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Høring af Danske Havne om bekendtgørelse vedrørende isbrydning 

 

SOK har fremsendt udkast til bekendtgørelse om ordning af Statens 

Istjeneste og opkrævning af isafgift i 2. høring. 

 

Danske Havne afgav første høringssvar 4. April 2013. Det nye oplæg 

imødekommer Danske Havnes forslag om: 

 Mulighed for tidligere udmelding af det kommende års takst for 

isafgift. 

 Modernisering af Ismeldetjenesten. 

 Mere præcis beskrivelse af afgiften og hvordan den opkræves. 

 Det er stadig op til de indberetningspligtige havne, hvordan de vil 

opkræve Isafgiften. 

 Over- og underskud i et år søges udlignet i taksten for det følgende 

år, så der ikke oparbejdes en Iskasse som tidligere. 

 

Det nye forslag imødekommer ikke Danske Havnes på følgende punkter: 

 Indbetaling af Isafgift sættes til juni måned. I dette første driftsår vil 

havnene nu kun have opkrævet halvdelen af beløbet, som det 

skønnes ud fra godstal for 2012. Danske havne kan ikke agere bank 

for ordningen og foreslår, at der for 2013 findes en løsning med to 

rater med halvdelen af beløbet i juni, og den anden halvdel i januar 

2014. Denne praksis kan fortsættes. Betalingstidspunkt behøver ikke 

være bekendtgørelsesstof. 

 Havne betaler 100% for isbrydning inden for havnens moler i 

beredskabsområder. Danske Havne savner enhver begrundelse for at 

indføre denne ekstra administration. Når et skib føres af en isbryder 

til en havn, vil det være helt naturligt, at fortsætte ind i havnen indtil 

skibet ligger ved kaj. At sende kunden to regninger og med 25 % 

egenbetaling på strækningen frem til havnen, må være helt 

uforståeligt for kunden. 
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 SOK er øverste klageinstans. Ordningen er formuleret som et 

offentligt-privat partnerskab. I sådan et samarbejde må den ene part 

ikke være øverste klageinstans, både af hensyn til partnerskabet og ud 

fra almindelige demokratiske værdier. 

 

Danske Havne ser frem til at modtage den endelige bekendtgørelse. Samtidig 

ønsker Danske Havne snarest, at den berammede evaluering i juni 2013 

sættes i værk. 

 

Venlig hilsen 

 

Tom Elmer Christensen 

Sekretariatschef 

Danske Havne 

 


