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EN EMISSIONSFRI HAVN
// Alle havnens maskiner bruger ikke-fossile
brændstoffer senest i 2025.
// Danske havnes energiforbrug er baseret på
100 procent vedvarende energi senest i 2030.

Udviklingen mod målsætningerne for 2025 og
2030 følges med en årlig opdatering af rapporten
”Grønne Erhvervshavne”. Rapporten er baseret
på de danske erhvervshavnes årlige indberetninger til Danske Havne, senest for året 2021.
Foruden de tre konkrete målsætninger om emissionsfri havn, mere cirkulær økonomi og grøn
dialog med kunderne, samarbejdes på tværs bl.a.
om at muliggøre realiseringen af erhvervshavnenes potentialer som erhvervshubs for grønne
brændstoffer, såsom brint og metanol.

// Havnene er CO2 neutrale senest i 2030.
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fra skibe i danske havne.
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UNDERSTØTTELSE AF GRØN ADFÆRD
HOS KUNDERNE
// Senest i 2025 er der indført systematisk dialog
om grøn adfærd og bæredygtighed mellem
havnen og dens kunder.
// Senest i 2030 er der i alle havne differentierede afgifter for skibsanløb i forhold til, hvor
grønne skibene er.
// Senest i 2030 er der mulighed for grøn tilslutning for de skibe, vi modtager ved anløbsbroen.
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DANSKE ERHVERVSHAVNE
2021

Årets rapport viser, at der er igangsat en række
lovende grønne tiltag på havnene i løbet af 2021,
som giver et skub til den bæredygtige udvikling i
år og for alvor vil vise sig i næste års tal i ”Grønne
Erhvervshavne 2022”.
Danmark og EU ser ind i både en klimakrise
og en natur- og biodiversitetskrise. EU’s og
Danmarks mål om klimaneutralitet i 2050 og
ambitiøse klimamål i 2030 afspejles i havnens
fælles og individuelle indsatser på det det grønne område. Desuden er mange nye EU-regler og
initiativer på vej, som følge af EU’s klimastrategi
”Fit for 55”.

HOVEDKONKLUSIONER PÅ
BAGGRUND AF ÅRETS INDMELDINGER
FRA HAVNENE ER:
Tallene i kapitel 3 for omstillingen i 2021 ligner
meget dem fra 2020 – som var det første år erhvervshavnene udarbejdede en fælles oversigt
over målopfyldelsen af de tværgående mål.
De danske erhvervshavne bidrager hver dag
aktivt til den grønne omstilling af Danmark både
i forhold til lavere klimaaftryk, grønne produkter,
miljø og natur. Det illustreres i kapitel 4 med en
række aktuelle eksempler. Samtidig gives
eksempler på det gode samarbejde mellem
havnene, kommuner og virksomheder, både på
havnen og bredere lokalt og regionalt.

MÅL 1
EMISSIONSFRIE HAVNE MED GRØNNE
BRÆNDSTOFFER: HOVEDKONKLUSIONER

>> Der er stor værdi i de mange løbende klima-

// Omstillingen mod mere eldreven havnedrift er i
fuld gang.

>> Det er vigtigt, at arealer og tage på hele hav-

// En række havne har i 2021 igangsat aktiviteter
mhp. landstrømsanlæg til skibe. Anlæggene vil
snævert set øge havnenes elforbrug.
// En del af havnene har indgået kontrakter om
udelukkende at få leveret strøm fra vedvarende
energikilder.
// Lokal forsyning med solceller på havnenes tage
slog for alvor igennem, og potentialet er endnu
større, hvis havnene kan udnytte alle tilgængelige flader og tage på havnene, via en teknologineutral havnelov.
// Der er i 2021 kommet flere eldrevne kraner og
biler på havnene.
// 36 procent af havnenes maskiner bruger
ikke-fossile brændstoffer eller en blanding.
// 7 ud af 24 havne offentliggør et CO2-regnskab
for havnens aktiviteter.

DANSKE HAVNE VURDERER

>> Danske Havne vurderer, at de mange nye landstrømsprojekter i 2021 viser, at havnene er klar
til at levere på samfundets efterspørgsel efter
grøn landstrøm - også selvom der i dag stadig
er udfordringer med at få fornuftig økonomi i
projekterne. (Se kapitel 4.1)

>> De mindre havne som ønsker det, bør kunne
få statslig medfinansiering af deres landstrømsanlæg, så det ikke er op til pengekassens
størrelse i den enkelte kommune.

>> Der er brug for, at udvikling af de nye grønne
brændstoffer understøttes bredere, med nye
muligheder i havneloven og fx OPP. Erhvervshavnene ser det som en naturlig forpligtigelse
at indgå i den kommende europæiske infrastruktur for grønne brændstoffer til skibe.

>> Havnene er en nøglebrik i Danmarks elektrificering. I flere havne er mere plads nødvendig,
når store vindmølledele til de kommende
havmølleparker skal udskibes.
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initiativer i driften, hvor medarbejdernes udsyn
og ideer realiseres. ( Se kapitel 4.2)
nearealet kan udnyttes optimalt mht. solceller
og anden vedvarende energiproduktion, evt.
i et lokalt energifællesskab. Der er stadig et
uudnyttet potentiale, som kan mindste klimabelastningen. Derfor bør havneloven gøres
teknologineutral.

