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Høring af forslag til  Lov om DanPilot  

Danske Havne ønsker billig og sikker lodsning med høj forsyningssikkerhed.  

 

Et middel til at nå det er at forretningsorientere det statslige lodsvæsen 

yderligere, samtidig med at der ses på andre midler til en smidiggørelse af 

hele strukturen omkring lodskrav og organisering. Målet må være effektiv og 

målrettet ressourceanvendelse, der bør afspejle sig i priserne for lodsning.     

 

Danske Havne er derfor positive overfor forslaget om at etablere det 

statslige lodsvæsen som en selvstændig offentlig virksomhed. Danske Havne 

har noteret sig, at den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot skal 

indtræde i samtlige rettigheder og forpligtigelser, sådan at der ikke ændres på 

mulighederne for at få lods alle steder. Det er for Danske Havne vigtigt, at 

der i denne sammenhæng ikke ændres på DanPilots forpligtigelse til at sikre 

adgangen til lods.  

 

Danske Havne har ligeledes noteret sig, at Danpilot gives rettigheder og 

forpligtigelser, der giver rum for den forretningsmæssige udvikling. Danske 

Havne finder det positivt, at DanPilot skal gives adgang til at oprette 

datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå 

samarbejdsaftaler både i Danmark og udlandet, så længe det finder sted 

indenfor formålet nemlig at foretage lodsninger så effektivt og billigt som 

mulig i Danmark. Det gælder også for de ydelser, DanPilot yder i forlængelse 

af egen virksomhed under nuværende lovgivning. Hvis Danpilot skal udvikle 

sig i mere forretningsmæssige retning er det netop sådanne frihedsgrader 

samt en bestyrelse, der besidder den fornødne faglige, forretningsmæssige, 

ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.        
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Det er Danske Havnes indstilling, at der i samarbejde med havne rundt 

omkring kan etableres også formaliseret samarbejder, der kan styrke og 

effektivisere lodsområdet, hvilket havnene generelt ønsker at åbne op for.  

Det ser Danske Havne gerne indarbejdet i loven eller lovbemærkningerne, 

som en mulig samarbejdsflade mellem Danpilot og havne, der kan udbygges.    

 

Med venlig hilsen   

Nete Herskind 


