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DEL I

Oversigt 
Udviklingslinjer

Danmarks placering ved anløbet til Østersøen gør landet til et knudepunkt 
for maritim aktivitet i Norden. Den geografiske udformning med over 7.300 
km kystlinje har muliggjort, at Danmark har et særligt stort antal havne. I 
Danmark er anlagt mange både større og mindre havne, hvilket adskiller sig 
væsentligt fra mange andre europæiske lande, hvor der alene findes få og 
store havne. 

De danske havne er bindeled mellem sø- og landtransporten og udgør 
dermed en betydelig faktor i det danske transportsystem. Havnene håndterer 
omkring 90 mio. tons gods årligt, hvilket svarer til 2,5 pct. af den samlede 
mængde gods i EU, 80 pct. af den danske udenrigshandel og 20 pct. af in-
denrigshandlen. Derudover kommer der årligt omkring 40 mio. passagerer 
gennem Danmarks havne.1

1. De danske havne

De danske erhvervshavne er i dag organisatorisk opdelt i 25 kommunale 
havne, 28 kommunale selvstyrehavne, 6 aktieselskaber og 9 havne med an-
dre organisationsformer. 

I Danmark er i øvrigt anlagt en række andre former for havne, som ikke 
er erhvervsmæssige. Dette gælder eksempelvis båd-, lystfiskeri- og natur-
havne, som ikke er omfattet af bestemmelser i havneloven (med undtagelse 
af §§ 3-4 og 15).

I takt med udviklingen varetager mange danske havne i dag både opga-
ver for den traditionelle transport af gods, køretøjer og personer, men også 
opgaver for de mange offshore aktiviteter i danske farvande, herunder i for-

1. Havnepolitisk redegørelse 2014, »Europas Bedste Havne«, Danske Havne, side 1-2. 
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bindelse med etablering af vindmølleparker, efterforskning og produktion af 
olie og gas.

De danske havne har vokseværk. I 2012 havde de 20 største havne en 
omsætning på omkring 2,3 mia. kr. Disse havne har siden da taget skridt 
mod yderligere udvikling og investerer derfor betydelige beløb i udvidelser.

2. De danske havnes retslige udvikling 

2.1.	 Havnenes	retsstilling	før	trafikhavneloven	fra	1976
Perioden fra middelalderen til den første lovgivning om danske havne var 
præget af samfundsudviklingen, hvor byernes og handelens opblomstring 
løbende nødvendiggjorde regulering. 

I Danmark var ikke vedtaget en national lovgivning for havnene. Havne-
nes rammevilkår var derimod indirekte fastlagt i privilegier udstedt af kon-
gen. Privilegierne regulerede ikke havnene som sådan, men søgte at varetage 
beskyttelse af handelen. Privilegierne havde en vis lighed med hinanden som 
følge af, at allerede udstedte privilegier dannede grundlag for eller havde en 
afsmittende effekt ved udfærdigelsen af privilegier for andre. Eksempelvis 
indeholdt nogle privilegier et forbud mod ulovlig landhandel, hvis formål var 
at beskytte erhvervslivet i byerne. I tillæg hertil tildeltes visse byer særlige 
privilegier, herunder eksempelvis København, som efter indsatsen i Svenske-
krigen i 1657-59 fik eneret over import og eksport således, at al handel med 
udlandet skulle foregå gennem København. Privilegierne regulerede ikke 
direkte havnene, men den intense beskyttelse af erhvervslivet havde dog en 
afsmittende effekt på havnenes konstruktive og anvendelsesmæssige udvik-
ling. Privilegiernes indirekte regulering af havnene ses desuden i forbuddet 
mod ulovlige havne, hvorefter handel via søvejene alene måtte foregå ved 
nærmere angivne havne. 

