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Vordingborg Svømmeklub  
Jan Clausen 
Sendt pr. mail 
      
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 18/01445-36 
Ref. Lotte Beck Olsen 
14-03-2019 
 

Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for matr.3aa 
Iselingen Hgd, ved Vordingborg Nordhavn, Vordingborg Kommune 
 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en havsvømmebane ved 
Vordingborg Nordhavn, på de vilkår som fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 
for projektet.  

Kaj Aagaard fra Nordhavnsbestyrelsen har repræsenteret Vordingborg 
Svømmeklub under sagens behandling. 

 

Lovgrundlag 

Etablering af en svømmebane på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, 
jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i 
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger 
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 
21/08/2018). 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1. Udformningen og etableringen af anlægget (havsvømmebanen) skal ske i 
overensstemmelse med det ansøgte. 

2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne. 

3. Banen er sæsonudlagt fra medio april til medio september. Ankerklodserne 
må være permanent udlagt indtil tilladelsens udløb, hvorefter de skal 
fjernes. 

4. Tilladelsen er gældende i 10 år og udløber således i marts 2029. 
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5. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 
(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 
(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 
tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 
overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 
position.  

6. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet første gang indenfor to år 
fra udstedelsen af denne tilladelse. 

7. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig 
stand.  

8. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden 
tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

9. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

anlægget ikke længere anvendes som ansøgt. 

anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 
genetableres, eller 

vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 
Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 
anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 
muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 
(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 
reetableringen.   

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 
for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 
der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 
lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 
som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for 
et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på Søfartsstyrelsens høringssvar. 
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Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 
den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod 
projektet.  

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler 
imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod 
projektet.   

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 
indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er at skabe bedre mulighed 
for rekreativ anvendelse af søterritoriet for svømmere.  Videre har Kystdirektoratet 
tillagt det betydning, at placering af anlægget ikke er til gene for andres anvendelse 
af området, ligesom det er tillagt vægt, at der er tale om et mindre anlæg, der ikke 
har en dominerende påvirkning på kystlandskabet. Svømmebanen er endvidere en 
del af en større plan for rekreativ brug af Vordingborg Nordhavn.  

Undervejs i behandlingen af sagen er banens placering blevet rykket lidt mod øst 
for at tilgodese andres anvendelse og interesser. 

Kystdirektoratet har på baggrund af ansøgningen og i forhold til andres anvendelse 
af søterritoriet valgt at indsætte vilkår nr. 3 og 4.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 
internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 
deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 
udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 
til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 
projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 
art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i umiddelbar nærhed af Natura 2000-
områder. Det nærmeste Natura 2000-område er placeret ca. 6 km fra 
projektområdet og er område nr. 173 ” Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”. Derudover er der ca. 7,5 km til 
Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysten mellem Præsteø Fjord og 
Grønsund” fra projektområdet. Der er endvidere ikke kendskab til, at der er 
forekomst af bilag IV-arten marsvin i projektområdet. 

På baggrund af ovenstående er det Kystdirektoratets vurdering, at der ikke skal 
udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  
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Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af en havsvømmebane. 

Banens endelige placering vil ske i samarbejde med Roklubben, da de har 
forespurgt om muligheden for at rykke den ansøgte placering, således at banen ikke 
konflikter med deres badebro og kajakpolobane. Derudover har Vikingeskib 
Museet forespurgt til mulighed for at forskyde banen længere mod øst for at 
forbedre svømmebanens sameksistens med havnens omfattende kulturhistoriske 
interesser. 

Der er tale om en mindre forskydning af banens placering. 

Banen vil være op til 500 meter lang og vil bestå af ni mindre bøjer og to større 
bøjer ved start og vendepunktet. Bøjerne vil blive placeret med en afstand på 50 
meter mellem hver bøjer. 

Banen vil være etableret i perioden fra den 15. april til den 15. september.  

Bøjerne lægges ud med båd, og vil blive fastgjort med kæde og tovværk til 
ankerringe. 

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
Vikingeskibs Museet, Vordingborg Kommune samt sendt til orientering til 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen, Vordingborg Roklub og naboer. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  
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Miljøstyrelsen skrev den 12. oktober 2018 følgende:  

”Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte projekt.”.  

 

Søfartsstyrelsen skrev den 4. oktober 2018 følgende:  

”Søfartsstyrelsen ser intet sejladssikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. 

Vi har følgende bemærkninger: 

Banen afmærkning bør være gule og skal godkendes af Søfartsstyrelsen. Der kan 
anvendes gule blåser (kugler) evt. suppleret med en gul specialafmærkning i hver 
ende. 

For at banen kan blive vist i søkort, skal etableringen meddeles i Efterretninger for 
Søfarende. Der skal derfor senest 3 uger før udlægning, indsendes følgende 
oplysninger til efs@dma.dk med cc til jaa@dma.dk : 

- Oplysning om tidspunkt for udlægning 

- Position for afmærkning 

- Position for banens yderpunkter 

- Oplysning om hvilken periode banen fremover vil være udlagt i (fx 1. maj til 1. 
september) 

- Kontaktoplysning til den person, som er ansvarlig for banens drift og 
vedligeholdelse 

Umiddelbart efter at banen er udlagt indsendes meddelelse herom til efs@dma.dk 
med cc til jaa@dma.dk med oplysning om nøjagtig position på banen.”.  

