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15. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af 
rådighedsbeløb til Klintholm Havn - Omlægning til Offshore 
aktiviteter 

Sagsnr.: 20/4796 - Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om kommunes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling
 I forbindelse med den øget opmærksomhed på Klintholm Havn og placering af Vattenfall som 
serviceenhed for vindmølleparken på Krigers Flak, er Offshore aktiviteter i havene blevet interessant 
for andre virksomheder, som gerne vil placere deres aktivitet på havnen. Samtidigt er der et øget pres 
fra lystsejlerne og især store både, samt et aktivt fiskermiljø i havnen.

For at kunne servicere den øgede aktivitet, de eksisterende fiskere samt den øgede opmærksomhed 
fra lystsejlerne, er det nødvendigt at iværksætte forskellige tiltag, bl.a. for at sikre indsejlingen og 
mindske bølgeaktiviteten i yderbassinet. 

Derfor har kommunalbestyrelsen i den godkendte investeringsoversigt for 2020-2023 afsat 11 mio. kr. 
til projektet i 2020. 

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 11. mio. kr. i 
2020 til Klintholm Havn – Omlægning til Offshore aktiviteter. 

Midlerne skal bruges på etablering af en ny læmole for at forbedre indsejling til havnen og skabe ro i 
yderbassinet, så der kommer mere brugbar havneareal året rundt. 

Projektet projekteres, udbydes og udføres i løbet af 2020, så havne er klar når Offshore aktiviteterne 
opstarter i 2021. 

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.) 
Bevillingsønske Konto 2020 2021 2022 2023
Drift      
Anlæg Klintholm Havn – 

omlægning til Offshore 
aktiviteter 

  11.000    

Afledt drift      
Finansiering      
Drift      
Afsat 
rådighedsbeløb

Klintholm Havn – 
omlægning til Offshore 
aktiviteter

 -11.000    

Kassebeholdning      
Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det 
modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden 
fortegn. 

Økonomi
Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2020-
2023 er afsat rådighedsbeløb i 2020 på 11 mio. kr. til anlægsprojektet ”Klintholm Havn - Omlægning til 
Offshore aktiviteter”. Rådighedsbeløbet kan herefter frigives til projektet.
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Indstilling
Administrationen indstiller, 

at der gives en anlægsbevilling på i alt 11 mio. kr. i 2020

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 11 mio. kr. i 2020 til Klintholm Havn – Omlægning 
til offshore aktiviteter. 

Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 04-03-2020
Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 17-03-2020
Indstillingen anbefales.  
 


