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Forord

Næstved byråd overvejer at omdanne de indre hav-
nearealer til en ny bydel. Den nye bydel skal kunne 
skabe vækst for hele kommunen og give borgerne 
mulighed for oplevelser i nærhed til vandet.

Konsekvensen for erhvervshavnen vil i givet fald 
være, at den enten skal flyttes eller nedlægges.

På mødet i oktober 2019 vedtog Næstved byråd at 
igangsætte en sådan proces for udflytning af er-
hvervshavnen på den anden side af Svingbroen, og 
det blev samtidig fastslået, at analyserne skulle tage 
udgangspunkt i en løsning for havnens eksisterende 
kunder. På mødet i april 2020 vedtog Næstved by-
råd desuden, at havnebestyrelsen i arbejdet med at 
præsentere et løsningsforslag, skulle anvise et kon-
kret forslag til placeringen af den nye erhvervshavn.

Med Masterplanen ’Næstved Ny Havn, 2020-2050’ 
og præsentationsfolderen ’Ny Havn, Næstved’ 
fremlægger havnebestyrelsen hermed sin respons 

på Byrådets anmodning om en undersøgelse for 
perspektiverne ved en udflytning.

Løsningsforslaget illustrerer, at spørgsmålet om 
byudvikling og en ny havn ikke behøver være et en-
ten-eller, men kan være et både-og. Flere undersø-
gelser vil selv sagt være nødvendige såfremt et flertal 
i Næstved Byråd ønsker at realisere projektet. Hav-
nebestyrelsen har med denne masterplan ikke taget 
stilling til, om det er den vej, man skal gå – det overla-
des til det politiske forum at tage den beslutning.

Materialet er udarbejdet i en form, som inviterer til 
en dialog mellem byråd, havn, borgere og erhvervs-
liv, og det er havnebestyrelsens håb, at rapporten vil 
blive modtaget og anvendt i den ånd.  

Det er en enig havnebestyrelse, som står bag ind-
holdet i den ønskede Masterplan, og hermed over-
drages løsningsforslaget til Byrådet og den politiske 
proces.
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God geografisk placering
Blandt havnene på strækningen fra Vordingborg til 
Kalundborg har Næstved Havn ifølge dens daglige 
brugere den korteste og dermed bedste og billigste 
adgangsvej til det sjællandske opland. Placeringen 
inde i landet er en styrkeposition.

God service, gode kunder
Havnens brugere fremhæver den gode kundeser-
vice og spredningen i kundeporteføljen giver et 
stærkt fremadrettet forretningsgrundlag

Havnen betaler selv
En ny basishavn kan etableres for 128 mio. kr. Dette 
beløb er Næstved Havn i stand til selv at betale uden 
at optage lån. Dermed kan en ny havn opføres uden 
finansieringen er afhængig af de værdifulde arealer 
i midtbyen.

Et værdifuldt aktiv for byen
Havnen er en økonomisk dynamo for Næstved kom-
mune. 733 arbejdspladser og 66 mio. kr. årligt i skat-
teindtægter er foruden havnens eget driftsoverskud 
de målbare effekter af at bevare en erhvervshavn.

 
Både byudvikling og erhvervshavn er væsentlige 
drivkræfter for Næstveds fortsatte udvikling. Projek-
terne supplerer med deres forskellige sigte hinanden 
godt og giver byen en flerstrenget vækstprofil.

En forbedret miljøprofil
Med placeringen af en ny havn på Ydernæs, kan der 
skabes grundlag for en optimering af industrivirk-
somhedernes samarbejder.

1.1. Baggrund
Næstveds naturlige rolle som havneby går op mod 
1.000 år tilbage i tiden. Og havnen har gennem ti-
derne været et vigtigt omdrejningspunkt for byens 
udvikling. 

Næstved erhvervshavn er stadig et meget stærkt 
aktiv for byen. Havnen alene skaber hundredvis af 
arbejdspladser i Næstved, millioner af kroner årligt 

til kommunekassen og et brand som industriby med 
fokus på erhverv. Næstved har altid været en havne-
by, og det er ikke en tilfældighed.

Uudnyttet potentiale
Men det aktiv kan vi udnytte endnu bedre. Der er i 
2020 gennemført en omfattende analyse af vækst-
muligheder, forudsætninger og relationer. Alle peger 
på den samme konklusion: 

Flyt Næstveds erhvervshavn for at skabe rammer 
for udvikling og vækst og bevar en overskudsgiven-
de og velfungerende havn som det åbenlyse aktiv, 
der er tale om. 

I 1920’erne, hvor beslutningsprocessen for den nu-
værende havn stod på i 10 år, endte konklusionen 
med, at byen havde brug for en moderne havn, men 
også, at erhvervslivet skulle finansiere en del af an-
lægsarbejderne. Ellers blev projektet ikke gennem-
ført. 

Derfor er der mange lighedspunkter til beslutningen 
for 100 år siden, men meget har også ændret sig 
siden.

Globaliseringen og omfanget af interessenter, er 
to af de mest markante forskelle i forhold til den 
gang. Det moderne samfund er mere komplekst, og 
de lokale interesser ses i dag i et langt større sam-
fundsmæssigt og internationalt perspektiv. Alligevel 
bliver de mange interesser ligeværdigt behandlet og 
vejet op mod hinanden. Det betyder, at økonomiske 
interesser, miljømæssige, planmæssige, æstetiske, 
fritidsmæssige og en lang række flere synspunkter, 
vurderes efter samme målestok. Det er vanskeligt, 
og derfor skal der i beslutningsprocessen fortages 
prioriterede valg. 

Det er denne rapports mål at præsentere en ræk-
ke af de konklusioner, som særligt retter sig mod de 
økonomiske og tekniske konsekvenser ved at fore-
tage en udflytning af Næstved Havn til Ydernæs. 
Rapporten opstiller til det formål en række løsnin-
ger og forhold, som i særlig grad kan anvendes til 
at understøtte byrådets beslutninger for fremtidens 
havnedrift i Næstved by. 

1. Resumé

Byudvikling og 
erhvervshavn går hånd i hånd

Indholdet i denne rapport danner baggrunden for konklusionerne i præsenta-
tionsfolderen ’Næstved NY HAVN’, og rapporten skal derfor ses som et uddy-
bende analysegrundlag.