Årsagen til, at der ikke var nogen national regulering af havnene, var for-
mentlig et manglende behov, da havnene var relativt primitive indretninger 
sammenlignet med nutidens omfattende anlæg. Ofte bestod en havn blot af 
stensammensætninger eller pæleværk. En anden faktor var, at skibenes kon-
struktion ikke nødvendiggjorde større havneanlæg, da såvel størrelse som 
dybgang var forholdsvis beskedne. Endelig spillede økonomi en rolle, da 
udbygning af havne samt vedligeholdelse heraf var bekostelig, og der eksi-
sterede ikke en generel hjemmel til at opkræve havneafgifter. I stedet måtte 
byerne selv afholde udgifterne eller anmode kongen om bistand. Retsstillingen 
ændredes først i det 16. århundrede, hvor Aarhus som den første havneby fik 
tilladelse til at opkræve afgifter. 
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De første regler, som på nationalt plan direkte vedrørte havne, er for-
mentlig forordning af 11. marts 1746, der indeholdt regler om oprettelse af 
en »General-Landets-Havne-Commission«, hvis opgave var at godkende alle 
forslag til havnenes udvidelse samt revidere havnenes regnskaber. Kommis-
sionen nedlagdes allerede året efter. Ved kongelig resolution af 4. april 1798 
blev det igen bestemt, at der skulle oprettes en havnekommission. Det blev 
besluttet, at hver købstad skulle have sin egen havnekommission, som skulle 
bestå af en øvrighedsperson og nogle af byens borgere. I tiden herefter blev 
kompetencen til at forvalte havnene flyttet rundt blandt oprettede og senere 
nedlagte kommissioner, og der var gentagen debat om, hvorvidt myndigheds-
kompetencen skulle overgå til (købstads)kommunerne. Ved købstadskommu-
nalloven af 1868 overgik forvaltningen af købstadhavnene til byrådene under 
Indenrigsministeriets tilsyn. Bestemmelsen blev gengivet i lov nr. 87 af 25. 
marts 1933 om købstandskommunernes styrelse og forblev uændret indtil lov 
nr. 225 af 27. maj 1950 om ændring af købstadskommunalloven. 

2.2.	 Den	første	danske	havnelov	–	trafikhavneloven	fra	19762

I 1956 blev der nedsat en Havnelovskommission af Ministeriet for Offentlige 
Arbejder, idet der nu var behov for en generel lovgivning på havneområdet, 
som samlede den gældende spredte lovgivning og praksis. Kommissionens 
opgave var derfor at forberede en lovgivning om havne og øvrige anlæg på 
søterritoriet. I kommissionen, som blev benævnt Havnelovskommissionen, 
var både havnenes brugere og erhvervslivet repræsenteret.

En lovregulering på trafikhavneområdet blev anset for særligt nødvendig 
grundet udvikling for skibsfarten, der fandt sted i 1960'erne. I denne peri-
ode overgik skibsfarten til nye ekspeditionsformer såsom containertransport, 
roll-on/roll-off transport mv., hvilket førte til, at skibenes størrelse voksede 
markant. Udviklingen medførte nye udfordringer for de danske havne i form 
af udbygning, anskaffelse af nyt laste- og losseudstyr, tilvejebringelse af dy-
bere landarealer bag kaj mv.

Derudover oplevede man i havnene en stigende konkurrence fra vej- og 
banetransporten. Særligt vejtransportens hurtighed og mulighed for dør-til-
dør levering gav anledning til at overveje nye regler for de danske havne, der 
kunne gøre havnene mere konkurrencedygtige. 

Det var ikke før 1975, at der blev fremsat et lovforslag. Med dette lovfor-
slag ønskede man bl.a. at sørge for udarbejdelsen af en mere langsigtet plan 
(landshavneplan) for havnenes udvikling for igennem den fælles koordina-
tion at undgå bl.a. fejlinvesteringer og spild af samfundets ressourcer, samt 

2. FT 1975-76, tillæg A, s. 1101 ff.



24

Del I. Oversigt

at begrænse Ministeriet for Offentlige Arbejders tilsyn med de kommunale 
trafikhavne.3

Trafikhavneloven, lov nr. 239 af 12. maj 1976, trådte i kraft den 1. 
oktober 1976. 

