion til såvel 

eget forbrug som salg af overskudsproduktion ske via elselskaberne. Den 

leverede strøm sælges på markedsvilkår, og mølleejeren kan frit vælge 

elhandelsselskab. Udover markedspris ydes et pristillæg som en bonus 

for produktion af forureningsfri el samt en godtgørelse som 

kompensation for balanceringsomkostningerne i forbindelse med salg af 

el på markedet. Virksomhederne på havnen må da købe strømmen via 

elselskaberne og ikke direkte fra havnen. Alternativt kan havnen indgå i 

et ”klimapartnerskab” med vindmøllerejer og virksomheder på havnen.     

 

Ønsker havnen at udføre ovennævnte 5 aktiviteter, forudsættes det,  

 

- at aktiviteten ikke allerede udføres af en privat aktør i den pågældende 

havn  
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1. Er det ikke tilfældet, og er den forventede omsætning for aktiviteten på 

under 500.000 kr. årligt, kan havnen umiddelbart udbyde aktiviteten. 

Aktiviteten skal ligge i et selskab. Havnen kan fortsætte med at udføre 

aktiviteten, indtil omsætningen kommer over 500.000 kr. Sker det, skal 

aktiviteten annonceres. Kommer der inden da en privat aktør, der 

ønsker at udføre aktiviteten, skal havnen ophøre med at udføre den.   

 

2. Er det ikke tilfældet, og er den forventede omsætning for aktiviteten på 

over 500.000, skal havnen annoncere efter private udbydere af opgaven.  

 

a. Henvender en privat aktør sig inden 8 uger skal vedkommende 

skriftligt give tilsagn om at ville udøve aktiviteten på 

markedsvilkår. I de tilfælde må havnen ikke udføre opgaven. 

Havnen må dog godt i de 8 uger udføre opgaven, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til havnens fortsatte drift.         

 

b. Henvender en eller flere private aktører sig inden 8 uger og 

ønsker at udøve aktiviteten på markedsvilkår i samarbejde med 

havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Havnen kan da 

vælge at samarbejde med en eller flere private aktører. Havnen 

skal da opstille kriterier til brug for udvælgelsen af den eller de 

aktører, som havnen vil samarbejde med. Det bør overvejes at 

opstille disse kriterier allerede i forbindelse med annonceringen, 

så en ekstra annonceringsrunde undgås, hvis der er flere 

interesserede.        

 

Hvis havnen udøver de oven for nævnte aktiviteter, skal det ske i et 

selvstændigt skattepligtigt selskab, som drives på markedsvilkår. Havnen kan 

ikke ud over det oprindelige kapitalindskud (på mindst 500.000 kr., jv. 

selskabslovens bestemmelser for aktieselskaber) yde tilskud eller lån eller stille 

garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. 

Ordlyden i bestemmelsen er derimod ikke til hinder for en efterfølgende 

kapitalforhøjelse i selskabet, hvor der ydes et kapitalindskud, og hvor 

havnene herfor modtager yderligere kapitalandele i selskabet.     

 

Hvis selskaber i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat 

efter rente, men før afskrivninger, skal selskabet opløses. Hvis det er sket, 

kan kun særlige forhold begrunde, at havnen kan udøve den samme aktivitet i 

et nyt selskab.  

 

Hvis havnen selv eller i samarbejde med en privat virksomhed efter 

annoncering har udøvet aktiviteten, skal aktiviteten genannonces efter 5 år 

med henblik på at finde en privat aktør, der kan løse opgaven på 

markedsvilkår.  
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Denne annoncering bør i videst muligt omfang formuleres, så de 

eksisterende aktiviteter ikke nedlukkes, før den nye private aktør har opstartet 

virksomheden.  

 

Det er i loven ikke specificeret, hvor hurtigt en overdragelse til en privat skal 

ske. Der er mulighed for, at havnen i en overgangsperiode deltager i driften 

sammen med en privat aktør, indtil den private aktør helt overtager 

aktiviteten – og muligvis også selskabet, der må overtages på markedsvilkår. 

Virksomhed og havn bør indskrive overdragelsesbetingelser i en ejeraftale.  

 

Går flere havne sammen om at ville udføre en aktivitet, skal 

annonceringskravet opfyldes i alle de deltagende havne.   

 

Hvis en aktivitet er omfattet af udbudslovgivningen, skal der indhentes tilbud 

på opgaven. Da skal havnelovens bestemmelser om annoncering ikke 

anvendes. Udbudsreglerne har altså forrang for annonceringspligten. Som 

hovedregel kan man sige, at hvis aktiviteten er en del af havnens 

forretningsmæssige dispositioner og ikke er en del af havnens 

forvaltningsrolle, så skal annonceringsreglerne bruges – så er det ikke et 

udbud.  

