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Frederikssund, den 12. februar 2012. DK/dk
Orientering om Roskilde Fjordudvalg
I 1995 besluttede Trafikministeriet, at den løbende vedligeholdelse af farvandsafmærkningen i den
sydlige del af Roskilde Fjord fremover skulle finansieres af "Roskilde Fjordudvalg" (RFU), et pålagt
samarbejde mellem lystbådehavne og -broer syd for Frederikssund Trafikhavn. Aktuelt er der 18
medlemmer af RFU, jf. hjemmesidens menupunkter om Vedtægt samt fortegnelsen ”Havne”.
Af vedtægten for RFU fremgår det, at forvaltningen af opgaven varetages af Roskilde kommune og
RFU i fællesskab. Det er aftalt mellem RFU og den af kommunen udpegede ansvarlige ("RFU
Sekretær"), at kommunen varetager en række administrative opgaver, således evt. udbud og aftale
(vedr. entreprenøren), kasse- og bogholderifunktionen for RFU samt det at fungere som ’officiel’
postkasse og arkiv for RFU.
Hvert medlem (dvs. havn eller bro) udpeger en repræsentant til RFU, og disse repræsentanter
mødes 1 gang årligt til et årsmøde, hvor der holdes status for RFU’s indsats og økonomi, og hvor
der vælges en bestyrelse bestående af 5 repræsentanter til at stå for det kommende års aktiviteter
og beslutninger, jf. fortegnelserne ”Repræsentanter” og ”Funktioner/personer”.
RFU vedligeholder p.t. 111 sømærker. Disse ligger alle inden for området dækket af søkort 118, og
fra hjemmesidens forside er der såvel adgang til 5 kortudsnit af søkort 118 visende sømærkernes
nummerering som til en fortegnelse over sømærkernes position, type, form mm. De enkelte
sømærker i Lilleørenden ind til Jyllinge er ikke vist på søkort 118, men er vist i et supplerende
håndtegnet kort. Som en generel regel sættes sømærkerne med minimum 2,2 m vanddybde på
den ’rigtige’ side af sømærket.
Det fysiske arbejde med den løbende vedligeholdelse af sømærkerne har RFU overdraget til en
entreprenør. Vilkårene for denne opgave er beskrevet i ”Betingelser og Arbejdsbeskrivelser”, og
den nuværende aftale med entreprenøren løber indtil 15. april 2014. RFU har endvidere en aftale
med en person (”RFU Vagt”), der løbende tager imod fejlmeldinger på sømærkerne og videregiver
informationer til entreprenøren og/eller Søfartsstyrelsen; denne funktion varetages p.t. af
havnefogeden i Frederikssund.
Den samlede udgift for RFU var i 2010 ca. 300.000 kr., og dette blev finansieret af de 18 havne
ved beløb beregnet som produktet af havnens bidragstal (med enheden meter) og en m-pris på 45
kr. (ekskl. moms). Bidragstallet er, jf. vedtægten, udtryk for havnens antal løbende meter kaj eller
bro, hvor der er mere end 75 cm vanddybde ved middel vandstand; bidragstallene er vist i
fortegnelsen ”Havne”.
Med godkendelse fra Søfartsstyrelsen kan RFU nedlægge sømærker, oprette nye sømærker eller
flytte sømærker, og RFU har en naturlig forpligtelse til at medvirke til at der er overensstemmelse
mellem søkort 118 og de faktiske forhold på Roskilde Fjord. I fortegnelsen ”Funktioner/personer” er
også vist kontaktdata til Søfartsstyrelsen samt Kort og Matrikelstyrelsen.