Ifølge trafikhavnelovens § 1 fandt denne anvendelse for havne, der helt 
eller delvis anvendtes til erhvervsmæssig person- eller godstransport (trafik-
havne), hvorimod havne, som udelukkende anvendtes som fiskerihavne, or-
logshavne, lystbådshavne og arbejdshavne, ikke var omfattet.

Loven delte havnene op i trafikhavne, som henholdsvis blev styret af 
staten, kommunalbestyrelserne eller af private, jf. §§ 2-4. I henhold til § 5 
skulle Københavns Havn fortsat reguleres selvstændigt efter reglerne i lov 
om bestyrelsen af Københavns havnevæsen.4

Loven indeholdte særbestemmelser for visse kommunale trafikhavne i 
§§ 12-15, hvorefter Ministeriet for Offentlige Arbejder bl.a. skulle føre til-
syn med de kommunalt styrede trafikhavnes låneoptagelse, arealsalg og are-
aludlejning, samt bestemmelser om, at en kommunalt styret trafikhavn var 
en selvstændig virksomhed, hvis midler kun måtte anvendes til formål, der 
særligt tjente havnenes interesser. Loven indeholdt tillige en særbestemmelse 
om private trafikhavne i § 16, der bl.a. foreskrev, at en privat trafikhavn, der 
var anlagt af en privat erhvervsvirksomhed, alene måtte benyttes til formål, 
der vedrørte virksomhedens anlæg og drift.

Der blev nedsat et landshavneråd med den i § 7 nævnte sammensætning, 
som skulle bistå Ministeriet for Offentlige Arbejder med administrationen af 
loven. Landshavnerådet skulle bl.a. fremkomme med udtalelser i sager, som 
blev forelagt dette af ministeren for offentlige arbejder.

Ministeren blev derudover i § 8 pålagt at udarbejde en landshavneplan 
på grundlag af forslag fra de enkelte trafikhavne. Hver enkelt trafikhavn, 
inkl. Københavns Havn, skulle hvert år udarbejde en investeringsplan for de 
kommende tre år. I disse investeringsplaner skulle større nyanlæg og hove-
distandsættelsesarbejder ved havnene angives. Planerne samt anlæggelse af 
nye trafikhavne eller istandsættelsesarbejder skulle godkendes af ministeren. 

3. Ministeriet for Offentlige Arbejders forvaltningsbeføjelser på trafikhavneområdet 
fandtes i § 69 i lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse, lov nr. 109 af 
29. april 1913 som ændret ved lov nr. 78 af 29. marts 1924 for Københavns Havn. 
For statshavnenes vedkommende havde ministeriet beføjelser i kraft af statens ejer-
forhold, og for private havne i kraft af statens højhedsret på søterritoriet. Derudover 
var der en særlig lovgivning for så vidt angik udfærdigelse af ordensreglementer for 
havnene, jf. lov nr. 7 af 30. januar 1875. 

4. Lov nr. 109 af 29. april 1913 om bestyrelsen af Københavns Havnevæsen som æn-
dret ved lov nr. 78 af 29. marts 1924.
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Godkendelse af anlæg af en privat trafikhavn var alene mulig, hvis særlige 
grunde talte for det. For så vidt angik de kommunale trafikhavne medførte 
disse regler en lempelse af de gældende regler om Ministeriet for Offentlige 
Arbejders tilsyn, idet det alene var større nyanlæg og hovedistandsættelses-
arbejder i havnene, som skulle godkendes, hvorimod der førhen havde været 
en langt mere indgribende tilsynsvirksomhed. 

