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Udkast til lovforslag om jernbane  

Danske havne ønsker at fremme brug af jernbane til godstransport.  En 

række havne har direkte forbindelse til det overordnede jernbanenet. Disse 

fødelinier vedligeholdes og udbygges også i nogle tilfælde, ligesom der er 

havne, der er involveret i etableringen af kombiterminaler.  

 

Havne kan bidrage på flere måder. En kombiterminal på havnen er en god 

måde at sikre synergi mellem havnens og jernbanens kompetencer på 

godstransport. Havne kan være udbydere af den nødvendige infra- og 

suprastruktur inklusiv kombiterminalfaciliteter. Havne kan være facilitatorer 

for opbygning af de kombinerede løsninger, hvor kombinationen af sø og 

bane er oplagt, især når der tale om større volumener. Endelig kan havne 

være garant for kompetencer ved håndtering af godset intermodalt.       

 

Et sammenhængende transportnet kombineret med effektivt og 

omkostningsbevist samspil mellem transportformerne vil fremme danske 

havne og danske transportvirksomheders konkurrenceevne. Hvis barrierer i 

jernbanedrift og –håndtering kan nedbringes, er der håb om mere gods på 

jernbane. Øget fokus på kombiterminalers konkurrenceevne er derfor 

ønskelig. Derfor er det vigtigt, at lovgivning på området følger med 

udviklingen.    

 

Lovforslaget betyder generelt, at jernbaneloven bliver mere overskuelig og 

brugervenlig. Det er godt. Det er dog svært at gennemskue, hvordan loven 

udmøntes, da der ikke er kommenteret på en række bekendtgørelser på 

jernbaneområdet, som muligvis/muligvis ikke berøres efterfølgende.  

 

I vejledningsteksten til §5 (adgang til stationer, kombiterminaler og 

jernbanerelaterede serviceydelser) er der f.eks. nævnt en række 

bekendtgørelser. Danske Havne forstår det sådan, at disse bekendtgørelser 

ikke umiddelbart ændres som følge af lovforslaget.  
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Det er klogt og rigtigt, at der skal være modtagepligt til kombiterminaler. 

Derimod kan der sættes spørgsmålstegn ved, om ikke tiden er løbet fra 

bestemmelserne om prisfastsættelse og –struktur. Generelt er taksterne på 

danske kombiterminaler ifølge vores oplysninger høje sammenlignet med 

taksterne på udenlandske terminaler. Da pris naturligvis er en 

konkurrenceparameter, er det dels væsentligt at skabe konkurrence, dels 

væsentligt at sikre at det sker på fair og gennemsigtige vilkår, så 

jernbanevirksomheder ikke forskelsbehandler andre jernbanevirksomheder, 

der håndterer gods på terminalen. Havne har opretholdt modtagepligten, 

men har for mange år siden forladt den lovregulerede praksis, at takster og 

rabatter skulle over ministerens bord.    

 

Det betyder konkret, at Danske Havne vil opfodre til, at det i forbindelse 

med dette arbejde overvejes, om ikke der bør ændres på reglerne i 

bekendtgørelse 168 om modtagepligt på kombiterminaler §§7-9 om takster 

og rabatter. Hvis bestemmelsen opretholdes, er det for danske havne 

væsentligt, at det fortsat alene gælder for kombiterminaler, der drives af eller 

ejes helt eller delvist af en jernbanevirksomhed, der typisk også selv vil gøre 

brug af kombiterminalen, mens en kombiterminal der ejes eller drives af en 

ikke-jernbanevirksomhed ikke er underlagt samme regulering og 

godkendelse. Fri prisfastsættelse på fair og gennemsigtige vilkår er ifølge 

Danske Havnes opfattelse mere i trit med udviklingen, også når andre end 

jernbanevirksomheder involverer sig i ejerskab eller drift af kombiterminalen.        

 

Med venlig hilsen 

 

Nete Herskind 

Vicekontorchef 


