
Til	  redaktøren	  	  

læserbrev	  

Nyhavnsgruppen	  har	  med	  nogen	  undren	  læst	  indlægget	  vedr.	  turbådenes	  anløbsmuligheder	  i	  Nyhavn.	  

Overskriften	   lyder	   ”Nyhavns	   Erhvervsforening	   hævder	   at	   kanalrundfarten	   ødelægger	   Nyhavn,	   og	   vil	  
derfor	   flytte	   driften	   væk	   fra	   turistmagnetens	   kaj”.	   	  Det	   er	   fuldstændig	   forkert.	   Det	   er	   absolut	   ikke	  
Nyhavns	  Erhvervsforenings	  synspunkt.	  	  

De	   fremførte	   argumenter	   fra	   enkeltpersoner	   i	   Nyhavn	   tegner	   ikke	   beboernes	   syn	   på	   sagen	   eller	  
Nyhavns	  Erhvervsforenings	  syn	  på	  sagen.	  Vi	  finder,	  at	  den	  mere	  end	  100	  årige	  tradition	  med	  turbåde	  i	  
Nyhavn	  bør	  opretholdes,	  da	  den	  er	  til	  glæde	  for	  både	  de	  lokale	  beboere,	  erhvervslivet	  og	  turisterne.	  

Det	   er	   vores	   foreningers	   synspunkt,	   at	   de	   problemer,	   der	   måtte	   være	   med	   hensyn	   til	   udsyn	   fra	  
mindeankeret	   og	   de	   omtalte	   påsejlinger	   af	   træbådene	  bør	   løses	   parterne	   imellem	   ved	   forhandling	   i	  
stedet	   for	   ved	   konflikt	   og	   lokalplaner,	   der	   reelt	   ikke	   kan	   realiseres	   pga.	   kontrakten	   med	  
Kanalrundfarten.	  

At	  ovennævnte	  synspunkter	  ikke	  er	  af	  ny	  dato,	  fremgår	  af	  det	  høringssvar	  som	  Københavns	  Kommune	  
modtog	  fra	  Nyhavnsgruppen,	  og	  som	  er	  offentligt	  tilgængeligt.	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Jens	  Tommerup	  

Formand	  for	  Nyhavnsgruppen	  

Sidse	  Mørch	  

Nyhavns	  Erhvervsforening	  

	  

Uddrag	  af	  Nyhavnsgruppens	  høringssvar:	  

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.	  

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.	  

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	  


