
  

 
 

 

 
 
 
 

Kystdirektoratet 

Højbovej 1 

7620 Lemvig 

Att.: Hans Erik Cutoi-Toft 

 

 

Spørgsmål til Kystdirektoratet vedrørende vandarealleje  

 

Kære Hans Erik 

 

Danske Havne har modtaget kopi af Kystdirektoratets brev af 30. november 

2011 vedrørende havnes adgang til opkrævning af vandarealleje (dokument 

nr. 11/01774-5). 

 

I brevet fremhæver Kystdirektoratet, at der ved Kystdirektoratets 

afgrænsning af havnes søområde ikke sker en overdragelse af ejendomsret. 

Samlet set er Kystdirektoratets opfattelse, at havne ikke har ret til at opkræve 

betaling for leje af et vandareal, der ikke er ejendomsret til. Det fremgår 

endvidere, at Kystdirektoratet ikke bestrider havnes ret til at opkræve 

betaling for serviceydelser og havneanlæg, som havne måtte stille til 

rådighed. 

 

Kystdirektoratets brev giver Danske Havne anledning til følgende 

bemærkninger: 

 

Danske Havne noterer, at havne ikke har ejendomsret til havnes søområde. 

Der er tale om rådighedsret, idet havne kan disponere over søområdet. 

Derudover er søområdet omfattet af de regler, der er fastsat for brugen af 

havnen i ordensreglement, forretningsbetingelser og lignende. 

 

Vandareallejen er både en kompensation for havnens afståelse af brugsretten 

til den pågældende del af søområdet og en betaling for benyttelsen af havnens 

faciliteter.  

 

Danske Havne er bekendt med, at flere havne opkræver en afgift med 

betegnelsen vandarealleje: 
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a)  Når fartøjer henligger i havnen i længere tid eller når tredjemand får 

brugsret til en del af havnens søområde til brug for 

skibsværftsvirksomhed, flydedok, reparationsflåder, etablering af 

bådebroer m.v.  

b)  I tilfælde, hvor bolværket og det bagvedliggende landareal ikke er ejet 

af havnen, men fx af en tilstødende grundejer, kommune el.lign. I 

disse tilfælde opkræves der ikke afgift for brugen af bolværket og det 

bagvedliggende landareal. 

 

Kystdirektoratet foretrækker, at havne fremover anvender et andet begreb 

end leje af vand, idet begrebet "vandarealleje" giver uhensigtsmæssige 

associationer til ejendomsbegrebet, jf. ovenfor. Den endelige afgørelse af 

spørgsmålet, om havne kan opkræve vandarealleje, henhører under 

domstolene, men Danske Havne imødeser Kystdirektoratets bemærkninger 

med henblik på at fastlægge en hensigtsmæssig praksis i de danske havne. 

 

Danske Havne foreslår, at havne fremadrettet frit anvender begreber som fx 

vederlag for brugsret, pladsafgift, infrastrukturafgift el.lign. Betegnelsen 

dækker over en afgift for aktiviteten og dennes omfang. Afgiften er fastsat 

ud fra aftale imellem parterne. 

 

Derudover anmoder Danske Havne venligst Kystdirektoratet om at besvare 

følgende: 

 

1. Kan Kystdirektoratet bekræfte, at havne kan opkræve vederlag, når 

fartøjer, herunder husbåde, og flydende materiel henligger i havnen i 

længere tid eller når tredjemand får brugsret til en del af havnens 

søområde til brug for skibsværftsvirksomhed, flydedok, 

reparationsflåder, etablering af bådebroer m.v. Det bemærkes, at 

vederlaget både er en kompensation for havnens afståelse af 

brugsretten til den pågældende del af søområdet og en betaling for 

benyttelsen af havnens faciliteter og serviceydelser.  

 

2. Kan Kystdirektoratet oplyse, om det ved besvarelsen af spørgsmål 1 

gør nogen forskel, om bolværket og det bagvedliggende landareal er 

ejet af havnen og i givet fald hvilken? 

 

Vi ser frem til at modtage svar fra Kystdirektoratet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Løf Henriksen 

Konsulent 


