
    

DANSKE HAVNES NYHEDSBREV 

 

  

Januar 2020 
  

Direktørens hjørne: Det ser vi frem til i 2020  

 

Så har vi taget hul på et nyt år, og vi kan vist godt allerede nu love, at det bliver et 

meget spændende et af slagsen – både for de danske havne men også for hele Det 

Blå Danmark.  
 

Læs mere   
 

  

 

  

Ny 10-års-plan: Milliardinvesteringer på vej i Aalborg Havn  

  

 

 

 

Aalborg Havn skifter navn til Port of 

Aalborg og lancerer ny 10-års-plan 

med ambition om at fordoble 

omsætningen, investere 2 mia samt 

tiltrække 10-15 store virksomheder, 

der overvejende skal findes uden for 

landets grænser.  
 

Læs mere   
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Taulov Dry Port udvider med 187.325 m² erhvervsjord  

  

 

Taulov er et af Danmarks vigtigste 

knudepunkter for transport og 

logistik, og efterspørgslen efter 

erhvervsjord i området er stigende. 

Nu udvides porteføljen af 

byggemodnet jord med 187.325 m² 

med placering lige ud til motorvej 

E45.  
 

Læs mere   
 

 

 

  

 

MHI Vestas vælger Rønne Havn til udskibning af havvindmøller  

  

 

 

 

MHI Vestas vælger at montere og 

udskibe sine havvindmøller fra Rønne 

Havn, når havvindmølleparken 

Arcadis Ost 1 skal etableres ved 

Rügen i 2022.  
 

Læs mere   
 

  

 

Landets første kommercielle vindmølle sat i drift i Hirtshals  

  

 

Vindmølleprojektet på Hirtshals 

Havn når afgørende milepæl: 

150 andels-havere var fredag 

på en råkold vinterdag 

forsamlet på havnen for at 

deltage ved indvielsen af de fire 

vindmøller, hvoraf den første 

samtidig blev officielt idriftsat.  
 

Læs mere   
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Det første store skib er anløbet Vordingborg Havn  

  

 

 

 

[14.04] Morten Scheelsbeck. Efter at 

Vordingborg Havn har arbejdet med en 

storstilet udvidelse i mere end fire år med 

god anvendelse af DanPilots 

specialkompetencer om sejladsforhold, 

bærer arbejdet nu frugt. Fredag den 13. 

december 11.00 anløb det første store 

skib havnen.  
 

Læs mere   
 

  

 

Aarhus Havn giver nu grøn rabat til grønne skibe  

  

 

Som den første havn i Danmark har 

Aarhus Havn besluttet fremover at 

give rabat til grønne skibe. Havnen vil 

med rabatten forsøge at motivere de 

rederier, der anløber havnen, til at 

blive mere bæredygtige.  
 

Læs mere   
 

 

 

  

 

Kommuner får nu bedre mulighed for at udvikle arealer ved 

111 havne  

  

 

 
 

Godt nyt! Nu bliver der bedre mulighed for 

at opføre en butik eller en restaurant på 

111 arealer ved havne i hele landet. De 

111 arealer ligger i sammenhæng med 

bebyggelse og rummer ikke væsentlige 

naturværdier. Se hele listen her.  
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Lukningen af Kolding Havn er afblæst  

  

 

Forrygende nyhed, at planerne (som 

aldrig virkede hverken gennemtænkte 

eller veludførte) om at lukke Kolding 

Havn nu endegyldigt er lagt i graven. 

Tillykke til koldingenserne og de 

lokale virksomheder.  
 

Læs mere   
 

 

 

  

 

Fremtidens superkaj er klar: LINDØ port of ODENSE får 

nøglerne til første etape af havneudvidelse  

  

 

 

 

Den igangværende havneudvidelse 

betyder, at LINDØ port of ODENSE 

som en af de få havne i verden kan 

håndtere udskibning af kæmpe-

havvindmøller. Den samlede 

havneudvidelse er klar næste år, og 

du kan blive klogere på projektet her.  
 

Læs mere   
 

  

 

Kommende arrangementer: 
  

Seminar om indkøb under tærskelværdierne  

Danske Havne og Advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokaten) inviterer til et 

seminar om gennemførelse af indkøb under tærskelværdierne, dvs. indkøb der 

beløbsmæssigt er under de EU-retlige tærskelværdier og derfor ikke skal i EU-

udbud.  
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Havnekonference & generalforsamling 2020  

 

Havnekonference og generalforsamling 2020  

Tid: 22.-23. april 2020 Sted: Musikkens hus - Aalborg. Musikkens Pl. 1, 9000 Aalborg  

Danske Havne afholder havnekonference i Aalborg den 22.-23. april 2020. 

Vi håber, du har lyst til at være med. 

Konferencens tema er ”Grøn omstilling kræver blåt islæt”, for der er i øjeblikket 

massiv fokus på arbejdet med reduktion af drivhusgasser.  
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Afmeld | Rediger tilmeldinger  
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