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PROGRAM
 Velkomst og baggrund samt lidt om FLIDs rolle
 Hvordan er ”temperaturen” i havnebranchen? 

- Havnenes udfordringer 

 Hvordan gør vi havnen attraktiv uden for sæsonen?
 Pause 
 Tilbud fra entreprenører - Hvad skal havnen være 

opmærksom på?
 Tilbud om sundhedsforsikring / vikarordning
 Erfaringsudveksling



Baggrund for møderne og lidt om os

Jeres brancheforening 

Sat i verden af jer 
for at varetage 
jeres interesser 

263 medlemshavne:
- 41.700 bådpladser
- 850.000 overnatninger

- 40% kommunale
- 60% private



Foreningen af Lystbådehavne I Danmark 

Jeres talerør 
- Følger lovgivningsprocessen i 

havnesager 
- Lobbyarbejde overfor embedsmænd 

og politikere 
- Arbejder for gode rammevilkår 

- Seneste sager:
- Autocampere
- Revision af standardreglementet
- Strandbeskyttelse
- Kystdirektoratets administrationspraksis 
- Husbåde



Temperaturen i havnebranchen !



Spørgeskemaundersøgelse
efterår 2018: 

Havnenes aktuelle situation og 
udfordringer

Baggrund

Besvarelsesprocent: 39 %



Har havnen ledige bådpladser?
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40% 43%
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Antal ledige pladser i 2018?

66%
0-25 pladser

19%
26-50 pladser

15%
Over 50
pladser

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark



Udviklingen de seneste 3 år
- flere/færre bådpladser? 

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark

• 42 havne har fået flere ledige pladser (i alt 221)
• 50 havne har fået færre ledige pladser (i alt 544)

57 havne har tilsammen 1.818 ledige pladser. 
• 31 pladser i snit: pr. havn der har ledige pladser



Hvor mange havne har 
ventelister?  

 I 2012 havde 58% 
venteliste, 42% havde 
ikke venteliste

53%47%
NEJ JA

2018

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark



4326 personer står 
på venteliste (75 pr. havn)  

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark
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Betales der for at stå på 
venteliste?

0

10

20

30

40

50

60

70

An
ta

l h
av

ne

År

2012 2018

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark

JA NEJ JA NEJ



Forventet ventetid til
en bådplads?

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark

Under 3,5 m Over 3,5 m

2012 2,0 år 3,5 år

2018 1,7 år 2,8 år



Hvor meget er 
ventelisten vokset
eller faldet de sidste 3 år?

• Ventelisten er vokset i 39 havne (24 personer i snit)

• Ventelisten er faldet i 6 havne (ca. 8 pladser i snit)

Nb. De resterende havne har ikke svaret på spm. om vækst eller fald.

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark



Aktuelle planer om at udvide?

14% 16%

86% 84%
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Udvidelse med 947 pladser 

2018

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark

Bådpladser Antal havne

0-100 11

100-200 4

Svar i alt 15



Planer om at udvide på sigt? 

© Foreningen af Lystbådehavn I Danmark
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Aldersfordeling af bådejere 
fra 40-60+ år

15%

65%
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Hvordan ser havnene på 
fremtiden? (næste fem år)

• 84 % forventer stor eller nogen efterspørgsel på 
bådpladser

• 16% forventer uændret, mindre tilbagegang eller stor 
tilbagegang i efterspørgslen på bådpladser

• 46 % forventer stor eller nogen økonomisk fremgang

• 54 % forventer uændret, mindre eller stor økonomisk 
tilbagegang

• 39 % forventer at gennemsnitsalderen blandt bådejere 
stiger, 46 % forventer at den falder, mens 15% svarer 
ved ikke



De største udfordringer inden for 
de næste fem år? (1 af 2)

• Er der råd til renovering, reparation af uforudsete 
hændelser, udvidelse og vedligehold

• Alder på bådejere – de bliver ældre

• Klimaforandringer – høje vandstande og storm

• Nedbringe ventelister



De største udfordringer 
inden for de næste fem år? (2 af 2)

• Kan vi imødekomme sejlernes stigende 
krav til havnen?

