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København 29. September 2014 

Københavns Kommune    
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Njalsgade 113 
2300 København S 

 

Indre By Lokaludvalg 
Rådhusstræde 13 
1466 København K 

 

 

 

 

Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget ”Nyhavn og Gammelholm”. 

Dette svar er udarbejdet af Nyhavnsgruppen.  

Nyhavnsgruppen, er stiftet med henblik på at skabe demokrati og bredest muligt enighed 
om fælles interesser for de aktuelle aktører i Nyhavnskvarteret, herunder beboere, 
erhvervsdrivende, kulturen og skibsfolket.  

Nyhavnsgruppen omfatter blandt andet følgende grupper som har koordineret 
høringsvaret: 
 
Nyhavn Erhvervsforening  
Nyhavns Beboere ulige numre  
Gammelholm Beboere 
Frederiksstaden Beboere 
Toldbodgade beboere 
Kongens Nytorv  
Strandstræderne Beboere 
Charterbådene 
Kanalrundfarterne  
 

Vi har med interesse læst den udsendte lokalplan og deltaget i de afholdte borgermøder, 
ligesom vi har drøftet den i vores gruppe og bestyrelse. 

Vi er som udgangspunkt enige i projektets formål og hovedbegreb, om at fastholde de 
bevaringsværdige værdier og fastholde Nyhavns Indre Kanal med de smukke gamle 
træskibe.  

Dog mener vi samlet set at lokalplansforslaget er dårligt gennemarbejdet. Særligt for så 
vidt angår anløbsbroen ved Mindeankeret og begrebet ”husbåde”. 
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HUSBÅDE 

Historik – hvordan er det i dag 

     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 Havnegade 
promenaden, ikke har ønsket at give råderum til permanent oplæg af skibe /husbåde. 
Dette er også i overensstemmelse med den vedtagne ”Nyhavnsstrategi”, som både 
Gammelholm og Nyhavn har været meget aktive og involverede i udarbejdelse 
processen. 

Den foreslåede plan vil 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. 

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 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 

Definition af en husbåd 

Vi finder hele diskussionen af definition af husbåd så mudret, at vi mener at 
lokalplansforslaget skal forkastes og grundigt revideres for terminologien for så vidt 
angår både og husbåde.  

På borgermødet var det evident, at Kommunen var meget ringe til at forklare, hvad man 
mente med en husbåd. Det svækker den demokratiske proces, at det er uklarhed om de 
begreber, der er omfattet af lokalplanen, hvorfor den bør afvises. Det er netop 
udemokratisk når læseren af lokalplansforslaget ikke læser og opfatter det samme som 
udgiveren, idet udgiveren har givet en uklar definition og brugt et uklart sprogbrug. 

Når man hører begrebet husbåd går tankerne til Amsterdam, hvor der ligger det ene 
efter det andet flippede ”skibsvrag”. Det er muligt det er en charmerende bolig. Men 
det er ikke charmerende for dem der bor i ejendommene, og de som går og sejler langs 
havnen og kanalen. Vi ønsker ikke nogen forme for skibe/husbåde i Nyhavn eller 
Havnegade, der er indrettet og fungerer som bolig.  

I forslaget til lokalplan for Nyhavn og Gammelholm er de eksempler på husbåde, der 
gives meget diffuse, og ikke i henhold til de definitioner, der er fra de danske 
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søfartsmyndigheder. Begrebet Husbåd forveksles flere steder i modstrid med de faktiske 
forhold om registrering af skibs, pramme og husbåde.  
I lovtekster er det således defineret som følger: 
 
Husbåde er omfattet af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om ”Husbåde og flydende 
konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.” . Forskriften omhandler krav til skroget, 
tanke, lænsning, stabiliteten, sikkerhedsregler, forhold i forbindelse med flytning og 
syn. Overbygningen (beboelse/opholdsområde) er omfattet af byggeloven, som hører 
ind under Erhvervs- og Byggestyrelsen.  
 
Videre hedder det: 
§ 2. I denne forskrift anvendes følgende definitioner: 
3) »Husbåde og flydende konstruktioner«: Enheder på vandet der ligger fast i havn, og 
som anvendes til beboelse, erhverv eller lignende formål, der ikke er af rent 
forbigående art«. 
 
Ud fra dette er Liva II og Bådteateret ganske rigtigt ”Husbåde” hvorimod hverken 
”Jammerbugt” eller ”Sundance” umiddelbart falder ind under denne definition. 
Lokalplanens diffuse definition vil derfor åbne fortolkningsmuligheder i fremtiden, der 
ikke vil være tiltænkt og ønskelige for området. 
 
