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Læsevejledning 

Indhold og opbygning 

Helhedsplanen er opbygget i 6 hovedafsnit.  

I det første afsnit beskrives formålet med Helhedsplanen, processen og organise-
ringen samt de overordnede politiske visioner, der har været udgangspunktet for 
igangsættelsen af arbejdet. I det andet afsnit beskrives Hvidovre Havns nuvæ-
rende situation i dag. Det tredje afsnit er selve Helhedsplanen. I afsnittet beskri-
ves den fremtidige opgave med at realisere Helhedsplanen, udfordringer og her-
efter konkrete indsatsområder på ”Små” projekter på kort sigt, ”Mellemstore” 
projekter på mellemlang sigt, ”Store” projekter på længere sigt.  

De sidste afsnit beskriver baggrunden for Helhedsplanen. Således omhandler det 
fjerde afsnit interviews og rundbordsamtaler, mens det femte afsnit gør rede for 
de politiske og administrative forhold, plan- og miljøforhold samt økonomien i 
forhold til Hvidovre Havn. Fjerde og femte afsnit danner desuden grundlag for 
det sidste afsnit ”Hvidovre Havns muligheder for udvikling”, der beskriver 
Hvidovre Havns styrker, svagheder, muligheder og barrierer. 

Helhedsplanen på nettet 

Helhedsplanen kan hentes på kommunens hjemmeside: www.hvidovre.dk. Her 
findes også bilag om aktørerne samt kommentarer, ideer og referater. 

Helhedsplanen er efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet af Hvidovre 
Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S. 

 
Hvidovre Havn er et værdsat besøgssted 

www.hvidovre.dk
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1. INDLEDNING 

1.1 Helhedsplan for Hvidovre Havn 
Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2005 at igangsætte udarbejdelsen af en 
Helhedsplan for Hvidovre Havn.  

Hensigten er, at skabe en plan, der kan blive Hvidovre borgernes plan, og som 
forskellige aktører – borgere, foreninger i og uden for Hvidovre Havn, og politi-
kere – kan støtte og samarbejde om at realisere. Kommunalbestyrelsen har der-
for valgt at inddrage en lang række aktører for at høre deres synspunkter med 
hensyn til muligheder og behov i forhold til Helhedsplanens indhold. 

1.2 Formål med Helhedsplanen 
Formålet med Helhedsplanen er at udarbejde et fleksibelt redskab til Hvidovre 
Kommune, der kan sikre en kvalitativ udvikling og forskønnelse af Hvidovre 
Havn, således at områdets oplagte potentialer udnyttes bedst muligt set i forhold 
til den attraktive beliggenhed, de store naturressourcer og placeringen tæt ved 
Kalveboderne og ikke mindst byen. Helhedsplanen er en langsigtet og hand-
lingsorienteret plan, der beskriver den ønskede udvikling samt udpeger handlin-
ger og konkrete projekter til en realisering af planen - hvad, hvor, hvordan og 
hvornår. 

1.3 Organisering og proces 
1.3.1 Organisering 

Arbejdet med Helhedsplanen tager udgangspunkt i inddragelsen af mange lokale 
aktører, som foreninger i og uden for havnen, borgere og politikere, der kender 
Hvidovre Havn på hver deres måde. Der har været afholdt rundbordssamtaler 
med foreningerne i og uden for havnen, hvor foreningerne har haft lejlighed til 
at indgå og deltage i processen. I afsnit 4 er rundbordsamtalerne mere indgående 
beskrevet. 

For at sikre fremdrift og koordinering med de øvrige aktiviteter i kommunen er 
der nedsat en projektgruppe for Helhedsplanen, og til den daglige administration 
af opgaven er der udpeget en projektleder. 
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Projektgruppen består af: 

Anders Thanning, Teknisk Forvaltning 
Connie K. Nielsen, Teknisk Forvaltning  
Karsten Thøgersen, Teknisk Forvaltning 
Vagn Højgaard, Teknisk Forvaltning (indtil den 01-07-07) 
Lars Hørdum, Skole- og Kulturforvaltningen 
og NIRAS Konsulenterne. 

Connie K. Nielsen er udpeget som projektleder.  

Ejendoms- og Arealudvalget er projektansvarlig på politisk niveau, og bliver 
løbende orienteret om processen og projektets status. Ejendoms- og Arealudval-
get samarbejder med/inddrager Kultur- og Fritidsudvalget i fornødent omfang. 

Kommunalbestyrelsen godkender Helhedsplanen endeligt efter indstilling fra 
Ejendoms- og Arealudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. 

1.3.2 Processen 
Udarbejdelsen af Helhedsplanen sker i 6 faser, som vist nedenfor og beskrevet 
efterfølgende.  

 
Processen 



Helhedsplan for Hvidovre Havn Side  4 
 Juli 2009 

Hvidovre Kommune  

 

Fase 1  Registrering. Indledningsvis gennemgås gældende planmateriale, bin-
dinger som fredninger, miljøforhold, økonomi, de aftalemæssige forhold og de 
kommunalpolitiske og administrative opgavefordelinger vedrørende Hvidovre 
Havn. Registreringerne er samlet i et ”Registreringsnotat”. Notatet kan læses 
som et selvstændigt notat, men dele af notatet indgår også i denne Helhedsplan. 

Fase 2  Indledende interviews. Der gennemføres en række interviews med 
udvalgte nøglepersoner, herunder repræsentanter fra kommunen. Resultaterne 
fra interviewene bearbejdes til en afrapportering, der tilrettelægges som en 
SWOT-analyse.1 Afrapporteringen foreligger som ét selvstændigt notat, der li-
geledes indgår i denne helhedsplan. 

Fase 3  Skitsering. Der skitseres et første udkast, på baggrund af interviews, 
SWOT og registreringer. Denne skitsering skal anvise forslag til funktioner og 
en overordnet fysisk disponering af området.  

Fase 4  Borgermøde. Der afholdes et borgermøde, hvor skitseforslaget præ-
senteres.  

Fase 5  Forslag til Helhedsplan. Skitserne bearbejdes og detaljeres, ligesom 
resultater fra borgermødet indarbejdes i planen. Helhedsplanen, der redegør for, 
hvordan Hvidovre Havn skal udvikles, sendes herefter i høring.  

Fase 6  Færdiggørelse af Helhedsplanen. Efter høringen og de politiske drøf-
telser færdiggøres Helhedsplanen endeligt.  

1.4 Politiske visioner for Hvidovre Havn 
1.4.1 Indledende politiske visioner 

Som optakt til helhedsplanen for Hvidovre Havn fremlagde Hvidovre Kommu-
nalbestyrelse en række politiske visioner og tanker, der kunne danne udgangs-
punkt for det forestående arbejde. 

Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen i første række ønsker at arbejde med 
en udvikling og forskønnelse af Hvidovre Havn og de omkringliggende arealer. 

Intentionen er, at havneområdets sammenhæng med Hvidovre Strandvej og 
Lodsparken skal styrkes, og at området på sigt kan fremstå mere indbydende og 
med en grøn karakter. 

                                                 
1 En SWOTanalyse er en analyse, der beskriver, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler 
de interviewede ser for Hvidovre Havn. 
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Ejendoms- og Arealudvalget har efterfølgende drøftet foreløbige tanker og visi-
oner for Hvidovre Havn: 

 Området bør være åbent for offentligheden. 

 En eventuel udbygning af Hvidovre Havn kan eventuelt ske i etaper, så 
der kan foretages en prioritering inden for hver etape. 

 Der kan udarbejdes et flerårigt budget (10 -15 år) for de enkelte etaper. 

 Der kan ske en udvikling af havneområdet med flere publikumsoriente-
rede faciliteter, som specialbutikker, restauranter, caféer og kiosker. 

 Molerne kan oprettes og kan gives et maritimt udseende. Der kan fx 
vælges en ensartet designlinie for bænke, borde, belysning, beplantning 
og lign. 

 Evt. nyt boligbyggeri bør underbygge og understøtte havnens funktioner.  

 Lodsparkens sydlige del kan eventuelt indgå som en del af Helhedspla-
nen.  

 Det bør undersøges, om vandkvaliteten er så god, at der er mulighed for 
at bade i området. 

 Mulighederne for udvidelse af molerne, uddybning af havnen, husbåde, 
bådoplag, miljøforhold og grillplads m.v. bør undersøges. 

 Et maritimt hus, hvor skoletjeneste, ungdomsskoler m.v. kan beskæftige 
sig med emner som historie, natur, teknik, maritime aktiviteter og sam-
fundsbetydning kan indgå i den fremtidige planlægning af havnen. 

1.5 Vedtagelse af Helhedsplan for Hvidovre Havn 
Helhedsplanen for Hvidovre Havn blev med enkelte ændringer vedtaget endeligt 
af kommunalbestyrelsen den 28. april 2009. Ændringerne er siden indarbejdet 
og fremgår i nærværende plan. 
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2. HVIDOVRE HAVN – NUVÆRENDE SITUATION OG 
KARAKTERSTIK 

2.1 Beskrivelse af Hvidovre Havn 
Hvidovre Havn omfatter et ca. 5 ha stort areal mellem Hvidovre Strandvej og 
Kalveboderne. Området, der delvist er opfyldt havområde, rummer i dag Hvid-
ovre Lystbådehavn og en kloakpumpestation.  

Hele området ejes af Hvidovre Kommune.  

De primære brugere af området i dag er: Hvidovre Sejlklub Suset, DDS 4. Sø-
spejdergruppe, Hvidovre Kajakklub, Hvidovre/Københavns Jagtforening og 
Hvidovre Roklub, der alle har deres eget klubhus i området. Desuden har Ung-
domsskolen (Hvidovre Kommune) et klubhus i havnen. 

Havnen er delvist omgivet af boligbebyggelser, som mod vest består af etagebo-
liger, mens de øvrige boliger i området er parcelhuse og tæt-lav boliger. Mod 
nord afgrænses havnen af Lodsparken og mod vest er havnen afgrænset af Hvid-
ovre Strandvej, hvorfra der er to vejadgange til Hvidovre Havn: Strandhavevej 
mod nord og en vejtilslutning i forlængelse af Sydmolen.  

 
Hvidovre Havn. Placering af foreninger o.l. 
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Hvidovre Havn. Afgrænsning jf. Lokalplan 316. 

 

Selve havneområdet er bebygget med klubhuse til forskellige foreninger, der har 
deres relation til havnen. I området ud mod Hvidovre Strandvej og Strandhave-
vej opbevares bådene i vintermånederne. Havnebassinet har i dag plads til 200 
både. 

Hvidovre Havn er et område, der er levende og spændende med mange forskel-
lige aktiviteter. Men området fremtræder flere steder nedslidt med en stor varia-
tion i udstyr og inventar, der har kendt bedre tider, og som med fordel kunne 
udskiftes. Hvidovre Havn har også problemer med hærværk på toiletbygning og 
både.  