MÅL 2
CIRKULÆR ØKONOMI: HOVEDKONKLUSIONER
// Hovedparten af havnene arbejder med understøttelsen af en mere cirkulær økonomi.
// Det er dog under halvdelen, som systematisk er
i dialog med kunderne om sortering og genanvendelse.
// En mere præcis og omfattende dataindrapportering gør, at der i 2021 er indrapporteret større
affaldsmængder end sidste år.
// Det er kun en lille del af affaldet på havnene,
som blev genanvendt i 2021. En undtagelse er
slop-olie, hvor 65 procent blev genanvendt. (Se
mere i kapitel 3).

DANSKE HAVNE VURDERER

>> at det stadig er for svært for mindre virksomheder som havnene at vurdere, om et givet
udbud/indkøb kan gøres mere bæredygtigt,
inden for projektets rammer. Det offentlige
Danmark har et ansvar for at gøre de rigtige
beslutninger lettere.

>> De generelle regler for affald og initiativer
under Handlingsplan for cirkulær økonomi skal
gøre det mere enkelt og praktisk at øge genanvendelsen og mindske spild af ressourcer. Det
er ikke altid tilfældet i dag.

>> Fx: Havnen kan gå i dialog med fiskerne om at
tage endnu mere opfisket affald og net med
ind til kajen. Men mens fiskerne kan aflevere
dette gratis på havnen, skal havnene efterfølgende betale afgift, når affaldet videre-leveres.
Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt.
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HOVEDKONKLUSIONER PÅ
BAGGRUND AF ÅRETS INDMELDINGER
FRA HAVNENE ER:
MÅL 3
GRØN DIALOG MED KUNDER OG
VIRKSOMHEDER: HOVEDKONKLUSIONER
// O
 gså i 2021 blev der samarbejdet om øget
klimasikring.
// U
 nder halvdelen af havnene i rapporten har i
2021 indledt en grøn dialog med deres kunder/
partnere på havnen. Blandt de havne, der har
gjort det, holdes der i gennemsnit mere end to
årlige møder.
// H
 øjere biodiversitet er et af de nye indsatsområder, som er synlige i kundernes møde med
havnen. (Se kapitel 4.3).

DANSKE HAVNE VURDERER

>> Der er positive gevinster ved at tænke klimatilpasning og moderniseringer af havnene
sammen med bedre levemuligheder for dyr og
planter, og om muligt også indtænke rekreative
elementer på de ikke-sikrede dele af havnen.

Vi er glade og stolte over, at havnene gennem det
seneste år har vist, at det at drive en havn også er at
drive den grønne omstilling. Årets rapport viser en
lang række både små og store initiativer, som samlet gør de danske erhvervshavne stadigt grønnere
og bidrager til, at vores omgivelser også bliver det.
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Klimasikring skal indtænkes i moderniseringer
af havnens infrastruktur. I et samarbejde med
kommunen om brug og udvikling af de områder, som ligger op til havnen, kan der opnås en
større samlet klimabeskyttelse i området.

>> Det er vigtigt, at erfaringer vedr. de mulige bredere gevinster ved klimasikring, bl.a. på havne,
indsamles systematisk og bringes i anvendelse.
Det er milliardinvesteringer vi her står overfor i
de kommende år.

>> Rekreative stier er velkomne, og kan være en
del af klimasikringen de steder, hvor etableringen ikke begrænser havnens aktive virke.

>> Indsatser for biodiversitet i et tungt erhvervsområde kan sagtens lade sig gøre, og kræver
dialog med kunder og ofte også kommunen.
Danske Havne håber med eksemplerne i kapitel 4.3 at inspirere andre havne og industriområder til at arbejde videre med området.

God fornøjelse med læsningen.
Carsten Aa
Bestyrelsesformand i Danske Havne
Tine Kirk Larsen
Direktør i Danske Havne
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2. DELTAGENDE HAVNE
I ÅRETS RAPPORT

Grønne Erhvervshavne følger udviklingen på erhvervshavnene i perioden 2020-2030.
I årets rapport er der 24 medvirkende havne, hvilket er to havne flere end i 2020. Velkommen til Hirtshals og Struer Havne.
De medvirkende havne i årets rapport er:

3. NØGLETAL FOR HAVNENES KLIMA- OG
MILJØINDSATS I 2021

2021 var endnu et år præget af Corona, bl.a.
med betydeligt færre anløb af krydstogtsskibe.
Men den grønne omstilling på havnene har ikke
stået stille. For at nedbringe CO2-aftrykket, har
havnene i 2021 især arbejdet med omlægning
fra diesel til el eller grønnere diesel, varmekonverteret, udskiftet fossildrevne biler til elbiler og
opsat solceller på tagene. Læs mere i kapitel 4.2.

Desuden har en række havne arbejdet med
langsigtede investeringer i landstrømsanlæg,
som kan servicere skibene med grøn strøm. Det
er investeringer, som helt snævert set vil øge
havnens elforbrug, men mindske CO2, støj og
luftforurening fra de skibe, som lægger til kaj.
På flere af parametrene er der fremdrift mod
målene at spore i 2021, og årets mange grønne investeringer vil få yderligere gennemslag i
tallene for 2022 og fremover.
Der vil forekomme naturlige variationer i tallene
over årene alt efter, hvor mange skibe, som anløber havnene, og hvor skibene vælger at lægge
til kaj.

