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Høringssvar sendt til mail: dba@dma.dk og jkl@dma.dk  

 

Danske Havnes høringssvar om maritim omstillingspulje  

Hvordan Danmark skaber økonomisk vækst og nye blå job ud af 

lavemissions-alternativer til skibsolie, krav til luftkvalitet og en strategi, der 

fremmer investeringer i dansk industri. 

 

Danske Havne har modtaget bekendtgørelse om en dansk maritim 

omstillingspulje i høring. Danmarks maritime sektor bidrager med en 

fjerdedel af nationalindkomsten, og gør derfor Det Blå Danmark til en 

national styrkeposition. Vækst og jobskabelse i den maritime klynge kræver 

stærke danske kompetencer. Omstillingspuljen er et bidrag til at 

videreudvikle Danmarks styrkeposition i den maritime sektor. 

 

Det er positivt, at  regeringen vil bidrage til, at danske udstyrsvirksomheder 

gennem en omstillingspulje på 20 mio. kr. får del i den voksende globale 

efterspørgsel efter grønne maritime løsninger. Forslaget er i tråd med 

Europa-Kommissionens meddelelse vedr. en miljøvenlig energi til transport: En 

europæisk strategi for alternative brændstoffer.  

 

Danmarks placering i EU’s Emission Control Area (ECA) koblet med 

verdens tredje mest besejlede stræde i Kattegat og den økonomiske udvikling 

i Østersø-regionen er med til at skabe en ramme for danske 

vækstmuligheder. Internationale og europæiske miljøkrav til skibsfarten kan 

skabe øget international opmærksomhed om nye og eksisterende danske 

maritime miljø- og klimavenlige løsninger. Det kan skabe fornyet aktivitet i 

danske erhvervshavne og maritime følgevirksomheder. 

 

Iværksættere og eksisterende virksomheder med en ny teoretisk løsning på 

miljø og klimaeffektivisering i den maritime sektor vil have gavn af tilskud til 

demonstrationsprojekter, som kan vise, at de grønne løsninger også virker i 

praksis.  
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Danske Havne fremsætter en bemærkning i forhold til kontrol og 

administration i omstillingspuljen. Vækststrategien for Det Blå Danmark skal 

bl.a. se på administrative lettelser. Dette bør afspejles i ordningens 

administration og kravene til tilskudsmodtager. Det bør også være nemt at 

administrere projekttilskud. 

 

I forhold til bortfald og tilbagebetaling af tilskud er det kun positivt, at 

sparsomme projektmidler kan gå til andre projektansøgere, hvis et projekt 

opnår højere afkastningsgrad end først antaget. Der bør dog være 

sammenhæng mellem tilskudskriterier (§ 8) og overskudsgraden i et projekt. 

Hvis et projekt, takket være tilskud, i en særlig grad har sikret lokal vækst og 

beskæftigelse, miljøforbedringer, ressourceeffektivitet eller nyhedsskabelse, 

bør det sikres, at krav om tilbagebetaling ikke hæmmer det positive resultat. 

 

Tildelingskriterier fokuserer på projekters potentiale. Ved større succes end 

forventet kan der fortsat være tale om et endnu større potentiale. For ikke at 

tabe denne mulighed for vækst i større skala, bør der være en vejledning til 

projekthaver om andre tilskudsordninger som fx eksportstøtteordning, m.m. 

 

Danske Havne bakker op omkring regeringens tiltag for at skabe et styrket 

dansk afsæt for dansk vækst i forhold til maritim omstilling til mindre 

olieafhængighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Løf Henriksen 

Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne 