Som helhed trænger området til ”byplanmæssig opstramning”, og der kan med 
fordel tilføres nyt byggeri i området. Byggeri, der kan være med til at skabe me-
re liv i området hele året rundt, og ikke mindst understrege områdets bynære 
placering, og dermed i større grad give Hvidovre Havn en karakter af at være en 
havn i byen. 
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3. HELHEDSPLAN FOR HVIDOVRE HAVN 

3.1 Realisering af Helhedsplanen 
Helhedsplanen er en fysisk plan, der foreslår, hvordan Hvidovre Havn skal ud-
bygges, omdannes og forskønnes. Men Helhedsplanen skal også betragtes som 
en strategisk plan, der beskriver et forløb fra den overordnede vision og idé til 
realisering. 

Helhedsplanen er en slags paraply for forskellige indsatser og beskriver både 
store og små projekter, hvor nogle kan realiseres på kort sigt, mens andre har et 
længere tidsperspektiv. 

Den videre planlægning, projektering og realisering af Helhedsplanen vil tage 
mange år, hvilket den overordnede plan skal kunne holde til, idet der er store 
omkostninger forbundet med realiseringen af flere af Helhedsplanens projekter. 

3.2 Helhedsplanen er en fælles plan og afsæt for samarbejde 
Hvidovre Havn er kendetegnet ved, at der findes et stærkt sammenhold og en 
række foreninger, der arbejder sammen om projekter og aktiviteter i havnen. 

Det er afgørende, at der sættes fokus på det, der er enighed om både blandt bor-
gere, brugere og politikere mv. Dette sikrer det nødvendige grundlag for et fæl-
les fodslag, hvor havnens forskellige aktører kan indgå i et samarbejde for at 
styrke Hvidovre Havn – med fokus på muligheder og ikke barrierer – og gøre en 
fælles indsats for det, der er godt for området. 

For alle aktører gælder, at de kan gøre noget hver for sig, men inddragelsen af 
aktørerne i forbindelse med Helhedsplanen har også vist, at der er basis for øget 
dialog, samarbejde og samarbejdsprojekter. 

3.3 Samarbejde om realisering af Helhedsplanen 
Realiseringen af Helhedsplanen skal ske i et samarbejde mellem kommune og 
borgere, foreninger mv. Dette kræver dialog, nye partnerskaber og samarbejds-
former, som måske ikke er prøvet før. 
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Udfordringer 

Kommunalbestyrelsen har valgt at sætte fokus på Hvidovre Havn og besluttet, at 
den fremtidige udvikling i havnen skal ske efter en helhedsplanlægning. Der 
skal skabes muligheder for forskønnelse og udvikling, uden at det går ud over 
den særlige atmosfære, der i dag eksisterer i Hvidovre Havn.  

3.4 Helhedsplanens hovedtræk 
Helhedsplanen for Hvidovre Havn omfatter i hovedtræk følgende forslag til for-
skønnelse, forbedring og udbygning: 

1. Forskønnelse af det nordlige havneområde med mulighed for opførelse af 2 
nye bygninger til f.eks. Jagtforeningen og et nyt maritimt hus samt forskelli-
ge servicefaciliteter. Desuden etablering af et opholdsområde med bl.a. le-
geplads og grillpladser. 

2. Forbedring af overgangen mellem havneområdet og Lodsparken. 

3. Omlægning og forskønnelse af det beplantede areal foran roklubben.  

4. Forskønnelse af området mellem pumpestationen og Suset, herunder flytning 
af ungdomsskolens containere og nedrivning af toiletbygningen.  

5. Omdannelse og forskønnelse af bådoplagspladsen, herunder nedrivning af 
Jagtforeningens hus. 

6. Indretning af permanente og midlertidige parkeringspladser, der som mini-
mum sikrer en opretholdelse af den nuværende parkeringskapacitet.  

7. Uddybning af havnebassinet og opfyldning og forskønnelse af sydmolen, 
herunder forlængelse af den sydlige dækmole.  

8. På den udbyggede sydmole kan der opføres mindre skure samt etableres en 
ekstra adgang for isætning af joller, kajakker og lignende. 

Udover de ovennævnte forhold indeholder Helhedsplanen forslag til en række 
initiativer og forbedringer, som ikke umiddelbart kommer til udtryk i den fysi-
ske plan. Det drejer sig om: 

9. En designmanual samt forslag til forbedring af skiltning. 

10. En opdateret miljørapport i forbindelse med uddybning af havnebassinet. 

11. Fornyelse af bolværker i forbindelse med uddybning af havnebassinet. 

12. Udarbejdelse af nye plangrundlag for Hvidovre Havn – f.eks. kommuneplan-
tillæg og lokalplan. 

13. Økonomisk prioritering. 
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Helhedsplanens hovedtræk2 

                                                 
2 Den prikkede røde linie på kortet angiver udstrækningen af den nuværende lokalplan nr. 316 
for Hvidovre Havn 



Helhedsplan for Hvidovre Havn Side  11 
 Juli 2009 

Hvidovre Kommune  

3.5 Helhedsplanen i detaljer 

Den detaljerede beskrivelse af løsningsforslagene følger til dels den ovenstående 
oplistning af planens hovedtræk. Løsningsforslagene er således beskrevet med 
udgangspunkt i en etapevis realisering, der skal sikre, at løsningerne realiseres 
hensigtsmæssigt i forhold til deres afhængighed af hinanden såvel udbygnings-
mæssigt som økonomisk. I nogle tilfælde er der angivet alternative løsningsfor-
slag, som vil kræve et valg før en realisering. 

3.6 Designmanual 

Forskønnelse af havnen er et af de højst prioriterede ønsker, når der er tale om 
en forbedring af Hvidovre Havn. For at imødekomme dette foreslås det at der 
som noget af det første udarbejdes en designmanual, der sikrer helhed i havnens 
udformning, anlæg og det fremtidige inventar. Neden for fremgår en oversigt 
over emner, der bør indgå i den fremtidige designmanual for Hvidovre Havn. 

Emne Placering Forslag til indhold 

Belægninger På veje, pladser, parkeringspladser 
og stier, dels langs kajarealer, dels 
i grønne områder. 

Veje: Asfalt m. skærvebelægning 

P-pladser: Grus / overfladebelægning 

Stier langs kajarealer: Støbte beton-
flader 

Stier i grønne områder: Grus og 
asfalt 

Hegn og ræk-
værk 

Ved Hvidovre Strandvej og Strand-
havevej samt mod syd, dels som 
hegn dels som rækværk. 

Ud til vej: Hække eller buskbeplant-
ninger (evt. i kombination med tråd-
hegn). 

Lavt rækværk langs sydmolen udfø-
res i træ. 

Belysning Langs Hvidovre Strandvej, Strand-
havevej og kajarealerne. 

Forslag til belysningsarmaturer fore-
ligger ikke pt. Der henvises dog til 
planens illustrationer. 

Inventar Bænke og borde, el-udtag og 
vandposte. 

Forslag til inventartyper foreligger 
ikke pt. Der henvises dog til planens 
illustrationer. 

Grillpladser og 
skure 

Omfatter primært sydmolen. Det foreslås, at der i forlængelse af 
havneplanen udarbejdes skitser over 
grillpladser og skure. 

Skiltning Omfatter primært anvisningsskilt-
ning i havnen. 

Det foreslås, at der anvendes ensar-
tede anvisningsskilte både i størrelse 
og typografi. 
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Farver Farveskala (eller farve) for havnens 
forskellige bygninger. 

Det kan overvejes at benytte sort 
som en gennemgående farve i hav-
nen. Farven er i modsætning til 
svensk rød ikke udbredt i lystbåde-
havne. 

Bygninger Materialer (bebyggelsens udform-
ning mv. kan indarbejdes i en ny 
lokalplan). 

Havnens bebyggelse foreslås udført i 
træ. 

Beplantning Omfatter beplantningstyper (træer 
og buske mv.). 

Der skal anvendes beplantningsty-
per, som trives godt i kystområder og 
som svarer til beplantningen i områ-
det. 

Forslag til beplantningstyper forelig-
ger ikke pt. 

 

Skiltning 

Det er endvidere et stort ønske, at skiltningen på og til havnen forbedres. 

Informationsskilte. Der bør opsættes informationsskilte, som er synlige, når man 
ankommer som sejler til havnen. Her kan der informeres om seværdigheder, 
butikker, hvordan man kommer til bus og S-tog mv. Der kan ligeledes opsættes 
skilte, der fortæller om Kalveboderne og de naturfredninger, der er i området. 

Ekstern skiltning. Skiltningen til Hvidovre Havn bør forbedres. Ud over at for-
tælle om vejen til havnen kan der oplyses om havnen og havnens tilbud f.eks. 
ved en informationsstander. 

Afmærkning ved indsejling til havnen bør renoveres. 

3.7 Forskønnelse af det nordlige havneområde evt. med maritimt hus 

I det nordlige havneområde er det muligt at igangsætte en forskønnelse og for-
bedring og samtidig skabe grundlaget for en efterfølgende realisering af løs-
ningsforslag andre steder på havnen. Derfor vil en indsats i dette område kunne 
igangsættes som et af de første initiativer i forlængelse af havneplanlægningen 
(se planskitse næste side).  
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Planskitse, der viser det nordlige havneområde 

Et nyt klubhus til Jagtforeningen. Med renoveringen af bådoplagspladsen fore-
slås det at nedrive foreningens klubhus for herved at forbedre bådoplaget og 
markere havnen mere åbent mod Hvidovre Strandvej. Som erstatning foreslås 
det at opføre et nyt hus umiddelbart vest for kajakklubbens bygning. 

Et nyt maritimt hus. Inden for området er det muligt - i henhold til den gældende 
lokalplan - at opføre en ny bygning øst for søspejdernes hus. Med udgangspunkt 
i de mange ønsker og forslag, der er fremkommet til et nyt maritimt hus, skabes 
der mulighed for at opføre en flerleddet bygning, hvor der er lagt stor vægt på 
fleksibilitet og som kan indeholde den variation af funktioner, der efterspørges i 
et sådan hus. 

Huset må gerne være utraditionelt (ikke saddeltag) og signalere aktivitet og 
spænding. Det opføres som udgangspunkt i en etage, men det kan f.eks. forsynes 
med et tårn. I modsætning til flere af de bestående bygninger bør det være åbent 
ud mod omgivelserne - også mod Lodsparken. 

I det maritime hus kan der være plads til ungdomsskolen, til en strandcafé, en 
scene og til selskaber (et slags forsamlingshus), toiletter for havnen mm. 

Udendørs aktiviteter. Udenfor huset er der plads til en maritim legeplads (f.eks. 
en fiskekutter eller lign.) og lidt længere ude, er der et ”motions- og udspæn-
dingstårn” for de mange motionister, der lægger ruten om havnen og Lodspar-
ken. Aller yderst er der bænke, for de der har lyst til at reflektere og nyde udsig-
ten. 

Umiddelbart nord for huset i Lodsparken kan der etableres et grusareal, som kan 
anvendes til beachvolley eller lignende.  

Ny ”overgang” med stier til Lodsparken. Mod Lodsparken foreslås det endvide-
re, at der anlægges en asfalteret sti, som bugter sig hen langs ryggen af kajak-
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klubben og søspejderne. Formålet er at ”bløde” overgangen mellem havn og 
park op og samtidig skabe rum for bebyggelsen ud mod Lodsparken. Stien for-
bindes med det eksisterende stinet og skaber herved flere turmuligheder til bl.a. 
motionsløbere. 