*Copenhagen-Malmö Port har rapporteret for
hele virksomheden, herunder også havnens
aktiviteter i Malmö, Sverige.
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3.1. EN EMISSIONSFRI HAVN

3.1. EN EMISSIONSFRI HAVN

3.1.1. ALLE HAVNENS MASKINER BRUGER IKKE-FOSSILE BRÆNDSTOFFER
SENEST I 2025

3.1.2. DANSKE HAVNES ENERGIFORBRUG ER BASERET PÅ 100 PROCENT VEDVARENDE
ENERGI SENEST I 2030
Energiforbruget i havnene fordelt på energiformer (kWt)
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Deltagende havne: 24

Målopfyldelsesgrad ift. 2025:
2021: 36 procent af havnenes maskiner bruger ikke-fossile brændstoffer eller en blanding.
2020: 17 procent af havnenes maskiner bruger ikke-fossile brændstoffer eller en blanding.
Denne graf illustrerer, hvilke maskiner/køretøjer i
de medvirkende havne i 2021, som anvender fossile eller ikke-fossile brændsler eller er hybrider.
Havnene bruger en del maskiner/køretøjer i den
daglige drift af havnen. Maskinerne er opgjort i 4
kategorier, da udviklingen i ikke-fossile brændsler
varierer mellem de 4 kategorier.
Rullende materiel dækker bl.a. over gravemaskiner,
lastbiler med kran og grab, stackere til containere,
feje/sugemaskiner og materiel til græsslåning og
ukrudtsbekæmpelse.
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Som det kan ses af grafen, udgør ikke-fossile- og
hybride kraner næsten 50 procent af kranerne. Det
skyldes, at der i dag er mulighed for at købe kraner,
der enten er fuldt elektriske eller delvist –, hvor de
også kan køre på diesel.
Havnenes skibe/fartøjer er endnu stort set ikke
udskiftede/ombyggede til at sejle på ikke-fossile
brændsler.
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energi, fjernvarme og gas*
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Deltagende havne: 24
Målopfyldelsesgrad ift. 2030:
2021: 37 procent vedvarende energi.
2020: 31 procent vedvarende energi.
Havne bruger el til bygninger, maskiner/køretøjer
samt tilslutning til skibe, og de bruger fjernvarme/
gas til opvarmning af bygninger. Blandt de havne,
der deltager i denne rapport, er 31 procent af deres energiforbrug i 2021 baseret på vedvarende
energi. De deltagende havne har oplyst forholdet
mellem grøn og ikke-grøn fjernvarme og gas,
hvor det er muligt, men ikke alle udbydere af
disse energikilder oplyser tallene. I disse tilfælde
er energikilderne blevet noteret som ”ikke-grøn”.
Evida oplyser, at ca. 25 procent af gasnettet i 2021
udgøres af biogas. Ifølge Energistyrelsens statistik
kommer mere end 70 procent af fjernvarmen fra
vedvarende energikilder.

Det danske elnet leverer i gennemsnit mere end
50 procent vedvarende energi hovedsageligt
fra vindmøller. Andelen er støt stigende, så der
forventes altovervejende grøn strøm i 2030. Det
indgår dog kun som grøn el i oversigten her, hvis
der er tilkøbt oprindelsesbeviser. Den tilkøbte
grønne el fremgår i figuren ovenfor sammen med
den egenproducerede grønne el.
Langt størstedelen af de fossile brændsler bruges
til maskiner på havnen.
* Brændsler er ikke nærmere defineret, og kan dække
over både diesel, benzin, bunker, fyringsolie mv.
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3.1. EN EMISSIONSFRI HAVN
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3.1. EN EMISSIONSFRI HAVN

3.1. 3. EN EMISSIONSFRI HAVN – HAVNENE ER CO2-NEUTRALE SENEST I 2030

Gennemsnitlig tons CO2 pr. anløb
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CO2-regnskab?
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Nej

17

0,12

Oven- og nedenstående figurer
viser de samlede deltagende havnes
CO2-udledning per hhv. anløb og
1000 m2-havneareal. Tallene skal fremadrettet bidrage til et mere retvisende
billede af havnenes fremdrift i den
grønne omstilling.
Både havneareal og anløb er tal, der i
en udstrækning reflekterer aktivitetsniveauet på havnen. På den måde vil
tallene i kommende rapporter sørge
for at vise havnenes grønne fremskridt,
selvom der eks. er udvidet i havnenes
aktiviteter med flere anløb eller større
havneareal
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Deltagende havne: 24

El og varme

Deltagende havne: 24

7 ud af 24 havne offentliggør et CO2-regnskab.

Havnenes CO2-udledning (ton)

Gennemsnitlig tons CO2-udledning pr. 1000 m2 havneareal
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5.000
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Havne udleder indirekte CO2 via
deres el-, varme- og brændselsforbrug. Sidestående figur viser, at
udledningen fra brændsel udgør
mere end ¾ af havnens samlede
CO2-udledning. Det kommer sig
af, at fossile brændsler udgør 65
procent af havnenes energiforbrug,
og at der på havnene bruges en
væsentlig mængde grøn el, -fjernvarme og -gas, mens brændsler
overvejende er fossile.

