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Miljøministeriet – Miljøstyrelsen 

Strandgade 29  

DK - 1401 København K  

Att.: Dorte Kubel 

Sendt på mail: dokub@mst.dk 

 

Miljøforbedringer af offentlige skibe  

 

Partnerskab for Renere Skibsfart. Nedenfor følger Danske Havnes kommentarer til de to 

projekter om miljøklassificering af skibe og miljøforbedringer på offentlige skibe.  

 

 

1. Miljøklassificering af skibe:  

Danske Havne har ingen kommentarer til rapporten, der giver et nyttigt overblik over de 

forskellige klassificeringsordninger. 

 

Der vil som udmeldt i Partnerskab til Renere Skibsfart ikke være tale om nye færgeudbud 

på kort sigt, dvs. indenfor de næste fem år.  

 

KL og regeringen nedsætter i foråret 2014 et fælles færgesekretariat for de kommuner, 

der får støtte i udligningsordningen, for det at de har færger til små øer.  

 

Miljøstyrelsen kan komme videre i problemstillingen ved at:  

 

1. samarbejde med det kommende færgesekretariat i forhold til et kommunalt 

samarbejde om fx BAT (best available technology). Dette kan være miljøvenlig 

diesel og drivmidler generelt, løbende inspiration til energibesparende tiltag og 

bæredygtig adfærd hos skibsførere, 

 

2. skabe fælles indkøb og indkøbsaftaler, hvor det giver mening, fx diesel, brand-

olie, redningsudstyr m.m., og 

 

3. initiere en benchmark platform, der ser på ø-færgernes effektive drift og lignende.  
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2. Differentierede havneafgifter:  

Danske Havne kan ikke bakke op omkring et harmoniseret system for 

miljødifferentierede havneafgifter. Det er der flere årsager til. 

 

Som det fremgår af rapporten, findes der ikke et dokumenteret system for håndtering af 

skibes miljøklassificering. Dette er første skridt for en miljøklassificeret rabat. Da der 

ikke eksisterer en valid dokumentation for skibes miljø performance, kan der heller ikke 

være en struktur for rabatter i havne. 

 

Det er væsentligt at se på transportkædens helhed. Betragtes transportkædens samlede 

omkostninger udgør havnes afgifter en så forsvindende lille del, at en rabat næppe udgør 

et incitament til nye miljøforbedringer af skibe. 

 

Danske Havne støtter, at Europa-Kommissionen i sit udkast til forordning om 

havnetjenester foreslår, at havne har ret til at drive forretning på baggrund af fair og 

gennemskuelige vilkår. Havne har frihed til at fastsætte priser for sine services og ydelser 

- selvfølgelig med ligebehandling af kunderne i overensstemmelse med havnens 

masterplan og generelle strategi. Det er paradoksalt, at Kommissionen samtidig ønsker at 

udvikle fælles, ikke-frivillige lovkrav for differentiering af havneafgifter. Dette støtter 

Danske Havne ikke på lige fod med havnenes europæiske organisation ESPO.  

 

Hvis havnene skulle ønske at indføre sådanne afgiftsrabatter til skibe, der kan 

dokumentere miljøindvirkning, skal det være i form af fælles retningslinjer. Ikke 

lovmæssige krav. Men rabatstrukturen bør være frivillig, altså hvorvidt havnen giver 30 

eller 40 pct. rabat på skibsafgiften til skibe, der fx har en klassificering i indeks 40. 

 

Havnes rabatstruktur følger normalt kunders volumen eller omfang og type af den 

aktivitet, som kunden skaber i havnen. Men det vil altid være under hensyn til havnens 

omkostninger til drift og nye investeringer i havnens infrastruktur og services. 

Liberalisering af havne og dermed opgøret med statsregulerede priser, havde netop til 

formål at skabe en markedsbaseret udvikling af de danske havne. Selvregulering med 

andre ord. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne 