• Kan vi tiltrække flere turister? 
• Byudvikling får betydning for havnen
• Bredere både – har vi pladser nok og i de 

rigtige størrelser? 



Opsamling – 2012 / 2018

Fortsat udfordringer for en stor del af havnenes 
vedkommende:

• 57% af havnene har trods alt ledige bådpladser
• Færre havne har venteliste
• Flere ældre 

Der spores en fremgang:  
• Færre havne har ledige bådpladser
• Ventelisterne vokser
• 16% har planer om at udvide
• Stor vækst for kajak – SUB - vinterbadere



Debat om havnenes 
udfordringer

• Hvad ser I som de største 
udfordringer de næste fem år?

• Hvad gør vi ved dem? 



Initiativer fra FLID side 

• Idehæfte – Gør Havnen Attraktiv

• Fælles markedsføring og booking 
• Havneguide.dk  / marinabooking.dk 
Over 1 million sidevisninger i 2018

• Rådgivning om drift og udvikling

• Vild med Vand 



Vild med Vand

Landsdækkende projekt der skal:  
• Sætte gang i hvervning af nye kunder, brugere, 

medlemmer 
• Være med til at vende udviklingen med høj 

aldersfordeling, ledige bådpladser, færre gæster, 
færre medlemmer i klubberne 

• Udnytte havnens potentiale som byens åndehul, 
fristed og et attraktivt rekreativt samlingspunkt



1. mio. potentielle brugere
Målet

 Få fat i en del af disse !   
 Hjælpe dem til at udleve deres maritime 

drømme ved, at 
- Åbne havnene op for dem og byde velkommen 

med et smil
- Tilbyde dem aktiviteter / smagsprøver året rundt

- Invitere dem til nogle af de aktiviteter klubberne/havnene i forvejen kører, åben 
båd arrangementer, prøv en kajak, fisketur, fælles sejlads, venskabsbåd osv.   



Vild med Vand

”Stor medlemsvækst, engagerede medlemmer og et 
skønt samarbejde på tværs er nogle af vores største 
succeser med Vild med Vand. 
Selve afholdelsen af Havnens Dag var en positiv 
oplevelse, idet der kom 49 nye medlemmer som 
dønninger derfra – nogle på dagen og andre 
umiddelbart efter”
citat, Klaus Sørensen Sejlklubben Lynetten. 



Vild med Vand – forankring 2019-2020 

 95 havne deltager i projektet 
 140.000 besøgende på Havnens Dag  
 1.500 åbne aktiviteter i VmV-kalenderen
 Korps af Vild med Vand-værter: 

- Får hver i sær mindre opgaver, der er nemme at løfte for den 
enkelte (og nemme at sige ”ja” til) = flere aktiviteter året rundt

 Kom med ombord - der er plads til flere



Vild med Vand 2019-20

På gensyn til Vild med vand workshops:

Tid og steder: 
Nordjylland: Mandag 11.03.19 
Trekants-området: Tirsdag 12.03.19
Sydsjælland og øerne: Mandag 18.03.19 
Storkøbenhavn: Onsdag 20.03.19 
Bornholm: Mandag 25.03.19



Debat om havnetakster

• Betal efter bredde? 
• Betaling høj/lav sæson? 
• Sammenligning med prisen på 

campingpladser
• to voksne + to børn i telt = 434kr. 

(Fredericia camping)

N.B. Sejlernes døgnforbrug: 800 kr. pr. døgn 
(Campisternes døgnforbrug: 650 kr. pr. døgn)



PAUSE 



Hvordan gør vi havnen attraktiv 
uden for sæsonen?

Øvelse: 
Gå sammen med sidemanden 

- Brainstorm i 5 minutter

- Opsamling i plenum efter pausen



Hvordan gør vi havnen attraktiv 
uden for sæsonen?

Jeres gode ideer  









Tilbud fra entreprenører 
- Hvad skal havnen være opmærksom på?

Oplæg v. Hans Jørgen Kallehauge



Forudgående tilladelser?