Hovedkonklusionerne i denne rapport er følgende:
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1.2. Kort historisk resumé af den 
politiske dialog 2018-2020

Opstarten
Byrådet i Næstved Kommune besluttede på deres 
møde i august 2018, at der skulle ’…ske en udvik-
ling af inderhavnen med fokus på borgerinddra-
gelse, herunder en helhedsplan for hele området..’. 
På samme møde besluttede byrådet, at flytningen 
af erhvervshavnen skulle ske til den anden side af 
Svingbroen. 

Med de beslutninger, gik arbejdet i gang med en sam-
menligning af løsningsmodeller og konsekvenser.

Den første forretningsplan
Næstved Havn udarbejdede i efteråret 2018 en ’For-
retningsplan’ til brug for den politiske behandling. I 
planen redegjorde man for en udflytning gennem to 
etaper: 1. etape eller ’Kanalkajsetapen’ var etable-
ring af 250 m kaj og ca. 20.000 m² bagareal. Projek-
tet blev beregnet til at koste i alt 37 mio. kr., og ideen 
var at flytte de virksomheder, som i dag betjenes på 
Mellemkaj først. 
Herefter gennemførtes så etape 2 eller ’Fjordkajseta-
pen, som omfattede yderligere 200 m. kaj med tilhø-
rende bagarealer, støjvolde etc. Først herefter kunne 
resten af havnens aktiviteter flyttes og byudviklingen 
igangsættes. Etape 2 blev beregnet til at koste i alt 
87 mio. kr. og i sammenhæng til omkostningerne for 
færdiggørelsen af den ny havn samt endelig nedluk-
ning af Næstved inderhavn blev det samlede kapital-
behov beregnet til i alt 124 mio. kr.

Der var i 2018-forretningsplanen ikke afsat midler til 
nyt svajebassin eller andre tilpasninger af vandve-
jene. Det må med dagens vurderinger anses for at 
være en ret betydelig mangel i materialet. 

Forretningsplanen dokumenterede gennem en 
prissætning af havnens aktiver, at der under de 
forudsætninger kunne skabes et tilstrækkeligt ka-
pitalgrundlag til finansieringen af udflytningen, og 
at den efterfølgende drift kunne levere et positivt 
dækningsbidrag.

Forretningsplanens konklusioner blev ligeledes ef-
terregnet af revisionsselskabet E&Y som erklærede 
sig enige i de overordnede konklusioner.

’Minimumsmodel’ eller 
’..for eksisterende kunder’
På mødet i Byrådssalen den 29. oktober 2019 fore-
lagde administrationen politikerne en række af de 
analyser og bilag, som var udarbejdet af såvel eks-
terne rådgivere som af havnen selv. Her blev det 
bl.a. konkluderet, at det var muligt at etablere en 
bydel på de indre havnearealer, og at det samtidig 
var muligt at flytte havnen ved at anvende havnens 
egen formue til finansieringen. 

Administrationens forslag om en formulering vedr. 
udflytningen som en ’minimumsmodel’ blev på mø-
det ændret til at være en ’model for eksisterende 
kunder’. Denne ændring har efterfølgende vist sig 
at have givet anledning til en række misforståelser.  
Således har der verseret forskellige versioner af 
de økonomiske konsekvenser ved en udflytning af 
Næstved erhvervshavn. De fleste har været korrek-
te, men de har taget udgangspunkt i beskrivelser af 
forskellige projekter eller etaper.

På samme byrådsmøde blev projektet for såvel om-
dannelse som udflytning placeret under Økonomi-
udvalget. 

Den første tidsplan
Med baggrund i Byrådets principielle beslutning om 
en udflytning vedtog Økonomiudvalgets medlem-
mer på deres møde den 20. januar 2020 en tidsplan 
for gennemførelsen. Af tidsplanen fremgår det, at 
første spadestik til en ny havn ville kunne foretages 
ultimo 2023 og at de første arbejder på en ny bydel 
ville kunne igangsættes ultimo året senere i 2024.

Prioritering af arealer besluttes
I april måned 2020 vedtog Økonomiudvalget, at by-
udviklingen skal tage sit udgangspunkt i arealerne 
på Mellemkaj og Vestre kaj. Beslutningen under-
støttede på den måde principbeslutningen om, at 
erhvervshavnen i givet fald skal flyttes i ét sammen-
hængende forløb.

Et justeret beregningsgrundlag
Den 18. maj præsenterede havnen en opdateret be-
regning for udflytningen og en indledende finansiel 
analyse af finansieringsgrundlaget og rentabiliteten 
ved etablering af en ny erhvervshavn. Analysen fast-
slog, at kapitalbehovet til en udflytning må forventes 
at være ca. 171 mio. kr., og at der i sammenhæng til 
det beløb vil komme en række følgeudgifter til bl.a. 
en flytning af sejlklubben og de øvrige interessenter 
på Ydernæs, såfremt den placering besluttes som 
udgangspunkt for planlægningen.

Finansieringsbehovet på de ca. 171 mio. kr. blev sam-
men med følgeomkostninger budgetsat til i alt ca. 
200 mio. kr. 

En anbefaling til placering fastlægges
I de tidligere analyser såvel som i materialet fra maj 
måned, har flere løsningsmodeller været i spil. Det 
har givet anledning til mange drøftelser om fordele 
og ulemper, og derfor tog havnebestyrelsen ansvar 
for på deres møde i juni, at vedtage en anbefaling for 
en placering af en ny erhvervshavn, som både øko-
nomisk og driftsmæssigt fremstod som den mest 
hensigtsmæssige.

Havnebestyrelsen konkluderede på mødet, at en 
placering på Ydernæs ville være deres anbefaling. 
Den beslutning har bekymret de eksisterende bru-
gere i området. Deres reaktion har ført til en politisk 
tilkendegivelse af, at såfremt der måtte blive beslut-
tet en udflytning af havnen, og at deres faciliteter 
som følge deraf går tabt, så vil der blive fundet en 
løsning i dialog med alle interessenter. 

En markant udmelding
I juli måned udtalte borgmester Carsten Rasmussen i 
Sjællandske, at tiden måske er løbet fra en erhvervs-
havn som Næstved, og at man over en årrække efter 
hans vurdering bør lukke havnen for at give plads til 
byomdannelsen. Mediedækningen gav anledning til 
stor usikkerhed om beslutningsprocessen, men hav-
nebestyrelsen vedtog på deres møde i august at fær-
diggøre det arbejde, som skal danne baggrund for 
byrådets endelige stillingtagen i sagen.

