Beslutningsssag: Omdannelse af Guldborgsund Havne fra selvstyrehavn til kommunal havn.
INDSTILLING
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:
1. at Guldborgsund Havne omdannes fra selvstyrehavn til kommunal havn,
2. at omdannelsen sker pr. 1.1.2020, hvor aktiver og passiver overføres til Guldborgsund
Kommune, og
3. at de økonomiske resultater skabt på Nykøbing Havn fra år 2020 og frem reserveres til
udvikling af havnen.
BESKRIVELSE AF SAGEN
Med kommuneplanens vedtagelse i juni 2019 blev Nykøbing Falster Havn udlagt til fremtidig
byudvikling og allerede på kort sigt forventes udviklingen startet op med konkrete projekter.
Det ligger derfor i naturlig forlængelse af Kommuneplanens prioriteringer, at Guldborgsund Havne
omdannes fra selvstyrehavn til kommunal havn med virkning pr. 1. januar 2020.
Budgetparterne bag Budget 2020-2023 har i aftalegrundlaget prioriteret initiativer til udvikling af
Nykøbing Falsters styrker og kvaliteter.
I den anledning er der indskrevet følgende aftale i budgettet:
 Udviklingen af havnefronten i Nykøbing F. er en konkret anledning til at skabe bedre
sammenhæng mellem bymidte, havn og Sundbysiden, så vi får en bedre udnyttelse af vores
herligheder med den attraktive beliggenhed ved Guldborgsund. Der afsættes 5 mio. kr. årligt
i 2020 og 2021 til at igangsætte havneudviklingen.
Desuden er det vigtigt, at der inden for de afsatte ressourcer skabes det bedst mulige grundlag for at
tiltrække investeringer og ansøge fonde til konkrete tiltag, der kan fremme de politiske mål for
eksempel til etablering af en cykelbro over Guldborgsund mellem Sundby og Nykøbing.
I den anledning omdannes selvstyrehavnen til kommunal havn ultimo 2019. omdannelsen har ingen
indvirkning på eksisterende aftaler med erhvervslivet på havnen.
Ændringen fra Selvstyrehavn til Kommunal havn betyder ikke ændringer for de
erhvervsvirksomheder der bruger havnen, da alle kontrakter overføres uændret og erhvervshavnene
drives videre på uændrede vilkår og betingelser.
Som følge af Guldborgsund Havne foreslås omdannet til kommunale havn, så overføres
Stubbekøbing erhvervshavn også først pr. 1. januar 2020, mod tidligere besluttet den 1. juli 2019.
Dermed overføres alle havnene til kommunal havne på samme tidspunkt.
Guldborgsund Havn har de seneste 5 år haft følgende regnskabsresultater:
(mio. kr.)
Før afskrivninger
Efter afskrivninger

2014 2015 2016 2017 2018
2,3 2,0 2,4 3,8 3,5
0,2 -0,1 0,2 1,3 1,1

ØKONOMI
Den regnskabstekniske berigtigelse af overflytningen sker først efter Guldborgsund Havne har
aflagt endeligt regnskab for år 2019.
Åbningsbalance og de bevillingsmæssige konsekvenser af havnenes overflytningen til kommunale
havne, fremsendes til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse primo 2020, når endeligt regnskab
for år 2019 er afsluttet.

