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Vikingeklubben Jomsborg  
Salonvejen 1 
8240 Risskov 
 
Sendt på mail til Jomsborg@vinterbadning.dk 

Kystdirektoratet 
J.nr. 16/05008-38 
Ref. Anne Villadsgaard 
21-05-2019 
 

Tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt, ud for matr. 
150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udvide Den Permanente Badeanstalt, 
ud for matr. 150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune, på de vilkår som fremgår 
nedenfor.  

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

 

Lovgrundlag 

Etablering af anlæg 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. Udvidelsen af badeanstalten, herunder udformningen og etableringen af de 
nye anlæg, skal ske i overensstemmelse med det ansøgte. 

2. Ved nedramning, i forbindelse med anlægsfasen, skal der anvendes afvær-
geforanstaltningen ”soft start” procedure, idet der er kendskab til fore-

komst af bilag IV arten marsvin i området. 

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 
ændringer af anlæggene eller anlægsmetoderne. 

4. 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 

http://www.kyst.dk/
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overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggenes endelige posi-
tion.  

5. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra 
udstedelsen af denne tilladelse. 

6. Anlæggenes ejer forpligter sig til at vedligeholde anlæggene i god og for-
svarlig stand.  

7. Tilladelsen til at etablere anlæggene og de opførte anlæg må ikke uden tilla-
delse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.  
 

8. Anlæggene eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 
regning, såfremt:  

 anlæggene ikke længere anvendes i henhold til de ansøgte formål, 

 anlæggene 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 
anlæggenes permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlæggene skal området bringes i en stand 
så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggenes 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 anlæggene for 
et, i forbindelse med anlæggenes tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 
ansvar.  

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for de projekterede konstruktioners 
sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på høringssvaret fra Søfartsstyrelsen. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

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

http://www.kyst.dk/
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I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. lagt vægt på de indkomne 
høringssvar, samt at formålet med projektet er at forbedre og øge den eksisterende 
rekreative brug af badeanstalten.  Det er videre vægtet, at der er tale om en mindre 
udvidelse af en eksisterende badeanstalt, hvor der i forvejen er stor rekreativ 
aktivitet, samt at badeanstalten er beliggende opad byen. Kystdirektoratet har 
desuden lagt vægt på, at der er tale om gendannelse af to vinger, som tager 
udgangspunkt i den oprindelige badeanstalt fra 1966, og at udvidelsen udføres i 
samme stil som de eksisterende anlæg. 

Af hensyn til mulig forekomst af bilag IV arten marsvin i området har 
Kystdirektoratet valgt at indsætte vilkår nr. 2, der medfører anvendelse af 
afværgeforanstaltningen ”soft start” procedure ved nedramning. 

 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i nærheden af Natura 2000-områder, men 
der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.  

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.   

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af bilag IV arten marsvin. Det er således vurderet, at projektet ikke vil 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for marsvinet. 
Kystdirektoratets vurdering skyldes bl.a., at projektet er placeret lige opad kysten, i 
et område, hvor der i forvejen foregår mange aktiviteter, samt at der er tale om et 
anlægsprojekt af begrænset omfang. Der skal desuden anvendes ”soft start” 

procedure i forbindelse med nedramningen (vilkår nr. 2), så eventuelle marsvin i 
eller i nærheden af projektområdet kan nå at forsvinde, førend nedramningen når 
sit maksimale lydniveau. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal 
udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.  

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af egne vurderinger, samt 
indkomne høringssvar. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter etablering af to vinger med et samlet areal på 720 m2, samt et 
bebyggelsesareal på 1100 m2. Tegninger af udvidelsen er vedlagt som bilag. 

De to nye vinger bygges ovenpå en delvis konstruktion af et sandfyldkar af L-
elementer på 4000 x 2400 mm, samt stålsøjler og betonbjælker på de yderste 
badebroer.  L-elementerne er valgt, dels på grund af sin store holdbarhed og dels 
for at bygningen arkitektonisk vil komme til at minde meget om de allerede 