Googler man husbåde på nettet, og her er nogle eksempler på, hvad der ifølge forslaget 
ville kunne forventes, at søge til Havnegade / Nyhavn. Specielt den første af 
nedenstående billeder, vil have gode muligheder for at ligge i området, hvor resten kun 
ville kunne ligge på strækningen mellem Tordenskjoldsgade og Christian d. IV’s Bro 
 

     

   
 
 
DET ER IKKE NOGET VI ØNSKER I VORES KVARTER,   

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=27663
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=27663
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=133389


4 
 

Hvordan ser vi på anvendelse af Nyhavnskanalen og havnen langs Havnegade 
 
Vores udgangspunkt er at den aktuelle anvendelse af Nyhavns Indre Kanal som 
museumshavn med gamle træskibe med charme og patina skal fortsætte. Skibene bør 
også fremadrettet opfylde de krav, der har været siden Nyhavn åbnede som 
veteranskibshavn i 70’erne. 
 
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. 

Når man står ved for enden af Nyhavn – uanset hvilken - er udsynet domineret at Liva II 
og Bådeteatret. Liva II er totalt malplaceret. Grim og hører ikke hjemme i en 
museumshavn. Alle dimensioner er forkerte. Udsynet over kanalen og udsynet op langs 
kanalen skæmmes.  

På Nyhavns skyggeside langs næste hele kajstrækningen er der i planen beregnet 
liggeplads for husbåde. Der ligger i dag 2 husbåde, nemlig Liva II og Bådteateret. De 
øvrige skibe er dels Gedser Rev fyrskib, en pram og Anna Møller. Ingen af de 3 skibe er 
husbåde, uagtet at 2 af dem ligger fast placeret. Igen en sammenblanding af begreber. 
 
Det er fint, at lokalplanen tilsiger fri passage på skyggesiden. Promenaden er i dag 
optaget af landgange til de 2 husbåde Liva II samt Bådteatret. Af den årsag bør der ikke 
være husbåde. Husbåde medfører cykelparkering, affaldscontainer, el tilførsel, 
kloak/vand, af/pålæsning mv. på kajarealet.  

Liva II og Bådteatret er endvidere ikke en del af fortællingen om Københavns og Nyhavns 
historie. 

For den Nordlige del af havnen (solsiden), er det Nyhavnsforeningen, der bestemmer 
hvem der må ligge her, ud fra kriteriet om, at alle skibe skal være bevaringsværdige 
træskibe som har en fortid som erhvervsfartøjer, have en vis standard som veteranskib 
og være sødygtige, og ikke bruges til beboelse. (Dermed er det ikke husbåde). 
Nyhavnsgruppen ønsker at samme kriterier fortsat finder anvendelse.  
 
Ud fra Nyhavns og skibenes succes som turistattraktion bør kommunen medvirke til, at 
det til stadighed er fordelagtigt at ligge i Nyhavn for veteranskibene, og dermed 
bibeholde en god standard af skibe i Nyhavn. Vi så gerne at Kommunen og Københavns 
Havn bidrog økonomisk til træskibene, og det kulturelle islæt af Københavns Havn. 
Ligesom vi gerne så, at de lejeaftaler der er indgået med træskibene/Nyhavnsforeningen 
blev overholdt, og at det skete en generel opfølgning og konsekvens, hvor der er 
manglende overholdelse af den indgående aftale.  
 
Nyhavns Ydrekanal har et andet liv og charme med lystbåde kombineret med 
charterbådene Bjørnsholm og Donna Wood. Det bør også fortsætte, idet der er tale om 
aktiv sejlads.  
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Lokalplanens § 3 stk. 3. cafeer og restauranter, hoteller og vandrehjem skal udgå. Vi 
ønsker ikke at skibene i vores kvarter benyttes til cafeer, restauranter, hoteller og 
vandrehjem, ud over det omfang der kendes i dag som f.eks. Donna Wood det benyttes 
til hotel. Generelt ønsker vi ikke boliger havnen. 

 

Lokalplanens § 6 stk. 2 b) Der mangler også angivelse af max. bredde og længde. For 
eksempel er LIVA II meget bred bagfra og tager kigget op gennem kanalen 

 

UDESERVERING 

Der er på solsiden allerede fastlagt udeserveringens omfang, herunder beslutningerne i 
relation til omlægning af Nyhavn 49-71. 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, hvilket ser ud til at være i modstrid med 
planen. 