CO2-udledning i tons i 2021, for de 24
medvirkende havne.
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hvor grønne de anvendte brændstoffer
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3.2. CIRKULÆR ØKONOMI

3.3. GRØN ADFÆRD

1+2+3233

3.2.1. SENEST I 2030 GENANVENDES 90 PROCENT AF HAVNENS EGET AFFALD OG DET
AFFALD, DER MODTAGES FRA SKIBE I DANSKE HAVNE
0,6%

1,6%

32,8%

65,0%

Meget af havnenes affald stammer fra de skibe,
der kommer i havn. Havnene er lovgivningsmæssigt forpligtede til at modtage affald fra skibe, der
anløber havnen. Tilsvarende er skibene forpligtet til
at aflevere affaldet. Denne gensidige forpligtigelse
er lavet for at forhindre, at skibe dumper deres
affald i havet.
En del af skibsaffaldet er desværre usorteret,
hvilket gør det svært - næsten umuligt – at
genanvende. Der er stor forskel på mængderne
og typerne af affald, som modtages fra skibene i
havnene. Krydstogtskibe genererer typisk store
mængder spildevand samt plast fra opbevaring af
mad og plastflasker, mens fx fiskefartøjer i højere
grad afleverer fiskenet, stålwirer og metaller samt

3.3.1. SENEST I 2030 ER DER INDFØRT SYSTEMATISK DIALOG OM GRØN ADFÆRD OG
BÆREDYGTIGHED MELLEM HAVNEN OG DENS KUNDER

Genanvendelse af affald og
skibsaffald på havnene
Affald der sendes til
forbrænding

Har havnene indledt grøn
dialog med kunder og virksomheder på havnen??
14

Nej

Affald der genanvendes

Ja

Affald der sendes til
deponi
Slopolie / genanvendes

10

Deltagende havne: 24 bidrag,
11 heraf kun delvist udfyldt.

Deltagende havne: 24

Målopfyldelsesgrad ift. 2030:
2021: 30 procent.
2020: 30 procent.

Målopfyldelsesgrad ift. 2025:
2021: 42 procent af havnene
har indledt en systematisk grøn
dialog.
2020: 55 procent

spildolie. Det kan derfor kræve forskellige indsatser
i havnene for at øge genanvendelsen af affald.
Der er ydermere en helt særlig problemstilling
omkring skibsaffald fra internationale ruter: Hvis
affaldet er kontamineret med mad, skal det i henhold til lovgivningen forbrændes, og må altså ikke
genanvendes.
Derudover genererer havnen også selv affald fra
den daglige drift – fx fra kontorer, maskiner og byggeaffald. Tallene for 2021 viser, at ca. 30 procent af
det affald, som havnen producerer eller modtager
fra skibene, bliver genanvendt, inkl. genanvendt
slopolie.

3.3.2. SENEST I 2030 ER DER INDFØRT DIFFERENTIEREDE AFGIFTER FOR SKIBSANLØB I
FORHOLD TIL, HVOR GRØNNE SKIBENE ER
Der er i 2021 tre havne, der har differentierede skibsafgifter i forhold til,
hvor grønne de skibe, de modtager i
havnen, er. Det er i disse havne billigere at lægge til kaj, hvis man opfylder
en grøn miljøstandard. Der er i 2022
vedtaget lovgivning vedr. grønne
skibs- og havneafgifter, så det bliver
et krav at indføre miljødifferentierede
afgifter inden 2025.

20
21

15

10

5

3
0
Nej

Da det endnu kun er relativt få havne,
der tilbyder differentierede skibsafgifter, forelægger er endnu ikke data
for, hvorvidt differentieringen har
indflydelse på antallet og typen af
skibsanløb i havnene.

Ja

Målopfyldelsesgrad ift. 2030:
2021: 13 procent af havnene har differentierede skibsafgifter.
2020: 14 procent af havnene har differentierede skibsafgifter.
14

Under halvdelen af havnene i
rapporten har i 2021 indledt en grøn
dialog med deres kunder/partnere
på havnen. Blandt de havne, der har
gjort det, holdes der i gennemsnit
mere end to årlige møder.

Deltagende havne: 24
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3.3. GRØN ADFÆRD

4. EKSEMPLER PÅ DE DANSKE
ERHVERVSHAVNES GRØNNE
INDSATSER I 2021

3.3.3. SENEST I 2030 ER DER MULIGHED FOR GRØN TILSLUTNING FOR DE SKIBE, VI
MODTAGER VED ANLØBSBROEN

I ÅRETS RAPPORT HAR VI ET SÆRLIGT FOKUS PÅ 1) DE GRØNNE BRÆNDSTOFFER, 2)
GRØNNE INITIATIVER I DRIFTEN, 3) HENSYNET TIL NATUR OG BIODIVERSITET PÅ OG
I HAVNEN OG 4) CIRKULÆR ØKONOMI MED ØGET GENANVENDELSE.

Skibsanløb med grøn tilslutning

Øvrige anløb

34.656

Ubenyttet
mulighed

6.168

Benyttet
mulighed

1.918

Deltagende havne: 24 , heraf har 1 oplyst, at der foregår grøn tilslutning, men at der ikke tælles anløb.
Målopfyldelsesgrad ift. 2030:
2021: 19 procent af skibsanløbene har haft mulighed for grøn tilslutning
2020: 25 procent af skibsanløbene har haft mulighed for grøn tilslutning
Hvis havnene for alvor skal bidrage til den grønne
omstilling, så skal det være muligt for de skibe, der
anløber i havnene, at kunne tanke ”grønt”.
En grøn tilslutning vil i praksis være et anløb, hvor
skibet tilbydes at bruge landstrøm, når det ligger
til kaj, i stedet for at benytte skibets motor. Bruges
der grøn landstrøm, sikres det, at der ikke er nogen
CO2-udledning i den tid, det ligger til kaj, og der
udledes heller ikke partikler som NOx og SOx.

