Københavns Vestegns Politi

Reglement for sejlads
Reglement for sejlads med motorbåde, herunder vandscootere og jetski og luftpudefartøjer og
andre motordrevne fartøjer af tilsvarende karakter, og for brætsejlads ud for kyststrækningen i
Københavns Vestegns Politi
I medfør af ordensbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005
om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige
sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger med senere
ændringer, § 14, stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 18, stk. 1 og stk. 3, bestemmes følgende:
Område for reglementet
§ 1 Reglementet gælder for sejlads inden for en afstand af 300 meter ud for kyststrækninger i
Københavns Vestegns Politikreds med fartøjer (motorbåde, herunder vandscootere, jetski og
luftpudefartøjer og andre motordrevne fartøjer af tilsvarende karakter, sejlende droner, samt
brætsejlads med og uden motorkraft), som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller
reglement udstedt i medfør af lov, herunder bekendtgørelse nr. 1083 af 20. november 2009 om
søvejsregler, bekendtgørelse nr. 809 af 9. august 2019 (om regulering af ikke erhvervsmæssig
sejlads med vandscootere m.v.), bekendtgørelse nr. 663 af 20. maj 2020 (om krav til
vandscooterførere), bekendtgørelse nr. 749 af 29. maj 2020 (om krav til speedbådsførere) samt
havnereglementer, herunder for Københavns Havn, eller lignende.
Stk. 2 Københavns Vestegns Politikreds kyststrækning afgrænses mod øst af kommunegrænsen
mellem Københavns Kommune og Hvidovre Kommune (en linje vinkelret ud fra Harrestrup Å´s
udløb i Kalvebod Strand) og mod vest af kommunegrænsen mellem Ishøj Kommune og Greve
Kommune (en linje vinkelret på kysten ud for den østlige begrænsning af parkeringsarealet ved
Lynghuse).
Stk. 3 Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer (inkl. sejlende droner) i handelsflåden, fartøjer i
rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål eller erhvervsmæssigt
fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.
Førere af fartøjer m.v.
§ 2 Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.
Stk. 2 Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.
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Generelt
§ 3 Sejlads med fartøjer skal foregå sådan,
1) at sejladsen ikke er til hinder eller ulempe for anden sejlads,
2) at sejladsen ikke er til hinder eller ulempe for badende, og sådan
3) at sejladsen ikke medfører unødig støj til ulempe for andre.
Stk. 2 Sejlads med motordrevet fartøj må alene foregå, når fartøjet er på vej til eller fra kysten
eller havne, og skal altid foregå vinkelret på kystlinjen.
Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke, når sejladsen foregår i en afmærket sejlrende.
Stk. 4 Sejlads med motordrevet fartøj må ikke ske med så stor hastighed, at bådskroget løfter sig
op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

Sejlads med fartøjer, der er trækkraft for vandskiløbere og lignende
§ 4 Det trækkende fartøj skal være bemandet af mindst to personer på 16 år eller derover til udkig
for og agter. Den ene af de to personer kan være føreren.
Stk. 2 Sejladsen kan foregå med den nødvendige hastighed, jf. dog stk. 3-4.
Stk. 3 Sejladsen, herunder ved start og afsætning, skal foregå under iagttagelse af særlig
agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.
Stk. 4 Ved afsætning af vandskiløbere og lignende ind mod kysten eller havne, skal det trækkende
fartøjs hastighed nedsættes til maksimalt fem knob, før det drejer.
Sejlads med vandscootere og luftpudefartøjer og andre motordrevne fartøjer af
tilsvarende karakter
§ 5 Sejlads skal foregå med en hastighed på maksimalt 5 knob.
Stk. 2 Der må alene foretages direkte gennemsejling af 300 meter zonen.
Stk. 3 Ved isætning, optagning eller hjemføring i vandet fra eller til en havn skal sejlløbet følges til
og fra havnen.
Stk. 4 Såfremt der i nærheden er anlagt faste landingspladser eller der ved markering er fastlagt
særlige veje eller korridorer ud til 300 meter zonen, skal disse anvendes.
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Straf
§ 6 Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.
Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens kapitel 5.
Ikrafttræden
§ 7 Dette reglement træder i kraft den 15. september 2021.
Stk. 2 Tidligere udstedte reglementer om sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden
motorkraft i Københavns Vestegns Politikreds eller i de tidligere tilsvarende politikredse ophæves
fra denne dato.

Københavns Vestegns Politi, den 1. september 2021

Kim Christiansen
Politidirektør
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