
Invitation til temadag 
om bæredygtigt byggeri i danske havne



Mange danske havne oplever i disse år 
stor udvikling og et stigende behov for 
nybyggeri, udbygning, renoveringsarbejder 
samt deltagelse i Power-to-X instal-
lationer. Havnene er i forbindelse med 
disse arbejder underlagt stor bevågenhed 
fra offentligheden, idet der forventes, at 
grønnere og mere bæredygtige løsninger 
indgår som et grundlæggende fundament 
for havnenes fremtidige byggearbejder/-
projekter. 

Vi vil i den anledning invitere Danske 
Havnes medlemmer til temadag den 11. 
maj 2022 kl. 10.00, hos DLA Piper på 
DOKK1 i Aarhus. 

Formålet med temadagen er at give 
konkrete redskaber til, hvordan byggeri 
i de danske havne kan gennemføres 
på en hensigtsmæssigt måde og på 
en måde, hvorved risici minimeres og 
konflikter undgås. Vi vil i samme anledning 
give konkrete anbefalinger til, hvordan 
bæredygtighed kan indtænkes i udbud, og 
hvordan det sikres, at entreprenøren nu 
også leverer det lovede.  

Derudover vil vi sætte fokus på, hvad havne 
i forskellige organisationsformer kan bygge 
efter havneloven. Vi inddrager relevant 
praksis på området og drøfter gråzonerne.

Temadagen er målrettet alle medarbejdere 
hos danske havne, der i et vist omfang 
arbejder med bygge- og anlægsprojekter, 
uanset projektets omfang og værdi.
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Tid og sted 

Temadagen vil finde sted den 11. maj 2022, kl. 10.00-17.00 hos DLA Piper Aarhus, DOKK1,  
Hack Kampmanns Plads 2, sal 3, 8000 Aarhus C.

Program

10.00-10.15 Velkomst og introduktion

10.15-11.00 Hvad må havne bygge i henhold til havneloven? (v. partner og 
advokat, DLA Piper, Martin Juste)

• Havnelovens regulering og praksis på området
• Hvad medfører den gældende regulering af muligheder og 

faldgrupper?

11.00-11.15 Pause

11.15-12.30 Udbud af bæredygtigt byggeri (v. senior associate og advokat, DLA 
Piper, Camilla Bjørslev Paulsen) 

• Konkrete forslag og anbefalinger til inddragelse af bæredygtighed 
i udbud

• Opmærksomhedspunkter og muligheder ved inddragelse af bæ-
redygtighed

• Hvordan sikres det, at entreprenørerne kan holdes op på det, de har 
tilbudt, og at det ikke kun bliver tomme løfter? 

12.30-13.00 Frokost

13.00-14.30 Entrepriseret med fokus på vandbyg og bæredygtighed – del 1 (v. 
partner og advokat, DLA Piper, Kristian Skovgaard Larsen)

14.30-14.45 Kaffepause

14.45-16.00 Entrepriseret med fokus på vandbyg og bæredygtighed – del 2 (v. 
partner og advokat, DLA Piper, Kristian Skovgaard Larsen)

16.00 Networking og tak for i dag



Om underviserne
Underviserne ved denne temadag vil være vores team for Entrepriseret, Martin Juste, Kristian Skovgaard Larsen 
og Camilla Bjørslev Paulsen, der alle har stor erfaring med at rådgive danske havne om alle juridiske forhold 
vedrørende byggerier og processen forbundet hermed, herunder i en bæredygtig kontekst.

Martin Juste er advokat og partner hos 
DLA Piper Denmark, hvor han blandt 
andet beskæftiger sig med rådgivning 
om havneretlige og transportretlige 
forhold. Martin har stor erfaring med at 
rådgive havne vedrørende forhandling 
og indgåelse af komplekse aftaler, 
herunder vedrørende havneretlige forhold. 
Derudover har Martin omfattende erfaring 
vedrørende offshore forhold.  
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Kristian Skovgaard Larsen er advokat 
og partner hos DLA Piper Denmark, 
hvor han blandt andet arbejder indenfor 
retsområderne entrepriseret, fast 
ejendom og byudviklingsprojekter. 
Kristian har langvarig erfaring indenfor 
byggebranchen. Han har bistået en række 
forskellige aktører i byggebranchen, 
herunder flere havne, med udbud, 
forhandling og gennemførelse af en række 
forskellige byggeprojekter, ligesom han 
fører en række voldgiftssager og retssager 
indenfor entrepriseområdet.

Camilla Bjørslev Paulsen er advokat og 
senior associate hos DLA Piper Denmark, 
hvor hun blandt andet arbejder med 
udbudsret og kontraktsret. Camilla har 
mere end 10 års erfaring i at rådgive 
i forbindelse med udarbejdelse, 
forhandling og indgåelse af komplekse 
aftaler. Camilla rådgiver ligeledes 
vedrørende udbudsretlige forhold. 
Hun har blandt andet bistået private 
virksomheder og offentlige ordregivere, 
herunder flere havne, i forbindelse 
med fastlæggelse af kontraktform, 
tildelingskriterier og strategi for udbud, 
udarbejdelse af udbudsmateriale, 
gennemgang og vurdering af 
prækvalifikationsansøgninger og tilbud 
samt ledelse af udbudsprocessen.
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