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Svar på spørgsmål vedrørende vandarealleje 

Kystdirektoratet kvitterer hermed for modtagelsen af brev af 23. marts 2012 ved-

rørende vandarealleje. Som det også fremgår af dette brev, vil en endelig afgørelse 

af spørgsmålet om vandarealleje henhøre under domstolene, hvorfor der alene er 

tale om Kystdirektoratets vurdering af mulighederne for at opkræve vandarealleje. 

Vores svar skal derfor skal ses som rådgivning til havnene med henblik på at mini-

mere eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af anvendelse af et bestemt ud-

tryk. 

Den afgift, der under betegnelsen vandarealleje er blevet opkrævet i flere havne, er 

der på baggrund af Kystdirektoratets kendskab til forholdene ikke grundlag for at 

sætte spørgsmålstegn ved. Det er vores vurdering, at disse afgifter som udgangs-

punkt netop er opkrævet med henblik på dække for diverse serviceydelser, havne-

ne har stillet til rådighed. Der er i disse situationer således blot tale om en uhen-

sigtsmæssig anvendelse af begrebet vandarealleje på baggrund af tidligere statslige 

ejerforhold eller en fast indgroet praksis i de enkelte havne. 

Med hensyn til de specifikke spørgsmål i brevet, er det Kystdirektoratets vurdering 

for så vidt angår spørgsmål 1, at havnene har mulighed for at opkræve vederlag 

som beskrevet. Idet en plads i havnen er optaget i længere tid, mister havnen mu-

lighed for i denne periode at anvise andre fartøjer til at benytte pladsen, hvorfor 

det efter Kystdirektoratets vurdering er både rimeligt og sædvanligt at opkræve en 

betaling for den begrænsning i havnens mulighed for frit at disponere over pladsen 

i havnen, en sådan langtidsanvendelse påfører havnen. Det skal bemærkes, at bå-

de for så vidt angår den del af vederlaget, der er betaling for benyttelsen af hav-

nens faciliteter og for den del, der en kompensation for indskrænkning i havnens 

dispositionsmuligheder, vil havnen efter Kystdirektoratets vurdering kunne indreg-

ne en rimelig fortjeneste på markedsvilkår. 

For besvarelsen af det andet spørgsmål må sondres mellem, om havnene normalt 

vil kunne disponere over vandarealet ud for det pågældende areal, herunder henvi-

se fartøjer til en placering på arealet, og opkræve betaling som under spørgsmål 1, 

eller ej. Hvis havnen under normale omstændigheder har en adgang til at disponere 

over vandarealet, vil ejerforholdet af landarealet efter Kystdirektoratets vurdering 

ikke skulle tillægges afgørende betydning. I den modsatte situation, hvor havnen 

under normale omstændigheder ikke vil kunne anvise fartøjer til arealet, vil havnen 

dog fortsat have mulighed for at opkræve betaling for de ydelser, der stilles til rå-

dighed, herunder strømtilslutning, benyttelse af sejlrender og molebeskyttelse m.v. 
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Der vil ikke herudover umiddelbart være adgang til at opkræve en ulempekompen-

sation som skitseret under spørgsmål 1. Denne begrænsning er dog efter Kystdi-

rektoratets vurdering uden sammenhæng med, om havnen kan opkræve vandare-

alleje eller ikke, men angår generelt muligheden for at råde over et specifikt areal. 

For en god ordens skyld skal bemærkes, at der gælder særlige forhold i Køben-

havns Havn, da lovgivningen giver specifik mulighed for at opkræve vandarealleje, 

hvorfor ejerforhold af de bagvedliggende bolværker her er uden betydning. 

Kystdirektoratets samlede vurdering er som tidligere anført, at havnene naturligvis 

må opkræve betaling for de ydelser, der stilles til rådighed. Dette omfatter efter 

vores vurdering også de udgifter, der er forbundet med langtidsopankrede skibes 

optagelse af kajplads m.v. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Erik Cutoi-Toft 

 


