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Havne i udvikling

I Danmark har havet historisk set været omdrejningspunktet for udvikling og 
vækst. I et lille land med en lang kystlinje og en central placering i forhold til 
handelspartnere er det helt naturligt, at langt hovedparten af byerne er 
vokset frem af adgangen til havet. Byerne blev bygget op med havnen som 
centrum for handel, arbejdspladser og bylivet.

Mange arbejdspladser – især på værfterne – er med tiden forsvundet fra 
havnene, men havnene spiller stadig en enorm rolle både lokalt og regionalt. 
Det gælder både i forhold til mulighederne for regional vækst, og i forhold til 
mulighederne for at vitalisere og udvikle byer og områder, der kæmper for at 
tiltrække borgere og virksomheder.

Havnene er derfor i kommunernes perspektiv, udover at være rammen 
omkring havnevirksomhed ("gods over kaj"), også et aktiv i det bredere 
arbejde med at skabe lokal vækst, arbejdspladser og erhvervsudvikling.
  
I medierne er de kommunale selvstyrehavnes adgang til finansiering i 
KommuneKredit med kommunal garantistillelse gjort til et centralt problem 
for sektorens videre udvikling. Det forekommer at hvile på forestillingen om, 
at hvis blot den ikke-kommercielle del af havnesektoren nægtes adgang til 
omkostningseffektiv finansiering gennem KommuneKredit, vil private havne, 
der i forvejen opererer på kommercielle vilkår, automatisk blive mere 
effektive og mere konkurrencedygtige. 

Det er imidlertid en misforståelse og bygger på utilstrækkeligt kendskab til 
den danske havnesektor. Der er omkring 15 private havne, som målrettet 
betjener enkelte virksomheder; fx kraftværker samt cement- og kalk-industri. 
De øvrige erhvervshavne er kommunalt ejede havne, såvel selvstyre- som 
aktieselskabshavne. 

De kommunalt ejede havne er optagede af, at sikre den nødvendige 
infrastruktur, som er forudsætningen for at tiltrække og udvikle de 
virksomheder, som havne og kommuner satser på i deres strategier. Der 
sker gennem opbygning af infrastruktur i form af erhvervslokaler, 
lagerfaciliteter, kraner, kørende materiel til intern transport o.l. der stilles til 
rådighed for alle lejere på havnen.

1. Fem vigtige pointer om havnenes finansiering
Med dette in mente er der fem centrale forhold, som må præciseres i 
debatten omkring havnenes finansiering.

1. KommuneKredits finansiering er begrænset til offentlige 
formål. KommuneKredit kan alene låne ud til offentlige formål i 
kommunale havne og kommunale selvstyrehavne, jf. havneloven, og 



Dato: 27. oktober 201727. 
oktober 2017

Sags ID: SAG-2017-05118
Dok. ID: 2428569

E-mail:
ANW@kl.dkANW

@kl.dk
Direkte: 3370 35443370 
3544

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København 
SWeidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dkwww.kl.dk
Side 2 af 8

NOTAT

inden for de rammer, som fastsættes af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet.
 
Offentlige formål er i den forbindelse infrastruktur, f.eks. kajanlæg, 
udvidelse af havnedybde m.v. Konkurrenceudsatte og kommercielle 
formål kan ikke finansieres gennem KommuneKredit.

2. KommuneKredits finansiering er omkostningseffektiv, men det 
skyldes ikke manglende kreditvurderinger: Det har været fremført, at 
manglende kreditvurderinger er årsagen til KommuneKredits 
omkostningseffektive finansiering. Synspunktet må bygge på 
manglende kendskab til KommuneKredits forretningsmodel. 
KommuneKredits finansiering er omkostningseffektiv bl.a. pga. høj 
sikkerhed og stabilitet, høj kreditvurdering, stordriftsfordele og non-
profit. KommuneKredit opkræver eksempelvis ikke bidragssatser, og 
der skal ikke genereres afkast til aktionærer. 

3. Korrekt opkrævet garantiprovision udligner ikke forskellen 
mellem lån på markedsvilkår og lån med kommunal garanti – og 
det har heller aldrig været tanken. Det fremføres ofte, at lån på 
markedsvilkår koster det samme som lån med kommunal garanti, 
hvis kommunerne blot, som statsstøttereglerne tilsiger, opkræver 
garantiprovision. Det er en misforståelse.