 
Kajakklub og søspejdernes facade mod Lodsparken i dag 

Det er ikke hensigten at lukke havnen af mod Lodsparken, men derimod at ska-
be en smukkere overgang mellem havn og park. Samtidig vil klubberne også 
kunne vende sig mere mod parken. 

Beplantningen foreslås som udgangspunkt i grupper og primært langs den nye 
grænse mellem Lodsparken og havnen. Hensigten er at bevare det åbne areal, 
der kendetegner Lodsparken og friholde udsigten over Kalveboderne. 

 
Det nordlige område i dag 



Helhedsplan for Hvidovre Havn Side  15 
 Juli 2009 

Hvidovre Kommune  

Forskønnelse af kajarealerne. Det nye maritime hus og aktiviteterne på arealer-
ne i tilknytning hertil bør forenes med en forskønnelse af kajarealerne. Der fore-
slås en rå og relativ enkel forskønnelse både med hensyn til belægning, beplant-
ning, inventar og belysning. 

 
Det nordlige havneområde i fremtiden 

3.8 Forskønnelse af den inderste del af det nordlige havneområde 

Det mest centrale område i havnen er området omkring roklubbens klubhus og 
slæbestedet. Her er der etableret forskellige former for beplantning bl.a. et større 
bed med en stedsegrøn beplantning (taks) samt en aflukket have for roklubben. 

 
Beplantning ved roklubben 
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Den inderste det af det nordlige havneområde 

En ny central havneplads. Det er et ønske at skabe en aktiv plads som det cen-
trale element i havnen. Derfor foreslås det, at omlægge og sammenlægge area-
lerne til et åbent og attraktivt areal med ny belægning og inventar, der indbyder 
til ophold. Roklubben kan udmærket etablere en terrasse, der åbner sig ud mod 
”havnepladsen”.  

Et nyt tårn på havnen. Vest for klubhuset kan det overvejes, at opføre et nyt tårn 
i 2 etager med servicefunktioner (f.eks. med kiosk / toilet) i bunden i stedet for 
det nuværende oplagsskur. 

En renoveret parkeringsplads. Nord for roklubben findes den eneste større og 
permanente parkeringsplads til havnen og Lodsparken. Det kan overvejes, at 
forskønne pladsen med f.eks. lav beplantning.  

3.9 Forskønnelse af området mellem pumpestationen og Suset 

Fjernelse af bygninger. Området mellem pumpestationen og Suset indeholder 
forskellige bygninger, skure og containere. En forskønnelse kan derfor tage ud-
gangspunkt i en flytning af ungdomsskolens skur og containere samt en nedriv-
ning af toiletbygningen. Som en erstatning for toiletbygningen kan der henvises 
til det maritime hus eller til tårnet.  

Mere plads til både og biler. Inden for det ryddede areal skabes der mulighed 
for at etablere flere nye pladser til bådoplag og parkering. Som det fremgår af 
skitsen på næste side, er det ikke hensigten at fjerne de små skure eller maste-
skuret mod syd. 
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Området mellem pumpestationen og Suset 

3.10 Omdannelse og forskønnelse af bådoplagspladsen 

Ny facade med bebyggelse. Bådoplagspladsen ved Hvidovre Strandvej skal fort-
sat kunne anvendes til vinterstandpladser, men der skabes mulighed for at ændre 
facaden mod strandvejen og Strandhavevej. Hensigten er at skabe et grønt areal, 
som overgang til lystbådehavnen med mulighed for en udvidelse af havnens 
aktiviteter - dog ikke til bådoplag. 

 
Området langs Hvidovre Strandvej 

Det nuværende antal vinterstandpladser forøges. Det er en forudsætning at an-
tallet af vinterstandpladser på havnen kan opretholdes. Med ”oprydningen” af 
pladsen ved ungdomsskolens container mv. samt flytningen af Jagtforeningens 
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lokaler skabes der - trods det grønne areal langs Hvidovre Strandvej - en mindre 
forøgelse i antallet af vinterstandpladser.  

I ændringerne af bådoplagspladsen indgår som nævnt en flytning af Jagtforenin-
gens lokaler til en ny bygning i det nordlige havneområde.  

Ny beplantning. Det foreslås, at der plantes nyt i havneområdets skel mod Hvid-
ovre Strandvej og Strandhavevej. Beplantningen kan f.eks. bestå af opstammede 
træer, der skaber mulighed for udsyn over havneområdet.  

Inden for området kan der også etableres ny beplantning, når det sker under hen-
syntagen til manøvrering med både i forbindelse med oplag osv.  

 
Indkørslen til havnen og Jagtforeningens klubhus samt bådoplaget i sommerperioden. 

 

3.11 Miljørapport om uddybning af havnebassinet 

Der er stort behov for en uddybning af havnebassinet, som flere steder er tilgroet 
og med vandstand på ned til 0,5 m, hvilket betyder at flere både står på grund, 
når der er lavvande.  

Derfor bør der udarbejdes en ny miljørapport, som afdækker muligheder for og 
evt. miljøproblemer i forbindelse med en uddybning af havnebassinet. Rappor-
ten bør ligeledes belyse mulighederne for at anvende det opgravede bundsedi-
ment til en opfyldning af sydmolen. 
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Havnen er flere steder tilgroet og lavvandet 

3.12 Opfyldning og forskønnelse af sydmolen 

Som det fremgår i afsnittet om havnens miljøforhold (kapitel 5), findes der flere 
muligheder for at uddybe det eksisterende havnebassin. En mulighed kan være 
at kombinere uddybningen med en opfyldning og indbygning af slammet i syd-
molen under iagttagelse af visse særlige miljøregler. 

En sådan opfyldning vil kunne øge sydmolens areal med ca. 10.000 m2 og skabe 
mulighed for nye arealer til maritime aktiviteter placeret hensigtsmæssigt i for-
hold til kajpladser og udsigtsforhold. 

 
Planskitse, der viser den nye opfyldning af sydmolen 

Nye grill- og udsigtspladser. På skitsen er vist et stort antal grill- og udsigtsplad-
ser langs det sydlige rækværk. Pladserne kan - evt. i et mindre antal - indrettes 
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på forskellig vis og til forskellige formål. Dog bør de sikres udført i overens-
stemmelse med havnens fastlagte designlinie.  

Ny dækmole. Yderst på molen er der vist en skulptur, som kan bestiges og frem-
stå som et vartegn for Hvidovre Havn, når man kommer ad søvejen. Den nye 
udformning af molen ved indsejlingen til havnen sikrer læ for de yderst fortøje-
de både og skaber nyt kajareal til f.eks. udflugtsbåd og lignende. 

Mindre skure og beplantning. Den viste bebyggelse på sydmolen er en lav skur-
bebyggelse af let karakter. Formålet er at skabe plads for grej og lignende til de 
oplagte både. Der foreslås en beplantning i afgrænsede grupperinger, som tilgo-
deser havudsigten mod syd.  

Suset i 2 etager. For at sikre gode udsigtsforhold skabes der mulighed for at Su-
sets bygning kan øges med 1 etage til 2 etager.  

Aktivitetspladser og forskønnelse. Udover oplag til joller og lignende kan der 
indrettes aktivitetsarealer (tumleplads). Dog bør det sikres, at arealerne er forbe-
holdt maritime aktiviteter. 

Der foreslås en forskønnelse af sydmolen både med hensyn til belægning, be-
plantning, inventar og belysning. Nedenfor er vist en skitse af de fremtidige mu-
ligheder med en relativ rå og enkel forskønnelse. 

 
Sydmolen i dag 

Molens arealer er i dag udnyttet til det yderste på grund af den begrænsede bred-
de. Desuden er opholdspladserne udført efter de ”for hånden værende søms prin-
cip”. 
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Sydmolen i fremtiden 

 
Sydmolen set mod øst. 

Med opfyldningen mod syd og mere ensartethed i belægningen samt i begrænset 
omfang nyt inventar kan der opnås væsentlige forbedringer på molen - som ikke 
kun er visuelle forbedringer. 

Fornyelse af bolværker m.v. I forbindelse med en uddybning af havnebassinet 
og en eventuel udvidelse af sydmolen bør der ske en udskiftning og fornyelse af 
bolværkerne, herunder en ændring af bolværket ved indsejlingen til havnen. 
Fornyelsen af bolværket bør ske, dels fordi det er nedslidt, dels for at sikre at 
havnebassinet mod tilsanding. 
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3.13 Ny lokalplan, miljøvurdering og VVM for Hvidovre Havn 

Nybyggeriet vest for kajakklubben samt en mulig opfyldning ved Sydmolen 
kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Hvidov-
re Havn. Med udgangspunkt i det beskrevne forslag for oplagspladsen samt den 
nye sydmole skal lokalplanen bl.a. give mulighed for:  

 nye bebyggelser (f.eks. ved byggefelter) vest for kajakklubben; 

  en udvidelse af de eksisterende klubhusbebyggelser på havnen; 

 en forøgelse af etageantallet i Susets bygning; 

 en større udvidelse af sydmolen end den eksisterende lokalplan giver mulig-
hed for; 

 etablering af mindre bygninger som f.eks. havneskure på sydmolen og  

 oplæg af både på en større del af den udvidede sydmole. 
 
Udover kommuneplantillægget og lokalplanen skal der foretages en miljøscree-
ning og miljøvurdering af de nye planer for Hvidovre Havn. Endvidere vurderes 
det, at en udvidelse af sydmolen vil være VVM-pligtig. 
 

3.14 Tilladelser fra de overordnede myndigheder 

En udvidelse af sydmolen vil kræve, at der gives tilladelse fra de overordnede 
myndigheder (Kystdirektoratet) til at udvide det landfaste areal ud i søterritoriet. 

Desuden er hele området omfattet af Kalvebod landfredning og ligger inden for 
strandbeskyttelseslinien, hvilket betyder, at de nye anlæg også skal godkendes af 
det lokale fredningsnævn og Miljøcenter Roskilde. 

 
3.15 Økonomi 

I det følgende er der udarbejdet en vurdering af økonomien i de hovedprojekter, 
der indgår i helhedsplanen. 

Det skal bemærkes, at de økonomiske vurderinger er sket på at relativt spinkelt 
grundlag, idet en del af projekterne hverken er detaljeret eller undersøgt mht. 
tekniske, juridiske eller andre bindinger. 

Oversigten skal som helhedsplanen i øvrigt give et grundlag for en indledende 
vurdering og prioritering af den fremtidige indsats.  