Generelt er det lokalplansforslag, der er fremlagt, som vi læser det, sådan som det 
fungerer i dag og som det er vedtaget i Byrumsstrategien for Nyhavn.  Man kan derfor 
undre sig over, at Kommunen har et behov for at nedfælde det i en lokalplan. Vi skal 
derfor henvise til at § 4 stk. 3 – tegning 3 udgår af lokalplanen, ligesom § 8 stk. 6 a) til f) 
bør udgå med henvisning til Byrumsstrategien, og de gældende procedurer for opstilling 
af udeservering i Københavns Kommune. Det forekommer f.eks. for detaljeret at 
lokalplanen også forholder sig til at der f.eks. ikke må opstilles bænke, hvilket der er i 
dag og som medvirker til at skabe et spændende og varieret byliv. 

Det er enkelte udeserveringer i Nyhavn der i dag har opstillet bænke. Vi mener det 
bidrager positivt til et varietet og kreativt byliv. 

 

STØJ 

§ 9 Stk. 2 a) og b) forureningsgener. Punkterne bør udgå. Det er urealistisk for så vidt 
angår Nyhavn som er en stor turistattraktion.  

 

LANDINGS- OG RAMPEANLÆGGET VED MINDEANKERET. 

Det foreslås, 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 
og København.  
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Vi protesterer imod nedlæggelse af den nuværende anløbsplads for havnerundfarten og 
forslaget om, at anlægget skal være friholdt for inventar.  Pladsen er etableret i træ, og 
vi forstår ikke formålet med at fjerne den nuværende trækonstruktion. Det skæmmer 
ikke for udsigten, når man ser ud over Nyhavn. Og naturligvis er det muligt at lave 
inventar m.v. til brug for salgskiosk, som ikke skæmmer udsynet. Dog mener vi, at 
salgskiosken og den tilhørende skiltning, kan være væsentlig mindre end i dag også 
under hensyn til den aktuelle teknologi for betaling af billetter.  

Alle parter, der her interesse for den bevarende lokalplan er formodentlig interesseret i 
en forskønnelse af anløbsbroen og salgsboden ved Mindeankeret. Set i det lys er 
visionerne i den foreslåede lokalplan udmærket. Problemet er blot at det fremsatte 
forslag er ønsketænkning! Faktum er at Strömma har tilladelse til den aktuelle 
indretning af anløbsbro og salgskiosk. Og at anløbstilladelsen og salgskiosken ikke 
forsvinder, selvom man laver en lokalplan.  

Den del er ikke kommunikeret i selve den bevarende lokalplan. Bent Lohmann var dog 
kort inde på det emne på Borger mødet, hvilket var godt.  

Rammerne, som de er foreslået i lokalplanen for Mindeankeret, vil formodentlig ikke 
bliver gennemført før om ganske mange år. Og hvad er så ideen med at lave 
lokalplanen?!  

Man kan forestille sig, at Kommunen, borgerne og interessenter, der sidder og arbejder 
med sagen om 30 år vil have nogle andre ideer og visioner, som burde gennemføres.  

Det gør den foreslåede plan omsonst, og forhindrer enhver forhandling med Strømma, og 
dermed hindrer forslaget, udviklingen af Nyhavn og forskønnelse af området omkring 
Mindeankeret. 

Det forekommer visionsløst og stivnakket, at forvaltningen ikke indleder en konstruktiv 
dialog med Strömma og Københavns Havn. Alle parterne er interesserede i at medvirke 
til bedre indretning af anløbsbro og salgsfacilitet ved Mindeankeret, og med konstruktiv 
forhandling ville man allerede i vores levetid kunne etablere en bedre løsning. Der har 
historisk set været anløbsplads ved Mindeankeret, og det er naturligvis muligt at skabe 
en æstetisk løsning.   

Set i lyset heraf mener vi, alle punkterne vedrørende landings- og trappeanlægget bør 
udgå af lokalplanen. Det er vores holdning, at der skal være faciliteter for 
kanalrundfart. Imidlertid skal indretningen forskønnes og virke mindre skæmmende på 
omgivelserne, og tage hensyn til det frie udsyn fra Mindeankret ud i Nyhavnskanalen. Og 
det gerne snarligt. 

Det foreslås i stedet at Kommunen indgår i et konstruktivt samarbejde med de relevante 
parter om en anden indretning af landings- og trappeanlægget og salgsfacilitet, som vil 
kunne realiseres i dette årti. 

Aktørerne i Nyhavn har haft foretræde for Borgmester Bondam desangående. 

Det er Nyhavnsgruppens indstilling, at der skal være uændret kanalrundfart i Nyhavns 
Indre Kanal.  Det er i Nyhavn turisterne vil lægge til, og det giver en god symbiose med 
restauranterne, museums- og veteranskibene,  Kongens Nytorv og Indre By. Og vi ser 
gerne at København forsat er en imødekommende og attraktiv turistdestination.  
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KANALRUNDFART 

Vi ønsker fortsat kanalrundfart i Nyhavnskanalen. Vi henviser også til 
protokolbemærkning af den 26. maj 2014, at der fortsat skal være kanalrundfart i 
Nyhavns Indre Kanal. Også af den årsag skal der være anløb for kanalrundfarten, og 
faciliteter for driften heraf. 