Nye rammer for et 
opdateret løsningsforslag
En arbejdsgruppe bestående af havnebestyrelsens 
formand Kristian Skov Andersen, Næstformand 
Henrik Bonné, Revisor Svend Sand, Teknisk rådgi-

ver Ulrik Max Jørgensen A1 Consult, Direktør Bjarne 
Rasmussen, Karl Emil Hansen’s eftf. og havnedirek-
tør Flemming Bach gennemførte den 2. september 
2020 en workshop med det formål at fastsætte 
rammerne for et justeret løsningsforslag. Konklusi-
onerne fra det møde var overordnet:

 Der foretages en genberegning af jordhåndte-
ringen, idet disse arbejder var estimeret til at 
udgøre 43 % af det samlede anlægsbeløb. Målet 
var at finde løsninger til en reduktion af omkost-
ningerne ved indbygning af samtlige materialer i 
området.

 Udflytningen præsenteres gennem flere etaper, 
hvis det kan styrke rentabiliteten i projektet.

 Omkostningerne for etablering af en ny havn iso-
leres tydeligt fra de følgeomkostninger, som kan 
til/fravælges, herunder omkostninger til etable-
ring af ny lystbådehavn for bl.a. Næstved sejl-
klub, ’Mærk Næstved strategien’ og infrastruktu-
relle tilpasninger uden for havneområdet.

 Rapporten skal tydeligt præcisere, at det aktuel-
le forslag er et gennemarbejdet løsningsforslag, 
men ikke det eneste alternativ til en fremtid, hvor 
der både skabes byudvikling og mulighed for 
drifts af en erhvervshavn.

Denne rapport er afrapporteringen af det opdrag.

1.3. Forudsætninger
Der følger risici ved at præsentere konkrete anbefa-
linger. På den ene side tjener præcise meldinger til 
at minimere misforståelser, men på den anden side 
kan de også overskygge gode alternativer. Neden-
for angives de centrale forudsætninger, som danner 
baggrund for konklusionerne i denne rapport.

Forudsætningerne for analysen vedr. havnen er føl-
gende:

 En samlet udflytning af alle havnens eksisteren-
de kunder.

 En placering af den nye erhvervshavn på Yder-
næs.

 
 Omfang af kajarealer og bagland i en ny havn, 

der betyder, at de nuværende kunder kan betje-
nes, og nye muligheder kan opstå ved udbygning 
efter behov.

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050
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 Sejlforholdene fastholdes som de kendes i dag, 
og tilsvarende gælder for bevarelsen af Karre-
bæksmindebroen mht. dybde og bredde på sejl-
renden gennem fjorden.

 Terrænregulering af området med ca. 325.000 
m3  jord i umiddelbar nærhed til den nye havn.

Forudsætningerne for analysen vedr. finansierin-
gen er følgende:

 Havnen tilvejebringer selv finansieringen af 
basishavnen på 128 mio. kr. gennem frasalg 
af grunde uden for byudviklingsområdet samt 
gennem driftens likviditetsvirkning indtil udflyt-
ningen.

 Tillægsomkostningerne til tilpasningerne i form 
af øget asfaltareal, havnekontor og værksted 
samt nye lagerhaller på i alt 23 mio. kr. finansie-
res dels ved optagelse af lån og afvikles gennem 
lejeaftaler med havnens kunder dels ved opbyg-
ning af likviditet gennem den daglige drift.

 Arealerne i byudviklingsområdet overdrages til 
kommunen til en mellem parterne aftalt pris, 
men dette beløb indgår ikke i beregningsgrund-
laget for finansieringen.

 Der er ikke afsat midler til oprydning af evt. ge-
nerationsforureninger, da denne forpligtelse 
blev overdraget til Regionerne med indførelsen 
af den nye Jordforureningslov.

Forudsætningerne for analysen vedr. interessenter  
er følgende:

 Der indgås aftale med Næstved sejlklub o.a. om 
etablering af nye faciliteter for lystbådeaktivite-
ter gennem optagelse af kommunegaranteret 
lånefinansiering evt. med tilskud fra kommune/
havn. Lånebeløbet afdrages over de nye lejeaf-
talers løbetider.

Det er vigtigt at præcisere, at disse forudsætninger 
er valgt blandt flere alternativer, og der kan være 
løsninger, som ikke er medtaget i undersøgelsen.

1.4. Forrentning og rentabilitet
Det fremgår af den midlertidige ejerstrategi for 
Næstved Havn, at Byrådet forventer, at Næstved 
Havn drives og udvikles som en moderne og profes-
sionel erhvervshavn. Det antages i denne rapport, 
at disse forventninger kan overføres til en ny havn. 
Det betyder, at de økonomiske analyser skal afspejle 
konsekvenserne ved forskellige vækstscenarier for 
den forventede fremtidige drift. 

Der er som grundlag for rapporten anvendt tre væk-
stescenarier: En 0-vækst model, en moderat vækst-
model (+ 1%) og en ekstrem vækst model på 5%. 

Resultaterne fremgår på side 10.

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050
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Konklusionen på de finansielle analyser og følsomhedsberegnerne er således, at selv i den mest pessimistiske 
prognose vil der i beregningsperioden:

 Altid skabes et positivt driftsresultat

 Ske opbygning af likviditet = formue

 Sikres en styrket egenkapital

Der er med andre ord ikke en økonomisk begrænsning for realisering af projektet – tværtimod.

De finansielle beregninger er præsenteret detaljeret i bilag 1, ’Beregningsgrundlag for den økonomiske 
analyse for ny havn 2021-2050’, Beierholm okt. 2020.