Med udgangspunkt i det foreliggende grundlag, som vurderingerne bygger på, 
kan det vise sig, at de anslåede økonomiske overslag afviger fra de omkostnin-
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ger, der er forbundet med den endelig realisering af projekterne. Dette kan skyl-
des nye forudsætninger som følge af en nærmere registrering og analyse af de 
enkelte projekter – og at projekterne i øvrigt defineres nærmere mht. indhold, 
omfang og ambitionsniveau, når de skal realiseres. 
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NORDMOLE 

Emne Mængde Enhed Kr. I alt kr.3 

1. Gang- og kørebelægninger ved 
kajanlæg 

3.000 m2 450 1.350.000 

2. Belysning 25 Antal 15.000 375.000 

3. Vandposte og el-udtag mv. 25 Antal 12.000 300.000 

4. Nyt inventar: Faste borde og 
bænke mv. 

20 Antal 10.000 200.000 

5. Opførelse af 2 nye bygninger á 
hhv. 300 m2 og 200 m2 inkl. fora-
realer 

500 m2 byg-
ning 

15.000 7.500.000 

6. Legeplads samt motions- og 
udspændingstårn 

150 m2 300 45.000 

7. Beplantning 4 – 5 grupper 5 Antal 50.000 250.000 

8. Generel forbedring af grønne 
arealer 

5.000 m2 100 500.000 

9. Ny grussti i Lodsparken u. lys 300 m 1.000 300.000 

10. Forskønnelse af roklubbens fora-
realer inkl. ny belægning 

600 m2 500 300.000 

11. Plantning af 10 – 12 træer ved p-
plads Strandhavevej 

10 Antal 10.000 100.000 

12. Uforudsete udgifter4 Ca. 10 % -  1.080.000 

I alt    12.300.000 

 

                                                 
3 ”I alt kr.” er ekskl. moms og projekteringsudgifter 
4 Uforudsete udgifter er skønsmæssigt fastsat til omkring 10 % 
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SYDMOLE 

Emne Mængde Enhed Kr. I alt kr.5 

1. Forlængelse af dækmole mod øst 50 m 12.000 600.000 

2. Stensætning og bolværk ved 
opfyldning af sydmole. 

250 m 3.500 875.000 

3. Efterbehandling af opfyld inkl. 
beplantningsgrupper (20 stk.) 

10.000 Antal 200 2.000.000 

4. Gang- og kørebelægninger ved 
kajanlæg 

1500 m2 450 675.000 

5. Belysning 25 Antal 15.000 375.000 

6. Vandposte og el-udtag mv. 25 Antal 12.000 300.000 

7. Grussti fra Suset til ny læmole 200 m 1.000 200.000 

8. Uforudsete udgifter Ca. 10 % -  475.000 

I alt    5.500.000 

 

HAVNEBASSIN 

Emne Mængde Enhed Kr. I alt kr. 

1. Uddybning af bassin  10.000 m3 100 1.000.000 

2. Deponering af sediment / uddyb-
ningsmateriale6 

10.000 m3 (500) – 
1.200 

12.000.000 

3. Uforudsete udgifter Ca. 10 % -  1.500.000 

I alt    14.500.000 

 

                                                 
5 ”I alt kr.” er ekskl. moms og projekteringsudgifter 
6 Deponering af uddybningsmateriale er forudsat anvendt delvist til opfyldning af sydmole 
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BÅDOPLAGSPLADS 

Emne Mængde Enhed Kr. I alt kr. 

1. Nedrivning af toiletbygning og 
jagtforeningens klubhus  

180 m2 1.000 180.000 

2. Renovering af bådoplagsplads 6.000 m2 350 2.100.000 

3. Nye p-pladser langs adgangsvej 50 Antal 20.000 1.000.000 

4. Belysning langs adgangsvej 10 Antal 15.000 150.000 

5. Opførelse af tårn (2 etager) 50 m2 20.000 1.000.000 

6. Plantning af træer og etablering af 
hegn mod omgivende veje 

20 Antal 10.000 200.000 

7. Uforudsete udgifter Ca. 10 % -  470.000 

I alt    5.100.000  

Samlet helhedsplan    37.400.000 
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4. INTERVIEW OG RUNDBORDSSAMTALER 

4.1 Aktørerne i interviews og rundbordssamtaler 
I perioden fra den 27. marts til 8. juni 2006, blev der gennemført en række inter-
views og rundbordssamtaler som led i projektets fase 2. Alle interviewede del-
tog aktivt og engageret i interviewene og støttede samtalernes formål – at samle 
gode forslag og idéer til havnens fremtidige udvikling.  

I interviewrunden deltog følgende aktører: 

 Borgmester Britta Christensen 

 Ejendoms- og arealudvalget 
v/ Carsten Jelund, Ømer Kuscu, Peter Broholm, Steen Ørskov Larsen og 
Karl Erik Høholdt Jensen 

 Kultur- og fritidsudvalget 
v/ Allan Fredskov, Milton Graff Pedersen, Rushy Rashid Højbjerg, Arne 
Bech og Kim Østerberg 

 Teknik- og Miljøudvalget 
v/ Finn Gerdes, Ømer Kuscu, Bente Viola Holm, Lars Andersen, Karl 
Erik Høholdt Jensen, Mikkel Dencker og Kim Østerberg  

 Hvidovre Roklub 
v/ Leif Engholm og Torben Thyren 

 Hvidovre Kajakklub 
v/ Inge Ribers og Peter Syngre Schrøder 

 Ungdomsskolen 
v/ Bernt Bentsen 

 Søspejderne 
v/ Rasmus Foss og Poul Stühler 
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 Sejlklubben Suset 
v/ Henrik Andersen og Lasse Pedersen 

 Hvidovre/Københavns Jagtforening 
v/ Torben Thomsen og Hans Sørensen 

 Bådelauget 
v/ Leon Tilgaard og Jørgen Spang Poulsen 

 De fire omgivende grundejerforeninger  
v/ Grundforeningen Strandvang, Peter Lougard 
v/ Grundejerforeningen Strandøre, Jan Christensen og Henning Hansen 
v/ Grundejerforeningen Lodsgården, Jørgen Bultoft og Jan Nielsen 

 Hvidovre Kommunes Grønne Råd 
v/ Vestvoldens Venner, Jann Larsen 
v/ Grundejerforeninger i Hvidovre, Anders Aalund, Henriette Agtved 
Flemming J. Mikkelsen og Jon Schou 
v/ Hvidovre Biavlerforening, Anne Mette Andresen 
v/ Dansk Ornitologisk Forening, Jon Frisenvænge 
v/ Forbrugergruppen Vest, Ammi Stein Pedersen 
v/ Dansk Cyklist Forbund, Finn Ivo Heller 
v/ Danmarks Naturfredningsforening, Lene Kjøller 

 Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre lokalkomité 
v/ Lene Kjøller, Søren Jønsson, John Andersen 

4.2 Afrapportering af interviews og rundbordssamtaler 
I den følgende afrapportering er interviewene ikke refereret direkte, men de 
fremkomne udsagn er under behørig respekt for indholdet rubriceret i hoved-
overskrifterne:  

 Overordnede forhold 

 Aktiviteter og faciliteter  

 Organisering og samarbejde  

 Fysiske forbedringer 

På baggrund af udsagnene præsenteres efterfølgende de styrker og svagheder, 
muligheder og barrierer for udviklingen, som de interviewede så for de fremti-
dige initiativer i Hvidovre Havn.  
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Interviewene er foretaget på baggrund af en spørgeguide (jfr. de politiske visio-
ner), som har haft til formål at inspirere til udvidende og visionære idéer og for-
slag. Mange af de fremkomne forslag er således ikke umiddelbart mulige at im-
plementere over en kort tidshorisont, men bør ses på baggrund af politikernes, 
brugernes og borgernes ønsker til havnens og områdets udvikling på kort, mel-
lem og lang sigt. 

Det er beslutninger i forhold til disse 3 faser samt afgørende og modsatrettede 
ønsker til havnen, kommunalbestyrelsen skal forholde sig til for en afklaring af 
grundlaget for helhedsplanen for havnen (se sidste afsnit i notatet).  

4.3 Overordnede forhold / visioner 
Det er en udbredt holdning, at Hvidovre Havn skal være en åben og imøde-
kommende havn for alle borgere i Hvidovre Kommune. Havnen skal signalere 
aktivitet og havnemiljø og ikke en lukket oplagsplads for bådopbevaring. Udse-
endet især fra landsiden, men også som helhed, bør forbedres. 

Fælles for de fleste interviewede var ønsket om at bevare havnens særlig atmos-
fære, men samtidig lukke op for flere brugere, så havnen kunne være til gavn for 
endnu flere. Det var kun en meget begrænset del af de interviewede, der ønskede 
boligbyggeri inden for havnearealet. 

Det er et meget stort ønske, at det omkringliggende havmiljø forbedres, således 
at det igen bliver muligt at bade ved Lodsparken.  

Det skal være nemt og sikkert at komme til Hvidovre Havn, hvad enten man er 
kørende, cyklende eller gående. 

4.4 Aktiviteter og faciliteter 
Hvidovre Havn har et stort potentiale for at kunne tiltrække nye brugere og blive 
et endnu bredere aktivitetscenter for fritidsudøvelse, end den er i dag. Havnen 
har allerede ca. 1.100 engagerede brugere, som frivilligt er med til at drive hav-
nens eksisterende foreningsliv.  

Havnens centrale beliggenhed og de nært liggende grønne områder Lodsparken 
og Kystagerparken gør området unikt på egnen i forhold til fritidsudfoldelse, 
motion og frisk luft.  

 Mange af de adspurgte nævnte, at havnens funktion burde udvides med en-
ten en restaurant eller et lille spisested / café og en iskiosk. På den måde 
ville havnen kunne blive udflugtsmål for gående, cyklende eller kørende i 
området. En evt. legeplads kunne også tiltrække andre Hvidovreborgere, 
som ikke nødvendigvis sejler eller være en aktivitet for sejlernes familier. 
Roklubben vil gerne drive en café foran deres bygning, og i forvejen har 
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Suset et spisested for klubbens medlemmer. Mulighederne for et ”åbent” 
traktørsted og iskiosk bør derfor undersøges. 

 Beliggenheden tæt på Lodsparken gør, at mange af de adspurgte tænker 
brugen af havnen og det grønne område sammen. Mange så gerne, at sam-
menhængen kunne udnyttes til flere uorganiserede fritids- og motionsaktivi-
teter, f.eks. ved opsætning af et motionstårn, så området kunne bruges til lø-
beture, rulleskøjteløb m.m. og ikke kun hundeluftning. Også eventuelle 
grillpladser på havnen og i Lodsparken er et ønske. 

 Mange nævnte, at havnen på sigt kunne udvikle sig med et maritimt under-
visningscenter, hvor klubberne kunne være med til at understøtte aktivite-
terne med sejlads for både voksen og unge. Et sådant center kunne indehol-
de nødvendige butikker for bådenes vedligeholdelse og evt. arbejdende 
værksteder eller lignende.  

 Havnen skaber en unik mulighed for at få Hvidovres unge ud og lave ander-
ledes samarbejdsrelaterede aktiviteter og skabe nye relationer i forhold til 
andre fritidsaktiviteter. En multifunktionel havn i sammenhæng med Lods-
parken vil styrke dette tilbud til de unge.   

 Tidligere har havnen haft kulturelle fællesarrangementer, som har bragt 
Hvidovres borgere ned i havnen til jazz, loppemarked eller andre arrange-
menter. Dette vil klubberne gerne genoplive som finansieringsalternativ og 
for at skabe liv i havnen. 

4.5 Organisering og samarbejde 
Hvidovre Havn har mange stolte traditioner. Det er en generationernes havn, 
hvor mange forældre har haft deres gang fra barns ben til nu, hvor de introduce-
rer børn og børnebørn til havnens funktioner. Havnen har altid været båret af det 
frivillige engagement hos sine mange brugere. 