KAJEN UD FOR GAMMELHOLM 

I henhold til ”Nyhavnsstrategien” er der enighed om, at Gammelholm er et mere roligt 
kvarter end Nyhavn. Der bør derfor ikke lægge restaurationsskibe i Havnegade, og der 
skal ikke ske en ændring af Havnegades nuværende karakter ved give tilladelse til 
yderligere restauranter, hoteller, vandrehjem og lignende langs kajen. 

Vi er enige i at 85 % af kajen i Havnegade skal være til rådighed for anløb af sejlende 
skibe, medens 3 kajstrækninger på sammenlagt 15 % af kajen skal være øremærket til 
husbåde. Dog ikke husbåde som LIVA II og VIVA, der er skræmmende eksempler på 
manglende planlægning for et så særpræget område som Gammelholm og Nyhavn. 
 
Beboerne på Gammelholm er glade for fiskefartøjet Jammerbugt, da den øger 
lokalsamfundets handlemuligheder. Lignende husbåde, der har værdi for de lokale 
handelsmuligheder eller rekreative muligheder kan være af interesse,  hvis størrelsen 
ikke er dominerende langs kajen.  
 
Hvis planerne om fiskemarkedet ved den sydligste plads for husbåde genfremsættes, bør 
det være i en ny udformning. I lokalplanens formålsparagraf står, at husbådene i 
udstrækning og form skal passe ind i miljøet, og ikke blive for dominerende. Dette kan 
absolut ikke siges om det annullerede projekt, som fremtræder som en særdeles uskøn 2 
etages og 7 meter høj kassebygning med fladt orangefarvet tag og tilsvarende 
orangefarvede presenninger, som skal dække glasfacaderne for at skærme for solindfald. 
En stor kælderetage skal rumme køkken- og opbevaringsfaciliteter, toiletter m.m., 
medens stueetagen skal huse stadepladser til fiskehandel samt serveringsborde til salg af 
lette fiskeretter og fiskedelikatesser. Til sidstnævnte formål skal der være borde og 
siddepladser til spisende kunder – ikke kun i stueetagen men også og især på den balkon 
som udgør 2. etagen. Planerne efterlader det indtryk, projektet skal kunne omformes til 
en stor 2 etages restauration på Havnepromenadens kajkant, hvis fiskemarkedet ikke er 
rentabelt. 
 

ALTANER GAMMELHOLM 

Vi er enige i § 7 stk. 2 a, b, C. Planen bør udvides med en nærmere beskrivelse for 
håndhævelse, da det i dag går for langsomt, når kommunen har pålagt ejere at 
lovliggøre ulovligt opførte altaner 

SKYBRUDSSIKRING 

Da området Nyhavn /Gammelholm har oplevet adskillige skybrud med oversvømmelser 
til følge indenfor de seneste år, ville det efter vores mening være hensigtsmæssigt med 
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en bedre skybrudssikring af området, så både forretningsdrivene og privates kældre 
kunne sikres mod indtrængende vand. Dette kunne blandt andet ske ved: 

x højere kantsten, så vandet ledtes fra fortov til vejbanen, der således vil virke 
som afledningskanal. Disse høje kantsten ville samtidig sikre fodgængerne i 
området bedre mod den megen trafik, der i dag bruger fortovene som kørebane. 

x etablering af underløb under de nuværende bolværker for hver f.eks. 3 m., så 
bolværkerne ikke som i dag holder på vandet og leder det videre til de 
omliggende gader i stedet for at lede vandet ud i havn og kanal. 

HANDICAPVENLIGHED  

Det vil være en fordel for de handicappede i området, dersom fortovene ved 
gadehjørner forsynes med opkørsel, hvor de mangler (f. eks. hjørnet af Heibergsgade – 
Nyhavn). Udformes disse opkørsler i stedet som ”chikaner”, der går hele vejen hen over 
vejbanen, løses opkørsels problemet for kørestole samtidig med, at den til tider meget 
hurtigkørende trafik dæmpes. 

  

 

 

Med venlig hilsen 

Nyhavnsgruppen 

Formand Jens Tommerup  

Bestyrelsesmedlemmer Ole Arboe, Jens Nielsen, Erik Holsko, Nils Munk, Jette 
Hermansen, Mads Vestergaard, Kirsten Rønn Madsen 

 

Til trådt af  

Nyhavns Erhvervsforening og restauranterne i Nyhavn 

Formand Bo Hansen 

 

  


