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Virksomheder på havnen
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LIDT OM HAVNE

 Ca. 130 havne i Danmark

 Erhvervshavne – organisationsformer (HL § 6)

› Statshavn (0)

› Kommunal havn (25)

› Kommunal selvstyrehavn (28)

› Aktieselskaber (6)

› Helt eller delvist kommunalt ejede

› Privatretligt organiseret havn (9)

 Forskel på styringsmæssige karakteristika, finansieringsadgang samt hvilke aktiviteter, der 
kan udøves og vilkårene, hvorunder de udøves (Havneloven)
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HVAD ER EN ”HAVN”?

 Forordning 2017/1084, af 14. juni 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for 
så vidt angår støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur m.v.

› Pkt. 154) »havn«: 

› ”et land- og vandområde bestående af infrastruktur og udstyr, primært til 
modtagelse af søfartøjer, disses lastning og losning, opbevaring af varer, 
modtagelse og levering af disse varer eller ind- og udskibning af passagerer, 
besætning og andre personer og enhver anden infrastruktur, der er nødvendig for 
transportoperatører i havneområdet”
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HVAD BESTÅR HAVNEN AF?

 Infrastruktur

› Kerneinfrastruktur (kajer, havadgang, …) 

› Ejes af havnemyndigheder

› Gruppefritagelsesforordningen, pkt. 157):

› »havneinfrastruktur«: infrastruktur og faciliteter til levering af transportrelaterede 
havnetjenester, f.eks. kajpladser til fortøjning af skibe, kajmure, moler og flydende 
pontonramper i tidevandsområder, indre bassiner, opfyldnings- og 
indvindingsarealer, infrastruktur til alternative brændstoffer og infrastruktur til 
håndtering af drifts- og lastaffald fra skibe 

› (Gruppefritagelsesforordningen, pkt. 159):  »adgangsinfrastruktur«: enhver type 
infrastruktur, der er nødvendig for at sikre adgangen fra land, hav eller flod for brugere 
af en havn, eller i en havn såsom veje, jernbanespor, sejlrender og sluser) 
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› Operationel infrastruktur 

› Kan ejes af såvel havnemyndigheden, som private aktører

› Gruppefritagelsesforordningen pkt.158):

› »havnesuprastruktur«: overfladefaciliteter (såsom faciliteter til opbevaring), 
bygninger (såsom pakhuse og terminalbygninger) samt mobilt udstyr (herunder 
kraner) i en havn til levering af transportrelaterede havnetjenester

 Services, der udbydes på havnen (Lodsning, bugsering, stevedoring, sikkerhed, vedligehold og 
reparation,…)

› Kan udbydes af havnemyndigheden, private aktører (der ejer infrastruktur), samt private 
aktører, der lejer sig ind på myndighedens arealer

 Relevante aktører

› Færger, rederier, private fartøjer, krydstogtskibe,…
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UDFORDRINGER?

 Forøget international konkurrence – infrastruktur, service, m.v. skal være 
konkurrencedygtig

› Den samlede godsmængde er faldende, men omsætningen stiger pga. øgede 
indtægter i øvrige forretningsområder

 Er det EU-reglerne eller de nationale regler om stats-/offentlig støtte, der skal anvendes?

› Hvornår er der samhandelspåvirkning? Formel/materiel forenelighed?

 Begrebet ”økonomisk aktivitet” ændrer sig

› Flere og flere aktiviteter markedsgøres – hvilken støtte kan ydes til hvilke aktiviteter?

 Finansieringsmulighederne ændrer sig

› Finansieringsmuligheder forbeholdt til ikke-økonomisk aktivitet kan ikke anvendes til 
havnens økonomiske aktiviteter 

› Skattefritagelsen for havne er muligvis udfordret jf. Kommissionens praksis
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ER HAVNE OMFATTET AF ARTIKEL 107, 
STK. 1?

 EUFT artikel 107, stk. 1 – statsstøtteforbuddet

› Er havne ”virksomheder” i konkurrenceretlig forstand?

› Hvornår er der tale om ”støtte”?