 

Annonceringen skal indeholde følgende oplysninger:  

 

1. Beskrivelse af aktiviteten  

2. Kontaktoplysninger 

3. Frist for modtagelse af et skriftligt tilsagn (minimum 8 uger) 

4. Adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn 

 
Der skal annonceres i relevante lokale og nationale medier. Havnen har en 
interesse i at tiltrække konkurrencedygtige operatører, og derfor kan det 
anbefales at annoncere i den landsdækkende fagpresse, lokal presse og på egen 
hjemmeside samt havneblad.  
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Det kommunale havneaktieselskab  

 

Aktieselskabshavnen med den nye havnelov:   

 

§ 6a, stk. 1  

1) forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, 

kajer og havnebassiner. 

 

Isbrydning er omfattet af denne bestemmelse, sådan at havnen også fremover 

vil kunne udføre isbrydning i havnen og umiddelbart ind til havnen med 

henblik på at holde havnen åben for besejling året rundt.  

 

2) udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private 

virksomheder på markedsvilkår, og 

 

3) indgå i samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens 

infrastruktur, bygninger og faciliteter og om indkøb af varer og 

tjenesteydelser.  

 

Havnen får altså adgang til at samarbejde med andre havne om drift og 

udvikling. Samarbejdet kan blandt andet dække over fælles investeringer eller 

fælles indkøbsordninger, f.eks. IT- udstyr eller lign. eller i fælles 

opgaveløsning, f.eks. oprensning, markedsføringsinitiativer, vedligehold, 

farvandsafmærkning, terrorsikring, havnevagt eller lign.    

 

§ 6a, stk. 2. Havnen kan erhverve arealer i begrænset afstand fra havnens 

eksisterende arealer, hvis havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at 

yde service til havnens brugere eller til at sikre havnens fortsatte drift. På 

sådanne arealer kan havnen udøve aktiviteter inden for rammerne af den valgte 

organisationsform. 

 

Udøvelse af aktiviteter og erhvervelse af arealer skal udskilles i et selvstændigt 

skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i 

overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Udtrykket begrænset 

afstand er ikke defineret, men betyder ifølge Transportministeriet, at 

kommunegrænsen ikke længer sætter begrænsninger men omvendt må arealerne 

heller ikke ligge i den anden ende af landet. 

 

§ 6a, stk. 3. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i det i stk. 2 

nævnte selskab ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet 

eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen 

form for økonomisk støtte til et selskab, der udskilles fra en kommunal 

selvstyrehavn eller en havn organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet 

aktieselskab.  
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En aktieselskabshavn har adgang til frit at udføre havnerelateret 

operatørvirksomhed (§ 10, stk. 3) og transportcenteraktiviteter.    

 

Herudover kan den kommunale aktieselskabshavn fremover også investere i 

aktiviteter, der understøtter formålet om at drive og udvikle en erhvervshavn til 

gavn for havnens brugere:  

 

1. udføre skibsrelaterede hjælpetjenester.  

 

Det kan eksempelvis være lodsning, trosseføring, isbrydning, i mindre 

omfang slæbebåd service.   

 

2. udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til 

havnens brugere.  

 

Det kan eksempelvis være snerydning, fejning, tunge løft, overvågning, 

affaldsafhentning og -håndtering    

 

3. eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere.  

 

Det vil sige, at selvstyrehavne også kan opføre bygninger og ikke kun 

udnytte eksisterende bygninger. Der kan f.eks. være tale om pakhuse, 

oplag til rå- eller færdigvarer, areal og bygninger til monteringer og 

oplag, pipelines, isværker, kontorhuse, tankanlæg, 

ejendomsvedligeholdelse og – ejendomsadministration, overvågning mv.    

 

4. eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion 

herfra. 

 

Opmærksomheden henledes på, at der er ret restriktive krav til brug og 

salg af vindmøllestrøm fra virksomhedsmøller. Blandt kravene er, at 

møllen skal være opstillet på egen grund og i en ubrudt forsyningslinje 

fra tilslutningsinstallationen. Som udgangspunkt skal produktion til såvel 

eget forbrug som salg af overskudsproduktion ske via elselskaberne. Den 

leverede strøm sælges på markedsvilkår, og mølleejeren kan frit vælge 

elhandelsselskab. Ud over markedspris ydes et pristillæg som en bonus 

for produktion af forureningsfri el samt en godtgørelse som 

kompensation for balanceringsomkostningerne i forbindelse med salg af 

el på markedet. Virksomhederne på havnen må da købe strømmen via 

elselskaberne og ikke direkte fra havnen. Alternativt kan havnen indgå i 

et ”klimapartnerskab” med vindmøllerejer og virksomheder på havnen.     
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5. i øvrigt udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og 

søtransport. 