Flere havne har planlagt at investere i eller er ved at
få bygget landstrømsanlæg. Nogle er faste anlæg
til færger, mens andre er mobile anlæg, der kan
transporteres rundt på havnen efter behov.
Se kapitel 4.1.

Blandt de havne, der har deltaget i arbejdet med
denne rapport, har der i 2021 været samlet 42740
skibsanløb. Heraf har der været mulighed for grøn
tilslutning for 8084 skibsanløb, men kun 1918 skibe
har benyttet sig af muligheden.
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4.1 HAVNENE SOM ERHVERVSHUB
FOR GRØNNE BRÆNDSTOFFER

En række af de danske erhvervshavne arbejder med at styrke havnene som grønne
erhvervshubs med produktion og distribution
af grønne brændstoffer, især til skibe. Der er en
klar fordel ved at producere brændstofferne
tæt på, hvor de skal bruges, og erhvervshavnene og industriområder tæt på havne er egnede
placeringer for den type produktion.

// Kan tilbyde grøn energi – varme, el, gas,
køling, brint, ilt, biogas – som standard.

I 2021 gik det for alvor stærkt med interessen
for at udvikle grønne danske brændstoffer,
primært baseret på vindenergi, og i 2022 har
Danmark fået sin første nationale PtX-strategi.
Virksomheders og rederiers øgede fokus på
at forbedre klimaaftrykket øger efterspørgslen efter klimavenlige transportformer og
centralt beliggende havneinfrastruktur, og på
europæisk plan arbejdes der med en fælles
plan for infrastruktur og krav til forsyning med
CO2-neutrale brændstoffer. Fx:

// Har etableret samarbejde og vidensdeling
med havnene omkring Kattegat, Skagerrak
og Nordsøen.

Hirtshals Havn har i partnerskab med Hjørring
Kommune, Nord Energi og Hirtshals Havnefond etableret udviklingsselskabet Greenport
North, som arbejder med at optimere de
grønne tilbud til brugere og ejere. Ambitionen
er, at man i 2027:

4.1 HAVNENE SOM ERHVERVSHUB
FOR GRØNNE BRÆNDSTOFFER

// Har skabt de nødvendige rammebetingelser
for produktion af nye grønne brændstoffer.
// Har idriftsat et Smart Energy System, hvor
overskudsenergi genanvendes i industrielle
symbioser.

Bornholm Bunker Hub er navnet på et nyt
konsortium, hvor flere internationale aktører
tester muligheden for at etablere en tankstation med grønt skibsbrændstof på Bornholm.
I konsortiet deltager Rønne Havn og flere
danske virksomheder, herunder Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe og Bunker Holding.

Ud over de ovenstående eksempler arbejder bl.a. Hanstholm, Aalborg, Aabenraa
og Vordingborg havne med at muliggøre
PtX-projekter i forbindelse med havnen.

2021 blev året, hvor der både i Danmark og
internationalt for alvor blev arbejdet på mere
landstrøm til skibe i havn. Målet er, at skibene
ikke ligger og brænder diesel af til gene for
klimaet og det lokale miljø. EU har regler på
vej, som mangler endelig vedtagelse, men en
national grøn havnepulje, EU-medfinansiering og kommunal interesse for at understøtte
landstrøm til krydstogtsskibe gør, at flere havne nu er i gang med de store- og dyre anlæg,
som kan tilbyde skibene grøn dansk vind-el.
I 2021 blev DFDS-færgernes nye anlæg indviet, så skibene nu har mulighed for at tilslutte
sig landstrøm i både København og Oslo. Anlægget er et resultat af et partnerskab mellem
Copenhagen Malmö Port (CMP) og DFDS,
som gør det muligt at slukke skibenes generatorer i havn og dermed reducere udslippene af luftforurenende stoffer samt partikler
mærkbart. CO2-besparelsen forventes at blive
markant.
// Fra sæsonen 2023 kan krydstogtskibe
anløbe Aarhus Havn, koble sig til landstrøm
og holde motoren kørende på el, når skibet
ligger i havn. Beslutningen om at investere
i et landstrømsanlæg er en del af Aarhus
Havns bæredygtighedsstrategi, der har som
målsætning, at havnen skal være den mest
bæredygtige i Østersøområdet og CO2neutral i 2030.
Det koster Aarhus Havn 46 mio. kr. at eta-

