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Svar på spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde 
den 19. april 2022 under eventuelt af Helle Adelborg (A) 
 

På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 bad Helle Adelborg (A) om 

statusnotat vedrørende:  

- alle de beslutninger, der gennem det seneste år er truffet om 

havnen, gerne med plan over, hvornår disse beslutninger 

effektueres,  

- status for uddybning af havnen. 

 

For Hvidovre Havn eksisterer to projekter: Udvikling af havnen og 

renovering af havnen. 

I det nedenstående er der oplistet information om hvilke 

dagsordenspunkter, der har været for de to projekter fra april 2021 til april 

2022. Endvidere er det givet en lille status for, hvor langt projektet er 

kommet i forhold til de enkelte beslutninger. 

 

Udvikling af Hvidovre havn 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, Beslutning – 

Prioritering af tiltag på Hvidovre Havn  

 

Ad 1) Igangsætning af forundersøgelser og brugerproces for 

følgende anlægsprojekter: 

a) Et nyt klubhus til Roklubben med tilknyttede offentlige toiletter og et 

multianvendeligt lokale til fællesbrug og undervisningsformål. Igangsættes i 

2021.  

b) Et nyt Is/cafe-hus med offentlige toiletter for enden af Nordmolen. 

Igangsættes i 

2022.  

c) Det blå Quark for enden af Nordmolen igangsættes i 2021.  

d) Et nyt masteskur mellem Suset og HOFOR-matrikel. Igangsættes i 2022. 

 

Ad 2) Igangsætning af følgende tiltag: 

a) Undersøgelse af Mørtel renden for anvendelsesmuligheder.  

b) Undersøgelse af muligheder for opsætning af badebro/ponton.  

c) Udarbejdelse af kriterier for valg af havnerelaterede aktiviteter – jf. 

sagsfremstilling. 

 

Ad 3) Igangsætning af følgende tiltag i 2021-2022 for 

at havnen gøres mere imødekommende og tilgængelig for alle borgere: 

a) Udarbejdelse af en overordnet plan for skiltning, materialer og farver, 

inventar, 

lys, belægninger og beplantninger samt inventar på - og omkring 

bebyggelser på 

havnen og stranden, som fremlægges til politisk godkendelse.  

b) Etablering af flere p-pladser om sommeren, herunder flere handicap p-

pladser 

med nærhed til strand.  

c) Etablering af flere skraldespande og flere cykelparkeringsmuligheder. d) 

Etablering af ny indgang til havnen for bilister. 

Ad 4) at frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 
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41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, 

forundersøgelser 

samt projekteringsudgifter. Beløbet periodiseres jf. skemaet under 

økonomiske 

konsekvenser.  

 

Ad 5) at der etableres et kunstspor på Hvidovre Havn, hvortil der afsættes 

1% af det samlede afsatte budget på 41,3 mio. kr., svarende til 413.000 kr., 

samt at der søges fondsmidler til kunstspor. 

 

Status er, at administrationen har 

- Tilmeldt Mørtelhavnen og Hvidovre Havn som badestationer 

- Fået godkendt badestige af myndigheder 

- Boldafmærkning ved badestige er godkendt af Kystdirektoratet 

- Fået udarbejdet notat vedr. bevægelsesmønstre i havnen 

- Arbejdet med lokalplanlægning, cykelparkering, parkeringspladser, 

skiltning etc.  

- I sommeren 2021 blev der etableret en løsning på p-arealet 

(opmagasinering af både om vinteren), som har skaffet 23 flere p-

pladser. 

- Drøftet med brugerne alternativ mulighed for etablering af nyt 

masteskur 

- Afklaret med kunstrådet, hvad de ønsker der skal med i udviklingen 

for havnen 

- Afholdt brugermøde sammen med DGI (andet projekt), der 

omhandler at få børn og under til at dyrke idræt. 

- Undersøgt mulighed for el til aktiviteter 

- Etableret brandvej (asfaltprojekt) forbi søspejderne, hvor der er lagt 

trækrør ned til potentiel fremføring af el-kabler. 

- Haft møder med ansøgere af midlertidige aktiviteter. 

- Er påbegyndt overvejelser vedr. bygherrerådgivning, proces 

omkring bygningerne og afholdt møder med brugerne om behov. 