Tekniske forhold Omfang Bemærkninger

Jordbalance Overskud på i alt 
325.000 m3)

Graden af forurening er ikke undersøgt

Bæreevne Arealet mod fjord, som 
tidligere var en del af van-
darealet

Der er ikke foretaget geotekniske boringer for at 
fastslå dybden for fast grund

Infrastruktur Tilkørslesforhold via Fisker-
husvej

Der skal udarbejdes projket for tilslutning til 
eksisterende vejnet og adgang til den ny havn

Udflytningen fra de indre 
havnearealer

Alle arealer inden for byud-
viklingsområdet

Arealerne ryddes for genanvendelige bygninger. 
Der er ikke indregnet omkostninger til oprens-
ning af generationsforureninger på de indre 
havnearealer

Ejerforhold Arealforhold skal gennem-
gås og berigtiges

Der er fortsat ikke skabt fuld klarhed over area-
lernes tilhørs- og ejerforhold

Finansielle forhold

Basishavn Finansieres af havnens 
likvide formue

Midlerne tilvejebringes ved salg af grunde samt 
den løbende drift indtil tidspunktet for havnens 
udflytning

Tilpasninger Finansieres via låneopta-
gelse

Lån afvikles gennem de kommende erhvervs-
kontrakter

Prisfastsættelse af arealer-
ne i indre havneområder

Alle arealer inden for byud-
viklingsområdet

Værdien af arealerne indgår ikke i fiansieringen 
af basishavnen

Lystbådeforeninger og 
jolleskole - Ydernæs

Alle interessenter i området Fremtidige anlæg finansieres ved låneoptagelse 
og afvikles gennem nye lejeaftaler

Forhold vedr. interessenter

Overblik over væsentlige forudsætninger og afledte aktiviteter

10

Forrentning og rentabilitet - overblik
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2. Baggrundsmateriale
Indholdet i denne rapport danner baggrunden for 
konklusionerne i præsentationsfolderen ’Næstved 
NY HAVN’, og rapporten skal derfor ses som et ud-
dybende analysegrundlag. Der er yderligere en ræk-
ke tekniske dokumenter og undersøgelser, som kan 
studeres i forhold til særlige temaer. Disse er afslut-
ningsvis anført som bilag til rapporten og dokumen-
teres særskilt.

2.1. Oplandsanalyse
Til brug for denne rapport, har Firmaet Incentive i 
samarbejde med Syddansk universitet udarbejdet 
en opdateret oplandsanalyse for at illustrere, hvil-
ken påvirkning erhvervshavnen har på kommunen 
og det omgivende samfund. Der er bevidst anvendt 
begrebet ’illustrere’ i denne sammenhæng og ikke 
’dokumentere’, idet havnen er meget opmærksom 
på, at beregningerne for påvirkning af det omgiven-
de samfund kan være vanskelige at fastslå entydigt. 
Erhvervslivet er foranderligt, og det vil ikke være 
korrekt at fastslå, at et fravær af havnen nødvendig-
vis ville føre til tab af alle de anførte gevinster.
Men trods den usikkerhed, er tallene bemærkelses-
værdige. Af oplandsanalysen fremgår det, at aktivi-
teterne på Næstved Havn direkte påvirker 733 ar-
bejdspladser alene i Næstved kommune og 970 i det 
øvrige Danmark.

Omregnet i skatteindtægter svarer påvirkningen til 
66 mio. kr. årligt i Næstved kommune og 286 mio. kr. 
i de øvrige Danmark.
Det beløb påvirker diskussionen om rentabilitet i 
havnens eget driftsregnskab. Hvis havnens løbende 
drift kan skabe et positivt resultat, og dermed sikre 
en ongoing forretning, er opretholdelsen af havnens 
aktiviteter med et positivt bidrag på 66 mio. kr. årligt i 
skattegrundlag til kommunen et væsentligt bidrag til 
at opretholde kommunens serviceniveau. 
Selv med en meget høj usikkerhed i beregnings-
grundlaget er tallet højt.

2.2.Kundeportefølje 
og forventninger
Næstved Havn er grundlæggende en økonomisk ro-
bust havn. Den nuværende kundeportefølje bygger 
i det væsentlige på lønsomme og langsigtede rela-

tioner. De få elementer i de eksisterende kontrakter, 
som over tid skal forbedres, kan ikke overskygge det 
forhold, at havnen selv med uændrede forhold, kan 
skabe et positivt driftsresultat. Indregnes havnens 
øvrige indtægtskilder til det samlede dækningsbi-
drag, vil Næstved Havn årligt kunne levere et positivt 
driftsresultat på mellem 1-3 mio. kr.

Havnebestyrelsens formand Kristian Skov Andersen 
og direktør Flemming Bach har i september 2020 
gennemført en række kunde- og interessentmøder 
for at sikre det bedst mulige grundlag for anbefa-
lingerne til en beslutning om en mulige udflytning af 
erhvervshavnen. Det har været målet med samtaler-
ne at få tilbagemeldinger på såvel det aktuelle sam-
arbejde som synspunkter på deltagelse i en fremtid, 
der kan involvere en udflytning.

Det har været samtaler, som har været præget af en 
stor grad af åbenhed og vilje til at bidrage med rele-
vante synspunkter både dem, der har støttet havnen, 
men også dem, hvor der er rettet kritik af forskellige 
forhold. 

Samtalerne har involveret 8 centrale kunder, to skibs-
mæglere samt Randers Havn og Vordingborg Havn.

Deltagerne har været:

 Kunder
 Ardagh: Furnace manager Kenni Hansen, Fi-

nance Director Nordic Kim Holmberg

 Verdo: Adm. Chef. Henrik N. Mosegaard, Mor-
ten Bo Spinding, MOO, Afdelingsleder Stefan B. 
Abrahamsson, Afdelingsleder Claus Ladegaard

 Næstved Sten og Grus. Dir. Flemming Schou

 Reiling: Driftschef Jesper Nordqvist

 Biobrændsel: Dir. Christian Melgaard

 Geminord: Country manager Casper Thomsen

 HedeDanmark: Områdechef Allan Sloth

 Arkil: Afdelingsleder Thomas Engelund

 Skibsmæglere
 Holsship: Direktør Ulf stephenson 

 Karl Em’s. eft: Direktør Bjarne Rasmussen

 Havne
 Vordingborg Havn: Bestyrelsesformand Poul A. 

Larsen, Direktør Jan-Jaap Cramer

 Randers Havn: Direktør John Morgen

Der foreligger referater fra alle møder, men tilbage-
meldingerne er i dette sammendrag delvist anony-
miseret og i øvrigt forsøgt formuleret, så de afspejler 
de tværgående og tilbagevendende konklusioner. De 
sammenfattende konklusioner har været:

Optimal placering
Næstved bys strategiske placering for betjening af 
kunder på den centrale del af Sjælland kan ikke frem-
hæves positivt nok. Næstved Havns omsætningstal 
er den direkte illustration af dette forhold. Køge, Vor-
dingborg, Stigsnæs – alle kunne de let have trukket 
kunderne fra Næstved til deres attraktive tilbud, men 
når det ikke har været tilfældet, skyldes det, at kun-
derne med en placering på Næstved Havn har de 
laveste transportomkostninger og dermed den stær-
keste markedsposition.