blere landstrømsanlægget. Aarhus byråd og
EU har bevilliget hhv. 8 mio. kr. og 9,2 mio.
kr. til projektet, hvilket er med til at reducere
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det forventede økonomiske underskud.
// I Kolding Havn lykkedes det at få Den grønne Havnepuljens største tilskud til etablering
af et nyt landstrømsanlæg til skibe. Efter
undersøgelser og analyser i 2021, blev det
besluttet at kombinere anlægget til skibe
med forsyning til nuværende og fremtidige el-kraner. Anlæggene er under endelig
projektering. Det er et mærkbart skridt for
miljøet på Koldings bynære erhvervshavn,
hvor det estimeres, at det færdige anlæg vil
forhindre udledning til nærmiljøet fra omkring 400.000 liter diesel årligt. Strømmen
på kajen købes på kontrakter fra danske
vindmøller og er dermed CO2-fri. Etablering
af anlæggene er et skridt for Kolding Havn
frem mod målet om at være CO2-neutral
senest i 2030. Der forventes en samlet investering på omkring 15 mio. kr. til landstrømsanlæggene.
// Også fiskerierhvervet er interesseret i
landstrøm som erstatning for diesel. Det har
man senest erfaret i Skagen Havn. Havnen
fik i oktober 2021 leveret et færdigt landstrømsanlæg. Der er gode tilbagemeldinger
fra fiskerne vedrørende det nye anlæg, som
kan forsyne op til 10 fartøjer på samme tid
med individuel spænding og frekvens, og
hvor også offshorefartøjer og fragtskibe kan
tilkobles. Havnen ønsker at kunne udvikle
yderligere landstrømsanlæg og servicere
endnu flere fartøjer med landstrøm fremover.
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4.2 GRØNNE INDSATSER
I DRIFTEN

OPVARMNING
CMP’s mål om at være klimaneutral i sin egen
drift allerede i 2025 betyder bl.a. omstilling
fra naturgas til biogas til opvarmning af CMP’s
ejendomme i Malmø. Beslutningen om at udfase naturgas blev taget i slutningen af 2020,
og omstillingen blev implementeret fra den
1. januar 2021. I Malmø er mange af havnens
ejendomme og bygninger opvarmet af gasfyr,
og siden 1. januar 2021 bruges nu kun biogas.
Produktionen af biogas sker bl.a. via forgasning af indsamlede madrester fra husholdninger og fra CMP’s kontorer, og er derfor en del
af et større kredsløb i samfundet. Fordelen ved
at udfase naturgas til fordel for biogas er stor.
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Der forventes en CO2-reduktion på omkring
70 procent af CO2 -udledningen i selve forbrændingsprocessen i varmekedlerne.
Thyborøn Havn har etableret et nyt køleanlæg, og nu er planen at anvende overskudsvarmen fra køleanlægget til intern udnyttelse,
som fx opvarmning af fiskeauktionsbygningen,
men også til ekstern udnyttelse. Havnen har i
de sidste måneder været i dialog med varmeselskabet i Thyborøn for at sælge overskudsvarme fra køleanlægget. Når havnen både
udnytter overskudsvarmen og effektiviserer
energiforbruget, reduceres havnens omkostninger og CO2 -udledningen.

ELBILER
Et øget antal af el-biler i driften giver en positiv
klimaeffekt. Det kan ses på Fredericia havns
samlede CO2-udledning. I bl.a. Odense og
Køge Havne har der også været udskiftning til
elbiler i 2021.

ning af eksisterende lamper samt etablering
af belysning forventes at give en årlig CO2besparelse på 8,38 tons/år.

BELYSNING

Taulov Dry Port bliver opført med et solcelleanlæg på 45.000 m2 på taget. Det betyder, at
havnen kan tilbyde helt grøn strøm til forsyning af de enkelte lejemål, men også at Taulov
Dry Port på sigt vil blive en fremtidig energikilde til den nære omverden.

Randers Havn har fået tilskud fra Trafikstyrelsens grønne havne- og fiskeripulje til
at erstatte 56 eksisterende lyspunkter med
energibesparende LED-lamper. Med henblik
på yderligere besparelse, er der valgt at sætte
sensor på lamperne, så der er lav belysning
indtil påvirkning. De energibesparende lamper
vil ligeledes blive opsat i det nye havneområde. Den samlede investering for hhv. udskift-

Også i Fredericia og Odense Havne er solceller og LED-belysning nu med til at styrke
miljøregnskabet i form af CO2-reduktion i
havnedriften. I Vejle Havn går de nu skridtet
videre og supplerer solanlægget med batterier, så det bliver et fuldt hybrid anlæg, hvor
overskudsstrømmen, der produceres om dagen, kan gemmes og anvendes på tidspunkter
uden tilstrækkeligt sol/dagslys.
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4.2 GRØNNE INDSATSER
I DRIFTEN

HVO-DIESEL
I Kolding Havn har de valgt at HVO-diesel,
som er en grønnere form for diesel. Denne
type skal implementeres i stor skala, da denne
type diesel har op til 90 procent mindre
CO2-udslip end traditionel diesel. HVO-diesel
reducerer desuden udledningen af partikler
og NOx med op til 30 procent i forhold til
normal diesel. Det vil komme både ansatte og
besøgende på havnen til gode.
Som en overgangsordning indtil fuld elektrificering af havnekraner og andre maskiner
realiseres, blev det i 2021 besluttet at implementere HVO-diesel hos Kolding Havn over
en fireårig periode, startende med 25 procent
i 2022. Merbetalingen for HVO-diesel giver
en tidligere og større CO2-gevinst end ved at
afvente mulighederne for elektrificering, f.eks.
markedsmodning af flere store maskiner til
el-drift.

