
Danmarks Rostadion, 
Bagsværd Sø



Opgraderingsprojektet fra 2015-2021

• Formål:
• Udvidelse af robanen til international standard
• Tilpasning af tribune og dommertårn til ny robane
• Ændrer toiletbygning til trailcenter
• Opdatering af Rocentret, som er funktionelt forældet

• Parter:
• I/S Danmarks Rostadion ejede og drev: robanen, tribune og dommertårne.
• Københavns Kommune ejede og drev: Rocenteret



Brugerne af Rostadion

• Team Danmark træner top-eliten for: Kano og Kajak + Roning. 
Basen er både Rocentret og Rostadion på søen.
• Københavns Kredsen for roning visiterer ”sub-elite” til Rocentret.
• Sub-elite m.fl. fra Bagsværd Roklub, Lyngby Dame Roklub og de 

lokale kano- og kajak klubber konkurrerer på Rostadion på søen.
• Eventorganisering til regattaer for begge idrætsgrene er 

veletableret i nærområdet.
• Hovedsædet for Dansk Forening for Rosport er ved Bagsværd Sø.
• Regattapavillonen er ejet af Københavns Kredsen (roklubber)



Fælles projekt – fælles fond

• 2015 stiftedes Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø
• Københavns Kommune indskød: Rocentret, Skovalleen 40.
• I/S Danmarks Rostadion indskød: Robaner, dommertårn, tribune, 

motorbåde m.v.
• Kommunerne gav tilsagn om støtte til opgradering af rostadion og 

rocentret. 
• A. P. Møller Fonden gav tilsagn om 50 mio. kr. i støtte til det samlede 

projekt.
• Lokale og Anlægsfonden og Nordea Fonden gav siden tilsagn om støtte til 

projektet.



Myndighedsgodkendelse
• I 2015 gav Gladsaxe Kommune VVM-tilladelse til 

principprojekt
• I 2017 gav Fredningsnævnet dispensation til projektet
• I 2018 gav Gladsaxe Kommune dispensation til 

projektet
• I 2019 ophæves Fredningsnævnets dispensation, som 

følge af utilstrækkelig begrundelse for dispensationen.
• I 2019 gav Fredningsnævnet på ny dispensation til 

projektet.

Danmarks Naturfrednings-
forening, Gladsaxe 
indklagede tæt på 100% af 
afgørelserne fra 2015-2018.

Miljøstyrelsen gennemfører 
en administrativ 
justering/udvidelse af Natura 
2000 område, så det kommer i 
konflikt med projektområdet. 
Gladsaxe Kommune bliver 
ikke hørt i processen. Nov 
2018.



Klagesagsbehandlingen

• Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet var omfattet af 
planen om udflytning af statslige arbejdspladser. Begge klagenævn 
flyttede til Nævnenes Hus i Viborg i 2017. 
• Sagsbehandlingen har været forlænget markant i perioden, hvor 

klagerne over rostadionprojektet blev behandlet (2017-2021).
• De fleste afgørelser i sagen har siden 2019 været begrundet i, at 

afgørelserne ikke indeholdt en stillingtagen til projektets konflikt 
med udvidelsen af Natura 2000 området (fra november 2018).
• Udvidelsen af Natura 2000 området påvirker direkte 

projektelementerne: Robanen, tribunen og dommertårnet.



• Natura 2000 området forhindrer projektet, men den eksakte 
afgrænsning som overlapper projektet er en fejl.
• Det kan tage år, før fejlen er rettet og projektet reelt kan genansøge 

alle tilladelser. 
• Jo længere tid, jo flere regulerende bestemmelser når at blive 

ændret – derfor skal projektet (rostadion) re-projekteres.
• Rocentret, trailcentret, bådfartsbroen kan principielt gennemføres 

før og evt. uden robanens udvidelse. Hvis det ellers giver mening og 
værdi?

Bristede forudsætning for fonden og projektet



Fonden opløses, og hvad så nu?

• Fondens bestyrelsen har truffet beslutning om opløsning – 
begrundet med bristede forudsætninger for at opfylde sit formål 
(opgradering)
• Civilstyrelsen har truffet afgørelsen om at fonden har lov at blive 

opløst.
• Fondens aktiver: bygninger, løsøre skal uddeles til idrætsformål 

(rosport), men kan ikke uddeles til foreninger eller til stifterne 
(Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Team Danmark). Alternativt skal fonden sælge sine 
aktiver og derefter uddele de likvide midler til idrætsformål, jfr. 
ovenstående.



Reorganisering af rostadion, hvordan?

• OBS. Afvikling af nuværende fond er reguleret af 
fondsmyndigheden. Stifterne har lejlighed til at udtale sig til 
fondens forslag om uddeling af sine aktiver/likvide midler – men 
Civilstyrelsen afgør hvilken løsning der kan gennemføres.
• Hvem kommer til at eje Rocenteret? Og Rostadion?
• Hvem og hvordan skal rocentret og rostadion drives fremover?


