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UK: Background for our engagement with the analysis 

• Denne præsentation er baseret på

uddrag af rapporten “Kortlægning og

analyse af offentligt ejede danske

erhvervshavne”

• Denne rapport er udarbejdet for 

Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

med henblik på præsentation for 

Ekspertkomitteen vedr. Havne, der 

blev nedsat af ministeren i maj 2017

• Rapporten blev præsenteret for 

ekspertgruppen i 2017

• This presentation contains extracts 

from a report on mapping & analysis 

of the publicly owned commercial 

ports

• The report was prepared for the 

Ministry of Transport for the use of the 

expert committee on Harbours

commissioned by the Minister of 

Transport  in 2017

• Report prepared for the expert 

committee in 2017 

• Green text in the presentation is 

supporting in English
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UK: There are 130 commercial ports in DK of which the 33 covered ports in the analysis 

constitutes more than 50% of the total goods volume

• The mapping covers municipaly owned commercial ports. The business sectors present at the ports is not covered 

by the analysis.

• 33 ports is selected as sample based on available data. These ports covers 92% of the total goods volume in 

municipial ports

UK: Distribution of goods in Danish ports, 2016 UK: Municipal ownership is structured in three ways
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Der er 130 erhvervshavne i Danmark, hvoraf analysens 33 dækkede kommunalt ejede 

erhvervshavne udgør mere end 50% af den samlede godsmængde

Samlet godsmængde i Danske havne, 2016 Ejerform for de kommunale havne, 2016
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Omsætningen er steget de sidste år, mens godsmængden er faldet

UK: Turnover has increased, despite decrease in goods volume

Udvikling af godsmængde og omsætning fra 2006 til 2016

UK: Turnover og goods volume development, 2006-16

Indeks, 2006 = 100

Udvikling 2009-2016

• Erhvervshavnenes omsætning er steget på 

trods af faldende godsmængder

• Fra 2009 til 2016 er den samlede mængde 

gods for de danske havne faldet 

med ca. 6 procent

• I samme periode har der været en stigning 

på 20 procent for den samlede omsætning

• Udviklingen kan tilskrives to faktorer

– Diversificering af aktivitet

– Værdien af gods er steget
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Omsætningsvæksten er drevet af areallejeindtægter, der er steget med 86% siden 2006 og i dag er 

den største indtægtskilde

Total omsætning fra 2006 til 2016

Mio. kr. (2016 priser1)

• Interviews understøtter at flere havne forsøger at imødegå faldet i godsmængde ved at blive vækst- og/eller logistikcentre 

igennem fx arealudleje til virksomheder eller via øvrige indtægter som fx at udbyde services som lodsning eller kranudleje

Fordeling af indtægter i 2016

Krydstogtsindtægter

UK: Cruises

Skibs og vareafgift  (ekskl. Færge)

UK: Ship and cargo tariffs

79

Total

2

Areallejeindtægter

UK: Land lease

510

1.721

134

Øvrige indtægter3

UK: Other
413

Fiskeriindtægter

UK: Fishery

583

Færgerelaterede indtægter

UK: Ferry

Mio. kr.

manglende data for 

tidsperioden
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Skibs- og vareafgift (inkl. færge)
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Opdeling af indtægtstype

UK: Turnover growth driven by land lease growing 86% since 2006 and now single most important 

source of turnover

UK: Figur 7: Distribution of turnover, 2006 to 2016 UK: Figur 8: Turnover distribution, 2016
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Havnene i nabolandene er underlagt samme EU-regulering, men varierer meget i struktur og 

perfomance fra land til land

UK: Significant variance in structure and organisation of ports 
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Overblik over størrelse, struktur og ejerskabskarakteristika i havnene i Danmark og relevante nabolande i 2015
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Danmark er karakteriseret ved et højt antal havne og en lav godsmængde sammenlignet med 

andre europæiske lande

UK: Denmark has many ports and low goods volume pr. port in European context
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UK: No. of ports and goods volume for European countries
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Havnene vurderer generelt, at der er et middel-lavt konkurrencetryk i Danmark…

UK: Ports self assessment point towards medium to low competitive pressure in Denmark

• Havnenes egen vurdering af det konkurrencemæssige
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Store- og mellemstore havne har siden finanskrisen formået at forbedre deres arbejdskrafts 

produktivitet

UK: Larger and medium sized ports has increased their labour productivity

Omsætning pr. ansat fordelt på havnestørrelse

UK: Turnover per employee split on port size
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Der er tendens til positive skalaeffekter i danske havne, som generelt har høj indtjening

UK: Tendency to positive scale effects measured on EBIT-margins, which are high for the sector

Profitabilitet (EBIT/omsætning i alt) fordelt på omsætningsstørrelse 

UK: EBIT-margins for ports, distributed on size

Pct.
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• De største havne har den største profitabilitet i de fleste år i perioden, efterfulgt af de mellemstore havne og de små havne. 

• Dette antyder, at der er positive skalaeffekter i havnene – eller at større havne er mere kapitalintensive 

2014 related to one outlier
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Markedskoncentrationen er langsomt steget de sidste 10 år

UK: No strong consolidation trend the last decade

Andel af total omsætning hos de 5 største danske havne 

UK: Top-5 ports share of turnover
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Forskellige ejerskabstrukturer medfører forskellige muligheder for at 

udbyde kommercielle aktiviteter

UK: Varying ownership models allows different commercial activities –

and enables different sources of capital

Uden restriktioner

I selskabsform

Som udgangspunkt – annoncering og i 

selskabsform
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styrehavn (KS) 

Municipal Autono-

mous Company (MAC)
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Udenlandske investeringer
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Udlodning/overførsel af resultat til ejer (   )
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Især små Kommunale Selvstyrehavne har høj egenkapital ift. samlede aktiver – dog er der 

betydelig variation på tværs af havne

UK: In general the ports has high solidities - Particular smaller ports has great variety in capital 

structure  

Egenkapital / samlede aktiver segmenteret på organisatorisk struktur

Ratio, gennemsnit 2014 – 2016

UK: Company solidity segmented on ownership structure 

• Interviews viser, at små Kommunale Selvstyrehavne med høj egenkapital kan have en udfordring i relation til ophobning af egenkapitalen, da 

Kommunale Selvstyrehavne ikke kan udbetale udbytte, og lavere priser kun i begrænset omfang anvendes som instrument. 