Konklusion
Næstved er et af de mest gunstige steder på Sjælland 
til at etablere erhvervshavnsaktiviteter, og kunderne 
søger til Næstved meget bevidste om det forhold.

En fælles vision er nødvendig
Mange har vurderet forkert i deres forsøg på at for-
udsige fremtidens udvikling, men usikkerhed om den 
politiske opbakning til et fælles projekt, er den mest 
begrænsende faktor for at opnå et vist klarsyn. Nye 
kunderelationer kan opstå i morgen, andre kan blive 
ramt af konkurser. Derfor vil de økonomiske analyser 
kun kunne hvile på formodninger og dermed ikke som 
grundlag for den egentlige beslutning: Ønsker byen 
en havn eller ej? Hvis byen fortsat ønsker en havn, 
kommer løsningerne, hvis ikke udebliver de og be-
kymringerne bliver selvopfyldende profetier.

Konklusion
Havnens fremtid afgøres ikke af forretningsevner, 
men alene af karakteren af den samlede politiske op-
bakning.

Der er et solidt marked for skibe med 
op til 4.000 ton laster
Den europæiske flodtransport, flådebygningen gene-
relt og al logistik peger på, at skibe med godstrans-
porter i størrelsesordenen op til 4.000 ton pr. ladning 
vil fortsætte i mange år fremover. Det betyder ikke, at 
de store oversøiske transporter er mindre markante, 
men de søger til de steder, hvor det er relevant. Seg-
mentet op til 4.000 ton er derfor ikke i konkurrence 
med de store transporter. Det er grundlæggende to 
forskellige forretningsområder.

Konklusion
Der skal ikke ændres på broer, bredde og dybder af 
sejlrenden for at sikre sig et fortsat kundegrundlag til 
en erhvervshavn i Næstved.

Erhvervshavnen genererer arbejds-
pladser og skattekroner
Oplandsanalysen afspejler, at Næstved Havn påvirker 
mange positive forhold. Det gælder virksomheder, til-
trækningsevnen til byen og dermed fremtidens skat-
tegrundlag. Det er måske ikke så vigtigt, om alle tal er 
helt korrekte, men derimod om signalværdien ønskes 
fastholdt i markedsføringen af byen Næstved. Næst-
ved Havn er grundlæggende en veldrevet forretning. 
Hvis den først nedlægges, kommer den aldrig igen.

Konklusion
Havnen er en vigtig del af byens puls også selvom 
kun få bemærker den. Dør havnen, trækker det sår i 
byen, og nogle kan måske aldrig heles igen.

Der er mange løsninger
Ting, tager tid, siger de i Randers. De startede planer-
ne for en udflytning af havnen i 2004 og forventer en 
indvielse i 2034. En af forklaringerne er, at alle ambiti-
oner hvad enten det er byens ønske om byudvikling, de 
igangværende kontrakter, ønsket om klimatilpasning 
eller bare grundighed, så er tid sekundært i forhold til 
at komme i mål.

Konklusion
Havneinteresser og byudvikling er ikke i et modsæt-
ningsforhold til hinanden, og der findes løsninger, 
hvor det bedste i begge dele kan opnås, hvis fælles 
succes gøres til et overordnet mål.

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050
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2.3. Elementer i en 
fremtidssikret havn
De to vigtigste faktorer i en moderne havn er fleksibi-
litet og logistik. Begge dele er forudsætningen for, at 
kunderne kan optimere deres virksomheder og skabe 
den stærkest mulige markedsposition. Begge forhold 
er udfordret i den nuværende havn.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at en ny indretning 
på Ydernæs også er en mulighed for at optimere på 
begge temaer. Det gælder i særlig grad hvis detail-
planlægningen involverer de kommende aktører i 
området, og der findes løsninger til en modernisering 
og optimeret håndtering af godset, der ankommer.
Det er særligt de fysiske rammer for vækst, som vil 
sætte de mest snærende begrænsninger. De kan ikke 
ændres i inderhavnen, men de vil kunne skabe helt 
nye muligheder på Ydernæs.

Et emne, som ikke fylder meget i dag, men som er 
en væsentlig driver for omdannelsesprocesserne 
i resten af landet er miljøprofilen. Det at tænke og 
designe sig til bæredygtige løsninger forventes i en 
moderne havn at være en lige så naturlig del af hver-
dagen som god service og rentabilitet.

Næstved Havn kan ad åre godt forbedre sin miljøpro-
fil i inderhavnen, men også her vil man i høj grad være 
bundet til stedets rammevilkår.

Andre centrale elementer, som også skal indeholdes 
i en ny løsning for at skabe rentabilitet og vækst er:

 Højere kajkanter: Betjeningen af skibe lettes gen-
nem etablering af et hensigtsmæssigt kajanlæg.

 Moderne losseudstyr: Telestakkere, transport-
bånd og sugeaggregater er blot nogle af mu-
lighederne for effektive løsninger til hurtigere 
ekspedition.

 Lagerfaciliteter: Alle statistiske oplysninger om 
vækst i omsætningen på danske havne doku-
menterer et stadigt stigende behov for lager 
på havnearealerne. Placeringerne af lagerfa-
ciliteterne som kan grupperes og struktureres 
for optimal modtagelse og afskibning af vare 
er afgørende i en effektiv havnedrift. Optimalt 
finansierer den enkelte virksomhed selv opfø-
relsen og indgår lange lejeaftaler om arealerne, 
men det er absolut også en løsning for havnen 
at opføre og udleje pakhuse og lagerfaciliteter.

2.4. Næstved Havn – SWOT
Som en central del af forarbejdet til rapporten gennemgik en arbejdsgruppe en SWOT-analyse på en 
workshop den 2. september 2020. Resultatet gengives nedenfor:

Positive Negative

Styrker (Strength) Svagheder (Weakness)

En godkendt vision, der er opbakning til, og som anvi-
ser velbegrundede og afklarede beslutninger.
Næstved havns berettigelse jf. Oplandsanalysen mm.
Gode kunder og lange kundekontrakter.
Kort beslutningsproces og ledelse med hands on.
Økonomisk fremgang
City-100 status.
DI’s liste over de mest betydningsfulde havne.
Byens centrale placering på Sjælland

Egen infrastruktur på havnen
Enkelte kundekontrakter
Skrøbelig organisation - også kompetence-
mæssigt
Ineffektive processer

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats)

Mere professionel bestyrelse.
Grønt brand/bæredygtig havn.
Mere effektiv drift.
Stærkere politisk opbakning.

