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Kære Ole Birk Olesen

Havne, og erhvervsudvikling i havne, optager landets kommuner rigtig 
meget. Havnen udgør en central del af havnebyens identitet, og havnene 
har gennem århundreder været drivere for erhvervsudvikling, vækst og 
beskæftigelse langs landets kyster. Det er de stadig, og uanset at 
søtransport gradvis samles i de største havne, er de mange maritime 
service- og produktionsvirksomheder på havnene af afgørende betydning 
for vækst og beskæftigelse i byerne og i deres opland.

KL's bestyrelse har drøftet regeringens ønsker om at revidere 
havneloven og har forstået, at overvejelserne går i retning af at fremme 
aktieselskabsformen på bekostning af selvstyrehavnen som 
organisationsform.

KL har tidligere erklæret sig klar til en politisk drøftelse af de fremtidige 
rammer for erhvervshavnenes udvikling, og afventer nu det nedsatte 
ekspertudvalgs forslag, som skal drøftes i det Nationale 
Erhvervshavneråd. Vi ønsker imidlertid allerede nu at præcisere de 
kommunale ejerinteresser i erhvervshavnenes fremtidige rammevilkår:

– De nationale og europæiske finansieringsmuligheder, som i dag kan 
anvendes af selvstyrehavne, skal fastholdes og gerne udbredes til alle 
havne, uanset organisationsform

– Havneloven skal respektere de kommunale ejerinteresser
– Kommunegrænser må ikke hindre samarbejde og opnåelse af 

effektiviseringsgevinster mellem havne
– Miljø- og planlovgivningen skal indrettes, så den understøtter de 

omfattende erhvervs- og byudviklingsbehov i forbindelse med 
havneområder.

Det er helt afgørende, at de hjemlige finansieringsmuligheder gennem 
KommuneKredit fastholdes og ses i sammenhæng med den investerings- 
og støttepraksis, der er i EU-området generelt. EU's 
fiskeriudviklingsstøtte er velkendt, og har bidraget betydeligt til fornyelsen 
af fiskerierhvervet langs Jyllands vestkyst. 

Det er også værd at notere sig, at EU-kommissær Margrethe Vestager 
nyligt har foreslået at fritage mindre havne og lufthavne fra 
konkurrencereglerne vedrørende begrænsning til offentlige investeringer 
og støtte. Næsten alle danske havne er små efter EU’s målestok. 
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Forslaget har blandt andet følgende elementer, som vi mener må indgå i 
regeringens videre overvejelser om den fremtidige havnelov:

– Investeringsstøtte til kysthavne og indlandshavne – etablering, 
udskiftning eller opgradering af selve havneinfrastrukturen og 
adgangen hertil (dvs. transportrelateret) 

– Projekter på op til 130 mio. EUR – dvs. relativt vide rammer
– Støtte til en del af investeringen – afhængigt af størrelsen og 

karakteren af investeringen og havnens lokalisering
– Rådighed for interesserede brugere på ikke-diskriminerende vilkår
– Særlige bestemmelser om små investeringsprojekter i havne – støtte 

under 5 mio. EUR.

Kommissærens forslag fremlægges blandt andet på baggrund af ønsker 
fra den danske havnesektor og de kommunale ejere, og det vil være 
ejendommeligt, hvis Danmark ikke tager positivt bestik af Kommissionens 
forslag og de overvejelser, der ligger til grund herfor.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe


	Kære Ole Birk Olesen