 

Fiskeristyrelsen skrev den 16. oktober 2018 bl.a. følgende:  

”Fiskeriinspektorat Øst afdeling i Ringsted har ikke registreret faststående 
fiskeredskaber i det ansøgte område. Vi har derfor ingen bemærkninger til sagen.”.  

 

Forsvarets Ejendomsstyrelse skrev den 15. oktober 2018 følgende:  

”Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt høringspartnere, har ingen 
bemærkninger til høringen.”.  

 

Vikingeskibs Museet skrev den 12. oktober 2018 følgende:  

”Vikingeskibsmuseet har modtaget ovennævnte høringssag. 

Vikingeskibsmuseet skal i den anledning udtale, at der ikke er bemærkninger til det 
fremsendte. Vi vil dog anbefale følgende to tiltag, som vil forbedre svømmebanens 
sameksistens med havnens omfattende kulturhistoriske interesser: 

1) Forskyd gerne banens placering længere mod øst 
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2) Benyt fast udlagte ankerklodser, hvori endebøjerne fastgøres i sæsonen, i stedet 
for at tage ankrene op udenfor sæsonen. 

Ansøger bør uanset ovenstående være opmærksom på Museumslovens § 29h stk.1, 
ifølge hvilken fund af spor af fortidsminder eller vrag gjort under anlægsarbejde 
straks skal anmeldes til Kulturarvsstyrelsen og arbejdet standes.”.  

 

Vordingborg Ro- og Kajakklub skrev den 21. oktober 2018 følgende: 

”Hermed høringssvar fra Vordingborg Ro- og Kajakklub. 

Vi synes, at det er en god idé at etablere en havsvømmebane, men har et par 
enkelte kommentarer: 

· Havsvømmebanen må ikke gå gennem kajakpolobanen, som netop har fået jeres 
tilladelse (18/00367-25). Vi vil anbefale en afstand på mindst 8-10 meter fra 
kajakpolobanen. 

· Havsvømmebanen bør forskydes mod øst, således at der mindst er 15 meters 
afstand fra vores bådebro til starten af svømmebanen (i østlig retning). Vi har 
mange kajakker og robåde der starter på begge sider af vores bådebro, og som 
netop ror mod øst, og derfor bør banen etableres, så vi let kan ro syd om banen, 
uden at skulle krydse den. 

· Når banen ikke benyttes til svømning, så vil vi gerne benytte den til træning og 
konkurrencer – altså til at ro langs banen. Det skulle der vel ikke være noget i vejen 
for?”. 

 

Alle bemærkninger blev den 29. november 2018 sendt i partshøring ved 
repræsentant Kaj Aagaard.  

I bemærkninger af 2. december 2019 skrev han bl.a. følgende:  

”Vi har læst høringssvarene til den ansøgte åbent- vand- bane ud for matr.  3 aa 
Iselingen Hgd, Vordingborg Kommune.  

Vikingeskibsmuseet anbefaler en forskydning  af banen længere mod øst samt 
anvendelse af fast udlagte ankerklodser, hvor endebøjerne fastgøres.  

Vi efterkommer gerne en forskydning længere mod øst. Blot skal vi tage hensyn  til 
store sten, der er placeret på strækningen.  Vi vil arbejde på at etablere banen med 
fast udlagte ankerklodser ved endebøjerne.  

Vi tager Vordingborg Ro og Kajakklub i ed før helt nøjagtig beslutning af banens 
koordinater og i øvrigt ser vi ingen problemer i, at roklubben kan anvende banen til 
træning og konkurrencer - altså at ro langs med banen.  Det har netop været vores 
hensigt fra starten af projektet, at banen skulle være multifunktionel.  

Hvad angår Søfartsstyrelsens bemærkninger, bliver proceduren den, at 
havnefogeden ved Nordhavnen er bådfører og ansvarlig for udlægning og 
optagning af banen. Det vil derfor også være naturligt, at han er den instans, der 
meddeler etableringen i Efterretninger for Søfarende - som det fremgår af 
høringssvaret.  Dette har han givet tilsagn om.  
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Samarbejdet omkring åbent-vand-banerne nedfældes i en forpligtende 
partnerskabsaftale.”. 

 

Der er den 17. januar 2019 fremsendt dokumentation for, at Vordingborg 
Svømmeklub er indforstået med at stå som ejer af anlægget. 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

afgørelse om at give tilladelse til projektet  

afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

 

Begge afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 
retlige forhold.  

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt 
nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af : 

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og 

2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den 
repræsenterer mindst 100 medlemmer.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk 
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og 
organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Kystdirektoratet.  Kystdirektoratet videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
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Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i 
kystbeskyttelsesloven. 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

Med venlig hilsen 
 
 
 

 
Lotte Beck Olsen 
   
lbo@kyst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Repræsentant Kaj Aagaard, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Vikingeskibsmuseet, Vordingborg 
Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, 
Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen, Vordingborg Roklub og naboer. 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 