• Derfor kan investering fremstå attraktivt. 
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Siden 2010 har bruttoinvesteringerne i de danske havne været koncentreret hos kommunale 

selvstyrehavne

UK: Since 2010 both growth and volume in investments has been on the Municipal Autonomous 

Companies 

• I alt er bruttoinvesteringer steget med 105% fra 2010 til 2016

• Interviews underbygger at væksten i bruttoinvesteringer for kommunale selvstyrehavne er relateret til billig 

finansiering via KommuneKredit, mens finansieringsmuligheder for A/S havne har været mindre gunstige 
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For 2017-2020 har havnene rapporteret planlagte investeringer for 5 mia. kr., hvilket er ~30% mere 

end de sidste 4 år

UK: For 2017-2020 investment levels are planned to increase app. 30 % to DKK 5 billion

2.747

31% 69%

97%

2.260
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32%

Fordeling af planlagte investeringer på tværs af 

havnestørrelse fra 2017 frem til 2020
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• Ud fra en sammenlignelig stikprøve på 18 havne investerer danske havne ~30% mere de næste 4 år end de sidste 4 år

• Af de ~5 mia. kr. i rapporterede planlagte investeringer udgør arealudvidelser (22%) og andre større investeringer (18%)

Fordeling af planlagte investeringer på tværs af 

investeringstype fra 2017 frem til 2020

Mio. kr

Aktieselskabshavne

Municipal shareholdings

Kommunale selvstyrehavne
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UK: Specification of planned investments UK: Future investments, 2017-20 split on type
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De kommunale selvstyrehavne, som har høj egenkapital relativt til omsætning har lavere afkast på 

egenkapital

UK: Analysis suggests some Municipal Autonomous Companies has high capital intensity to 

turnover. That impacts return on equity negatively

• Stor variation i kapitalstrukturen på tværs af havne

• En række K/S havne synes at have særdeles høj egenkapital ift. til omsætning

• For de selskaber er egenkapitalforretningen – ikke overraskende – ikke attraktiv
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… og disse havne har lavere afkast på deres 

egenkapital

UK: … these ports has lower returns on equity

En række havne har akkumuleret høj egenkapital 

relativt til deres omsætning

UK: Some ports has high capital intensity to turnover
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Kommunale selvstyrehavne har også højere gæld ift. egenkapital og et højere investeringsniveau 

end A/S havne

UK: Municipal Autonomous Companies has higher dept ratios to equity and higher investments. 

Equity intensive ports invests more than average

• Gearing og investeringsniveau er større i K/S and A/S havne

• Cases og interviews viser at det er billigere at optage lån fra KommuneKredit end at låne i markedet – dog ses en delvis 

udligning ved brug af garantiprovisionssatser

• Uanset gæld-til-egenkapital i KS havnene, investerede de mere i 2016 end A/S havnene. 

… og KS havne havde højere investeringer 

relativt til omsætningen end A/S havne

Gæld-til-egenkapital ratio

KS havne havde højere gæld relativt til deres 

egenkapital end A/S havne i 2016...

Investeringsratio, (Bruttoinvesteringer (anlæg) / Total 

omsætning)
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UK: Municipal Autonomous Companies has higher 

dept ratios – independent on equity intensity

UK: And the Municipal Autonomous Companies 

has higher investment levels

Kommunale selvstyrehavne

Municipal Autonomous Companies

Aktieselskabshavne

Municipal shareholdings

Kommunale selvstyrehavne

Municipal Autonomous Companies

Aktieselskabshavne

Municipal shareholdings
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I perioden 2006-2016, steg KS havnes gæld 78% hurtigere end omsætningen, mens forrentningen 

af egenkapitalen i samme periode faldt med 2 procentpoint

UK: From 2006-16 the dept of Municipal Autonomous Companies increased 78 percentage points 

more than turnover and return on equity has declined by 2 percentage points

• For A/S havne har væksten i omsætningen været højere end gældsvæksten. Det omvendte er tilfældet for de Kommunale 

Selvstyrehavne. 

• Siden 2006 har A/S havne i gennemsnit øget deres forrentning af egenkapitalen med 5,6 pct.-point, mens forrentningen for KS 

havne i gennemsnit er faldet med 2 pct.-point. 

Pct. (pct. ændring i samlet gæld fratrukket pct.-ændring i 

omsætning i alt)

Percentage points

KS havne har forøget deres gæld mere end 

omsætningen. Omvendt for A/S havne, 2006-16

UK: dept of Municipal Autonomous Companies has 

increased more than turnover,2006-16

Egenkapitalforrentning øget for A/S-havne og 

mindsket for selvstyrehavne, 2006-16

UK: Return on equity has increased for munipal

shareholding and decreased for MAC’s

Ændring i pct.-point (Ordinært resultat / Egenkapital * 100)

Gennemsnit for 2006 til 2016

Percentage points

(14)
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-2,0

A/S /MS

KS /MAC

A/S

A/SKS

KS



Struensee & Co.

Struensee Gaard

Magstræde 6

DK-1204 København K.