› Fra en kommune via offentlige midler?

› Støtten skal kunne tilregnes staten/kommunen

› Er støtten selektiv?

› Påvirkes konkurrencen? Og samhandlen?

› De miminis forordningerne (generel + særlig for tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse)
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PÅVIRKNING AF SAMHANDLEN?

Jurisdiktionskriterie

 De minimis forordningen

› Den samlede de minimis-støtte ydet af en medlemsstat til en enkelt virksomhed må 
ikke overstige 200 000 EUR over en periode på tre regnskabsår. (Artikel 3, stk. 2)

› Støtteforanstaltninger, der opfylder betingelserne i denne forordning, anses for 
ikke at opfylde alle kriterierne i traktatens artikel 107, stk. 1, og er derfor fritaget fra 
underretningspligten i traktatens artikel 108, stk. 3. (Artikel 3, stk. 1)

› Anses for ikke at påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne og ikke at 
fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene (pkt. 3)

› Dvs. at den (konkurrence)retlige vurdering ikke sker efter EU-retten, men efter dansk 
ret
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 Konkret vurdering af samhandelspåvirkning

› Ren lokal påvirkning?

› Hvis tjenesteydelsen leveres til en begrænset del af medlemsstaten

› Ikke kan tænkes at tiltrække kunder fra andre medlemsstater

› Og det ikke kan forudses at foranstaltningen har andet end en marginal effekt på 
betingelserne for grænseoverskridende investeringer eller etableringer

› Dvs. at den (konkurrence)retlige vurdering ikke sker efter EU-retten, men efter dansk 
ret

 Ex. offentlig finansiering af mindre havne, der primært anvendes af lokale brugere
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ER HAVNE ”VIRKSOMHEDER”?
 En havn betragtes som en virksomhed for så vidt som den udøver en eller flere økonomiske 

aktiviteter – formodning for at infrastrukturen primært anvendes til økonomisk aktivitet

› Anlæg og drift af infrastruktur med henblik på udøvelse af økonomisk aktivitet indebærer 
økonomisk aktivitet

› Udlejning af bygninger, afgifter for anvendelse af infrastruktur,….

› Anlæg af infrastruktur, der ikke skal anvendes erhvervsmæssigt/ikke anvendes til at 
udbyde varer eller tjenester på et marked er ikke økonomisk aktivitet

› Myndighedsudøvelse (kontrol, overvågning, toldbehandling, sikker navigation,…)

› Adgangsinfrastruktur (offentlig veje, jernbaner, kanaler,...)

› Vurderingen afhænger af om infrastrukturen stilles frit til rådighed på ikke-
diskriminerende vilkår for offentligheden eller om det udelukkende gavner havnen
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 Ændringerne i fortolkningen af virksomhedsbegrebet har konsekvenser for de 
eksisterende finansieringsmuligheder

› KommuneKredit – kun finansiere  offentlige anlæg i regioner og kommuner (ikke-
økonomisk aktivitet), men ikke finansiere økonomiske aktivitet 

› Dvs. ikke finansiere virksomheder, der afsætter varer og eller tjenesteydelser på et 
marked.

› Statsstøtteretligt problem at KommuneKredit er garanteret af alle kommuner og 
regioner, der hæfter in solidum for KommuneKredit – og KommuneKredit derfor  
på dette grundlag kan optage finansiering til AAA rating og yde subsidieret 
finansiering?
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STØTTE?

 Såfremt offentlig finansiering af infrastruktur sker i overensstemmelse med det 
markedsøkonomiske aktørprincip er der ikke tale om statsstøtte til havnen

› Ex. Udvidelse af havneareal; etablering af nye moler,…

› Deltager private investorer på samme vilkår og betingelser som den offentlige
investor?

› Findes der en overbevisende business plan, med et passende investeringsafkast?

 Såfremt adgang til og anvendelsen af infrastrukturen sker på markedsvilkår vil der ikke
være støtte til aktørerne

› Ex. Leje af bygning, afgift for kajplads,…
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HAVNEFORORDNINGEN

 Træder i kraft 24. marts 2019

 Større gennemsigtighed i havnenes regnskaber, herunder tydeliggørelse af eventuel 
offentlig støtte.