 

Det kan eksempelvis være at indgå i samarbejder med kommercielle 

parter om markedsføring og projektstyring, blandt andet med det formål, 

at tiltrække flere virksomheder til området eller konkret at bistå 

virksomheder med deres lokalisering. Et udviklingsselskab, der skal 

styrke klyngedannelsen kan også være et eksempel.       

  

Ønsker havnen at udføre ovennævnte aktiviteter, forudsættes det  

 

- at aktiviteten ikke allerede udføres af en privat aktør i den pågældende 

havn.  

 

1. Er det ikke tilfældet, og er den forventede omsætning for aktiviteten 

på under 500.000 kr. årligt, kan havnen umiddelbart udbyde 

aktiviteten. Aktiviteten skal ligge i et selskab. Havnen kan fortsætte 

med at udføre aktiviteten, indtil omsætningen kommer over 500.000 

kr. Sker det, skal aktiviteten annonceres. Kommer der inden da en 

privat aktør, der ønsker at udføre aktiviteten, skal havnen ophøre 

med at udføre den. 

   

 

2. Er det ikke tilfældet, og er den forventede omsætning for aktiviteten 

på over 500.000, skal havnen annoncere efter private udbydere af 

opgaven.  

 

a. Henvender en privat aktør sig inden 8 uger skal vedkommende 

skriftligt give tilsagn om at ville udøve aktiviteten på 

markedsvilkår. I de tilfælde må havnen ikke udføre opgaven. 

Havnen må dog godt i de 8 uger udføre opgaven, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til havnens fortsatte drift.         

 

a. Henvender en eller flere private aktører sig inden 8 uger og 

ønsker at udøve aktiviteten på markedsvilkår i samarbejde med 

havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Havnen kan da 

vælge at samarbejde med en eller flere private aktører. Havnen 

skal da opstille kriterier til brug for udvælgelsen af den eller de 

aktører, som havnen vil samarbejde med. Det bør overvejes at 

opstille disse kriterier allerede i forbindelse med annonceringen, 

så en ekstra annonceringsrunde undgås, hvis der er flere 

interesserede.        
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Hvis havnen udøver de oven for nævnte aktiviteter, skal det ske i et 

selvstændigt skattepligtigt selskab, som drives på markedsvilkår. Havnen kan 

ikke ud over det oprindelige kapitalindskud (på mindst 500.000 kr., jv. 

selskabslovens bestemmelser for aktieselskaber) yde tilskud eller lån eller stille 

garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. 

Ordlyden er derimod ikke til hinder for en efterfølgende kapitalforhøjelse i 

selskabet, hvor der ydes et kapitalindskud, og hvor havnen herfor modtager 

yderligere kapitalandele i selskabet.  

 

Hvis selskaber i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat 

efter rente, men før afskrivninger, skal selskabet opløses. Hvis det er sket, 

kan kun særlige forhold begrunde, at havnen kan udøve den samme aktivitet i 

et nyt selskab.  

 

Hvis havnen selv eller i samarbejde med en privat virksomhed efter 

annoncering har udøvet aktiviteten, skal aktiviteten genannonces efter 5 år 

med henblik på at finde en privat aktør, der kan løse opgaven på 

markedsvilkår. Denne annoncering bør i videste muligt omfang formuleres, 

så de eksisterende aktiviteter ikke nedlukkes før den nye private aktør har 

opstartet aktiviteten.  

 

Det er i loven ikke specificeret, hvor hurtigt en overdragelse til en privat skal 

ske. Der er mulighed for, at havnen i en overgangsperiode deltager i driften 

sammen med en privat aktør, indtil den private aktør helt overtager 

aktiviteten – og muligvis også selskabet, der må overtages på markedsvilkår. 

Virksomhed og havn bør indskrive overdragelsesbetingelser i en ejeraftale.         

 

Går flere havne sammen om at ville udføre en aktivitet, skal 

annonceringskravet opfyldes i alle de deltagende havne.   

 

Hvis en aktivitet er omfattet af udbudslovgivningen, skal der indhentes tilbud 

på opgaven og havnelovens bestemmelser om annoncering skal ikke 

anvendes. Udbudsreglerne har altså forrang for annonceringspligten. Som 

hovedregel kan man sige, at hvis aktiviteten er en del af havnens 

forretningsmæssige dispositioner og ikke er en del af havnens 

forvaltningsrolle, så skal annonceringsreglerne bruges – så er det ikke et 

udbud.  
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Annonceringen skal indeholde følgende oplysninger:  

 

1. Beskrivelse af aktiviteten  

2. Kontaktoplysninger 

3. Frist for modtagelse af et skriftligt tilsagn (min. 8 uger) 

4. Adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn 

 
Der skal annonceres i relevante lokale og nationale medier. Havnen har en 
interesse i at tiltrække konkurrencedygtige operatører, og derfor kan det 
anbefales at annoncere i den landsdækkende fagpresse, lokal presse og på egen 
hjemmeside samt havneblad.  