Korrekt opkrævet garantiprovision udligner ikke forskellen mellem 
privat og kommunal finansiering. Garantiprovisionen skal afspejle 
den økonomiske kreditrisiko, som en kommune påtager sig ved at 
garantere for et lån, der kan optages af en selvstyrehavn i 
KommuneKredit. Garantiprovisionen skulle efter statsstøttereglerne 
have nøjagtig samme størrelse, hvis kommunen stillede garanti over 
for en privat bank.

Eller sagt på anden måde: hvis en kommune beslutter at stille 
garanti for en selvstyrehavns investering, så er det op til havnen selv 
at finde den finansiering, der passer bedst til investeringen. Det vil 
ikke være nødvendigt for den private bank at foretage en 
kreditvurdering, da kommunen jo garanterer. Det er altså 
muligheden for en kommunegaranti, der sikrer, at havnene i hele 
landet har adgang til billig finansiering – ikke muligheden for at 
finansiere gennem Kommunekredit.

Hvis en selvstyrehavn ønskede at finansiere en investering gennem 
en privat bank, så ville banken kreditvurdere den, der hæfter for 
gælden. Altså enten havnen eller – hvis der var stillet en kommunal 
garanti – kommunen. En bank ville ikke vurdere nødvendigheden, 
rentabiliteten eller behovet for en investering, ligesom den ikke ville 
interessere sig for, hvad en business case for investeringen ville 
vise. Bankens interesse er ikke, om en investering kan løbe rundt for 
en havn, men om havnen er i stand til at betale sit lån tilbage.

Samtidig er det en udbredt misforståelse, at størrelsen af 
garantiprovisionen skal være ens på tværs af havne og kommuner. 
Det er ikke korrekt, da risikoen skal prissættes på markedsvilkår og 
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svare til resultatet af kommunens samlede vurdering af en 
investerings rentabilitet. Garantiprovisionen skal afspejle den 
konkrete risiko, der altså er forskellig fra investering til investering. 
Derfor bliver garantiprovisionen også forskellig.

4. EU's gruppefritagelsesforordning for statsstøtte omfatter 
offentligt ejede havne. Det er værd at bemærke, at investeringer i 
havneinfrastruktur som udgangspunkt er omfattet af den generelle 
gruppefritagelsesforordning GBER (Forordning (EU) nr. 651/2014 
om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i 
henhold til traktatens artikel 107 og 108). 

Forordningen fritager støtteforanstaltninger fra forbuddet mod 
statsstøtte, og ordningen omfatter bl.a. havne og kommunale 
selvstyrehavne. Med det in mente bliver det yderligere svært at få 
øje på, hvori selvstyrehavnenes ”ulovlige” konkurrencefordel skulle 
bestå?

Selvstyrehavnene har adgang til finansiering gennem 
Kommunekredit, og den struktur sikrer, at der er lige adgang til 
finansiering af havnenes investeringer i alle dele af landet.

5. KommuneKredit og den ide, som virksomheden bygger på, 
bidrager betydeligt til et Danmark i balance. Det helt 
grundlæggende princip i KommuneKredit er, at alle kommuner og 
regioner hæfter kollektivt. Kommuner og regioner holder altså 
grundlæggende hånden under hinanden, hvilket giver ensartede, 
billige og gode finansieringsmuligheder til vækst og udvikling i hele 
landet.  

Den fælles udstedelse af obligationer og fælles hæftelse indebærer, 
at prisen for finansiering er den samme i hele landet. Den enkelte 
kommune hæfter naturligvis for de garantier, der gives til fx 
havneinvesteringer, men overfor de investorer, der køber og 
prissætter KommuneKredits obligationer, hæfter kommunerne 
kollektivt. Det betyder, at sikkerheden for investorerne bliver meget 
høj. Investorernes vurdering er, at en investering i en 
Kommunekredit-obligation er lige så sikkert, som en investering i en 
dansk statsobligation, og mere sikkert end fx en investering i en 
finsk eller fransk statsobligation.

2. Beslutning om investering og garanti sker velovervejet – en 
case fra Skagen og Frederikshavn

Skagen Havn – bevidst udvikling af havneinfrastruktur
Skagen Havn har gennemført to store udvidelser af havnens faciliteter og 
areal siden 2005, og en tredje udvidelse er under forberedelse. I det 
vedlagte bilag beskrives hvordan udvidelse af Etape 2 blev udtænkt, 
undersøgt, planlagt og besluttet i havnebestyrelse og kommunalbestyrelse 
inden KommuneKredit blev forelagt en låneansøgning.