I dag er brugergruppen stadig stor, men mange af klubberne mærker konkurren-
ce fra andre aktiviteter og endvidere fungerer den interne drift af havnen ikke 
optimalt.  

 Sejlklubben Suset står for den daglige drift, men nogle af de andre forenin-
ger føler, at Suset tager ejerskabet for havnen alene. Det er uhensigtsmæs-
sigt, at én blandt mange aktører står for ansvaret og således har ”magten” i 
forbindelse med slæbestedet og havnens andre funktioner. Muligheden for at 
lave en fælles forening for havnens brugere bør undersøges, så alle forenin-
gerne kan få størst muligt ud af deres fælles brug af havnen.  

 Havnens foreninger er afhængige af tilskud fra kommunen m.m. og er ellers 
baseret på frivillighed. Flere foreninger påpegede, at de har problemer med 
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at få medlemmerne til at hjælpe til med vedligehold af bygninger og admini-
stration m.m. Derfor blev det foreslået, at kommunen går ind og står for drift 
og vedligehold, mens foreningerne varetager aktiviteterne og udbyder dem 
for brugerne i havnen. Fordelene ved en sådan organisering bør undersøges.  

 Foreningerne har brugsaftaler med 1 års opsigelse i havnen. Dette skaber 
usikkerhed og modarbejder initiativ fra foreningernes side, idet de er usikre 
på, hvorvidt eventuelle investeringer kan betale sig, hvis de pludselig bliver 
sagt op.  

 Foreningernes brug ligger for nogles vedkommende på meget bestemte tids-
punkter af døgnet, hvilket betyder, at klubhusene på andre tidspunkter står 
tomme. Det bør derfor overvejes, om belægningen af de forskellige klubhuse 
kan gennemtænkes bedre til gavn for alle, og så de enkelte klubber/ ejen-
domme får flere hænder f.eks. til vedligehold. 

Der er således behov for at gennemtænke en organisering af havnen, som kan 
imødekomme foreningernes behov og samtidig gavne havnens potentielt nye 
brugere. 

4.6 Fysiske forbedringer 
Hvidovre Havns eksisterende udseende er ifølge de fleste adspurgte ikke indby-
dende. Havnen er rodet og nedslidt, og inventaret er uens og gammelt. Bygnin-
gernes udtryk hænger ikke sammen og beplantningerne er uensartede og visse 
steder usunde.  

 Som led i at gøre havnen mere indbydende kunne man ensrette beplantnin-
gerne og inventaret i havnen i højere grad, end det er tilfældet nu. En de-
signmanual baseret på de adspurgtes positive indtryk af havnens atmosfære, 
charme og maritime miljø bør udarbejdes.  

 Hvidovre Havn er centralt placeret, men de fleste af de adspurgte gjorde 
opmærksom på, at kendskabet til havnen er lille, og at der bør gøres mere 
reklame for havnens eksistens. Også skiltningen mod havnen bør forbedres, 
mener interviewpersonerne, og endelig mangler der parkeringsmuligheder. 
Et større kendskab til havnen ville også gavne de eksisterende klubbers med-
lemstal. Mulighederne for at styrke disse sider af havnen bør undersøges. 

 De fleste af de interviewede beklagede havnens ”ansigt”. Bådoplaget lukker 
havnens facade og får området til at se rodet og uvelkomment ud for andre 
end de sejlere, som har en båd stående der. Både og sejlads er havnens vig-
tigste aktivitet, hvilket ikke må ændres. Men det eksisterende bådoplag kun-
ne evt. flyttes ud på sydmolen ved at lave en opfyldning ud til sydmolens 
spids.  
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 Herved kan den eksisterende plads foran havnen anvendes til at åbne havnen 
mere mod den omkringliggende by og opfylde forskellige andre af havnens 
ønskede funktioner. 

 De eksisterende bygninger i havnen er rettet indad – mod havnen – men også 
indad mod sig selv. Bygningerne på nordmolen vender ryggen mod Lods-
parken, og Jagtforeningens hus ligger og gemmer sig i sin helt egen form 
med hvide gasbetonsten, som det første man møder efter bådoplaget. Mulig-
heder for at afstemme de eksisterende bygningers udtryk bør overvejes. 
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5. DE ADMINISTRATIVE OG POLITISKE FORHOLD, PLAN- 
OG MILJØFORHOLD SAMT ØKONOMI 

5.1 Det politiske niveau 
Kommunalbestyrelsen er den øverste ansvarlige beslutningsmyndighed i forhold 
til Hvidovre Havn.  

Derudover er der i dag 4 stående politiske udvalg, der agerer i forhold til Hvid-
ovre Havn: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsud-
valget samt Ejendoms- og Arealudvalget.  

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansva-
ret for kommuneplanlægningen samt en samordnet løsning af kommunens plan-
lægningsopgaver. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Køb, salg, 
leje og pantsætning af fast ejendom. Udvalget indstiller til Kommunalbestyrel-
sen.  

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver på det tekniske område, herunder opgaver om administration (planloven 
og udstykningsloven), bygge- og boligforhold, miljøområdet, forsyningsområ-
det, vej- og trafikområdet herunder Hvidovre Havn, samt natur- og fritidsområ-
det.  

Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om lokalplaner, sektorplaner, an-
lægsplaner samt programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byg-
ge- og anlægsarbejder. 

Ejendoms- og Arealudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens opgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, for så vidt angår de fredede / 
grønne arealer, samt forvaltning af kommunens faste ejendom og arealer, herun-
der opgaver om projektforslag, forprojekt, hovedprojekt samt udførelse af alle 
kommunale bygge- og anlægsopgaver.  

Endvidere varetager udvalget forvaltningen af de rekreative områder, herunder 
parker og kystanlæg, offentlige legepladser samt drift og vedligeholdelse af 
kommunale bygninger og anlæg. 
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Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om sektorplaner, anlægsplaner 
samt om programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og an-
lægsarbejder. 

Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens kultur- og fritidsopgaver, herunder samarbejde med private og selvejende 
institutioner, udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme samt drift af 
kommunale bygninger, anlæg og arealer, herunder Hvidovre Havn.  

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om sektor-
planer, regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for til-
skud til foreninger, anlægsplaner samt om programoplæg, byggeprogram og 
dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.  

5.2 Det teknisk / administrative niveau 
Der er i dag 3 forvaltningsenheder, der agerer i forhold til Hvidovre Havn: 
Borgmesterkontoret, Skole- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning. 

Borgmesterkontoret udarbejder og indgår brugsretsaftaler med foreningerne i 
området samt behandler sager om køb, salg og leje samt pantsætning af fast 
ejendom. 

Skole- og Kulturforvaltningen varetager kontakten til Hvidovre Sejlklub ”Suset” 
om driftsaftalen. Det reviderede driftsregnskab fremsendes til forvaltningen, 
som er økonomisk ansvarlig i forhold til driftsaftalen (havneafgifterne). Herud-
over varetages kontakten til foreningerne på havnen i forbindelse med lokale- og 
aktivitetstilskud. 

Teknisk Forvaltning varetager opgaver inden for Vej- og Parkområdet, herunder 
opgaver i forbindelse med drift og vedligehold af havnen og tilknyttede grønne 
(fredede) arealer samt plejeplaner. 

Prioriteringen af vedligeholdelsesopgaverne i havnen foregår i dialog med ”Su-
set”. 

Inden for Bygge- og Planområdet varetages opgaverne med udstedelse af bygge-
tilladelser, administration af den for området gældende lokalplan, vurdering af 
byggeri inden for strandbeskyttelseslinien og kystnærhedszonen, samt miljøvur-
dering af kommune- og lokalplanlægningen. 

Inden for Miljø- og Forsyningsområdet varetages opgaverne med jordforure-
ning, vandkvalitet, kloakforhold, støj-, luft- og affaldsforhold samt eventuelt 
VVM-undersøgelse. 
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5.3 Planmæssige forhold 
I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 er der 
sket en ændret kompetence- og byrdefordeling inden for bl.a. planloven, natur-
beskyttelsesloven og miljølovgivningen, dvs. at beslutningsområder - der tidli-
gere lå hos Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Københavns Amt – er over-
gået til kommunerne samt Statens Miljøcentre og Skov og Naturstyrelsen. 

5.4 Natura 2000 
Vestamager og havet syd for - med bl.a. Kalveboderne, Lodsparken og Hvidov-
re Havn - er beliggende inden for EF-fuglebeskyttelsesområde og Habitatområ-
de. (Habitat: Om dyrs og planters specielle tilholdssted). 

Habitatområdet danner sammen med fuglebeskyttelsesområdet Natura 2000, et 
europæisk økologisk netværk af beskyttede naturområder. Habitatområdet ud-
peges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. 
Fuglebeskyttelsesområdet er et område - hvor ynglefugle, som er sjældne, truede 
eller følsomme over for ændringer af levesteder - skal beskyttes.  

Retningslinierne for beskyttelse af danske naturbeskyttelsesområder fremgår af 
Miljøministeriets bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder. 

Et væsentligt krav i beskyttelsen af de nationale naturbeskyttelsesområder er, at 
der i myndighedernes forvaltning af områderne ikke må gives tilladelser mv. til 
planer, projekter og lignende, der kan få væsentlig negativ konsekvens for de 
arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. 

Det betyder f.eks., at der ikke må meddeles dispensation fra Naturbeskyttelses-
lovens bygge- og beskyttelseslinier, fra bestemmelser i en lokalplan, gives tilla-
delse til udstykning og opførelse af ny bebyggelse mv., hvis det indebærer for-
ringelse af områdets naturtyper. 

Hvidovre Kommune udarbejdede i 2002 en rapport om plante- og dyrelivet i 
kommunen. Af rapporten fremgår det bl.a., at der i Lodsparken er et omfattende 
plante- og dyreliv, samt ynglende og fouragerende (fødesøgende) fuglearter. 

5.5 Pleje- og anlægsplan for Lodsparken 
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2001 en ”Pleje- og anlægsplan for de fredede 
områder sydøst for Gammel Køge Landevej”. 

Lodsparken, som ejes af Hvidovre Kommune, er omfattet af planen. Lodsparken 
består af nuværende og tidligere kystområde, hvis oprindelige præg er forsvun-
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det, men som ved sin beliggenhed har stor betydning i rekreativ henseende og 
som levested for dyr og planter. 

5.5.1 Kystdirektoratet 
Kystdirektoratet er en virksomhed under Transport- og Energiministeriet, som 
bl.a. administrerer statens højhedsret over søterritoriet. Det indebærer behand-
ling af ansøgninger om etablering af faste anlæg på søterritoriet, som lystbåde-
havne, broanlæg, opfyldninger, uddybninger, kabler og rørledninger. 

I henhold til lov om havne kan kystdirektoratet fastsætte ordensreglementer for 
havne og lystbådehavne mv. 

I henhold til lov om kystbeskyttelse må der på strandbredder og andre kyst-
strækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sam-
menhængende landvegetation, samt på arealer, der ligger inden for en afstand af 
100 m fra hvor denne vegetation begynder, kun efter tilladelse fra ministeriet 
(Kystdirektoratet) udføres kystbeskyttelsesforantaltninger eller graves, bores, 
pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænændringer.   

