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Pressemeddelelse 
Flydende bygninger kan skabe aktivitet, udvidelsesmuligheder og 
økonomi i havne   

AFLOAT A/S leverer dansk producerede flydende bygninger til bolig og erhverv. 
af Charlotte Velling Nichol, adm. dir. AFLOAT A/S, den 24. februar 2018 
 
Liv i havnen året rundt 
Mange havne ønsker sig liv i havnen året rundt og faste indtægter. Boligbyggeri på havnefronter i 
vores større byer er allerede fakta; men kan der blive plads til flere attraktive boliger uden at 
ødelægge udsigten for de andre? Kan man skabe liv i havne, der ikke har mulighed for at placere 
boligbyggeri på havnefronten? Svaret er oplagt ja, med muligheden for at bygge PÅ vandet på 
synkefri pontoner, der er så stabile, at man knap ænser, at man ikke er på landjorden.  
 
DRØMMEN om at bo på vandet 
Til dem, der drømmer om at bo på vandet, har vi i samarbejde med KANT arkitekter udviklet 
konceptet WATER CUBE – en arkitekttegnet bolig, der er skabt af robuste, maritime materialer og 
tilpasset vores nordiske klima. Det er et helt nyt designkoncept, som både kan tilpasses den unikke 
placering og de mennesker, som flytter ind. 
 
Blue Ocean for erhverv 
På erhvervssiden tænker vi hos AFLOAT grænseløst a la "Blue Ocean". Gør din virksomhed helt 
unik ved at placere den i en spændende flydende bygning - det kunne være firmadomicil, kontor, 
teater, restaurant, flydende marked .....  og meget mere. Vi har erfaringen fra det prisvindende 
havnekontor og Bølgen i Svendborg, som i dag efter ca. 10 års drift stadig er smukt og 
velfungerende.  
 
Placeringsmuligheder bør synliggøres 
Der er i dag mange, der drømmer om en flydende bolig eller plads til en husbåd, men 
placeringsmulighederne er for få og for vanskelige at finde oplysning om. Det er ikke ligesom at 
søge efter en byggegrund på kommunens hjemmeside, og det kan være svært at finde ud af, hvor 
der er muligheder og på hvilke vilkår. Vi er ved at kortlægge disse muligheder, både hvor der er 
plads lige nu og hvor der er planer. Vi hører bl.a. at der flere steder er lange ventelister/lister med 
interesserede.  AFLOAT vil på hjemmesiden www.afloat.online gratis synliggøre pladsmuligheder.  

OPFORDRING 
Charlotte Velling Nichol: ” Vi er meget interesserede i at høre fra havne og 
kommuner, vi endnu ikke har med på vores lister, om muligheder for placering af 
flydende bygninger.”   

 
Kvalitet og styr på alle krav 
For flydende bygninger som AFLOATs sker godkendelse af den bærende platform via 
Søfartsstyrelsen og den bygningsmæssige godkendelse ved den lokale kommune via en traditionel 
byggesagsbehandling. Medstifter, JOBI Værft A/S i Strandby ved Frederikshavn, som drives af 
brødrene Faurholt Jensen, er totalentreprenør og serviceansvarlig. De har en lang 
håndværksmæssig tradition for kvalitetsbyggeri. 
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REFERENCE 
Havnemester Hans Søby, Svendborg Havn har givet dette fornemme skudsmål: 
”JOBI Værft A/S er en topprofessionel virksomhed, der bl.a. kendetegnes ved at 
levere sublimt skibs- og bådebyggeri, hvor alle detaljer udføres i den højeste 
håndværksmæssige kvalitet. Herudover er de pålidelige og humørfyldt 
samarbejdspartner, som man kan stole på i alle henseender. ” 
 

Økonomisk sikkerhed - ingen husvilde husbåde 
Der er havne, der ser husbåde som en risiko - økonomisk og miljømæssigt. Nye flydende 
bygninger lever op til alle moderne miljøkrav, men hvad med den økonomiske risiko for betaling af 
havneleje mv?   Det klares ved, at bank og havn kan få sikkerhed for finansiering hhv. ”husleje” i 
havnen ved at der registreres pant i den fyldende bygning. Så der, hvor vi er med til at udvikle en 
havn med flydende bygninger, vil vi gerne inddrage hensyn til alle de interessenter, der er med til 
at gøre drømmen til virkelighed.  

Nye regler – nye muligheder 
I Danmark har vi 8.000 km kystlinje og mange erhvervs- og lystbådehavne. Det giver et kæmpe 
potentiale for at bygge på vandet. I efteråret 2017 annoncerede Kystdirektoratet en ”Smidiggørelse 
i forhold til administration af lystbådehavne” og udgav en vejledning vedr. husbåde i 
lystbådehavne. Blandt andet skriver Kystdirektoratet, at de anser husbåde som et naturligt element 
i havne og sidestiller disse med lystbåde. Det er herefter op til den enkelte havn (og kommune ved 
kommunale havne) at beslutte, om man ønsker husbåde.  

FAKTABOKS 
Uden godkendelse fra Kystdirektoratet kan man indenfor havnens eksisterende 
dækkende værker/ydermoler (dog max. 15% af vandarealet) udlægge husbåde med 
en højde målt fra vandspejlet på max. 4,50 m ex. evt. tagterrasse. I flere havne 
arbejder man dog med tilladelse til højere husbåde.  
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Yderligere oplysninger om AFLOAT A/S & WATER CUBE: 
 
Charlotte Velling Nichol 
AFLOAT A/S 
+45 9363 6465 
cvn@afloat.online 
 
Jesper Faurholt Jensen 
JOBI Værft A/S 
+45 2144 3025 
jfj@jobigroup.com 
  
Jonas Vadstrup, Kommunikationschef 
KANT Arkitekter 
+45 2222 9360 
jva@kant.dk 