Strategi "Vækst Skagen" tager udgangspunkt i Skagen som en ø, og de 
100.000 skibe, der årligt passerer Skagen. Følgende "maritime nicher uden 
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nærved eksisterende danske konkurrenter" fik strategisk fokus: 
Bunkerterminal med fuel olie, rensning af skibenes slopolie, rensning af 
gastanke, krydstogtindustri og faciliteter til fiskeribranchen.

Den samlede projektsum på 309 mio. kr. finansieres af tilskud fra EU's 
Fiskeriudviklingsfond på 23 mio. kr. og lån i KommuneKredit på 286 mio. kr.

Skagen Havn er nu Danmarks største fiskerihavn og er i top 3 over danske 
krydstogtshavne med mere end 60.000 gæster.

Frederikshavn Havn – nye kunder skaber behov for ny infrastruktur
Frederikshavn Havn er i gang med en omfattende udvidelse af havnen med 
600m ny kaj, bredere indsejling og 300.000 m2 nyt baglandsareal - Etape 1. 
De nye faciliteter er et ønske fra 12 eksisterende maritime 
servicevirksomheder og virksomheder inden for godshåndtering for at få 
større synergi og volumen blandt virksomhederne. 

Grundlaget for havnens udvidelse er et omfattende strategiarbejde, hvor 
eksisterende styrker med færgefart, maritimt service cluster og 
godsomsætning blev suppleret med miljørigtig ophugning. En låneramme på 
600 mio. kr. blev bevilget af KommuneKredit efter Frederikshavn Byråd 
havde besluttet at garantere for lånet.

Kontakt til ny storkunde og efterfølgende kontraktunderskrivelse lagde 
beslag på så store arealer og kajmeter, at havnens bestyrelse ønskede at 
supplere etape 1 med en etape 2, som består af yderligere 400 m ny kaj og 
uddybning til 14 m. Beslutningen blev taget på baggrund af revurdering af 
strategien samt ny forretningsplan med risikovurdering. Forløbet er nærmere 
beskrevet i bilaget.

3. Fakta om KommuneKredits udlån til havneformål
KommuneKredit leverer finansiering til kommunale havne og kommunale 
selvstyrehavne mod kommunal garanti. Havnenes samlede nominelle 
restgæld til KommuneKredit udgjorde 2,3 mia. kr. ved udgangen af juni 
2017. Restgælden er steget i de seneste år som følge af havnenes løbende 
investeringer. Dette skal ses i forhold til, at havnenes omsætning i 2016 var 
ca. 1,7 mia. kr.

Dertil kommer formodentlig lån, som er optaget af kommunerne til 
havneformål som følge af den automatiske låneadgang, men omfanget af 
disse lån kan ikke umiddelbart opgøres. Det skyldes, at investeringsudgifter i 
havnene giver kommunerne mulighed for – men ikke pligt til – at optage lån. 
Samtidig opgøres en kommunes låneadgang som en samlet ramme, uanset 
hvilket formål, der har udløst låneadgangen. Hvis en havn eksempelvis 
egenfinansierer en ellers låneberettiget investering, vil kommunen i stedet 
kunne udnytte lånemuligheden til et andet formål.

Udlånet til havnene skal ses i sammenhæng med, at KommuneKredit 
samlede udlånsvolumen i 2016 var 163 mia. kr. 
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Bilag 1: Eksempler på selvstyrehavnes låntagning i 
KommuneKredit

Eksempel 1: Skagen Havn – bevidst udvikling af havneinfrastruktur

Skagen Havn har gennemført to store udvidelser af havnens faciliteter og 
areal siden 2005, og en tredje udvidelse er under forberedelse. Dette notat 
beskriver hvordan udvidelse af Etape 2 blev udtænkt, undersøgt, planlagt og 
besluttet i havnebestyrelse og kommunalbestyrelse inden kommunekredit 
blev forelagt en låneansøgning.

Skagen Havn satte i 2000'erne fokus på bedre rammer for fiskerierhvervet 
med uddybning af sejlrender, fiskeriterminal, 170m ny kaj, 110.000m2 

landareal til serviceindustri og medvirkede til etablering af tørdok. Dette var 
Etape 1. I perioden blev havnen Danmarks førende havn for industrifisk.