5.6 Fingerplan 2007 
Fingerplan 2007 fastlægger følgende, der har betydning for Hvidovre Havn. 

5.6.1 Kystnærhedszonen 
I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som 
en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller 
indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning 
ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, 
med henblik på, at  

 ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, 

 der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til na-
turinteresser på de omgivende arealer, 

 der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og 
at 

 offentligheden sikres adgang til kysten. 

Der er i planlovens kapitel 2a fastlagt en række bestemmelser om planlægningen 
i kystområderne, dvs. i op til en afstand af tre km fra kysterne. Disse bestemmel-
ser for de kystnære dele af byområdet er gengivet ovenfor. 



Helhedsplan for Hvidovre Havn Side  37 
 Juli 2009 

Hvidovre Kommune  

5.6.2 Rekreativt stinet 
Endelig "skal kommunerne i deres kommune- og lokalplanlægning indarbejde 
det overordnede rekreative stinet og det øvrige regionale rekreative stinet og 
derved sikre muligheden for stiernes etablering. Kommunerne skal sikre sam-
menhæng mellem det overordnede regionale stinet og det øvrige regionale re-
kreative stinet." 

5.7 Kommuneplan 2005 
Kommuneplan 2005 er udarbejdet i 2005, og i kommuneplanen er fastlagt en 
række forhold, som berører Hvidovre Havn. 

5.7.1 Hovedstruktur 
Det er målet at udvikle og forskønne havnen og styrke havneområdets sammen-
hæng med Hvidovre Strandvej og Lodsparken. Havneområdet ønskes at fremstå 
mere indbydende og med en karakter, der indbyder byens borgere til at benytte 
de rekreative tilbud i havnen. 

Der skal planlægges for udvikling af flere publikumsorienterede faciliteter, som 
f.eks. selskabslokale, bistro eller café, uden at de eksisterende maritime funktio-
ner og den særlige atmosfære i havnen går tabt. 

Det er et mål, at det i planperioden undersøges, om det er muligt at etablere ba-
demuligheder i Kalveboderne. 

5.7.2 Rammebestemmelser 
Hvidovre Havn er omfattet af rammeområde 3D12, hvor der er fastsat følgende 
rammebestemmelser for lokalplanlægningen:  

Områdets anvendelse: Offentlige formål:  
Tekniske anlæg 
Lystbådehavn 
Klubhuse 
Værksteder 
Kloakpumpestation. 

Bebyggelsesprocent: Max. 10 % 

Max. antal etager og højde:  1½ og 8,5 m 

5.7.3 Stationsnærhed 
Hvidovre Havn er beliggende stationsnært, dvs. inden for en radius af 1.000 m 
fra en station (Friheden). 
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Det fremgår af Kommuneplan 2005, at: "Indenfor de stationsnære områder kan 
der på ledige arealer placeres ny tæt bolig-, erhvervs- og institutionsbebyggelse, 
og i de eksisterende byområder kan der ske en byomdannelse og fortætning. I 
Hvidovre Kommune er der kun enkelte ledige arealer tilbage. Derfor vil en for-
tætning i de stationsnære områder overvejende skulle ske gennem en omdannel-
se af eksisterende områder. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt nye rammebestemmelser vedrøren-
de arealanvendelse eller bebyggelsestæthed, som gør det muligt at bygge tættere 
i de stationsnære områder. Dette vil bero på en konkret vurdering."  

5.7.4 Detailhandel 
Det fremgår, at: "I butikker, der ligger uden for de udpegede centerområder, må 
det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik ikke være større end 500 
m² for dagligvarebutikker og 200 m² for udvalgsvarebutikker."  

Hvidovre Havn ligger uden for de i Kommuneplan 2005 udpegede centerområ-
der. 

5.7.5 Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. december 2005 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 13. december 2005 at godkende 
Kommuneplan 2005 endeligt med den tilføjelse, at der omkring Hvidovre Havn 
skal tilføjes følgende: 

”Hvidovre Havn - der kan udarbejdes en helhedsplan for området, som både 
skal handle om forskønnelse af havnen og mulighederne for nyt byggeri i områ-
det. Helhedsplanen skal udarbejdes i dialog med borgerne og brugere af hav-
nen”. 

5.8 Lokalplan 316 
Hvidovre Havn med syd- og nordmolen samt havnebassin er omfattet af be-
stemmelserne i Lokalplan 316, som vist på fig. 4 på side 40. 

5.8.1 Område og zonestatus 
Lokalplanområdet omfatter ejendommene matr.nr. 18dg, 24ir, del af vejareal 
mrk. "an", alle Hvidovre By, Strandmark. Matr.nr. 18dg og del af vejareal mrk. 
"an" ligger i byzone. Matr.nr. 24ir samt sydmolen og jollepladsen ligger i land-
zone.  

Lokalplanområdet er opdelt i område I, II og III, se fig. 4 på side 40. 

5.8.2 Formål 
Lokalplanen har til formål:  
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 at skabe mulighed for opførelse af klubhuse og lignende på Nordmolen,  

 at sikre mulighed for udvidelse af Sydmolen med afskærmede opholds-
pladser samt etablering af læmole,  

 at skabe mulighed for uddybning af havnebassinet, herunder at opgravet 
bundsediment kan deponeres inden for havnens område, 

 at angive bygge- og brugsfelter, hvor de enkelte foreninger har mulighed 
for at etablere bebyggelse, friarealer og oplag. 

5.8.3 Anvendelse 
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål. Det må kun anvendes til 
lystbådehavn med tilhørende klubhuse, cafeteria, kiosk, handel med bådudstyr, 
værksteder, offentligt toilet, parkering og ophalerplads, kloakpumpestation, 
brevdueforening og til formål, der efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt 
kan finde sted i en lystbådehavn." 

Område I må kun anvendes til bådebroer, slæbesteder, klubhuse, værksteder, 
skure, kiosker, cafeteria, toiletbygninger, ophalerplads for kølbåde samt parke-
ring." 

Område II må kun anvendes til bådebroer, slæbesteder, ophalerplads for joller 
samt rekreative områder." 

Område III må kun anvendes til kloakpumpestation og anlæg i tilknytning til 
denne funktion samt brevdueforening." Lokalplanen indeholder derudover be-
stemmelser om vejadgang og offentlig tilgængelighed til molerne samt om om-
fanget og placering af havnebassinets uddybning og opfyldning. 

Der er fastsat en bebyggelsesprocent for området som helhed på max.10 %, og i 
området er der udlagt byggefelter, hvori ny bebyggelse skal placeres. Desuden 
skal bygninger udføres som træbeklædte huse med maling i sort, svenskrød eller 
grøn umbra.  

Endelig stilles der i lokalplanen krav om, at de ubebyggede arealer anlægges 
med græs eller som gårdsplads, og at der i områder mod omgivelserne kan fore-
tages forskellige former for hegning, som træhegn, flethegn eller levende hegn.  

5.8.4 Tilladelse fra andre myndigheder 
Uanset bestemmelserne i lokalplanen må der ikke foretages ændringer af eksi-
sterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelser fra Trafikministeriet om 
udvidelse af Sydmolen og tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen om udvidelse af 
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molerne i henhold til fredningsbestemmelserne for vandområderne i Kalvebo-
derne. 

Desuden kræves tilladelse til indvinding af råstoffer ved opgravning og genan-
vendelse af bundsediment fra Miljøcenter Roskilde til opfyldning med bundse-
diment og råjord. 

5.8.5 Landzonetilladelse 
Af planlovens § 35 fremgår det, at "I landzone må der ikke uden tilladelse fra 
Kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske 
ændring i anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer." 

Tilladelse efter § 35 kræves ikke til "Udstykning, byggeri eller ændret anvendel-
se i det omfang, dette er bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller 
udtrykkeligt er tilladt i en lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i denne 
lov." 

 

Fig. 4 Lokalplan 316 og fredninger. 
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5.9 Fredninger  
Hvidovre Havn er omfattet af forskellige fredninger som vist på fig. 4, der fast-
lægger forskellige bindinger for, hvad der kan ske i området. I det efterfølgende 
er fredningerne gennemgået, og der er redegjort for fredningernes betydning for 
området. 

5.9.1 Kystnærhedszone og strandbeskyttelseslinie 
Kystnærhedszonen er en tre km bred zone langs alle danske kyster. Inden for 
kystnærhedszonen må der ikke opføres ny bebyggelse, der påvirker kystland-
skabet væsentligt.  

Såfremt en ny bebyggelse eller anlæg forventes at påvirke kystlandskabet, skal 
der udarbejdes visualiseringer af det pågældende anlæg med henblik på at kunne 
dokumentere anlæggets visuelle påvirkning af den kystlandskabelige helhed."  

Langs kysten ligger en 100 m bred strandbeskyttelseslinie, inden for hvilken der 
ikke må foretages ændring i tilstanden. Mod Kalveboderne følger strandbeskyt-
telseslinien i det store hele fredningsgrænsen mod vest.  

Det daværende Miljø & Energiministerie meddelte i brev af den 25. oktober 
2000, at der var truffet afgørelse om fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinien 
langs Kalveboderne i Hvidovre Kommune. Brevet var vedlagt bilag der viste 
strandbeskyttelseslinien langs Kalveboderne, herunder langs Hvidovre Havn.  

Af brevet fremgår det, at en større del af byzonearealet på matr.nr. 24ir, Hvidov-
re By, Strandmark, er undtaget fra beskyttelsen. Derimod er den del af matr.nr. 
24ir, som navnlig rummer Lystbådehavnen, omfattet af beskyttelsen. Strandbe-
skyttelseslinjen er i øvrigt lagt i vestgrænsen for Kalvebodfredningen.  

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 15 må der ikke foretages ændring i til-
standen af kyststrækningerne inden for strandbeskyttelseszonen. Der må ikke 
etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foreta-
ges udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 

Områder, der er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, der er endeligt 
vedtaget inden ikrafttrædelse af den udvidede strandbeskyttelseszone, kan ud-
nyttes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser uden dispensation fra 
strandbeskyttelseszonen.  

Hvis der i disse lokalplanlagte områder vedtages nye eller supplerende lokalpla-
ner efter ikrafttrædelse af den nye beskyttelseszone vil den ikke fortrænge be-
skyttelsen. 

Beskyttelseszonens forbud imod tilstandsændringer gælder ikke for:  
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Havneanlæg, herunder moler og kajer og øvrige konstruktioner, der er nødven-
dige for anlæggets funktion som havn. Landarealer ved en havn vil kun være 
undtaget beskyttelsen, hvis de i en lokalplan er udlagt til havneformål. 

Ansøgninger om tilladelser / dispensationer iht. strandbeskyttelseslinien henlig-
ger under statens miljøcenter, Miljøcenter Roskilde. Ophævelse af strandbeskyt-
telseslinien kan kun ske rent undtagelsesvis i byzone i forbindelse med vedtagel-
se af en lokalplan. 

