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Om statsstøtte til fremme af vigtige projekte r af fælles interesse
Danske Havne er tilfredse med EU KOM’s udkast til meddelelse, der tager højde for
statsstøtte til infrastruktur, der i højere grad binder i EU’s havne sammen med det
centrale transportnet. Medlemslande i EU forpligter sig til at gennemføre investeringer,
så de udpegede transportnet (TEN-T) står klar i 2030 for core network og 2050 for
comprehensive network.
Afsnit ii, pkt. 2. Et øget fokus på at forbedre Danmarks 22 TEN-T havnes adgang til
vej og bane er et værktøj til at skabe mere energieffektiv godstransport. Mere attraktive
adgangsforhold til havne kan være med til at løfte tung godstransport fra vej til sø og
derved lette trykket på de danske statsveje.
Lige adgang til investering i vigtige infrastruktur projekter sikrer en fair og
gennemskuelig konkurrence på tværs af transportformer. Infrastruktur er normalt et
statsligt anliggende, når det infrastrukturen har mere end kommunal værdi. Havne har
både regional og national karakter i forhold til havnens aktiviteter og bidrag til
samfundsøkonomien. Derfor er det normal praksis, at havne selv investerer i
infrastruktur på havnens område, men at der er kommunal og national opbakning til at
optimere adgangen til og fra havnene – også fra søen.
Danske Havne lægger op til at undersøge, hvorvidt meddelelsen også omfatter midler
fra den Europæiske Maritime Fiskeri Fond (EMFF). NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig
styrelse på dette område. Tilskud fra fonden i programperioden 2007-2013, i hvilke
havne finansierer den nationale andel, har konkret været medvirkende til at fastholde en
dansk fiskeriindustri og udvikle værdien af dansk landede fisk i en positiv retning.
Danske fiskerihavne bør også have mulighed for dette i et kommende program for
2014-2020 for at fastholde og udbygge den danske styrkeposition.
Med venlig hilsen,
Bjarne Løf Henriksen
Erhvervspolitisk rådgiver, Danske Havne