Strategiudvikling – "Vækst Skagen"
Efter godt 6 års investeringer i 2000'erne, der styrkede havnen og 
virksomhedernes position i fiskeribranchen, søgte Skagen Havns bestyrelse 
gennem et strategiarbejde at finde og udvikle flere forretningsområder. Det 
skulle være forretningsområder, som med en bevidst udbygning med 
infrastruktur, kunne skabe yderligere vækst i Skagen havn og opland.

Havneområdets styrke var de mange maritime serviceindustrier og industrier 
tilknyttet fiskerierhvervet. Største svaghed var store afstande til markeder af 
små veje og den isolerede beliggenhed. Det sidste vendte bestyrelsen om til 
spørgsmålet: Når vi nu er en "ø", hvad er der så af muligheder i det?

Årligt sejler mere end 100.000 skibe forbi Skagen, og mange ligger i læ og 
venter på opgaver. Det gav følgende muligheder, der alle blev analyseret af 
eksperter på områderne. Følgende blev udvalgt, og er alle "maritime nicher 
uden nærved eksisterende danske konkurrenter":

- Bunkerterminal med fuel olie
- Slopolie anlæg til rensning af væsker, der bruges til rensning af 

tanke (nyt EU-krav)
- Purging (rensning) af gastanke
- Krydstogtskibe
- Yderligere infrastruktur til maritim service og fiskeri 

Havnebestyrelsen satte derefter fokus på den nødvendige infrastruktur til at 
udvikle områderne og undersøge, om det nødvendige volumen i 
virksomheder ville kunne tiltrækkes og hvilken infrastruktur og arealer, det 
ville kræve.
Blandt andet ville det være nødvendigt at udvide indsejlingen, udgrave til 
større vanddybde, mindst 450m ny kaj og 1,5 km nye ydermoler.

Finansiering og forretningsplan 
Finansierings- og forretningsplan var klar i 2011, og Bygherrerådgiver blev 
efter udbud valgt i 2012. 

Under hele forløbet var havnens administration i kontakt med virksomheder 
og brancher på de respektive fokusområder. Flere "letters of intend-
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kontrakter" blev indgået med virksomheder om leje af arealer (i DK kan man 
som udgangspunkt kun leje havnearealer, og normalt på langtidskontrakter).

Den samlede projektsum blev vurderet til 309 mio. kr.
Fra EU-Fiskeriudviklingsfonden blev 23 mio. kr. bevilget.
De resterende 286 mio. kr. skulle finansieres gennem likvide midler og 
lånoptagelse. 
En konservativ forretningsplan viste en sund økonomi for havnen, også 
sammenlignet med de mest effektive danske erhvervshavne. Til 
forretningsplanen var knyttet en Følsomhedsanalyse og en 
Robusthedsanalyse. Havnens indtægter kommer fra skibs- og vareafgifter 
samt lejeindtægter.

Det omfattende arbejde med miljøgodkendelser blev gennemført sammen 
med simuleringsmodeller for besejling, udformning af skitseprojekter og EU 
udbud. I 2013 kom totalentreprisen i EU-udbud.

Frederikshavn Kommunalbestyrelse blev løbende orienteret om planer, 
udvikling og forretningsplan og økonomi. De nødvendige Drifts- og 
Finansieringsbudgetter blev udformet til kommunalbestyrelsens behandling 
af en lånegaranti til KommuneKredit.

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2013 havnens 
udvidelsesprojekt, jf. havnelovens §9, stk. 3, og gav samtidig tilsagn om 
lånegaranti til KommuneKredit, der havde meddelt forhåndstilsagn.

Projektet realiseret 
Projekt "Vækst Skagen" blev gennemført planmæssigt. Solide virksomheder 
har etableret sig på havnearealerne, og inden for alle de udpegede 
fokusområder. Samtidig har Skagen Havn placeret sig i top 3 blandt danske 
krydstogthavne, og får nu "det fulde udbytte" af gæsterne, fordi 
krydstogtskibene kan lægge til i selve havnen. 

I Forretningsplanen blev 50 anløb af krydstogtskibe sat som mål i 2020, men 
allerede nu er der kontrakter og aftaler om 65 anløb i 2018. Mere end de 
forsigtigt vurderede 600 arbejdspladser er kommet til de pågældende 
industrier og servicevirksomheder i by og opland.
 
