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Høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget ”Nyhavn og Gammelholm”. 

      Nyhavns Gruppen, er stiftet med henblik på at skabe demokrati og bredest muligt enighed om fælles 
interesser for de aktuelle aktører i Nyhavns kvarteret, herunder beboere, erhvervsdrivende, kulturen og 
skibsfolket. 
Nyhavnsgruppen omfatter 
-  Nyhavn Erhvervsforening 
-  Nyhavns Beboere ulige numre   
-  Gammelholm 
-  Frederiksstaden 
-  Strandstræderne 
-  Kanalrundfarterne, Teater- og charterbåde 
-  Kgs. Nytorv Erhvervsdrivende 

      Nyhavnsgruppens bestyrelse har drøftet Teknik og Miljøforvaltningens forslag til principper for 
udarbejdelse af forslag til bevarelse af lokalplaner for Nyhavn og Gammelholm. Bestyrelsen har 
ligeledes drøftet ”Orientering vedr. placering af restaurantskibet VIVA’s placering i Havnegade”. 

Med hensyn til planerne for Gammelholm konstaterer vi, at planerne går ud på en ændring af 
lokalplanerne 428 og 428 med henblik på at muliggøre placering af husbåde langs den nye 
Havnepromenadekaj. Som en begrundelse henviser forvaltningen til at de gældende lokalplaners” 
forbud mod permanent oplæg af skibe er i strid med Kommuneplan 2011”. Dette må bero på en 
misforståelse, idet kommunalloven her alene angiver de rammer eller det råderum, som gælder for den 
enkelte kommune ved udformningen af lokalplaner.  

Det er borgerrepræsentationen, som med vedtagelsen af lokalplanen for Havnegadepromenaden, ikke 
har ønsket at giver råderum til permanent oplæg af skibe /husbåde. Dette er også i overensstemmelse 
med den vedtagne ”Nyhavnsstrategi”, som både Gammelholm og Nyhavn har været aktive i med 
hensyn til udarbejdelsen. 



Med hensyn til Nyhavn har kommunen nu planer om udarbejdelse af en lokalplan for skibe i Nyhavn, 
og også her vil man tillade oplægning af husbåde. Det mener vi er i direkte strid med intentionerne i 
”Nyhavnsstrategien.”, som er vedtaget i Teknik og Miljøudvalget i november 2009. 

For Nyhavn har vi følgende bemærkninger: 

1. Der er på solsiden allerede fastlagt udeserveringens omfang, her afventer vi kun, at Kvæsthus 
Selskabet kommer med tegninger for disponering af gadearealet Nyhavn 49-51 som besluttet af 
borgerrepræsentationen, ligesom der skal ske udførelse i henhold til de vedtagne planer. 
Kajkanten og forløbet langs kajkanten er friholdt for fast inventar og lignende, bortset fra det i 
mange år etablerede julemarked, hvor der er opstillet boder langs kajkanten i en kortere periode 
omkring jul. Dette julemarked tiltrækker en masse mennesker både lokale Københavnere og 
turister, og markedet giver liv i den periode, hvor det er etableret. Vi ønsker derfor julemarkedet 
opretholdt. 

2. Kommunen har fremlagt fredningsforslag for kanalerne, hvor man vil tillade oplægning af 
husbåde, også skal gælde for Nyhavn. Vi må på det kraftigste protestere mod, at der oplægges 
husbåde i Nyhavn. Nyhavn er netop, senere i bilaget, omtalt som et levende og kulturhistorisk 
område. Husbåde giver hverken liv eller kultur, hvorimod skibe, som vel og mærke kan sejle, 
giver Nyhavn karakter. Den yderste del af Nyhavn benyttes af skibe, der sejler med turister 
enten på charterture eller ture til bl.a. Flakfortet samt korttidshavn for lystsejlere. Det er også 
med til at gøre Nyhavn levende og spændende både for lokale og for turister. Denne trafik 
ønskes bibeholdt. 

3. Det foreslås endvidere, at det samlede anlæg skal give uhindret udsyn over kanalen.  
Som vi læser oplægget, vil man nedlægge muligheden for anløbspladser til havnerundfartens 
både. Det må vi på det kraftigste protestere imod. Havnerundfarterne, som nu har eksisteret i 
mere end 100 år giver liv til Nyhavn. Det bringer turister til og fra området, og det gavner både 
handel og turisme i hele området.  
De gamle skibe, hindrer ind i mellem det man kan kalde ”uhindret udsyn over kanalen”. F.eks. 
”Gedser Rev”. Den type bevaringsværdige og gamle skibe skal naturligvis forblive i Nyhavn, 
uanset at de må forhindre udsynet over kanalen. Derimod er ”LIVA II” en grim klods midt i 
Nyhavns Indre Kanal, og bør fjernes helt fra Nyhavn. LIVA II er et kontor, der aldrig burde 
have haft plads i Nyhavn, hvilket i øvrigt var en stor fejltagelse, som også erkendt af 
Københavns Kommune. 

4. Restaurantskibet ”VIVA. Det foreslås, at lægge dette skib, som må betragtes som en husbåd, da 
den ikke kan sejle ved egen kraft, i Havnegade. Dette må vi tage afstand fra, da der er tale om 
en husbåd. Endvidere er der i henhold til ”Nyhavnsstrategien” enighed om, at Gammelholm er 
et mere roligt kvarter end Nyhavn. Ved at lægge endnu et restaurationsskib i Havnegade, vil 
tivoliseringen af Havnegade blive endnu mere udbredt, hvilket der var enighed om, at det ikke 
skulle. At man så lægger et restaurantskib klods op af det nyåbnede The Standard, gør ikke 
problemet mindre. Hvis endelig VIVA skal flyttes, vil vi henvise til, at det oplægges ved 
Kvæsthus molen, hvor det skal etableres nyt liv.  
Vi mener, at LIVA II og VIVA er skræmmende eksempler på manglende planlægning for et så 
særpræget område som Gammelholm og Nyhavn. 

Med venlig hilsen 

 

Nils Munk 
formand for Nyhavnsgruppen 


