Tilskud til fjernelse af skæmmende skibsvrag i 2018
Information om ansøgningen
Hav nødvendige bilag parat (som beskrevet i introduktionen), inden du går videre.
Titel på ansøgningen
Amager Strandpark, fjernelse af skibsvraget Idun

Eventuel bjærgningstilladelse fra Søfartsstyrelsen.
Sag nr. 2018018814

Beskrivelse af vraget, dets tilstand samt omgivelser
Vragets længde

Vragets bredde

17 m

5m

Vragets højde over havbunden

Vanddybde

5m

3m

Skibsnavn

Skibstype

Idun

slæbebåd

Skrogmateriale

Eventuel last

stål

Vragets tilstand
Fartøjet har ligget sunket på positionen siden en storm i 2014. Den er hentet til Danmark fra Sverige og har været benyttet som husbåd. Vraget er i forfald og
er visuelt skæmmende og til væsentlig gene for brugerne af Amager Strandpark.

Påvirkning af det omgivne miljø
Havbunden ved vraget består af fast sandbund. Vraget er efter strandingen vurderet til ikke at udgøre en forurenings trussel. Det forventes ikke at påvirke det
omgivende miljø ved fjernelse.

Kilder til oplysningerne
Tilbudsgiver har besigtiget vraget og beskrevet det i deres tilbud. Desuden har vi afholdt et møde med tilbudsgiver om vraget.
Københavns Kommune har vurderet forurenings trussel.

Vragets placering
Længdegrader (E)

Breddegrader (N)

E012gr 36´31.80

N055gr 39´52.50

Angiv datum
WGS84
ED50
Andet

Matrikelnummer

Ejerlav

Kommune

Beskriv placeringen af vraget
Vraget ligger ud for Amager Strand ved Helgoland Badeanstalt, uden for badevandslinjen, som er 100 m. fra kysten, målt ved øverste daglige vande. Vraget
ligger i en vinkel med henholdsvis 165 og 187 m. til kysten.
Helgoland Badeanstalt er ikke medregnet til kystlinjen, da der ikke er tale om et landanlæg, men et såkaldt pæleværk på havarealet.

Vedhæft kortoversigt, hvor vragets position er markeret.
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Angiv hvad det vedhæftede bilag indholder.
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Helgoland Opmåling af skibsvrag.pdf 164 KB

Landinspektør opmåling af skibsvraget

Beskrivelse af projektet
Beskriv det projekt, der søges tilskud til.
Projektets formål er af få fjernet, samt lovligt bortskaffe og ophugge skibsvraget IDUN, som ligger kystnært. Vraget er visuelt skæmmende og har i mange år
været til væsentlig gene.
Københavns Kommune har fra Kystdirektoratet modtaget dokumentation for at ejeren ikke har midler til at forestå fjernelsen af Skibsvraget. Se bilag Udskrift
af dombogen vedr. sag SS1-14879/2016.
Skibsvraget IDUN ligger kystnært knap 200 meter fra kysten ved Amager Strandpark og ca. 110 meter fra Helgoland Badeanstalt, hvor det forliste i en storm i
2014.
Slæbebåden har siden 2012 generet gæster på Amager Strandpark ved, at bådens ejer ulovligt ankrede den op i området ud for Amager Strandpark ved
Helgoland Badeanstalt og senere, da vraget efter stormen har ligget på grund, i forfald og skæmmet havudsigten.
Der har været badestrand på Amagers østkyst siden 1930’erne. Den nyanlagte Amager Strandpark åbnede i august 2005 og er Københavns største strand
kun 5 km fra centrum. Amager Strandpark har både klitlandskab, lagune og bypark med de grønne områder Tiøren og Femøren og er fredet som rekreativt
område med masser af aktiviteter året rundt.
Amager Strandpark har aktivitetsredskaber til fri afbenyttelse fx basketballkurve, beachvolleybane, fodboldmål og en træningspavillon. Sportsklubber bruger
stranden både til hverdag og stævner, og der bliver løbende afholdt koncerter og andre kulturelle begivenheder.
I vandet kan du:
Svømme havsvømning, dykke i dykkerbanen, hoppe i fra en udsprings-ø, dyrke windsurfing og kitesurfing, leje kajak, SUP’s (surfboard til at stå og padle på),
kanoer, vandcykler mv., lystfiske samt sejle (max. 3 knob) og lægge til i anløbshavnen gratis.
På land kan du:
Bruge parkourtræningsbaner, træningspavillon og barrer til styrketræning, spille beachvolley og strandfodbold samt løbe på rulleskøjter, løbehjul mv. på god
asfaltbelægning. Der er store beachvolleybaner, græsarealer til boldspil, picnic, hygge og leg.
Endelig er der 18 strandforretninger.
Besøgs målinger i Amager Strandpark fra 2013 viser, at der fra april til september 2013 var 1.709.000 besøgende. Det vurderes, at tallet ikke er faldet siden
2013.
Besøgs statistik for Helgoland for 2017 viser, at der fordelt på hele året var knap 157.000 besøgende. Helgoland benyttes også til vinterbadning.

