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NOTAT 

Ansøgning om etablering af badezone på Islands Brygge 38   

Ansøger 

Sekretariat & Byudvikling, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 

Københavns Kommune 

v/ Mira Kirk Hedemann, hy3c@kff.kk.dk   

 

Driftsansvarlig er Kultur- og Fritidsforvaltningen,  

Ejendomsdrift & Service 

v/Lars Amelang larsam@kff.kk.dk  

 

Islands Brygge 38, Sydhavnen 

Badezone ud for Islands Brygge 38, matrikel 111. 

Ejer af bolværk og det bagvedliggende landareal er Ejerforeningen 

Havnebryggen Polaris. 

 

 
Den ønskede placering for en badezone er markeret med rød stiplet linje på kortet 

 

Tidspunkt 

Badezonen ønskes etableret og ibrugtaget hurtigst muligt. Etablering 

kan ske umiddelbart efter godkendelse af Teknik- og 

Miljøforvaltningen, By & Havn samt Politiet. 
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Periode 

Badezonen vil være åben hele året. 

 

Beskrivelse af badezonen 

Badezonen vil blive knyttet til kajkanten, og etableres ud fra By & 

Havns kravspecifikationer af 17. juli 2015 samt Havnereglementet for 

Københavns Havn af 1. juli 2016. 

 

Udformning af badezonen 

Den endelige udformning er ikke bestemt, og afklares med By & 

Havn samt grundejer.  

 

Zonen vil have en maksimal bredde på maksimalt 16 m. 

Zonen etableres umiddelbart op til kajkanten.  

 

Der etableres det i kravspecifikationen påkrævede redningsudstyr og 

afmærkning af zonen. 

 

Vanddybde 

Vanddybden på den givne placering i havneløbet på Islands Brygge er 

6,2-8 meter. Der er således ingen fare for, at de badende kommer i 

berøring med sedimentet. 

 

Skiltning  

På kajarealet opsættes tydeligt skilt med teksten:  

”Badning tilladt indenfor det afmærkede område. Badning sker på 

eget ansvar”  

 

Skiltet vil desuden henvise til Københavns Kommunes varselssystem 

for badevand på nettet og på app.  

 

Skiltet vil bære Københavns Kommunes logo samt 

kontaktinformation på Ejendomsdrift & Service, der er ansvarlig for 

badezonen. 

 

Dertil opsættes også et elektronisk varslingsskilt, som giver besked 

om, hvorvidt vandkvaliteten på det givne tidspunkt er godkendt til 

badning eller ej.   

 

Overløbsudledninger 

Der er et overløb syd for badezonens placering (markeret med en rød 

trekant på kortet på side 1). Den sydligste flydespærring i badezonen 

placeres minimum 200 meter væk fra overløbet.  

 

Det elektroniske varslingsskilt, der opsættes ved badezonen, vil 

orientere badende gæster om, hvorvidt vandkvaliteten på det givne 

tidspunkt er godkendt til badning eller ej. Med dertilhørende skiltning, 
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der tilråder alle badende at orientere sig om badevandskvaliteten på 

nettet og på app inden badning, mener Kultur- og Fritidsforvaltningen, 

at der er tilstrækkelig sikkerhed for de badende. 

 

Affaldshåndtering  

Der udarbejdes en plan for affaldshåndtering i samarbejde med 

Ejerforeningen Havnebryggen Polaris. Københavns Kommune 

opsætter affaldsspande og laver en driftsaftale med Ejerforeningens 

driftsfolk eller med anden virksomhed.  

 

Adgang til toilet 

Hvis Ejerforeningen ønsker adgang til toilet for badende gæster, så 

opsætter Kultur- og Fritidsforvaltningen et midlertidigt toilet i 

badesæsonen fra 1. juni – 30. september ved badezonen. Ellers 

henvises der til offentlige toiletter ved havnebadet på Islands Brygge.  

 

 