VANDBESPARELSER
I Hirtshals blev der opstartet et nyt projekt
med opsamling og brug af regnvand for derved at reducere vandforbruget betydeligt. Fx
bruges 120 liter vand, hver gang fejemaskinen
er i drift for at renholde havnens arealer. Det
bliver gjort gennemsnitligt 4 gange om ugen,
så på årsbasis svarer det til omkring 20.000

4.3 MERE BIODIVERSITET
PÅ HAVNENE

liter vand. Desuden bruger teknisk service i
dag ca. 150 liter vand om ugen til afvask af
havnens materiel, såsom biler, gummiged,
traktorer, fejemaskine, olievogn mv.

MILJØEFFEKTER VED HAVNEUDVIDELSER
Søtransport af gods er langt bedre for klimaet
og trafiksikkerheden end transport på lastbiler. Ved modernisering af havnefaciliteter til
fx containerskibe er der dog også hensyn til
stort materialeforbrug og miljø, som trækker i
forskellige retninger.
// Havneudvidelsen i Fredericia vurderes til at
være en miljøgevinst for lokalsamfundet, og
vil også reducere den tunge lastbiltransport
regionalt og nationalt. Med havneudvidelsen forventes allerede i 2025 besparelser
på omkring 3 mio. kørte km om året på E45
Sønderjyske motorvej, når stigende godsmængder sejles fra Hamborg Havn til Fredericia som alternativ til lastbiltransport.
// I Vordingborg Havn planlægges udvidelsen
af havnen med brug af flest mulige affaldsog genbrugsmaterialer. Havneudvidelsen er
baseret på nyttiggørelse af jord og industrielle restprodukter. I etape 4 genanvendes
ca. 2 mio. tons restprodukter til erstatning
for ”jomfrueligt” byggemateriale.

I Odense Havn er de gamle lanterner på bøjerne skiftet ud med solcelledrevne. På billedet ses en sådan bøje.
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Med de store arealer, som havnene råder over,
og med den vigtige placering mellem hav og
landjord, kan havnene i det små give bidrag til
naturen i området. Projekter, lige fra ynglekasser til fisk i havnebassinerne, til grønne
overgangsarealer og fiskemoler mellem havn
og by, kan lykkes i en god dialog med kommunen. Ofte er det en fælles vision, at også en
aktiv erhvervshavn kan række dyr og planter
en hjælpende hånd.
Det er forholdsvis nyt at tænke biodiversitet
ind i tunge industriområder, men naturen er
nærmeste nabo til havnene og har altid været
det. Der, hvor der er større byområder i nærheden, er der også efterspørgsel efter bl.a. nye
grønne havnestier til mennesker.
// I Hirtshals blev der i 2021 sat stauder og
sået blomsterfrø ved græsarealet tæt på
Color Line Terminalen. Området var et
forsøgsområde, da både salten i luften og
vejret på havnen kan være en udfordring for
planterne og blomsterne. Men ved at mixe
de rigtige blomsterblandinger lykkedes det

at få skabt et flot område, og de gode erfaringerne med testområdet gør, at Hirtshals
Havn nu udvider områderne til biodiversitet,
så arealerne i 2022 bliver tre gange så store.
// Mere end 5000 m2 ved Aarhus Havns
færgeterminal er omdannet til vilde haver
på havnen for at øge biodiversiteten. Der
er etableret en sammenhængende vildeng
med flerårige blomster, der har høj nektarproduktion og med blomstring fra maj til
oktober. Området ved Havnecenteret og tre
andre områder langs vejen er etableret som
kuperet kystmiljø. Udover at have forbedret
forholdene for insekter og fugle og dermed
øget biodiversiteten på den nuværende
havn, giver områderne også ny viden om,
hvad der kan gro og vokse i et havnemiljø.
// I 2021 har Fredericia Havn investeret et millionbeløb i en ny klimaskærm, beplantning
og belysning, som sikrer, at overgangen fra
by til havn opleves interessant for borgerne
og mere grøn samtidig med, at miljøpåvirkningen fra bl.a. støj reduceres.

Støjskærm på Fredericia havn bidrager til at adskille den nødvendig støj på havnen fra de mere
bynære og rekreative aktiviteter
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4.4 CIRKULÆR ØKONOMI OG
BÆREDYGTIGE VAREKØB

INDKØB, BRUG OG AFFALD HÆNGER SAMMEN, OG DER SKAL SES PÅ DET HELE, NÅR
RESTAFFALDET SKAL NEDBRINGES TIL ET MINIMUM.
BEDRE AFFALDSSORTERING

BEDRE MODTAGEFACILITETER

Havnene understøtter de øgede krav til affaldssortering både i havnens egen drift og på
de skibe, som ankommer. Det er blevet lettere
for skibene at komme af med deres i forvejen
sorterede affald i de rigtige beholdere, som
står eller stilles frem på havnen. Og det sorterede affald køres videre til genanvendelse eller
afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Thyborøn, Hirtshals og Hanstholm Havne
arbejder sammen for at udvikle ensartede
retningslinjer for affaldshåndtering fra fiskeflåden. Projektet går ud på at lave en fælles
standard for affaldssortering fra fiskeflåden i
Danmark. Thyborøn Havn har været med til
at definere affaldsfraktionerne og har forberedt den nødvendige logistik, inkl. at etablere
ensartede faciliteter til modtagelse af kildesorteret affald. Det forventes, at havnene i 2022
kan tilbyde fiskeflåden og resten af kunderne
muligheden for kildesortering. Formålet med
opgraderingerne er at øge procentdelen af
affald, der genanvendes.

