
  

 
 

 

 
 
 
 

Transportministeriet 

Internationalt Kontor 

Frederiksholms Kanal 27 F 

DK-1220 København K 

Att.: Fatima Madsen 

Sendt til mails: fma@trm.dk og jke@trm.dk  

 

Høringssvar: EU-strategi for alternative brændstoffer  

Danske Havne har modtaget meddelelse og forslag i høring. Meddelelsen 

’Miljøvenlig energi til transport: En europæisk strategi for alternative 

brændstoffer’ samt ’Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer’.   

 

I tilsendte forslag skal alle 22 danske søhavne, der indgår i TEN-T nettet: 

a) Etablere strømforsyning fra land inden 2015, forudsat at den er 

omkostningseffektiv og har miljømæssige fordele 

b) Anlægge offentligt tilgængelige LNG-tankstationer til søtransport 

inden 2021 – uden undtagelse.  

 

Danske Havne støtter udviklingen af LNG som et bæredygtigt og grønt 

alternativt brændstof til skibe. På samme måde som strøm fra land til skibe 

ved kaj er en af de mulige løsninger for at forbedre den lokale luftkvalitet.  

 

Danske Havne har en vis tvivl i forhold til fremgangsmåden. At pålægge 

LNG infrastruktur i alle TEN-T havne kan i visse tilfælde resultere i 

ubrugte eller underskudsgivende faciliteter. LNG investeringer bør 

udvikles i de havne, hvor det giver mening, og hvor der er en efterspørgsel  

for at undgå uforholdsmæssige omkostninger.  

 

Det er Danske Havnes holdning, hvilket også fremgår af den danske 

havnelov, at markedets efterspørgsel bør fastlægge behovet for investeringer 

i havnefaciliteter. Det være sig bunkring faciliteter eller landsiden elektricitet. 

Hvis havne skal forestå investeringer, som beskrevet i Kommissionens 

forslag, vil det grundet manglende brugerværdi være imod den danske 

havnelov. 

 

Det bør være havnen, der fra et forretningsmæssigt synspunkt bestemmer, 

om en investering skaber værdi eller ej. Danske Havne mener, at alternative 

løsninger til LNG og strøm fra land er og bliver stadig mere tilgængelige i 

den nærmeste fremtid.  
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Danske Havne mener ikke, at der findes sikre tegne på en særlig type 

løsninger, og at der derfor bør være en nærmere undersøgelse af de faktiske 

behov for LNG og strøm fra land i de enkelte havne. 

 

Undtagelse for landbaseret strøm ”forudsat at den er omkostningseffektiv 

og har miljømæssige fordele” bør også være gældende for LNG. Der vil 

altid være miljømæssige fordele ved begge løsninger, hvorfor denne 

forudsætning er uforståelig. Mens omkostningseffektivitet dækker over en 

efterspørgsel og bæredygtige investeringer, der ikke lader havne tilbage med 

en økonomisk byrde, der pålægges havnes brugere unødigt og dermed 

stækker konkurrenceevnen. 

 

Danske Havne støtter fuldt ud formålet om at forbedre miljøpræstation i 

søtransport. Men løsningen bør afspejle de faktiske behov hos brugerne i de 

enkelte havne. LNG infrastruktur til påfyldning af skibe er på et meget tidligt 

stadium. LNG udgør et alternativ ud af mange andre i forhold til den 

traditionelle bunkerolie.  

 

Danske Havne er enige i behovet for tekniske specifikationer og 

sikkerhedsforskrifter til håndtering af de alternative brændstoffer, så 

unødvendige omkostninger undgås.  

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Løf Henriksen 

 

Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne 
 