Ovenstående punkter er sat i bero, og genoptages forventeligt, når 

udvalget er nedsat, jf. kommissoriet for udvalgets arbejde.” 
- DGI-projektet kører fortsat videre. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni, Punkt 22. Beslutning – 

udlejning af arealer på Hvidovre havn og delegation af 

beslutningskompetence til administrationen. 

 

Ad 1. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arealer ved havnen midlertidigt 

udlejes til havne- og vandaktiviteter eller rekreative formål. 

  

Ad 2. 

Kommunalbestyrelsen godkendte kriterier for valg af de midlertidige 

aktiviteter, der kan tillades på havnen, og godkendte, at Center for Trafik- 

og Ejendomme bemyndiges til at meddele midlertidige tilladelser. 

  

Ad 3. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Plan og Miljø bemyndiges 

til at meddele midlertidig dispensation fra lokalplaners 

anvendelsesbestemmelser efter planlovens § 19, stk. 1. 
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Ad 4. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse 

bemyndiges til at indgå lejeaftalerne. Desuden bemærkede 

kommunalbestyrelsen, at udlejningen skal foregå i dialog med de relevante 

foreninger og at udlejningen skal kunne foregå hele året og ikke kun i 

sommerperioden. 

 

Status er, at administrationen på baggrund af sagen om midlertidige 

aktiviteter 

- Har været i dialog med fire ansøgere der vil etablere midlertidige 

aktiviteter på det ledige byggefelt. 

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. februar 2022 punkt 10, 

Beslutning – nedsættelse af § 17, stk. 4 – udvalg – havneudvalget 

Sagen blev sendt tilbage til KFU, og blev behandlet på 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2022. Hvor sagen igen blev 
sendt tilbage til KFU til den 7. maj 2022. 

Kultur og fritidsudvalget behandlede den 19. april 2022, punkt 3 Etablering 

af midlertidige aktiviteter på havnen 

 

Den 26. april 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen, 

1) at der etableres midlertidige aktiviteter på Nordmolen med henblik 

på etablering af café eller lignende, toiletfaciliteter samt opstilling af 

container til fx udlejning af remedier, som kan anvendes til maritime 

formål. 

 

2) at der indgås tidsbegrænset lejeaftale med lejer af byggefeltet på 

nordfeltet. 

 

3) at udgifter til etablering af el-, vand og kloak afholdes af kommunen 

indenfor de afsatte anlægsmidler til udvikling af havnen. 

 

Administrationen har herefter fået etableret el på nordmolen og er i gang 

med sagsbehandlingen vedrørende de midlertidige aktiviteter.  

 

Renovering af Hvidovre havn 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2021, punkt 17. 

Beslutning – Hvidovre havn – uddybning af havnebassin og renovering af 

de ydre moler. 

 

På vegne af budgetforligsgruppen stillede borgmesteren ændringsforslag 

om, at løsning 4 vælges og at løsningen, som udgør yderligere 4,5 mio.kr 

finansieres af kassebeholdningen. 

Løsningen vælges for at fremtidssikre havnens dybde og for at få ryddet 

havnebassinet op. 

  

Kommunalbestyrelsen godkendte, at løsning 4 vælges og at løsningen, 

som udgør yderligere 4,5 mio.kr finansieres af kassebeholdningen. 
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Løsningen vælges for at fremtidssikre havnens dybde og for at få ryddet 

havnebassinet op. 

  

Ad 2. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afsættes 1,4 mio. kr. i 2021 til 

renovering af yderpontonerne på projekt 2516 Hvidovre Havn, 

genopretning af molen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen. 

  

Status er, at administrationen  

- Har en god dialog med brugerne og havnefogeden om uddybningen 

- Har fået tilladelse af miljømyndighederne til at etablere projektet 

- Har udsendt naboinformation/høring 

- Har afholdt licitation, men de indkomne tilbud er meget dyrere end 

der er budget til, der forelægges derfor ny sag til politisk beslutning 

7 juni 2022 om enten mindre uddybning eller ekstra bevilling til fuld 

uddybning.  

- Grundet tidsperspektivet i forhold til politisk fremlæggelse og at der 

hver uge kommer flere både i vandet, vil uddybningen blive udskudt 

til efteråret, hvilket meldes ud til brugerne via infobrev og borgerne 

via Hvidovre avis. 

 