I henhold til lovens § 11 skulle skibs- og vareafgifter for benyttelse af 
trafikhavnene fastsættes af ministeren for offentlige arbejder efter forhandling 
med havnenes bestyrelser. Denne fastsættelse skulle bidrage til at skabe en 
vis form for ensartethed i trafikhavnenes skibs- og vareafgifter og være med 
til at sikre havnene et bestemt provenu. 

2.3.	 Trafikhavneloven	fra	19905

Som en del af regeringens afbureaukratiseringsplan i årene omkring 1990 blev 
der udfærdiget en ny trafikhavnelov. Målet med denne var bl.a. at afskaffe 
eller væsentlig indskrænke den centrale ministerielle kontrol, som Ministe-
riet for Offentlige Arbejder havde haft vedrørende bl.a. takstfastsættelse samt 
investeringer i trafikhavnene. 

Det var opfattelsen, at reglerne fra 1976 om bl.a. en fælles landshavneplan 
og fælles koordinering, samt kontrol med skibs- og vareafgifter og investe-
ringer i trafikhavne gav havnene en lovmæssig beskyttelse mod indbyrdes 
konkurrence samt beskyttede mod konkurrence fra nytilkomne havne, der 
ikke var gavnlig. 

Trafikhavnenes primære opgave var at løse en serviceopgave for erhvervs-
livet, og denne opgave ville blive løst bedst og billigst, såfremt der var konkur-
rence mellem havnene. Hensigten bag at begrænse den ministerielle kontrol 
mest muligt var derfor at åbne op for udviklingen af en egentlig konkurren-
cesituation mellem trafikhavnene. 

Trafikhavneloven, lov nr. 316 af 16. maj 1990, trådte i kraft den 1. 
januar 1991. 

Lovens kapitel 1 (almindelige regler) og kapitel 2 (kommunalt styrede 
trafikhavne) fandt ifølge § 1 anvendelse for havne, der anvendes til erhvervs-
mæssig ekspedition af gods, køretøjer og personer (trafikhavne), bortset fra 
havneanlæg, der udelukkende anvendes som fiskerihavne. 

Bortset fra Københavns Havn var havnene fortsat organiseret som stats-
havne, kommunalt styrede havne og private havne. Ministeriets tilsyn med 
de kommunalt styrede trafikhavne blev væsentlig indskrænket, herunder for 
tilsynet med disse havnes lånoptagelse, arealsalg og arealudlejning. De nye 

5. Lov nr. 319 af 16. maj 1990 om Trafikhavne mv.
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regler for disse havne fandtes i lovens kapitel 2. Kapitel 3 indeholdt bestem-
melser for alle havne om bl.a. udfærdigelse af ordensreglementer. Statshav-
nene var særligt reguleret i kapitel 4. 

Den centrale fastsættelse af skibs- og vareafgifter bortfaldt efter en over-
gangsperiode, jf. § 20, stk. 3. Der blev dog indført regler, der f.eks. gjorde 
det muligt for trafikministeren at bestemme, at en afgift ikke måtte overstige 
et vist beløb, eller at en urimeligt lavt fastsat afgift skulle forhøjes til et af 
ministeren fastsat beløb, jf. § 4. 

Den hidtidige centrale investeringskontrol blev ophævet, hvorfor der ikke 
længere skulle udfærdiges landshavneplaner eller individuelle investerings-
planer i havnene. 

Landshavnerådet blev tillige afskaffet.

2.4. Havneloven fra 19996

I november 1997 blev der i Folketinget rettet en forespørgsel7 til erhvervsmini-
steren samt trafikministeren om, hvilke planer regeringen havde for havnenes 
fremtidige opgaver. Dette skete i lyset af, at der i årene op til havde været et 
voksende politisk fokus på havneområdet. Man ønskede at fremme søtrans-
porten og derigennem styrke de miljørigtige transportformer. 

