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Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om forbud mod 
ikkeerhvervsmæssig sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer 
ved udlagte badeområder i badesæsonen 
 
I medfør af § 29, stk. 5, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1122 af 3. september 2018, som ændret ved lov nr. lov nr. 169 af 27. februar 2019 og lov nr. 
171 af 27. februar 2019, fastsættes: 
 
  § 1. Kommunalbestyrelsen kan i overensstemmelse med reglerne i §§ 2-9 vedtage lokale 
forskrifter, hvorefter ikkeerhvervsmæssig sejlads på havet med visse hurtigtsejlende fartøjer 
forbydes helt eller delvist i badesæsonen ved områder, som i en kommuneplan er udlagt til 
badeformål, jf. § 29, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse.        
 
    § 2. Der kan fastsættes lokale forskrifter ved områder, der er udlagt til badeformål i 
kommuneplanen (badeområder), jf. § 1, på strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er mange 
badende og f.eks. kano- og kajakroere eller andre småfartøjer, og hvor et forbud efter 
kommunalbestyrelsens vurdering er nødvendigt af hensyn til friluftslivet, de rekreative 
interesser og de badendes sikkerhed. 
        Stk. 2. Lokale forskrifter om sejladsforbud kan omfatte en zone på op til 300 meter fra 
kysten.   

    § 3. Lokale forskrifter skal som minimum indeholde bestemmelser om  
1) hvilke fartøjer, forskriften omfatter, 
2) afgrænsning af de badeområder, som forskriften gælder for, og  
3) hvilken periode forskriften gælder for.    

   § 4. Følgende fartøjer kan omfattes af lokale forskrifter, som nævnt i § 1:   
a) vandscootere m.v., dvs. fartøjer, der er omfattet af reglerne om regulering af ikke-

erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v., 
(vandscooterbekendtgørelsen) og 

b) fartøjer, som er omfattet af reglerne om beviskrav til førere af visse motordrevne 
fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (speedbådsførerbekendtgørelsen).  

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte lokale forskrifter, hvorefter et sejladsforbud 
kun omfatter nærmere bestemte af de i stk. 1 nævnte fartøjstyper.  
 
    § 5. Lokale forskrifter kan fastsættes for perioden fra 1. juni til 1. september 
(badesæsonen). Kommunalbestyrelsen kan for enkelte eller for alle de i § 1 nævnte 
badeområder i kommunen forlænge badesæsonen til 15. september, hvis 
kommunalbestyrelsen også har forlænget sæsonen tilsvarende efter reglerne om badevand og 
badeområder (badevandsbekendtgørelsen).   

                                                             

 
1
 MFVM-2018-14599  

 



 

 

 

      Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte lokale forskrifter, hvorefter et sejladsforbud 
kun skal gælde i dele af badesæsonen.  
 
       § 6. I lokale forskrifter kan kommunalbestyrelsen undtage visse former for sejlads fra 
regler i forskriften om forbud mod sejlads, således at f.eks. sejlklubber, kajakklubber og 
svømmeklubber og øvrige vandsportsforeninger har mulighed for at anvende følgebåde, 
redningsbåde og lignende ved undervisning, træning og stævner.  

    § 7. Forud for kommunalbestyrelsens bekendtgørelse af et forslag til lokale forskrifter efter 
§ 8, skal forslaget være koordineret med den lokale politikreds af hensyn til gældende eller 
planlagte regler om sejlads, der er udstedt eller kan udstedes i medfør af regler om politiets 
sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed 
m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 
(ordensbekendtgørelsen).  
      
    § 8. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af forslag til lokale 
forskrifter om begrænsning af sejlads, herunder af kortbilag over det område, som forslaget 
skal omfatte.  
     Stk. 2. Offentlig bekendtgørelse af forslag kan ske udelukkende digitalt. 
     Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal særskilt orientere ejerne af de kystejendomme, der 
støder op til de områder, der er omfattet af forslaget, og lokale vandsportsforeninger og lign. 
med lokalt tilhørsforhold om det offentliggjorte forlag.    
 
   § 9. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre vedtagne lokale forskrifter. Forskrifterne skal 
indeholde kortbilag, der viser, hvor forbuddet er gældende. 
    Stk. 2. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere informere om lokale forskrifter f.eks. ved 
afmærkning på stedet, hvis dette kan ske i overensstemmelse med anden lovgivning. Sådan  
information erstatter ikke offentliggørelse efter stk. 1.  

   § 10. Overtrædelse af kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af lovens § 29, stk. 3, 
straffes med bøde. 
   Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel.  
 
    § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den …..(april 2019).   

 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, den       2019 

 

 

Jakob Ellemann-Jensen 
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