Kunder forsvinder
Mediers negative omtale af proces/mål.
Politisk ukoodinerede meldninger.
Eksterne virksomheder overtager betjening 
af skibene.
Lodspligten.
Tilbud fra andre havne.
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SWOT - analysen peger på flere vigtige forhold:

 Næstved Kommune  og Næstved Havn står med 
et stærkt udgangspunkt for fortsat at drive havn 
i Næstved 

 Næstved Kommune  og Næstved Havn kan i det 
væsentlige selv modvirke trusler og udfordrin-
ger. Det er kun få forhold, der ikke kan påvirkes.

 Næstved Havn sikrer kommunen  mange arbejds-
pladser og et ikke ubetydeligt skattegrundlag.

 Næstved Havn står på DI’s liste over de vigtig-
ste havne i Danmark

2.5. Synergier med andre virk-
somheder i området
Det er ikke kun i erhvervshavnen, men også blandt de 
virksomheder, der allerede er etableret på Ydernæs,

at der må forventes vækst, nye arbejdspladser og 
nye muligheder.  Novenco, Howden, Affaldplus, Arkil, 
Unicon m.fl. får med denne løsning en erhvervshavn i 
baghaven. Det giver fundament for bedre udnyttelse 
af ressource genanvendelse (Recycling City), og det 
vil styrke Næstved bys miljøprofil.

2.6.  Forbedret infrastruktur
Ca. 16.000 lastbiler kører til og fra Næstved Havn 
hvert år. Med den nuværende placering belaster det 
både vejnettet, miljøet og sikkerheden i midtbyen 
voldsomt. Der ligger derfor en ikke ubetydelig gevinst 
ved at flytte erhvervshavnen til Ydernæs. 

2.7.  Forbedrede miljøforhold og 
en stærk grøn profil
Søtransport er dokumenteret den mest klimavenlige 
transportform. Derfor hviler der også en forpligtelse 
på en by, som ønsker at bevare en grøn profil, for at 
bevare og udbygge den transportform.

14
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Masterplanen rækker ud i et 30-årigt perspektiv. 
Masterplanens væsentligste formål er følgende:

 Viderebearbejde Planforslag G, som er en samlet 
udflytning af Næstved erhvervshavn til Ydernæs 
med havnens eksisterende kunder.

 Omfang af kajarealer og bagland i en ny havn 
optimeres, så der skabes kaj og bagarealer til de 
nuværende kunders krav.

 Plangrundlaget skal ligeledes synliggøre udvi-
delsesmuligheder for en hhv. Etape II og III der vil 
sikre havnens placering meget langt ud i fremti-
den. Disse etaper behandles ikke i de økonomi-
ske analyser.

 Besejlingsforholdene i forhold til dybdegang og 
rendebrede fastholdes som de kendes i dag, og 
tilsvarende gælder for bevarelsen af Karrebæks-
mindebroen. 

 
 Genberegning af alle anlægsomkostninger med 

fokus på mulighed for optimering af de væsent-
ligste dele.

3.1. Projektanalyse – teknisk
Teknisk beskrivelse af de forudsætninger der er fore-
taget ift. konstruktionsvalg, kajkoter, belastninger 
mm. fremgår hhv. af denne rapport og bilagsmate-
rialet.

I bearbejdningen af projektforslaget præsenteres nu 
en optimeret havn hvor kajlængder, bagarealer og 
jordbalancerne er vurderet og optimeret. Yderligere 
er omfanget af havnen sammenholdt med de krav 
der er til en ny havn, og til de kunder der skal flytte ud 
i den nye havn på Ydernæs. 

Havnen på Ydernæs er samtidig fremtidssikret til de 
ønsker og yderligere krav, der måtte komme til øget 
kajmeter og bagarealer.

Etableringen af den nye havn ved Ydernæs består af 
følgende hovedarbejder:

   Rådgiverarbejder, forundersøgelser og 
  udbudsforretning
  o   Alle myndighedsforhold afdækkes og en  

      anlægstilladelse søges
  o   Alle undersøgelser som geoteknik, 
       pejlinger og nivellement udføres
  o  Detailprojektering af havneudvidelsen  
  o  Udbudsforretning og kontrahering med  

     den entreprenør, der skal bygge den nye    
              havn på Ydernæs  

 
  Nedbrydning af alle evt. efterladte   

 konstruktioner, bygninger mm. inkl. deponi 

  Afrømning af alt bevoksning mm. i området  
 inkl. deponi lokalt

  
  Kajvæggen etableres og forankres

  Etablering af afvanding, belægninger og  
 aptering af havnen

  Stenskråninger, molehoved, afviserpæle og  
 sejlmærker etableres inkl. nødvendige jord- 
         arbejder for etablering af nævnte 

  konstruktioner

  Uddybning af område langs den nye kaj  
 samt det eksisterende havnebassin i Næst- 
 ved Kanalhavn og deponi af alle materialer  
 i Ydernæs Fritidshavn, da det antages ma- 
 terialerne, er bløde, med organisk indhold  
 og dermed sætningsgivende

  Opgravning af alle de sidste materialer for  
 deponi i Etape II og evt. i det område som  
 terrænreguleres syd for ringvejen

3. Masterplan 2020 – 2050
Eksist. forhold
Næstved Havn

Ydernæs
(kr. i Mio. ekskl. moms)

Anlægssum inkl. byggeplads, rådgivning og usikkerhed - 128

Tidsplan (år) (Planlægning og udførelse) - 4

Tekniske informationer

Kajanlæg (Ibm) 1.000 600°

Nye stenskråninger (Ibm) - 600

Havneareal (Kajgade/havneareal) M² ca. 80.000 70.000 (20.000/50.000)

Havnekontor og værksted 350/350 -

Nye lagerbygninger 4.000 -

Udvidelsesarealer ( Ikke belagt/ingen stenskråning) m² - 120.500°°

Bundkote, i svajsebassin (Ø150 m) (m) -6,0 -6,0

Bundkote, iøvrigt (m) -6,0 -6,0

Biotops-erstatningsareal mht. Natura2000 områder (m²) - Afklares ifm. ansøgning af 
anlægstilladelse 

°  Mulighed for yderligere min. 100 Ibm

° ° Kræver bortskaffelse af 325.000 m3 overskudsjord

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050
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3.2. Projektanalyse – økonomisk
Etableringen af en ny havn foreslås gennemført gennem 3 etaper:

Etape I 
Etableringsfasen, 2020-2030 
Etableringsfasen strækker sig over de første 10 år. I den periode findes løsninger til erstatninger for de nuvæ-
rende lystbådehavne, og den nuværende inderhavn flyttes til Ydernæs og tages i brug. Alle kunder etableres 
på de første arealer, og driften stabiliseres.

