
  

 
 

 

 
 
 
 

Justitsministeriet 

Forvaltningsretskontoret 

 

Høring over udkast til  vejledning om den nye 

offentlighedslov 

 

Havne, der er organiseret med henblik på forretningsmæssig drift og 

udvikling, bør kunne undtages fra Offentlighedsloven. Adgangen til at blive 

undtaget bør også gælde havne, der er organiseret som selvstyrehavne. Det 

bør derfor af vejledningen fremgå, at selvstyrehavne er en af de selskabs-

former, der kan undtages efter forhandling.  

 

Af vejledningens side 11 fremgår, at selskaber omfattet af selskabsloven samt 

lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.fl. vil falde ind under lovens 

§ 4. Danske Havne finder, at selvstyrehavne også bør være omfattet . Selv-

styrehavne er en organisationsform, der kun findes i havneloven, men hvor 

økonomien skal være adskilt helt fra kommunens økonomi, og hvor havnen 

skal drives forretningsmæssig.       

 

Baggrunden er, at erhvervshavne skal udvikle sig og understøtte det lokale og 

regionale erhvervsliv. Det er et bredt ønske hos havnenes forretningsparter, 

hos politikerne og hos de kommunale ejere. Det gælder hvad enten havnen 

er organiseret som en aktieselskabshavn eller en selvstyrehavn. To af de 

organisationsformer havneloven åbner mulighed for. Det betyder også, at 

lovgiver pålægger havnene at handle forretningsmæssig. 

 

At havne har den rolle, betyder også, at dialog og opsøgende arbejde i 

forhold til havnens kunder, nuværende som fremtidige, er det vigtigste 

arbejdsredskab. En dialog, der bygger på almindelige forretningsmæssige 

kutymer og samtaleformer. Derfor er det afgørende, at havnen er en 

troværdig forretningspartner, som virksomhederne trygt indleder dialog med.  

 

I såvel Offentlighedskommissionens betænkning som i lovforslaget er der 

specifikt peget på, at selskaber, der driver virksomhed indenfor transport-

sektoren, kan være blandt de eksisterende selskaber, det vil være hensigts-

mæssigt at undtage inden lovens ikrafttræden. Det er Danske Havne helt 
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enige i. Fordi der er tale om virksomheder, der arbejder i et stærkt 

konkurrencepræget marked ikke blot nationalt men også i forhold til havne i 

nabolandene. Fordi der ikke er forvaltningsopgaver. Kontaktfladen er 

primært private virksomheder og erhvervslivet generelt.   

 

Selvstyrehavne har også i havneloven en forpligtigelse til at handle 

forretningsmæssigt. Selvstyrehavne er også i hård konkurrence. Men 

selvstyrehavne er en organisationsform, der kun findes i havneloven.  

 

Danske Havne ønsker derfor, at det af vejledningen fremgår, at også 

selvstyrehavne kan være en organisationsform, der kan undtages ifølge §4.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nete Herskind 

  

 

 


