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Til adressaterne på vedlagte høringsliste    

   

  

 

 
 
 
Høring af udkast til bekendtgørelse om kommunale forskrifter 
om forbud mod ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse 
hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder i badesæsonen 
 
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om 

kommunale forskrifter om forbud mod ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse 

hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder i badesæsonen i høring.  

 

Bekendtgørelsen er en opfølgning på en ændring af naturbeskyttelsesloven ved lov 

nr. 169 af 27. februar 2019, der er trådt i kraft den 1. marts 2019. 

 

Med lovændringen er miljø- og fødevareministeren bemyndiget til at fastsætte 

regler om, at kommunalbestyrelsen på eget initiativ kan fastsætte lokale forskrifter 

om forbud mod sejlads for at varetage hensyn til bl.a. badegæsterne ved strande i 

badesæsonen - dvs. på de tidspunkter og de steder, hvor der erfaringsmæssigt er 

mange badende og besøgende. 

 

Lovændringen supplerer de muligheder, som politikredsene i samarbejde med 

kommunalbestyrelsen i dag har i medfør af ordensbekendtgørelsen for at regulere 

sejlads med vandscootere, speedbåde m.m. 

 

Bekendtgørelsen fastsætter, jf. § 29, stk. 5, i den ændrede naturbeskyttelseslov,    

nærmere regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter efter § 

29, stk. 3, herunder om disses indhold, om forudgående høring af politiet og 

inddragelse af offentligheden, om offentliggørelse af vedtagne forskrifter og om straf 

for overtrædelse af kommunale forskrifter. 

 

Når høringen er gennemført, vil Miljø- og Fødevareministeriet foretage en teknisk 

sammenskrivning og opdatering af den gældende bekendtgørelse om 

ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet (vandscooterbekendtgørelsen) med den 

ændring af vandscooterbekendtgørelsen (etablering af trænings- og prøvebaner mhp 

opnåelse af vandscooterførerbevis), som var i høring i slutningen af 2018, samt 

denne bekendtgørelse om lokale forskrifter.  

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Miljø- og Fødevareministeriet 

(mfvm@mfvm.dk) med angivelse af journalnummer 2018-14599 senest fredag  

den 5. april 2019 kl. 12.00. 
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Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen kan rettes til  

chefkonsulent Nina Herskind niher@mfvm.dk indtil den 18. marts 2019 og derefter 

til undertegnede på lim@mfvm.dk. 

 

Udkastet til bekendtgørelse er desuden lagt på Høringsportalen.
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Med venlig hilsen  

Lissi Mørch 

lim@mfvm.dk 

 
 

                                                             
1 Behandling af personoplysninger  

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen, hvilket indebærer, at afgivelse af høringssvar 

samtidig opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse. 

Bemærk, at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være behov 

for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene indgår 

personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed med 

henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger vil også 

kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af høringen og som 

offentliggøres efter høringen. 

 

Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få indsigt 

i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald er det 

ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og Fødevareministeriets Data 

Protection Officer (DPO) er Kasia Torian DPO@mfvm.dk, telf. 93 59 70 11. Det er muligt at 

klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. 
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