Vedhæft eventuel bilag.
Idun - Udskrift af dombogen.pdf 72 KB

Angiv hvad det vedhæftede bilag indholder.
Udskrift af dombogen vedr. sag SS1-14879/2016

Redegørelse for bjærgningsoperation, transport og bortskaffelse
Beskriv bjærgningsoperationen
Vraget bjærges i sin helhed. Der benyttes flydekran til opgaven. Som forberedelse til bjærgningen monteres løftestropper under vraget. Flydespærringer
holdes i beredskab til at indeslutte eventuelt olieudslip.

Fartøjsmateriel
Der benyttes stor flydekran med hjælpefartøj til opgaven.

Transport af vraget
Transport og bortskaffelse: Vraget forsejles hængende i kranens stropper til godkendt miljøplads på Prøvestenshavnen (H.J. Hansen). Distancen er ca. 1,5
sm.
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Bortskaffelse af vraget
Vraget sættes af på miljøpladsen, hvor det hugges op og miljøbehandles.
Bjærgningsoperationen udføres efter gældende Miljølovgivning og gældende sikkerhedsmæssige forskrifter efterleves. Projektet færdigmeldes, når der ligger
dokumentation for bortskaffelse af vraget.

Vedhæft tidsplan.

Angiv hvad det vedhæftede bilag indholder.

Tidsplan.pdf 4 KB

Tidsplan for bjærgning

Projektets udgifter
Beløb der søges om
780000 kr. ekskl. moms
Oplys budget for projektets samlede udgifter
780000 kr. ekskl. moms

Vedhæft budget og eventuelt indhendtede tilbud på bjærgning samt
bortskaffelse.

Angiv hvad det vedhæftede bilag indholder.

Projektets udgifter.pdf 5 KB

Budget og tilbud på bjærgning og bortskaffelse

Idun Amager tilbud 23.05.pdf 105 KB

Tilbud

IDUN Bjærgningsplan 23.05.pdf 187 KB

Bjærgningsplan

Oplysninger om ejerforhold
Dokumentation for fremlysning af ejer

Kommunen er juridisk ansvarlig i forhold til tredjpart
Københavns Kommune har indhentet samtykkeerklæring vedr. bjærgning af skibsvrag, fra skibets ejer, hvor ejer fraskriver sig retten til vraget i tilfælde af
gennemført bjærgning.

Ejer har ikke midler til fjernenelse af vraget
Udskrift af dombogen vedr. sag SS1-14879/2016 (bilaget er uplodet under beskrivelse af projektet).
Af domme fremgår at ejeren ikke har midler til en fjernelse af skibsvraget. Dette fremgår også af samtykkeerklæring vedr. bjærgning af skibsvrag, fra skibets
ejer.

Information om ansøger
Ansøger

Er ansøger

Ansøger vil typisk være en kommune.
Kommune
Repræsentant
En ansøger kan lade sig repræsentere af en
rådgiver (konsulent, entreprenør, e.l.).

Hvem håndterer ansøgningen?
Ansøger selv
Rådgiver

Ansøger
CVR-Nummer
64942212
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Virksomhedens navn
KØBENHAVNS KOMMUNE
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Virksomhedens adresse

Virksomhedens telefonnummer

Borups Allé 177, 2400 København NV

70808000

Virksomhedens email

Virksomhedens faxnummer

kundesupport@ks.kk.dk

Ansøgers kontaktperson
Navn
Marie Grum-Schwensen

E-mail adresse

Direkte telefon

margru@tmf.kk.dk

51371910

Send
Offentliggørelse og udlevering
De henvendelser Kystdirektoratet modtager, kan blive udleveret eller offentliggjort, f.eks. i forbindelse med høringer og anmodning om aktindsigt.
I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, ikke blive udleveret eller offentliggjort. Det samme gælder
oplysninger, som efter anden lovgivning er undtaget fra at blive udleveret eller offentliggjort.
Accepterer evt. offentliggørelse og udlevering
Ja
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Kvittering
Hvis du vil have en kopi af blanketten, du har udfyldt, skal du vælge ’Send kvittering til email’.