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050

Del 1: Basishavnen: 128 mio. kr.

 Nødvendig afgravning af kajgade og havneareal 
for etablering af belægninger, afvanding, belys-
ning mm. evt. overskudsmængder deponeres i 
Etape II eller i nærområdet.

 Evt. etablering af havnekontor, værkstedsfacilite-
ter og lagerbygninger er pt. ikke indeholdt i det 
udarbejdede anlægsoverslag.

Med disse tilpasninger af projektet, kan det oprindeli-
ge anlægsbudget sænkes til ca. 128 mio. kr. 

Denne justering ændrer grundlæggende ikke ved 
planen om en samlet udflytning. Det ændrer alene til-
rettelæggelsen af den daglige drift i en årrække efter 
udflytningen, hvor terrænet løbende skal tilpasses i 
takt med behov og muligheder.

Næstved Havn, Ny havn I alt kr. ekskl. 
moms

%

1. Nedbrydningsarbejder 1.593.490 1%

2. Uddybning og opgravning 17.998.800 14%

3. Landopfyldning (Bagareal, spunsvæg og stenskråninger) 52.256.082 41%

4. Havnearealer (+ nye veje) 17.314.342 14%

5. Installationer (vand, el, kloark, afvanding), kun til kajgade og tilkørselsvej, 
ikke havnearialer

5.403.900 4%

6. Havnesikring (hegning og overvågning) 590.880 0,5%

7. Forundersøgelser og VVM-proces 2.176.000 2%

8. Projektering og tilsyn m.m. 3.882.500 3%

9. Anstilling, drift og afrigning af arbejdsplas 10.506.000 8%

10. Uforudseelige udgifter 15.960.000 12%

Anlægsoverslag ekskl. moms 127.681.993 100%

Anlægssum inkl. byggeplads, rådgivning og usikkerhed Basishavn 128

Tillæg hvis 50% af havnearealets knust granit dvs. 25.000 m² skal erstattes 
med asfalt og afvanding.

4

Nyt havnekontor 350 m² og værkstedsfaciliteter 350 m². (Her bør indtæn-
kes et fælles havnehus for havn og brugere)

Tilpasninger 7

Nye lagerbygninger 4.000 m² ekskl. indretning. (Der er 4.000 m² i den 
eksisterende havn)

12

Jord 325.000 m3 deponeres i nærområdet, antager lettere forurenet jord. Tillæg 23

19

I skemaet nedenfor ses fordelingen af basishavnenes økonomiske elementer:

Basishavnen vil se således ud:

Del 2: Tilpasninger: 23 mio. kr.

Tilpasningerne efter etableringen af basishavnen er den naturlige følge af forbedringer, som sker i 
sammenhæng til den naturlige forretningsmæssige udvikling.

Tilpasninger kan fremstilles i nedenstående figur:

Stenskråning

Ny havnekaj

Svejebassin
150 m² 20.000 m² 

kajgade

Etape I
Disponibelt havneareal

50.000 m²
(Tilpasning)

Etape II 
udvidelsesareal

112.000 m²

Etape II
8.500 m²

Etape III
Vækstfasen
70.000 m²

180 m

180 m

300 m
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Del 3: Følgeomkostninger

I sammenhæng til etableringsfasen vil der opstå en 
række følgeomkostninger, som ikke relaterer sig til 
havnebyggeriet, men som skal indgå i de samlede 
overvejelser. Følgeomkostninger beskrives i bilags-
materialet som potentielle tilvalg. De kan finansieres 
ad forskellige kanaler, men de forventes ikke at skulle 
forrentes af erhvervshavnens aktiviteter. Følgeom-
kostningerne omfatter:

 Midler til flytningen af havnekran og anden rele-
vant aptering samt et yderligere bidrag til Næst-
ved sejlklub m.fl. på Ydernæs. Udgiften til ny lyst-
bådefaciliteter kan tilvejebringes gennem 

 
 tilbagebetaling i nye lejeaftaler på samme måde 
 som de erhvervskunder, der ikke selv ønsker at 

opføre lagerfaciliteter. 

 Midler til ’Mærk Næstved’ til hhv. terrænregule-
ring for etablering af udkigspunkt og etablering 
af naturstier, idet det forventes, at området vil 
kunne indgå i den generelle markedsføring af 
Næstveds skønne naturområder.

 Næstved kommune forventes at bidrage med 
tilpasning af infrastrukturen i området, og der 
er derfor ikke afsat økonomiske midler til de ar-
bejder.

Etape 1 
Etableringsfasen

Etape 2
Udvidelses-

fasen

Etape 3
Vækstfasen

Bemærkninger

Del 1              Del 2

Aktiviteter Basishavn   Tilpasninger Udbygning 
af arealet 
på østside 
mod losse-
pladsen

Udbygning på 
den nord-
lige side af 
kanalen

Basishavnen er en fuldt funkti-
onsduelig erhvervshavn, hvor de 
eksisterende kunder kan betjenes. 
Tilpasningerne og optimeringer, kan 
udføres efter behov.

Økonomi 128 mio. kr.    23 mio. kr. Ukendt Ukendt Der indgår ca. 16 mio. kr. i beregnin-
gerne som uforudseelige udgifter 
svarende til 15 % af det samlede 
anlægsbeløb for basishavnen. 
Beløbet kan sænkes til 10% hvis der 
gennemføres yderligere afdækning af 
jordforureningsgraden. Det vil reduce-
re den samlede omkostning med ca. 
5 mio. kr.

Tidsplan/år 2030-2040 2040-2050 Tidsplanen forudsætter et ukompli-
ceret VVM- forløb.

