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Kommunale havne
Kommunale havne er styret 
af kommunalbestyrelsen i 
den kommune, hvori havnen 
er beliggende. Havnen indgår 
i den kommunale enhedsfor-
valtning. Det er kommunalbe-
styrelsen, der har ansvaret for 
anvendelsen af havnens area-
ler. Det er hensigten, at denne 
organisationsform benyttes, 
når en havn ikke (længere) er 
konkurrencedygtig.  

En havn anses som udgangs-
punkt ikke længere for at være 
konkurrencedygtig, når gods-

omsætningen er under 0,5 mio. 
ton, eller havnen har en årlig 
ladningsværdi af fisk på under 
100 mio. kr. og en godsomsæt-
ning på under 0,3 mio. ton. En 
havn anses endvidere for ikke 
at være konkurrencedygtig, 
når der kun betjenes et mindre 
antal virksomheder i havnens 
nærområde, og disse virksom-
heders godsomsætning ikke 
kan flyttes til andre havne.  

Hvis en kommunal havn bli-
ver konkurrencedygtig, kan 
kommunalbestyrelsen træffe 
beslutning om at omdanne den 

kommunale havn til en kom-
munal selvstyrehavn eller et 
aktieselskab. 

Der er ikke krav om, at en 
kommunal havn isoleret set 
skal hvile i sig selv eller skabe 
overskud, og en kommune må 
derfor yde støtte til havnen. 
Havnen er i modsætning til 
en kommunal selvstyrehavn 
ikke underlagt et krav om, at 
havnens indtægter mindst skal 
dække havnens omkostninger. 
En kommunal havns formål er 
som led i kommunens almin-
delige pligt hertil at varetage 
infrastrukturelle opgaver som 
et offentligt anlæg, herunder 
færge- og godstrafik i mindre 
omfang. Havnen er en service 
til borgerne og kan derfor også 
benyttes til lystbådehavn samt 
andre fritidsaktiviteter/rekrea-
tive formål med tilknytning til 
havnen.  

En af fordelene ved en kom-
munal havn er således, at der 
ikke stilles noget indtægtskrav 
til havnen, men den indgår i 
den kommunale skattefinan-
sierede enhedsforvaltning og 
kan underlægges kommunens 
almindelige administration 
samt varetage generelle rekre-
ative formål. 

Kommunale 
selvstyrehavne
En kommunal selvstyrehavn 

er en selvstændig virksomhed, 
som ledes af en havnebesty-
relse. Havnebestyrelsen væl-
ges af kommunalbestyrelsen i 
den kommune, hvor havnen er 
beliggende. Både kommunal-
bestyrelsen og havnebestyrel-
sen skal varetage havnens inte-
resser. Formålet med selvsty-
remodellen er at give havnen 
en større forretningsmæssig 
frihed og større uafhængighed 
af den kommunale forvaltning.

En kommunal selvstyrehavn er 
en selvstændig virksomhed, og 
den kommunale selvstyrehavns 
økonomi er adskilt fra kom-
munens. Havnebestyrelsen 
skal selvstændigt varetage den 
kommunale selvstyrehavns 
drift og vedligeholdelse og er 
ansvarlig herfor over for kom-
munalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen fastsæt-
ter de overordnede rammer 
for den kommunale selvsty-
rehavns drift, ligesom kom-
munalbestyrelsen skal god-
kende den kommunale selv-
styrehavns optagelse af lån, 
regnskaber samt ansættelse og 
afskedigelse af havnechefen. 
Den kommunale selvstyrehavn 
er således fortsat under kom-
munalbestyrelsens kontrol. 
Havnebestyrelsen råder derfor 
over økonomien under de af 
kommunalbestyrelsen fastsatte 
rammer. 

DANSKE HAVNES ORGANISATIONSFORMER
Havneloven giver danske havne, der ejes af kommu-

ner, mulighed for at organisere sig på flere forskel-

lige måder, blandt andet som kommunale havne, 

kommunale selvstyrehavne og kommunale aktiesel-

skabshavne. Ikke-kommunale havne kan være stats- 

eller privatejede havne.

På andre områder opleves en bevægelse i retning af 

organisering i selskabsform, senest ved hele vand-

sektoren og tidligere elsektoren m.v. På den bag-

grund er det interessant at se nærmere på organisa-

tion af kommunale havne. 

Denne artikel handler om forskellen mellem de 

forskellige organisationsformer for kommunernes 

havne: Kommunale havne, kommunale selvstyre-

havne og kommunale aktieselskabshavne. Flere 

kriterier kan have indflydelse på kommunens valg af 

organisationsform, særligt hvor stor indflydelse hav-

nebestyrelsen skal have, og hvor stort kommunens 

økonomiske engagement i havnen skal være. 
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Da havnen er forankret i kom-
munen, hæfter kommunen for 
lån, som havnen ikke kan til-
bagebetale. Derfor skal hav-
neledelsens beslutninger om 
optagelse af lån godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 

Den kommunale selvstyre-
havns indtægter skal som 
minimum dække udgifterne. 

Kommunalbestyrelsen og hav-
nebestyrelsen skal som nævnt 
varetage den kommunale selv-
styrehavns interesser, hvilket 
er en konkret vurdering i det 
enkelte tilfælde. Det følger 
eksempelvis af hidtidig prak-
sis, at en kommunal selvsty-
rehavn i modsætning til en 
kommunal havn ikke må drive 
lystbådehavn eller i øvrigt 
anvende midler til rekreative 
formål. 

