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Høringssvar om ændring af lov om afgift af elektricitet  

Danske Havne tilslutter sig nedsættelsen af afgift på elektricitet fra land til visse større 

erhvervsmæssige skibe i havn. Danske Havne har ikke kommentarer til lovændringens 

øvrige indhold.  

 

Danske Havne støtter Danmarks Rederiforenings og Bilfærgernes Rederiforenings 

høringssvar. I forlængelse af Danmarks Rederiforenings høringssvar foreslår Danske 

Havne en vurdering af grænsen for bruttotonnage til at blive sænket for at sikre et 

bredere marked ved nye udbud af fx ø-færger og forsyningsskibe. 

 

Landstrøm skal ses som et af flere alternativer i omstillingen til en mere bæredygtig 

maritim transport. Et lavere CO2 forbrug kan ligeledes opnås ved brug af flydende 

naturgas, røggasrensning, brændstof med lavere svovlindhold, m.m. Landstrøm er en 

teknologi i sin vorden, hvorfor investering i landstrøm er påvirket af en del usikkerhed i 

forhold til efterspørgsel, pris på strøm, transformatorteknologi, manglende 

forsyningsnet, kapacitet på el-nettet og ikke mindst finansiering. 

 

Danske Havne mener, at der bør tages højde for efterspørgsel på landstrøm for at 

undgå, at der overinvesteres til skade for havnes konkurrenceevne. Landstrøm bør 

derfor ikke være omdrejningspunkt for lovkrav.  

 

En afgiftsfritagelse på niveau med Danmarks nabolande er med til at tilskynde 

investeringer i landstrøm. Danske Havne vurderer, at en kortsigtet afgiftsfritagelse alt 

andet lige skaber en usikkerhed for investorer i forhold til investeringens tilbagebetaling 

og rentabilitet. 

 

Anlæg på skib og i havn er meget omkostningstunge. Men det er ikke kun nødvendigt 

at investere på skib eller i havn. Det kræver også store investeringer i forsyningsnettet 

for at sikre den rette infrastruktur ud til havnene. Dertil kommer, at der skal være en 

tilstrækkelig kapacitet på el-nettet.  
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