Ibrug
tagning: 
2027

Ibrug
tagning: 
2026

Faseopdelingen kan illustreres i nedenstående figur:

2020-2030
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Etape II
Udvidelsesfasen, 2030-2040

I den første udvidelse tages arealerne umiddelbart øst for den nye havn i brug. Arealerne udvikles og aktiveres 
i takt med behovene opstår og finansieringen skabes gennem de nye kontrakter.

Etape III 
Vækstfasen, 2040-2050

Når havnen for alvor får gang i væksten, øges anvendelsen i området til også at omfatte arealerne på Sten-
bæksholmsiden. Her kan der eventuelt ske flytning af kunder, som kan se en infrastrukturel fordel i at skifte 
side på kanalen. 

Også i dette scenarie finansieres udvidelsen gennem de nye aftaler.

Etape II 
udvidelsesareal

112.000 m²

Etape III
Vækstfasen
70.000 m²

Etape II
8.500 m²
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Denne rapport suppleres med en række tematisere-
de rapporter og undersøgelser. Konklusionerne frem-
hæves nedenfor, men der henvises i øvrigt til de en-
kelte dokumenter, som er anført i de konkrete afsnit.

4.1. Tilstandsvurdering 
Der er gennemført en tilstandsvurdering af Næstved 
havns kajanlæg i september 2020. Undersøgelsen 
har omfattet inspektion og eftersyn af havnens kon-
struktioner over og under vandlinjen. Observationer-
ne er sammenholdt med historisk tegningsmateriale 
af konstruktionerne og havnens viden.

Bilag: Rapport: Tilstandsvurdering og vedligeholdel-
sesplan for Næstved havn, Oktober 2020

4.2. Godsomsætning 
Godsmængderne til Næstved Havn har de seneste 
år været stigende, og prognosen for 2020 viser, at 
Næstved Havn for første gang vil komme i nærhe-
den af 600.000 ton gods på et enkelt år. Det vidner 
om en havn i fremgang, og det vidner om et fortsat 
uudnyttet potentiale for vækst.

4. Baggrundsdata

4.3. Administration 
Havnens administrationsomkostninger udgør årligt 
knap 5% af årsomsætningen. Hertil kommer lønnin-
ger til en havnedirektør, en bogholder og en havne-
assistent.

Havnens bestyrelse udgøres i dag af syv personer. 
Deres årlige vederlag i 2020 er i alt kr. 370.000.

Der vil selv med effektiviseringer ikke kunne indreg-
nes væsentlige besparelser i administrationsbudget-
terne eller det faste personel. Ej heller er der i rap-
porten taget stilling til bemandingen af en fremtidig 
havnebestyrelse.

4.4. Maskiner
Maskinparken på Næstved Havn er generelt præget 
af en høj alder. Maskinparken er inddelt i tre risikoka-
tegorier:

Kategori 1 er materiel, hvor et nedbrud vil medføre 
omfattende problemer. Et kritisk nedbrud er defineret 
som standsning af arbejdet i mere end 8 timer. Det vil 
for skibene betyde, at de skal omlægge deres planer 
for transport af varer, og det vil med stor sandsynlig-
hed føre til erstatningskrav fra de involverede mæg-
lere. Det vil samtidig betyde et betydeligt præstigetab 
for Næstved Havn at måtte meddele, at havnen ikke 
kan betjene sine kunder, og derfor anses maskiner i 

denne kategori som absolut afgørende for havnens 
evne til fortsat at kunne betjene kunderne. 

Havnen har identificeret de to kraner med de vigtig-
ste aggregater til denne kategori.

Kategori 2 er materiel, som danner baggrund for en 
generel opretholdelse af havnens drift. Det er typisk 
materiel, som har stor forskellighed, men som kan 

erstattes relativt hurtigt i tilfælde af nedbrud. I risi-
kovurderingen er grænsen for kritikaliteten sat til et 
nedbrud mindre end 8 timer.

Kategori 3 er materiel som kun i begrænset omfang 
er afgørende for havnens kerneaktiviteter, men som 
alligevel har betydning for den samlede drift. Det er 
en kategori af maskiner, som skal søges reduceret 
mest muligt.

4.5. Formue/værdier
Havnens formue pr. 31.12.2019 kan illustreres 
af følgende figur:

Det centrale spørgsmål i relation til disse aktiver er hvilke af dem, der kan realiseres og dermed bidrage til den 
fremtidige finansiering af den nye havn. 

Det korte svar er, at der er tale om relativt få aktiver, hvis værdier til gengæld er tilstrækkelige for etablering af  
basishavnen. Det kan illustreres i nedenstående skema:

Næstved NY HAVN Masterplan 2020 - 2050
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3.3. Myndighedsforhold 
Følgende myndigheder skal involveres ifm. etable-
ring af den nye havn på Ydernæs:

 Ansøgning af Trafik, Bygge og Boligstyrelsen 
(TBST)

  o Anlægstilladelse som forventelig udløser  
    krav om VVM og Natura2000 konse- 
            kvensvurdering

 Ansøgning af Miljøstyrelsen 
  o Uddybningstilladelse
  o Nyttiggørelsestilladelse af 
      opgravede materialer
 
 Ansøgning af Næstved Kommune
  o Kommune- og lokalplan
  o Udledningstilladelse

1950          1960          1970          1986          1997          2000          2010          2015          2019          2020

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Gods, T/år  

   Gods, T/år     224.000   274.000   260.000  255.486  255.593    535.000    337.434   392.482   489.962   600.000   

1950          1960          1970          1986          1997          2000          2010          2015          2019          2020

Havnens aktiver pr. 31.12.2019:
177.363.295 kr.

22.338.283: 13%

155.025.012: 87%

Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt

Aktiverne 
opsplittet

31. dec. 
2019

Finansierings-
grundlag

Grunde Næstved 30.858.599 0

Grunde Karrebæk 9.288.800 100.000.000

Bygninger Næstved 20.805.026 0

Bygninger Karrebæk 593.266 0

Produktionsanlæg, kajanlæg 77.153.696 0

Maskiner 3.696.102 0

Oprensning af vandveje 4.293.276 0

Skellet ApS 6.944.257 10.000.000

Likvide midler 19.2.38.977 20.000.000

Sum 172.871.999 130.000.000
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NÆSTVED HAVN Havnekontoret
Vestre Kaj 16 · DK 4700 Næstved
Tlf: +45 5598 5200
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