› Finansielle forbindelser mellem offentlige myndigheder og en havnemyndighed eller en 
anden enhed, der leverer havnetjenester på dennes vegne og modtager offentlige 
midler

› Offentlige midler, som offentlige myndigheder stiller til rådighed gennem offentlige
virksomheder eller offentlige finansielle institutioner og den anvendelse, hvortil disse
offentlige midler er blevet tildelt



AARHUS
UNIVERSITETAU

› Hvis den havnemyndighed, der modtager offentlige midler, selv leverer havnetjenester
eller oprensning, eller en anden enhed leverer sådanne tjenester på dennes vegne, 
skal myndigheden holde regnskaberne for denne offentligt finansierede havnetjeneste
eller oprensning adskilt fra regnskaberne for sine øvrige aktiviteter

 Forordningen gælder som udgangspunkt kun for havne på EU's transeuropæiske
transportnet, TEN-T, jf. artikel 1, stk. 4. 

› I Danmark er det 22 havne, som kan ses her: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/ports/doc/2014_list_
of_329_ports_june.pdf

 Hvis andre havne skal omfattes af forordningen, så kan det enkelte EU-medlemsland 
beslutte det, jf. artikel 1, stk. 6)

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/ports/doc/2014_list_of_329_ports_june.pdf
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KAN STØTTE UNDTAGES?

Artikel 107, stk. 3

 Individuel fritagelse

› Projekt af fælles europæisk interesse, nødvendighed, proportionalitet, 
tilskyndelseseffekt, transparens,…

 Gruppefritagelse – forenelighed og fritagelse for anmeldelse

› Forordning 651/2014 som ændret ved forordning 2017/1084 af 14. juni 2017

› Støtte til søhavne, artikel 56b

› Havn, der hovedsageligt er beregnet til modtagelse af søfartøjer fra havet

› Støtte til indlandshavne, artikel 56c

› Havn, der ikke er en søhavn, men er beregnet til modtagelse af fartøjer til 
sejlads på inde vandveje
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 Støtteberettigede omkostninger – omkostninger til:

› Investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af

› Havneinfrastruktur

› Adgangsinfrastruktur

› Oprensning  (fjernelse af aflejringer fra bunden af vandvejen til eller i en havn)

 Støtteintensitet (søhavne)

› Forskellige procentsatser (60/80/100%) afhængigt af størrelsen af investeringen over 
50 mio. EUR/20-50 mio. EUR/under 20 mio. EUR), samt om havnen er beliggende i et 
støtteberettiget område (+ 10 %) 

 Støtten må ikke overstige hvad der er nødvendigt for at fremme investeringen fratrukket 
det fremtidige afkast af investeringen (særlige regler for små investeringsprojekter
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SKATTEFRITAGELSE

 Havne er undtaget skattepligt, jf. selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4

› Havne, …der er åbne for offentlig trafik,… alt for så vidt havnens … indtægter, bortset 
fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig 
bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens … formål. 

 Kommissionens praksis vedrørende skattefritagelser til havne (fransk, belgisk og 
hollandsk sag – alle anket til Retten)

› Der er kun tale om statsstøtte fsv. skattefritagelsen vedrører indtægter genereret via 
økonomiske aktiviteter (franske sag, pkt 44)

› Den danske fritagelse for beskatning vil derfor kunne indebære et statsstøtteretlig 
problem i det omfang den fritager indtægter genereret på baggrund af økonomiske 
aktiviteter
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 Kompensation for varetagelse af modtagepligten?

› Modtagepligt, Havnelovens § 5

› Havne har modtagepligt for skibe, i det omfang pladsforholdene og sikringshensyn 
tillader det

› Kompensation for varetagelse af tjenesteydelse af almindelig økonomisk 
interesse?

› Klart defineret forpligtelse, objektivt og gennemsigtigt fastsat kompensation, 
ingen overkompensation,…

› I form af en skattefritagelse?
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