Myndighedstilladelser
• Kræver projektet tilladelser efter 

Naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelsesreglerne, 
lokalplan, byggetilladelser m.m.?  

• Normalt kræves ingen tilladelser ved mindre arbejder 
inden for havnens dækkende værker, jf. aftale mellem 
KDI og FLID. 
Dog kræves altid tilladelse til uddybningsarbejder og 
arbejdet der strækker sig udover havnens dækkende 
værker



Udbudsmateriale

Tilbudsloven 
• Offentlig havne – Der kræves udbud ved 

arbejder over 300.000 kr. 
• Private havne er ikke undergivet faste 

regler



Udbudsmateriale – gode råd
• Skal være entydigt og fyldestgørende og angive 

tidsfrister samt betalingsbetingelser mm. 
• Henvise til ”AB 18 Forenklet”, baseret på ”AB18” 

beregnet til mindre arbejder (Tidligere AB92)
• AB18 – Almindelige betingelser – er en slags 

grundlov for alle bygge- og anlægsarbejder. 
Her skal man huske at fravigelser fra AB18 skal 
angives i udbuddet/aftalen.

• Husk at medtage, at entreprenøren skal 
bortskaffe alle nedbrudte 
materialer/konstruktioner på forsvarlig vis



Udbudsmateriale – gode råd

• Særlige forhold på byggestedet skal oplyses (gener eller 
andre oplysninger, der er vigtige for afgivelse af tilbuddet, 
fx jordbunds- og miljøforhold. 
Manglende oplysninger hæfter bygherren for.

• Angiv om opgaven tildeles efter kriteriet laveste pris eller 
økonomisk mest fordelagtige tilbud.

• Har man angivet tildelt efter laveste pris må man kun
forhandle med den lavestbydende

• Husk altid at medtage formuleringen: ”Bygherren 
forbeholder sig ret til at forkaste tilbuddet”

FLID har udarbejdet notat ”Gode råd ved indhentning af tilbud og udarbejdelse af 
kontrakter”



Rådgivning

Rådgiver?
• Er arbejdet af en karakter og størrelse som kræver 

rådgiver? 
• FLID vil kunne give en førstehåndsvurdering som 

sparringspartner.
• Ved valg af rådgiver gælder, at ved opgaver over 300.000 

kr. skal det i udbud hvis der er tale om offentlige havne 
eller offentlig støtte/garantier.

Se rådgivere på FLIDs hjemmesiden (leverandørlisten)



Entreprenør
• Er arbejdet af en karakter og størrelse som 

kræver en erfaren havneentreprenør eller kan 
havnen bruge sine normale håndværkere? 

• FLID vil kunne give en førstehåndsvurdering som 
sparringspartner.

• Ved valg af entreprenør gælder også, at ved 
opgaver over 300.000 kr. skal det i udbud hvis 
der er tale om offentlige havne eller offentlig 
støtte/garantier.

• FLID har udarbejdet notat ”Gode råd ved 
indhentning af tilbud og udarbejdelse af 
kontrakter”

Se entreprenører på FLIDs hjemmesiden (leverandørlisten)



Grundig gennemgang af tilbud

• Gå entreprenørens tilbud og arbejdet, som skal 
udføres,  igennem og ikke mindst havnens 
forventninger til tid, kvalitet og udførelsen af 
arbejdet 

• Lav aftaler:
• Tilsyn – aftaleberettiget på havnens vegne
• Skriftlige aftaler (Mundtlige aftaler gælder, men er 

vanskelige at dokumentere)
• Ekstraarbejder – præcisere reglerne



Faldgruber - Forsikring 

Bygherren skal huske at tegne og betale 
sædvanlig brand- og stormskadeforsikring og 
entreprenør/underentreprenør skal medtages 
og husk at medtage egne nærliggende 
bygninger/konstruktioner.



