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v. Bo Jürgensen 
 
 
 
 
 
 

Dispensation til sejlads med vandscootere – Struer MotorFestival 
 
Struer Kommune modtog den 9. maj  2022 ansøgning om dispensation til 
sejlads med vandscootere/jetski i forbindelse Struer Motorfestival. Arrange-
mentet er planlagt til at blive afholdt den d. 24. og 25. juni 2022 og dets pla-
cering fremgår af kort nedenfor. 

 
Arrangementet afholdes i et område, der er omfattet af Bekendtgørelse om 
regulering af ikkeerhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere 
m.v. og om lokale forskrifter om sejlads ved udlagte badeområder i badesæ-
sonen. Jævnfør bekendtgørelsens §3 er der et generelt forbud mod sejlads in-
denfor 300 meter fra kystlinjen. Arrangementet kræver derfor dispensation i 
henhold til bekendtgørelsens § 4.    
 
 
Afgørelse 
Struer Kommune giver hermed dispensation til sejlads med vandscootere/jet-
ski indenfor 300 meter fra kystlinjen som ansøgt. Dispensationen er givet i 
henhold til § 4 i vandscooterbekendtgørelsen. 
 
Dispensationen vedrører alene bekendtgørelsens § 3. Tilladelser efter anden 
lovgivning kan være nødvendig.  
 
Dispensationen er alene gældende for det ansøgte arrangement den 24. og 
25. juni 2022.  
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Dispensationen er givet på følgende vilkår; 
 Jetski/vandscootere må kun anvendes den d. 24. og 25. juni 2022 i 

tidsrummet fra kl. 10.00-20.00 lørdag og søndag fra kl. 10.00-18.00. 
 Jetski/vandscootere må kun anvendes til det ansøgte arrangement, 
 Jetski/vandscootere må kun anvendes indenfor det på kortet angivne 

område 
 Arrangørerne skal lave aftale om hvor optagning af vandscoo-

tere/jetski skal ske med Holstebro Struer Havn. 
 Førerne af vandscootere og jetski skal have de fornødne tilladelser. 

 
Vurdering 
Kommunen har i sin behandling af sagen lagt vægt på at arrangementet af-
holdes inde i havnebassinet i erhvervshavnen og der er tale om et arrange-
ment af interesse for almenheden. Samt at arrangementet har midlertidig ka-
rakter.   
 
Yderligere oplysninger 
I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at havnechefen for industrihav-
nen har godkendt at havnen kan anvendes til formålet. Endvidere er det op-
lyst, at man forud for sejladsen i havnebassinet vil etablere flydespærring, så 
jetskikørene ikke kommer i nærheden af østkajen som er under reparation.     
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen kan ifølge Naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må dispensati-
onen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder 
dispensationen. Klagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve klagens op-
sættende virkning. 

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offent-
lige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger 
med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttel-
sesloven.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende 
klageportalen findes på https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLogin-
Provider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External. Du klager via kla-
geportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgi-
vet, når den er tilgængelig for Struer Kommune via klageportalen.  
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900kr for borgere og 1.800kr for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis 
Struer Kommune fastholder afgørelsen, sender Struer Kommune klagen vi-
dere til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresen-
delsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Kla-
geportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 
du sende en begrundet anmodning til Struer Kommune. Struer Kommune vi-
deresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, 
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hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naev-
neneshus.dk/. 

Klagen skal være modtaget inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse.  

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måne-
der, fra du har modtaget dette brev. 

Denne afgørelse er sendt til følgende klageberettigede; 
 

 Ansøger: Struer Motorfestival /v. Bo L. Jürgensen 
 Ejer: Holstebro Struer Havn havn@struer.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Midt- og Vestjyllands Politi mvjyl@politi.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk; 

dn@dn.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; struer@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-

land@gmail.com 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Jagtforeningerne i Struer Kommune,  frands.jensen@altiboxmail.dk 
 Holstebro Museum, mette.klingenberg@holstebro-museum.dk 

 
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Friis Larsen 
Struer Kommune 
 