5.9.2 Fredning af Kalvebodkilen 
Hvidovre Havn er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 
1990 om fredning af "Kalvebodkilen" i Københavns, Tårnby og Hvidovre kom-
muner.  

Fredningens formål: 

 Fredningen har til formål at sikre en opretholdelse og muliggøre en for-
bedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til om-
rådet, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området 
og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. 

 Der skal lægges særlig vægt på de rekreative hensyn. 

Fredningen betyder: 

 Der må ikke foretages terrænændringer og ændringer i de nuværende vegeta-
tionsforhold, og der må ikke opføres bebyggelse eller etableres andre anlæg. 

 Plejemyndigheden (Hvidovre Kommune) må udføre de foranstaltninger, der 
skønnes egnet til at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet eller findes 
hensigtsmæssige for at opretholde eller forbedre de landskabelige værdier. 

 Plejemyndigheden (Hvidovre Kommune) kan omlægge de viste stier, give 
almenheden en videregående færdselsret og anlægge yderligere stier, herun-
der stiforbindelser på tværs af vej- og baneanlæg, for at forbedre områdets 
tilgængelighed for almenheden. Plejemyndigheden kan også forbyde færdsel 
i nærmere bestemte områder for at beskytte plante- og dyrelivet. Plejemyn-
digheden kan fastsætte ordensforeskrifter for almenhedens færdsel og skal i 
så fald opslå forskrifterne på egnede steder. 

 Der må i den del af fredningen, der ligger i Hvidovre Kommune, etableres 
underjordiske forsyningsledninger og nord for matr. nr. 18 dq, Hvidovre 
Strandmark, foretages terrænreguleringer og beplantning samt tilvejebringes 
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publikumsfaciliteter og anlæg til lokale nærrekreative formål. Fredningen er 
heller ikke til hinder for, at der foretages sådanne tilstandsændringer (herun-
der bebyggelse) på matr. nr. 9gæ og 9 gz, Hvidovre By, Strandmark, som 
kommunalbestyrelsen finder ønskeligt af hensyn til arealets anvendelse til 
fritidsformål. 

Ansøgninger om dispensation fra fredninger skal fremsendes til Skov- og Natur-
styrelsen, som ligeledes skal påse overholdelse af Naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser og fredningsbestemmelser. Ansøgninger om dispensation fra en 
fredning skal derfor fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen mht. tilsynsmyndig-
hedens udtalelse. 

Det lokale fredningsnævn kan dispensere fra fredningsbestemmelserne, hvis det 
ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

5.10 Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger 2000 
Kommunens kyststrækning langs Kalveboderne med Kystagerparken, Lodspar-
ken, Hvidovre Havn med Lystbådehavn og Strandengen, indeholder - ifølge 
kommuneatlasset - særlige arkitektoniske, kulturhistoriske og miljø- og natur-
mæssige værdier. Af kommuneatlasset fremgår det: 

"De første sommerhusbeboere opførte i de første årtier af 1900-tallet deres huse 
på små udstykninger ved Kalvebod Strand. Badelivet var en del af livet her, og 
da arealerne var lavvandede, opstod behovet for en badeanstalt. Hvidovre Søbad 
blev indviet i 1928 og eksisterede til omkring 1941. Der var turbåd til Langebro 
og Køge, og rutebåden Strandgreven lagde til ved Hvidovre Søbad. Kalve-
boderne er i dag forvandlet fra et bredt farvand omgivet af et naturvildnis til et 
snævert farvand omgivet af regulerede, kunstige kystlinier. Hvidovre Lystbåde-
havn er rammen om et frodigt liv sommeren igennem og er et stort aktiv for 
mange borgere i Hvidovre." 

Der er ingen registrerede bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Havn. 

5.11 Miljøforhold 
5.11.1 Uddybning af havnen 

I 1999 fik Teknisk Forvaltning COWI til at vurdere, hvad der skal til for at ud-
dybe Hvidovre Havn, da havnen lider under tilsanding, og havnen ifølge bruger-
ne flere steder er så lavvandet, at bådene ”kan gå på bunden”. COWI har på bag-
grund heraf udarbejdet følgende rapport: ”Hvidovre Kommune, Hvidovre Lyst-
bådehavn, uddybning af havnebassin. Skitseforslag, juni 1999”. 

Det er rimeligt at antage, at de problemer Hvidovre Havn led under i 1999 ikke 
er blevet bedre på nuværende tidspunkt, og havnebassinet derfor må antages at 
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være blevet endnu mere tilsandet, således at dybden i midten af havnebassinet er 
blevet endnu mindre. 

5.11.2 Mål og mængder 
Formålet med uddybningen er at sikre havnebassinet en vanddybde på 2,5 m 
overalt.  

Ved undersøgelsen i 1999 blev det vurderet, at der i midten af bassinet var to-tre 
m’s dybde, og der langs molerne og kanter nogle steder kun var 0,5 m.  

Uddybningsmængden blev ved pejling i 1993 vurderet til at være ca. 11.000 m3.  

Området ved den sydlige mole, som kan udvides, beskrevet i lokalplan 316, er 
ikke tilstrækkelig til at kunne rumme hele uddybningsmængden.  

5.11.3 Forureningskilder og prøveudtagning 
Havnesedimentet vil primært være påvirket af aktivitet i forbindelse med lystbå-
de, herunder rester af bundmaling, olie, benzin ved tankningsstedet.  

Ved undersøgelsen i 1999 blev der udtaget prøver af slammet både i inderhav-
nen (ved slæbested og tankanlæg) og i yderhavnen (havnebassin med lystbåde).  

Der blev udtaget 21 prøver i bassinet. De første tre prøver dækker analysen af 
inderhavnen og de resterende prøver yderhavnen.  

Prøverne er udtaget som blandeprøver, dvs. der er kun to analyseresultater for de 
21 prøver, én for inderhavnen og én for yderhavnen. Prøverne er analyseret for 
tungmetaller og organiske forbindelser. 

5.11.4 Analyseresultater og økonomi 
Resultaterne af prøverne viste, at indholdet af tungmetaller var større i inder-
havnen end i yderhavnen. Dette skyldes primært, at bådene trækkes i land i in-
derhavnen, og at bådene bliver spulet rene her.  

Analyseresultaterne viste, at koncentrationerne var så høje, at der ikke kunne 
udføres klapning af sedimentet i Køge Bugt. 

Ud fra analyseresultaterne blev det vurderet, at slammet skulle sendes til depo-
nering. Det ville koste ca. 13 mio. kr. (1999 kr.) for de 11.000 m3.  

Alternativt kunne slammet indbygges i den sydlige mole. 

Det blev vurderet, at sedimentet ikke var sundhedsskadeligt ud fra de målte kon-
centrationer. For at indbygge slammet i sydlig mole kræver det en ”kapitel 5 
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godkendelse” fra det statslige miljøcenter, Miljøcenter Roskilde, samt en tilla-
delse fra Kystdirektoratet og Transport- og Energiministeriet til udvidelse af 
søbredden.  

Der blev foreslået to løsninger til indbygning af slammet på den sydlige mole: 

Via jorddæmning med stenkastning  
Stenene fra den eksisterende mole genanvendes. Konstruktionen er permeabel, 
og Miljøcenteret vil derfor forlange beregninger for udvaskning af stoffer i 
vandfaser i forbindelse med kapitel 5 godkendelse. Ved denne løsning vil der 
kunne deponeres ca. 5.800 m3, og anlægsomkostningerne forventes at være 2,0 
mio. kr. (1999 kr.). 

Tæt stålspuns, der sættes i underliggende lerlag 
Udformningen kræver, at der skal opsamles perkolat, og det selvfølgelig skal 
kontrolleres og bortskaffes på miljømæssig forsvarlig vis. Ved denne løsning 
kan der indbygges 9.000 m3 slam. Anlægsudgifterne forventes at være 5,2 mio. 
kr (1999 kr.). 

I begge tilfælde skal der endvidere tilregnes driftsudgifter i forbindelse med mil-
jøforanstaltningerne.  

Bemærkninger 
Fremadrettet kunne det have været interessant at have haft en analyse fra hvert 
prøvetagningssted, således at det kunne vurderes, om forureningskomponenterne 
er mindre i ydrehavnen, og at måske dele af området kom ned under grænse-
værdier for klapning. Ligeledes kunne det være interessant at følge sedimentla-
get ned igennem bassinet for at se, hvilke type jord, der ligger under sedimentet. 

Det bør undersøges om omkostningerne til bortskaffelse har ændret sig, eller om 
der eventuelt er nye bortskaffelses-/genanvendelsesmuligheder for slammet. 

I økonomisk henseende er der fortsat en lang række spørgsmål, der skal afklares, 
ligesom en del forskellige tekniske løsninger skal undersøges. 

5.11.5 VVM-undersøgelse 
En foreløbig vurdering er, at en udvidelse af sydmolen vil være VVM-pligtig.  

5.11.6 Vanddybder i Kalvebod Brygge 
Sejlrenden i Kalvebod Brygge er ca. 2 - 3,5 meter dyb. Uden for sejlrenden er 
der mange steder kun 30 cm dybt. 
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5.12 Andre miljøforhold 
5.12.1 Jordforurening 

Ved fremtidigt byggeri skal der udføres jordbundsundersøgelser for vurdering af 
jordbundskvaliteten og forurening. Miljøafdelingen skal være med i tilrettelæg-
gelsen af undersøgelserne.  

Det skal bemærkes, at der kan påtræffes slagger i området, da der efter sigende 
har været opfyld i havneområdet fra den gamle gasværksgrund i Valby. 

5.12.2 Vandkvalitet 
Der måles ikke på vandkvaliteten ud for Hvidovre Havn i dag, og denne kendes 
derfor ikke. Der måles ud for Kystagerparken, og kvaliteten her opfylder ikke 
helt kravene til badevandskvalitet, hvilket skyldes overløb direkte til Kalvebo-
derne eller via Harrestrup Å. På grund af strømretning, opblanding m.v. formo-
des det, at vandkvaliteten ud for Hvidovre Havn er bedre end ud for Kystager-
parken. Hvidovre Kommunes egne udløb mellem Åmarken og havnen opfylder 
kravene til overløbsfrekvens, som er en af forudsætningerne for godkendelse af 
badevandskvaliteten. 

Jf. forslag til Vandmiljøhandlingsplanen skal der i 2015 være så rent vand i Har-
restrup Å, hvorfra der er overløb til Kalveboderne, at man kan bade i vandet. 

5.12.3 Kloakforhold m.m. 
Siden 1981 har det været et krav, at havne har modtageanlæg for spildevand fra 
bådene (bek.1003 af 10. dec. 2002 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om 
skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner samt tilhørende vejledning 
nr. 69, 1981 om modtageordninger for rester og blandinger af olie, kloakspilde-
vand samt affald i danske havne).  

I dag har havnen ikke opsamlingsfaciliteter til fækalier og lign. fra bådene. I 
fremtiden skal der være et anlæg til spildevandsopsamling. 

5.12.4 Støj 
Havnens gøremål skal til enhver tid overholde grænseværdierne for støj, både nu 
og i fremtiden, jf. ”Vejledning fra Miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, 
vejledning nr. 5/1984, november 1984”. 