Trafikministeren nedsatte i januar 1998 et udvalg på baggrund af fore-
spørgslen, hvis opgave blev at udarbejde et forslag til havnenes fremtidige 
styreformer, organisation og forretningsområder samt vurdere havnenes mu-
ligheder for investeringer bl.a. i moderne teknologi, herunder kombi-transport 
og miljøfremmende foranstaltninger. 

I august 1998 afgav udvalget en betænkning, hvori dette bl.a. gav udtryk 
for, at der var potentiale i at fokusere mere på kombi-transport for det gods, 
der transporteres i containere mv. (stykgods), idet der var stor vækst indenfor 
international containertransport. Derudover påpegede udvalget behovet for, 
at havnene blev gjort til et mere effektivt led i konkurrencedygtige transport-
kæder fra dør-til-dør. Udvalget udtrykte, at som bindeled mellem vand- og 
landtransport var det afgørende, at havnene bidrog til, at den samlede trans-
portydelse blev så effektiv og tæt integreret som muligt hele vejen fra afsen-
der til modtager. 

Udvalget afgav en række anbefalinger vedrørende havnenes myndig-
hedsstyring, organisationsformer mv., som dannede grundlag for et lovfor-
slag i 1998. 

6. FT 1998-99, tillæg A, side 3648 ff.
7. Forespørgsel nr. F6 (FF 1466), 1. samling 1997-1998.
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Den nye lov blev benævnt havneloven, lov nr. 239 af 28. maj 1999, 
og erstattede trafikhavnelovenfra 1990. Havneloven trådte i kraft den 1. 
januar 2000. 

Nogle af de væsentligste elementer i den nye havnelov var bestemmelser 
om havnenes organisationsform, anlæg af nye havne, modtagepligt for havne, 
spørgsmålet om anvendelsesområdet for private havne samt kommunernes 
mulighed for at indskyde havnen i et aktieselskab.

Loven fandt ifølge § 1 anvendelse for havne, der anvendes til erhvervs-
mæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk. Havne-
anlæg, som udelukkende blev anvendt som fiskerihavne, havde ikke været 
omfattet af trafikhavnelovene. 

Der blev i kapitel 4 åbnet op for nye organisationsformer. Ifølge § 6 
kunne en havn organiseres som en statshavn, en kommunal havn, en kom-
munal selvstyrehavn, et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller 
en privatretligt organiseret havn. Særlovgivning for Københavns Havn fandt 
fortsat anvendelse. Derudover kunne trafikministeren beslutte, at en statshavn 
skulle overdrages til en kommune eller omdannes til et aktieselskab, jf. § 7, 
stk. 5. Havnene skulle have et stort råderum, og det skulle være op til den 
ansvarlige kommunalbestyrelse eller ledelse for den enkelte havn at vurdere, 
hvilken organisationsform der var bedst. 

I forbindelse med indførelse af regler for de nye organisationsformer 
blev der indført regler i kapitel 5 vedr. ansættelsesforholdene for statstjene-
stemænd, eksempelvis ved omdannelse af en statshavn til et aktieselskab.

Man ønskede tillige at give fri adgang til etablering af nye havne for at 
sikre en dynamisk udvikling i havnestrukturen. Dette medførte, at de eksi-
sterende havne ikke længere havde den samme lovmæssige beskyttelse mod 
konkurrence fra nytilkomne havne, jf. § 2, stk.1, jf. § 19, stk. 4.

I § 5 blev det fastlagt, at havne havde modtagepligt for skibe i det omfang, 
pladsforholdene tillod det, medmindre andet var bestemt af trafikministeren. 
Modtagepligten var udtryk for en fast praksis, der med denne bestemmelse 
blev lovfæstet. 

Efter en overgangsperiode blev den hidtidige begrænsning af private hav-
nes anvendelsesområde ophævet. Disse havne blev givet samme adgang til 
at håndtere godsomsætning som de offentligt styrede havne mod, at de tillige 
fik modtagepligt. 