 

Herudover får aktieselskabshavnen mulighed for at investere i udenlandske 

havne med op til 15 % af selskabets egenkapital, hvis det vurderes at kunne 

forbedre og effektivisere havnens egen udvikling (§ 10, stk. 10). Formålet er at 

give havnene mulighed for at understøtte de aktiviteter, som havnen driver på 

eksisterende arealer. Bestyrelsen skal forudgående godkende investeringen. Det 

kan f.eks. være til opstart af en rute, til udstyr ved godshåndtering, så ventetiden 

kan optimeres, til fælles it-systemer, til standardisering og til markedsføring,   

 

Hvis havnen foretager investeringer i udenlandske havne skal det ske gennem et 

selvstændigt selskab. Opmærksomheden henledes på, at det ikke vil være muligt 

at indskyde midler ud over de, der er indskudt fra start.   
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Klageadgang 

 

Klager over kommunalbestyrelsens forvaltning af en kommunal havn, over 

selvstyrehavne, over aktieselskabshavne og over private havne indgives 

fremover til transportministeren.     

 

For at der kan klages kræves ikke, at man har en væsentlig individuel interesse i 

sagens udfald. Alle kan med andre ord klage. Klagefristen er på 4 uger fra den 

dag, afgørelsen er meddelt.  

 

Klager over tildeling af anløbsplads i havne, som har modtagepligt, behandles 

som hidtil af Havneklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for 

højere administrativ instans.  

 

Hvis der er tale om en klage over priser i en havn, skal der ikke klages til 

transportministeren. Havne er undergivet de almindelige konkurrenceretlige 

regler, og derfor skal der i givet fald klages til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen. Det gælder uanset organisationsform.  



 17 

 

Evaluering af loven 

 

Havnene har med den nye lov fået nogle muligheder for at udvide aktiviteterne 

og udvikle havnene. Det skal bruges. Målet er, at havnenes dynamik og 

konkurrencedygtighed styrkes til gavn for brugerne.  

 

Transportministeriet skal senest i 2015 gennemføre en evaluering af de udvidede 

forretningsmuligheder for både kommunale selvstyrehavne og kommunale 

aktieselskabshavne. Evalueringen skal først og fremmest bruges til at vurdere, 

om de øgede forretningsmuligheder har været til gavn for havnen og havnens 

brugere.  

 

Danske Havne og DI Transport vil løbende indhente oplysninger fra 

medlemmerne om brugen af de nye forretningsmuligheder. Det betyder også, at 

der skal være en opgørelse af, hvor mange aktiviteter, der er blevet annonceret 

og hvor mange aktiviteter, havnene efter annoncering selv udfører.   

 

Danske Havne vil derfor bede havnene om at orientere Danske Havnes 

sekretariat med kopi, når en aktivitet annonceres. Danske Havnes 

Transportudvalg vil finde en måde, hvorpå oplysningerne offentliggøres.  

 

Til brug for evalueringen er det vigtigt, at havnene løbende holder Danske 

Havne orienteret om brugen af de nye bestemmelser. Det handler både om de 

steder, hvor det går godt, og hvor det går dårligt. Jo mere præcise vi kan blive i 

vores kritikpunkter i forhold til lovens muligheder, jo bedre mulighed er der for 

at få det inddraget i en evaluering.  
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Lokale erhvervshavneråd 

 

I Havnelovudvalgets betænkning var også en række anbefalinger, som ikke 

kræver lovændringer, men som er udtryk for udvalgets anbefalinger til en styrket 

havnesektor og ikke mindst et styrket samarbejde indenfor sektoren.    

   

En anbefaling var, at havnene etablerer lokale havneråd.  

 

Danske Havne bakker op om denne anbefaling, som kan bidrage til at styrke 

dialogen mellem havnen og virksomheder på havnen. Initiativet skal først og 

fremmest betrygge eksisterende og nye virksomheder om de vilkår, man kan 

forvente fremover. Men havneråd kan også være udgangspunkt for fælles 

strategiske satsninger, hvor havn og virksomheder med tilknytning til havnen 

danner et klyngesamarbejde med det formål at tiltrække nye opgaver. Samtidig 

vil nye initiativer med udgangspunkt i et havneråd være et stærkt signal til 

politikere og store virksomheder.    

 

Der er mange måder at etablere havneråd på. Der er hverken i Havnelovud-

valgets betænkning eller i loven opstillet krav til form eller til hvilke emner, 

der kan eller skal diskuteres i havnerådet. Hver havn finder den form, der er 

bedst.  

 

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller inspiration, kontakt da 

gerne Danske Havnes sekretariat.     

 
 