Eksempel 2: Frederikshavn Havn – nye kunder skaber behov for mere 
infrastruktur

Frederikshavn Havn er i gang med en omfattende udvidelse af havnen med 
600m ny kaj, bredere indsejling og 300.000 m2 nyt baglandsareal, Etape 1. 
De nye faciliteter er et ønske fra 12 eksisterende maritime 
servicevirksomheder og virksomheder inden for godshåndtering for at få 
større synergi og volumen blandt virksomhederne. 

Grundlaget for havnens udvidelse er et omfattende strategiarbejde, hvor 
eksisterende styrker med færgefart, maritimt service cluster og 
godsomsætning blev suppleret med miljørigtig ophugning. En låneramme på 
600 mio. kr. blev bevilget af KommuneKredit efter Frederikshavn Byråd 
havde besluttet at garantere for lånet.
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Kontakt til ny storkunde og efterfølgende kontraktunderskrivelse lagde 
beslag på så store arealer og kajmeter, at havnens bestyrelse ønskede at 
supplere etape 1 med en etape 2, som består af yderligere 400 m ny kaj og 
uddybning til 14 m. Beslutningen blev taget på baggrund af revurdering af 
strategien samt ny forretningsplan med risikovurdering.

I dette notat behandles beslutningsgrundlaget for Etape 2.

Strategi for Frederikshavn Havn
I 2010 leder bestyrelsens strategiarbejde og markedsundersøgelser frem til 
fire indsatsområder, som havnen vil skabe ny infrastruktur til i perioden 2011 
- 2016: Turisme og færgefart, konventionel havnevirksomhed, maritim 
serviceindustri og miljørigtig ophugning. De tre første områder bygger på 
havnens kendte styrkepositioner, mens det sidste, miljørigtig ophugning, er 
et område, hvor havne med den rigtige infrastruktur kan tiltrække store 
operatører, som samtidig har stor omsætning over kaj.

Tolv virksomheder havde meldt deres behov for ny infrastruktur ind til 
havnebestyrelsen og havde beregnet, at den ønskede infrastruktur og nye 
arealer i første omgang ville give 300 arbejdspladser og på lidt længere sigt 
600 varige arbejdspladser. Det skønnes, at virksomheder på havnen, og 
virksomheder i oplandet, med tilknytning til havneaktiviteter, beskæftiger 
3.000 personer.

I 2015 fører den strategiske satsning til en kontrakt med en stor 
arealkrævende virksomhed, og havnens fysiske udformning må udbygges, 
for at få det optimale udbytte af havneudvidelsen i Etape 1. Derfor sætter 
bestyrelsen gang i nye markedsundersøgelser og en revision af strategien, 
Strategiplan 2017 – 2021. Virksomhederne på Frederikshavn Havn har 
bidraget meget til strategiarbejdet.

Finansiering og Forretningsplan
Etape 1 ventes færdig i 2017-18, inklusiv en uddybning af sejlrende og 
havnebassin til 14 m, som vedrører Etape 2. Bestyrelsen har bedt flere 
konsulent- og revisionsfirmaer, med kendskab til de fire strategiske 
markedsområder nationalt og internationalt, vurdere risici og økonomi. 
Desuden har et helt uafhængigt analyseinstitut vurderet udvidelsen og dens 
forudsætninger. De samlede analyser fører frem til et lånebehov på 
yderligere 445 mio. kr., og et solidt beslutningsgrundlag for 
havnebestyrelsen.  

Havnens regnskabstal for 2011 til 2016 viste et årligt overskud, som ikke 
skaber usikkerhed om evnen til at afdrage og forrente lånene. I det 
beslutningsgrundlag, der sendes til kommunalbestyrelsen, med ønske om 
godkendelse af Etape 2 og lånegaranti for de 445 mio. kr., er det gjort klart, 
at Frederikshavn Havn som infrastruktur forvalter ikke forventer en 
markedsrente, som private a/s gør, men blot gør det muligt for havnen at 
sikre vedligeholdelse af infrastrukturen og forberedelse af ny infrastruktur, 
der måtte vise sig behov for.

Forrentningen af den store lånekapital er hjulpet godt på vej af 
Frederikshavn Havns overgang fra kommunal aktieselskabshavn til 
kommunal selvstyrehavn, som giver adgang til at søge lån i KommuneKredit.
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NOTAT

Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om havnens udviklingsplaner, 
forretningsmuligheder og økonomi. I oktober 2017 beslutter 
kommunalbestyrelsen at godkende udbygningsplanerne, jf. havnelovens §9, 
stk. 3, give den ønskede lånegaranti til KommuneKredit. 
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