http://www.kyst.dk/
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eksisterende betonspunsvægge. Derudover sikrer L-elementerne, at eventuelle 
bølger ikke slår badende gæster ind under konstruktionen. Søjle- og bjælke-
konstruktion er ligeledes valgt af arkitektoniske grunde, så de minder om den 
eksisterende træsøjle- og bjælkekonstruktion på det eksisterende anlæg. Samtidigt 
giver konstruktionen også mulighed for gennemstrømning af vand fra store bøjler, 
og dermed formindsker større og farlige udstrømninger fra bassinerne under høje 
vindforhold. Der sikres med sikkerhedsnet under konstruktionen.  Oven på det 
sandfyldte kar udføres der et armeret betondæk med fald ud mod bassinkanten. 
Betondækket er valgt for at give så solidt, statisk og holdbar konstruktion for 
østkystens efterårsstorme og dermed formindske vrid i konstruktionen. Ovenpå 
betondækket lægges der gulvplanker i varmebehandlet fyr på kileopbyggede strøer i 
samme dimensioner som eksisterende herre- og damebad. Alle nye bygninger, 
samt omklædningslokaler, udføres i varmebehandlet fyr og malet i samme 
eksisterende gråblå farve som resten af anlægget. For at sikre mod fremtidige 
vandstigninger og 100 års storme bliver anlægget udført, så der er en meter fra 
overkant gulvplanke til normal vandstand. Derudover udføres der yderligere 350 
mm betonkant i klublokaler, bad, saunaer etc., som sænkes ved dørene, hvor der 
udføres stormsikrings plader. 

For supplerende beskrivelser og detailtegninger henvises til ansøgningsmaterialet. 

Den sydlige vinge er primært tiltænkt naturist badning, samt udvidet sauna og 
klubfaciliteter for vinterbadeklubben Vikingeklubben Jomsborg. På den nye 
sydlige vinge etableres et nyt fælleshus, samt tilhørende depot. Desuden opføres 
nye brusefaciliteter og toiletter til klubbens medlemmer.  Sydligst på vingen 
etableres der to nye saunaer med forum, samt seks åbne omklædningskabiner, der 
kan bruges hele året rundt. De nye bygninger på den sydlige vinge opføres i samme 
stil som de allerede eksisterende træbygninger og tårne på Den permanente.  

Den nordlige vinge er opbygget af atten omklædningsafskærmninger, som udføres 
som de eksisterende kabiner på naturist dame- og herrebadet. Derudover etableres 
der et depot udformet som et hjørnetårn, for at skabe symmetri ift. den sydlige 
vinge. Den nordlige vinge er tiltænkt forskellige idrætsklubber, foreninger og 
skoler, som vil kunne være interesseret i at bruge anlægget. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke aftalt nærmere med overstående interessenter, og der bliver derfor 
ikke fortaget yderligere foranstaltninger, der tilgodeser de forskellige 
idrætsforeninger, klubber, mv. eller gravet yderligere ud i havbunden til evt. 
udspringstårne. Diverse myndighedsansøgning til de forskellige aktiviteter vil blive 
ansøgt separat, når der er udarbejdet konkrete brugs- og driftsaftaler for området. 
Der vil i sommerperioden være mulighed for, at benytte sig af den nordlige vinges 
omklædningsfaciliteter samt trædæk til solbadning. Den nordlige vinge vil derfor 
fungere som en del af det store centrale fællesområde.  

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Sø- 
fartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsvarsministe- 
riets Ejendomsstyrelse, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Moesgård Museum, 
Aarhus Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, 

http://www.kyst.dk/
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Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen.  

Nedenfor gengives de indkomne bemærkninger.  

 

Moesgård Museum skrev den 12. juli 2018 følgende:  

”Moesgård Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området med det formål 
at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter.  

Museet har på baggrund af dette ingen bemærkninger til det påtænkte arbejde.  

Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrag skal dette 
straks anmeldes til Moesgaard Museum i henhold til museumslovens §29 h:  

§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden  

spor af fortidsminder eller vrag, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter 
reglerne i § 28 og arbejdet skal standses.”  

 

Miljøstyrelsen skrev den 13. juli 2018 følgende:  

”Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til det ansøgte projekt.” 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 17. juli 2018 følgende:  

”Den ansøgte udvidelse af ”Den Permanente” ses ikke at give anledning til 

sejladssikkerhedsmæssige bemærkninger. 
 
Af hensyn til varsling af sejlende i området og efterfølgende opdatering af søkort 
over området bedes vedlagte bekendtgørelse og vurderingsskema anvendt i 
relevant omfang.” 

 

Friluftsrådet Aarhus skrev den 5. august 2018 følgende:  

”Friluftsrådet Aarhus mener ikke at den planlagte reetablering vil have nogen 
negativ indflydelse, heller ikke på eventuel forekomst af marsvin i området, og har 
ikke yderligere kommentarer/bemærkninger.” 

 

Klagevejledning 

Dette dokument indeholder to afgørelser:  

 afgørelse om at give tilladelse til projektet  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering  

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

For afgørelserne gælder følgende:  

http://www.kyst.dk/
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 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. 

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 

 

 

Anne Villadsgaard  
91 33 84 25  

avi@kyst.dk 

  

 

 

http://www.kyst.dk/
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Bilag: tegninger af udvidelsen.  
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Sydvinge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordvinge: 
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Kopi til: Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
Moesgård Museum, Aarhus Kommune samt sendt til orientering til Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 
Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og 
Geodatastyrelsen. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside. 

 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
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