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6. Husbåde i Kragenæs Havn

Sagsnummer: 01.02.05-P25-47-19

Sagsbehandler: Trine Kristoffersen

Sagsfremstilling

Kragenæs Marina har ansøgt Lolland Kommune om tilladelse til at udlægge op til 12 husbåde 
til ferieformål i Kragenæs Havn, som kan understøtte kystturismen i Kragenæs og på Lolland 
som helhed. 

Kragenæs Marina fik i april 2019 tilladelse til at udlægge én husbåd af hhv. Kystdirektoratet og 
Lolland Kommune med henblik på at kunne undersøge efterspørgslen på husbåde i havnen. 
Men da husbåde er et nyt emne i Lolland Kommunes turistplanlægning og i større skala kan 
have indvirkning på havnens tilbud til lystsejlere bedes nu om en tilkendegivelse af, om der 
kan meddeles tilladelse til 12 husbåde i Kragenæs Havn. 

I Kragenæs Havn ligger en del af lystbådepladserne ubrugte hen. Samtidig oplever Kragenæs 
Camping en stigende interesse for leje af campinghytter, og ønsker derfor at imødekomme 
begge udviklingstendenser ved at udlægge husbåde til ferieformål i lystbådehavnen. Det er 
Kragenæs Marina's forventning, at flere husbåde vil kunne tiltrække flere turister og skabe 
mere liv i Kragenæs havn. Denne forventningen stemmer overens med den erhvervsdrivende 
fond Dansk kyst- og Naturturismes rapport ”Feriehus i Nye Rammer” se vedhæftede bilag 1, 
som konkluderer, at husbåde potentielt kan afhjælpe den stagnering i overnatninger, som 
campingpladser og lystbådehavne oplever i disse år. 

De 12 husbåde vil blive udlagt således, at de optager 12 lystbådpladser, som samlet set svarer 
til ca. 2 % af havnens samlede vandareal. Der er et ønske om at kunne udlægge to forskellige 
størrelser husbåde på op til 40 m2. Bådpladserne vil blive udlejet på samme vilkår som til 
lystbådejere.    

Husbådenes spildevand planlægges tilsluttet til eksisterende kloak. Spildevandstilslutningen vil 
være synlig mellem husbåden og broen, som husbåden er fortøjret til. Herfra vil 
spildevandsledningen blive trukket under nærmeste bådebro og vurderes, på denne strækning, 
at være mindre skæmmende for havnemiljøet.

Teknik- og Miljømyndigheden vurderer samlet set, at 12 husbåde i Kragenæs Havn vil kunne 
indpasses i havnemiljøet og de nærmeste omgivelser. Det vurderes, at husbåde op til 40 m2, 
med en anvendelse til ferieformål, er en naturlig del af miljøet i Kragenæs lystbådehavn, og at 
der er plads til at udlægge husbåde, uden at det sker på bekostning af lokale lystbådejere 
og/eller sejlende turister. 

Projektet vurderes at have potentiale til at styrke kystturismen i Lolland kommune og er i tråd 
med det planmæssige udviklingsmål, der er fastsat i kommuneplanramme 379-T1 
Turistområde i Kragenæs. 

 

Planmæssige forhold/Lovgrundlag
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Husbåde i Kragenæs Havn er i overensstemmelse med kommuneplanramme 379-T1- 
Turistområde i Kragenæs og vurderes at være indenfor rammerne af lokalplan 379-13 
Campingplads og lystbådehavn i Kragenæs. 

Projektet forudsætter tilladelse fra hhv. Kystdirektoratet, som er myndighed i forbindelse med 
anlæg på søterritoriet samt Lolland Kommunes plan-, bygge- og miljømyndigheden.   

Høring/udtalelse

Vedrørende ansøgning fra Kragenæs Marina om tilladelse til udlægning af op til 12 husbåde i 
Havnen, har Lolland Erhvervshavn følgende bemærkninger:

Vore regler er fastlagt i ”Ordensreglement 2011, gældende for Femø Havn, Vesterby Havn, 
Askø Havn og Kragenæs Havn”, samt ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse 
af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004”.

1. Vi ser ingen konflikt i relation til gældende regler.

2. Tilstedeværelse af husbåde i en ”Marina med tilhørende campingplads” falder efter vores 
vurdering naurlig indenfor aktiviteterne i Kragenæs Havn, som er en havn af denne type.

3. Der er efter vores vurdering tilstrækkeligt med ledige bådpladser i marinaen til at kunne 
rumme op til 12 husbåde. Kragenæs Marina råder over ca. 250 bådpladser, hvoraf flere 
gennem en årrække har været ledige.

4. Vi forstår Kragenæs Marina Lystcamp’s ønske om at tiltrække ekstra aktivitet, som kan 
bidrage positivt ift. både overnatningstal og omsætning.

Havneadministrationen kan dermed anbefale, at der gives tilladelse til udlægning af husbåde 
med henblik på fortsat udvikling af Kragenæs Marina. 

 

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheder indstiller, at Teknisk Udvalg:

1. tager stilling til, om der kan tillades udlæg af op til 12 husbåde i Kragenæs Havn

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Fraværende: Bente Borreskov
 
Godkendt.
 
Bådene skal godkendes af havnens ejer.
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Bilag

 feriehus-i-nye-rammer

 

Bilag/Punkt_6_Bilag_1_feriehusinyerammer.pdf
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