Havnene bruger de nationale piktogrammer,
som her på illustrationen fra Aabenraa Havn,
som i dialog med skibene sørger for, at de rigtige beholdere er på plads på havnekajen, når
de skal bruges.

I forbindelse med, at der skal etableres nye
affaldscontainere til kildesortering på kajerne, har Thyborøn Havn været i dialog med
forskellige leverandører for at finde den mest
miljøvenlige teleskoplæsser til indsamling af
affald. I øjeblikket er der fundet to maskiner,
som opfylder havnens behov, og disse maskiner kører på HVO Biodiesel.
Thyborøn Havn og de forskellige havne i
projektet har en målsætning om, at 50 procent
af det indsamlede affald bliver genanvendt i
2024, og at det øgede fokus gør, at tallet også
forventes at stige i den efterfølgende periode.

Biohuts i Aarhus Havn har hurtigt skabt mere liv i og rundt om net-kurvene. Fotos Århus Havn.

// O
 dense Havn har i 2021 involveret sig i
Odense Fjord Samarbejdet. Samarbejdet
er et nyt samarbejde mellem kommunerne
langs fjorden, forsyningsselskaber, NGO’er,
landbrug, Syddansk Universitet, private virksomheder og Odense Havn med det formål
at skabe en lokalforankret fjordplan, der
sikrer, at Odense Fjord opnår god økologisk
miljøstand i 2027. Odense Havn er engageret i både fagtekniske arbejdsgrupper og i
styregruppen.
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// Vejle Havn er gået i samarbejde med
kommunen og virksomheden ”Den tredje
Natur”, og bygger en grøn sti langs åen på
havnens område, som får et vildt udtryk,
både pga. biodiversiteten og for at give de
mennesker, som færdes der, en bedre og
mere spændende oplevelse. Den hævede
natursti fungerer samtidig som klimasikring
mod overløb fra åen.
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4.4 CIRKULÆR ØKONOMI OG
BÆREDYGTIGE VAREKØB

BÆREDYGTIGT DESIGN SKABER
MINDRE AFFALD
Allerede i indkøbsfasen bør varernes livscyklus tænkes ind, så vi står med mindre affald i
den sidste ende. Aarhus Havn ønsker at se på
bæredygtighed i dette større perspektiv, så
havnen ud over at arbejde med at begrænse
sit eget CO2-bidrag også interesserer sig for,
hvor bæredygtige virksomhedens leverandører er – eller kan blive. Aarhus Havn derfor
valgt fremover at fremlægge data, så det ikke
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Opdelt affaldscontainer på
Esbjerg havn

bare er virksomhedens eget CO2-bidrag, der
fremgår af miljøregnskabet, men også den
påvirkning, som havnen har i værdikæden, dvs.
fra design, over drift til bortskaffelse.
I forbindelse med udbud af større anlægsarbejder eller indkøb er Aarhus Havn parate til
at belønne leverandører, der kan levere mere
bæredygtigt end andre i denne bredere sammenhæng.
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APPENDIX
– METODE OG DATA
I RAPPORTEN
Databehandlingen i ”Grønne Erhvervshavne
2021” er udført af Danske Havnes sekretariat på
baggrund af data, som havnene selv har indberettet gennem et indberetningsark. Det dækker
både data om skibsanløb, havneareal, maskiner
på havnen m.v., men også havnens CO2-udledning. Der har været valgfrihed for de deltagende
havne, ift. hvilken CO2-beregningsservice, der er
benyttet.
Derudover er naturgas og biogas omregnet fra
m3 til kWh for at kunne sammenlignes med de
andre energikilder. Forholdet er en fast standard på 1 m3 gas = 11 kWh på baggrund af bl.a.
Videnscenter for Energibesparelse . Ligeledes
er fossile brændsler omregnet fra liter til kWh ud
fra 1 l = 10 kWh på baggrund af Klimakompassets
estimater for diesel. Det kan medføre marginale
ændringer i resultaterne for nogle havne, men
giver samlet set et ganske retvisende billede.
På baggrund af FN’s gældende standarder
måles CO2-udledninger gennem hele rapporten
ud fra det såkaldte scope 1 og 2. Disse dækker
over direkte udledninger fra køretøjer, fartøjer og afbrændingsfaciliteter under havnenes
direkte ejerskab, hhv. udledninger fra elektricitet
og fjernvarme, som havnen indkøber fra anden
part. Enkelte havne har indberettet energiforbrug, men ikke CO2-udledning. Her har Danske
Havnes sekretariat foretaget CO2-beregninger
med Klimakompassets beregningsmodel for
scope 1 og 2.
På baggrund af erfaringerne fra denne rapport,
vil Danske Havnes sekretariat i kommende rapporter gennemføre standardisering af brændstofforbrug, fjernvarme, havneareal m.v.
Adskillige medvirkende havne har ikke opgjort
sortering af affald fra havnen og skibsanløb.
Danske Havne har alligevel valgt at inkludere
data for affaldssortering under forbehold for, at
data ikke er fuldt repræsentativt.
Mange af de havne, der har indberettet data om
affald, har ikke adskilt eget affald og skibsaffald,
hvorfor det heller ikke er adskilt her i rapporten.

Trykt på FSCmærket papir.
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