Faldgruber 
– eksempler fra havnene
Mangel i aftalegrundlaget:
• På et tidspunkt skulle Havnen have udskiftet en gammel 

træbro. Aftale blev indgået med en entreprenør om at 
fjerne den gamle bro og bygge en ny. Da arbejdet var 
færdigt og der skulle afholdes afleveringsforretning lå al 
materialet fra den gamle bro stadig på havnen. Det blev 
påpeget som en mangel at dette ikke var fjernet men 
entreprenøren fastholdt at opgaven var at fjerne broen 
fra havnebassinet og ikke fra havnen. Havnen stod 
derfor med en uforudset udgift til bortkørsel. Denne 
udgift var stor da det var gammelt trykimprægneret træ 
der skulle i deponi. 

SØRG FOR AT FÅ AFTALT HVEM DER BORTSKAFFER AFFALD FRA BYGGERIET.



Faldgruber 
- eksempler fra havnene

Ekstraarbejder – tilsyn – godkendelse af materialer
• På et tidspunkt skulle et større areal i Havnen have udskiftet 

belægning. Det var forventet at det underliggende bærelag 
kunne genanvendes. Entreprenøren havde selvfølgelig skrevet 
ind i tilbud at det var med forbehold for at bærelaget var af en 
kvalitet der kunne bruges til den ny belægning. Pludselig 
opdagede vi at der blev kørt store mængder af bærelaget væk 
fra pladsen. Havnen kontaktede entreprenøren for at høre 
hvad han havde gang i. Påstanden var, at bærelaget ikke var 
godt nok og skulle udskiftes. Efter at bærelaget var kørt væk 
var det umuligt at afgøre om det var nødvendigt eller om 
havnen ville have accepteret et evt. dårligere bærelag mod at 
slippe for en meget stor ekstra regning.

SØRG FOR AT FÅ AFTALT AT ALT EKSTRAARBEJDE SKAL GODKENDES SKRIFTLIGT.



Faldgruber 

Uddybningsarbejder
• Aftal det sker ved opmåling før og efter og ikke efter antal 

laster
• Rammepejling/scanning før aflevering som dokumentation -

husk 
• Klaptilladelser skal overholdes, dokumenteres og 

indberettes

SØRG FOR AT FÅ AFTALT AT ALT EKSTRAARBEJDE SKAL GODKENDES 
SKRIFTLIGT.



Ekstraarbejder

Risiko for ekstraarbejder:

• Mangelfulde og ikke entydige oplysninger 
• Jordbundsforhold
• Miljøkrav
• Fejl i eventuel mængder angivet i tilbudsliste 
• Gennemsigtige enhedsprisaftaler 
• Materialekrav 



Afslutning

Spørgsmål til gennemgang

Yderligere information kan søges i FLIDs  
Videnbank og ved henvendelse til FLIDs 
sekretariat .

FLID kommer gerne til et møde med havnen som 
del af vor konsulenttjeneste efter nærmere 
aftale.



Tilbud om Sundhedsforsikring 
Nyt tiltag i FLID 

 Tegnes via FLID hos Dansk Sundhedssikring
 Kollektiv ordning: Der skal ikke afgives 

helbredsoplysninger 
 Havnen bestemmer selv om den skal omfatte en, 

flere eller alle ansatte, og /eller 
bestyrelsesmedlemmer
 Mulighed for ægtefælle/samlever
 Pris: 2.278 kr./person



Tabt arbejdsevne / løndækning

 Hvad gør man når 
nøglemedarbejdere rammes af 
længerevarende sygdom / stress? 
 FLID ser pt. på muligheder for at 

etablere en forsikring, der dækker 
havnens omkostninger til ”vikar” 



Tabt arbejdsevne / løndækning

Hvor rekrutterer vi dem fra? 

1. Bestyrelsesmedlem tager over i egen havn 
2. Havnepersonale: Hjælpe nabohavne i en 

radius af fx 50 km 
3. ”Korps” på det frie marked, der kunne 

være interesserede i at stille sig til 
rådighed?  

 Er det en god ide? 
 Er der nogen der i en sådan situation



Ordet er frit 



Tak for i aften

På gensyn til FLIDs generalforsamling

27. marts i Vingsted Centeret 
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