Ønsker en kommunalbestyrel-
se således at anvende havnen 
til lystbådehavn, bør havnen 
enten omdannes til en kom-
munal havn, eller den del, der 
skal benyttes til lystbådehavn, 
bør udskilles til en kommunal 
havn.

Dækker indtægterne ikke 
udgifterne i den kommunale 
selvstyrehavn over en periode 
på 3 på hinanden følgende år, 
skal den kommunale selvsty-
rehavn omdannes til en kom-
munal havn. 

Kommunalbestyrelsen kan 
dog i særlige tilfælde med 
transport- og energiministe-
rens godkendelse beslutte 
at tilføre havnen ny kapital 
i stedet for at omdanne den 
kommunale selvstyrehavn til 
en kommunal havn. Tilførslen 
af ny kapital forudsætter dog, 
at en eventuel dækning af et 
negativt driftsresultat bliver af 
engangskarakter.

Hvis en kommunal selvstyre-
havn ønsker at drive steve-
dorevirksomhed, kræver det 
ministerens tilladelse, som 
kan gives i særlige tilfælde. 
Stevedorevirksomheden skal 

så udøves i et selvstændigt 
selskab, der kan være delvist 
privat ejet. Alternativt kan 
den kommunale selvstyrehavn 
omdannes helt eller delvist til 
et kommunalt ejet aktieselskab 
eller en privat havn.

Overskud i en kommunal selv-
styrehavn skal som altoverve-
jende hovedregel komme hav-
nens brugere til gode, eksem-
pelvis gennem lavere takster. 
Der er imidlertid ikke noget 
krav om, at en overdækning 
der er optjent i et år, skal 
anvendes til nedbringelse af 
taksterne det næstfølgende år. 

Kommunale aktieselskaber
Endelig kan en havn organi-
seres som et helt eller delvist 
kommunalt ejet aktieselskab. 
Det er altså efter havneloven 
tilladt at oprette et 100 % kom-
munalt ejet aktieselskab, som 
ejer havnen, i modsætning til 
hvad der gælder for lystbåde-
havne. 

Et havneaktieselskabs økono-
miske mål er bl.a. at skabe 
overskud (forrente indskuds-
kapital).

Havnen vil ifølge havnelo-
ven være en erhvervsdrivende 
virksomhed. Er havnen ejet 
100 % af kommunen, side-
stilles havnen med statslige 
aktieselskaber og er således 
omfattet af årsregnskabsloven. 
Derved sikres det, at der er 
åbenhed om eksempelvis regn-
skabsaflæggelse, ejerforhold, 
vedtægter og generalforsam-
linger. Omdannelse af en havn 
til et kommunalt aktieselskab 
sker ved apportindskud af hav-
neanlæg m.v. 

Kommunen hæfter ikke for 
havnens lån som ved selvsty-
rehavne. 

En havn, der er organiseret 
som et aktieselskab, har frihed 
til at optimere sit overskud 
mest muligt, indgå strategiske 
partnerskaber og træffe dis-
positioner, som kan tiltrække 
investorer. Havnen kan også 

udføre havnerelateret opera-
tørvirksomhed. Ministeren 
kan tillade, at selskabet også 
udfører skibsrelaterede hjæl-
petjenester. Så længe der er 
kommunalt ejede aktier i hav-
nen, kan havnen derimod ikke 
deltage i aktiviteter, som går 
ud over dette. I et sådant tilfæl-
de må den yderligere aktivitet 
ligge i et andet selskab, eller 
kommunen kan sælge samt-
lige sine aktier, idet en kom-
mune ikke må drive almindelig 
erhvervsvirksomhed. 

Økonomisk set har den pågæl-
dende kommune begrænset sin 
risiko til den indskudte kapital, 
men har mulighed for at få del 
i et eventuelt overskud i form 
af udbytte og værdistigning 
på aktierne. Kommunen kan 
afvikle sit engagement i hav-
nen gennem aktiesalg. Set fra 
kommunens økonomiske per-
spektiv kan der således i aktie-
selskabsloven være et særligt 
incitament for at drive havnen 
med overskud for øje. 

Afslutning
Alt efter havnens organisati-
onsform er der således forskel 
på, hvilke aktiviteter havnen 
må beskæftige sig med, hvor-
ledes der må ydes kommunal 
støtte, om kommunen hæfter 

for havnens lån og endelig 
havnens økonomiske mål. 
Særligt i finansielle krisetider 
kan det være relevant at vur-
dere, om den pågældende havn 
har den mest fordelagtige orga-
nisationsform. Kommunerne 
bør særligt være opmærksom-
me på, at kommunen hæfter 
for den kommunale selvsty-
rehavns lån, hvilket ikke vil 
være tilfældet for fremtidige 
lån, hvis havnen blev omdan-
net til et aktieselskab. For den 
økonomisk veldrevne havn 
synes aktieselskabsformen at 
være en overvejelse værd.

Herudover kan en kommunal 
havn, der er organiseret som et 
aktieselskab, udlodde udbytte 
og sælge aktier med fortje-
neste. Der er således ikke på 
dette område – som eksem-
pelvis inden for forsynings-
sektoren i øvrigt – regler om 
modregning i bloktilskud, hvis 
kommunen trækker kapital ud 
af selskabet. 
 -Advokatfirmaet Horten
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