5.12.5 Luft 
Havnens gøremål skal til enhver tid overholde krav til grænseværdierne for luft-
forurening. 

5.12.6 Affald 
I dag har hver enkelt bygning etableret affaldsordning med kommunen.  
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Der opsamles i dag malingsrester fra bådene ved havnefogdens kontor. 

På sigt bør det overvejes, om afrensning af alger på bådenes underside kan spo-
les/børstes af og opsamles af et specielt instrument, således at båden bare sejler 
igennem anlægget, og resterne bliver opsamlet.  

Der har siden 1981 været krav om, at havne skal have modtageforhold for rester 
og blanding af olieaffald, jf. ovennævnte bekendtgørelse. Disse findes ikke på 
havnen i dag. 

5.12.7 Ledningsforhold i området 
Der pågår ledningsarbejder i området. Men for nærværende er der fremført vand 
og kloak som vist på fig. 5. 

 

Fig. 5 Ledningsforhold i omkring Hvidovre Havn 

 

5.13 Blå flag 
For at få blå flag skal havnen opfylde følgende krav: 

Der skal arbejdes for et rent miljø. Havnen skal have en affaldsordning og even-
tuel sortering af affald. 

Havnen skal kunne modtage spildolie og miljøfarligt affald samt informere om 
god miljøpraksis, miljøforhold og lokale naturområder. 
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Havnen skal være ren og ryddelig, herunder skal der være rene toiletter. 

Der skal være livredningsudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og førstehjælpskasse. 

Havnen skal have lys og el på broer og på havneområdet. 

Endelig skal vandkvaliteten opfylde nogle nærmere fastsatte krav. 

5.14 Foreninger og økonomi 
I det følgende afsnit vises en oversigt over de foreninger, der i dag bruger Hvid-
ovre Havn. Dernæst gives en kort beskrivelse af den aftale, Hvidovre Kommune 
har indgået med Hvidovre Sejlklub Suset om driften af havnen samt de brugs-
retsaftaler, der er indgået mellem foreningerne og Hvidovre Kommune. 

5.15 Havnens brugere 
Som det fremgår af tabel 5-1, bruges havnen af fem foreninger, der tilsammen (i 
2009) har 1.088 medlemmer, heraf 222 under 25 år og 866 over 25 år. Den stør-
ste af foreningerne på havnen er Hvidovre Sejlklub Suset, der har knap 400 
medlemmer. 

Tabel 5-1: Foreninger, der bruger Hvidovre Havn – antal medlemmer 2009 

Forening Antal medlemmer 
under 25 

Antal medlemmer 
over 25 

I alt 

Hvidovre Sejlklub Suset 88 288 376 

DDS 4. Søspejdergruppe 45 9 54 

Hvidovre Kajakklub 76 224 300 

Hvidovre/Københavns 
Jagtforening 

5 289 294 

Hvidovre Roklub 8 56 64 

I alt 222 866 1088 

 

Ud over de fem foreninger, der i dag er på Hvidovre Havn, har Hvidovre Sports- 
og Lystfiskerforening givet udtryk for, at den gerne vil flytte fra det nuværende 
klubhus på Biblioteksvej ned til havneområdet. 

5.16 Drifts- og brugsretsaftaler 
5.16.1 Driftsaftale 

Hvidovre Kommune har indgået en driftsaftale med sejlklubben Suset. Aftalen 
indebærer, at sejlklubben varetager den daglige drift af havnen, herunder bl.a.:  

 dagligt tilsyn,  
 oprydning, renholdelse og vedligeholdelse af anlæggene, 
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 servicering af havnens brugere,  
 fordeling af havnens bådpladser,  
 administration af vinterstandpladser,  
 opkrævning af havneafgifter,  
 administration af slæbestedet,  
 ansættelse og aflønning af det nødvendige personale til driften. 

Sejlklubben har ansat en havnefoged til varetagelse af det daglige opsyn med 
havnen.  

I 2008 betalte Hvidovre Kommune sejlklubben 891.544 kr. ekskl. moms for 
varetagelsen af driften. Aftalen er indgået 1. januar 2007 og løber frem til 31. 
december 2009 med mulighed for genforhandling. 

Herudover afholder Hvidovre Kommune udgifter til:  

 Evt. nyanlæg, vedligeholdelse og reparationer. 

 El, vand, varme og forsikring, kloakering og renovation for toiletbygnin-
gen.  

 Evt. nyanlæg og vedligeholdelse i forbindelse med slitage og skader på 
havneplads og -bassin, moler, sikkerhedsudstyr, søafmærkning, toilet-
bygning og adgangsveje. 

 Offentlig skiltning. 

5.16.2 Brugsretsaftaler 
Kommunen har indgået brugsretsaftaler med de foreninger, der bruger havnen. I 
tabel 5-2 neden for gives en oversigt over de elementer, der indgår i brugsafta-
lerne, og hvornår aftalerne udløber.  

Som det fremgår, stiller Hvidovre Kommune et samlet areal på 6.752 m2 veder-
lagsfrit til rådighed til brug for placering af klubhus mv. Herudover har flere af 
foreningerne fået stillet et antal bådepladser vederlagsfrit til rådighed. 

På mødet d. 13. december 2005 har Kommunalbestyrelsen forlænget de fire 
brugsaftaler, der udløber ved udgangen af 2005 med yderligere fem år.  

Kajakklubben har fået en kommunal garantistillelse for et lån på 1.2 mio. kr., og 
der har i den forbindelse verseret en sag om fornyelse af brugsretten med en 
løbetid på 20,5 år. Klubben har imidlertid også som de øvrige brugere fået for-
længet den gældende brugsretsaftale med yderligere fem år.  

Søspejdernes brugsretsaftale løber frem til 2016.  
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Tabel 5-2: Brugsaftaler  

Forening Areal til rå-
dighed (m2) 

Antal veder-
lagsfrie bå-
depladser 

Udløbsdato for brugsaftale 

Hvidovre Sejlklub Suset 2706  5 31. december 2010 

DDS 4. Søspejdergruppe 1144 6 1. januar 2016 

 

Hvidovre Kajakklub 1080 1 31. december 2010 

Hvidovre/Københavns 
Jagtforening 

635  31. december 2010 

Hvidovre Roklub 1187  31. december 2010 

I alt 6752 12  

 

Udover de nævnte punkter, indebærer brugsretsaftalerne, at foreningerne har ret 
til at benytte havnebassinet til træning og stævner efter aftale med Hvidovre 
Sejlklub Suset. Herudover kan det nævnes, at Jagtforeningen efter nærmere afta-
le med Hvidovre Sejlklub Suset har rådighed over ca. 50 bådepladser. For disse 
skal der dog betales havneafgift som normalt.   

5.17 Økonomi 
I dette afsnit sættes fokus på forbruget af kommunale midler i forbindelse med 
driften af Hvidovre Havn. Tabel 5-3 på næste side viser en oversigt over øko-
nomien vedrørende drift og vedligehold af havnen.  
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Tabel 5-3: Oversigt over økonomien vedrørende drift af Hvidovre Havn 

Poster Budget 2008 Regnskab 
2008  

Budget 2009 

Driftsaftale med Hvidovre Sejlklub 
Suset 

848.663 891.544 873.699 

Vedligehold af havnen, Vej- og Park-
afdelingen 

260.748 179.919 271.990 

Skatter, afgifter og forsikringer  16.732 12.980 17.743 

El  5.560 14.329 6.072 

Rengøring, toilet (herunder rengø-
ringsmidler)  

62.894 37.545 65.708 

Overført moms af underskudsdæk-
ning 

263.769 171.192 271.550 

Indtægter -551.107 -432.211 -576.458 

I alt 907.259 875.298 930.304 

* Budgetterne er ikke korrigerede. 

Tabellen viser regnskabstal for 2006 samt budget 2006 og 2007. Som det frem-
går, er driftsaftalen med Suset den største post. Udgifter til havnefoged er som 
nævnt indeholdt i denne aftale. Herudover er overført moms af underskudsdæk-
ning en stor udgiftspost på regnskab og budget.  

Indtægterne stammer fra de opkrævede havneafgifter for bådpladser.  
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6. HVIDOVRE HAVNS MULIGHEDER FOR UDVIKLING 

På baggrund af interviewene og rundbordsamtalerne, som er beskrevet i afsnit 4, 
kan Hvidovre Havns udviklingsmuligheder opsummeres i en SWOT-analyse – 
som henholdsvis styrker, svagheder, muligheder og barrierer. SWOT-analysen 
tager sit udgangspunkt i de nuværende kendte forhold, som bindinger i form af 
planforhold, miljøproblematikken i havnen, hele den nuværende organisering og 
de forhold som deltagerne i interviewene og rundbordsamtalerne har peget på 
som væsentlige.  

6.1 Hvidovre Havns styrker 
 Hvidovre Havn har en enestående beliggenhed ved Kalvebod Brygge med 

tæt adgang til rekreative områder som Lodsparken og Kystagerparken.  

 Hvidovre Havn har en række velfungerende klubber, med ca. 1.100 engage-
rede brugere fra flere generationer. 

 Hvidovre Havns identitet er det tilfældige og selvgroede, livet i og omkring 
klubberne.  

 Som bådejer i Hvidovre Havn er det næsten altid muligt at komme ud og 
sejle, fordi der er læ og ingen strøm.  

 Farvandet omkring Hvidovre Havn er sikkert som følge af den lave vand-
dybde.  

 Der er fri adgang til havnen morgen, middag og aften, og havnens brugere 
kommer på alle tider i dagtimerne, hvilket er med til at skabe liv. 

 Klubberne har mange tilbud om forskellige aktiviteter til børn og unge, og 
klubberne er med til at skabe rammer og nye muligheder for de unges ud-
foldelse.  

 Der er et godt samarbejde imellem de mange foreninger. Dels hjælper for-
eningerne hinanden, dels laves der fælles arrangementer i havnen. 

 Der er godt samarbejde mellem foreningerne og kommunen. 
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6.2 Hvidovre Havns svagheder 
 Indsejlingsmolerne, bådebroer, bøjer, sejlrenden, spillet og toiletbygningen 

er dårligt vedligeholdt og trænger til renovering. 

 Adkomsten til Hvidovre Havn fra land- og vandsiden er ikke særlig præsen-
table. Den fremtræder rodet med ungdomsskolens pavillon og gamle hegn. 

 Havnen mangler faciliteter som eksempelvis en legeplads. 

 Hvidovre Havne mangler egentlige spisesteder som café og/eller restaurant, 
som ikke ligger i tilknytning til en af foreningerne i havnen. De nuværende 
spisesteder, der ligger i tilknytning til en af klubberne, har fx ikke mulighed 
for at udskænke alkohol til andre end deres egne medlemmer. Derudover 
”inviterer” klubbernes spisesteder ikke til, at udefrakommende føler sig vel-
komne.  

 Der er for få p-pladser, både til havnens brugere og andre. 

 Skiltningen i og uden for havnen er for dårlig. Der mangler ordentlig skilt-
ning, som fortæller gæstesejlere, hvordan man kommer til byen, s-tog, bus-
ser o.l. Ligeledes er der skiltet for dårligt til Hvidovre Havn, og om havnen 
ved havnen. 

 Havnebassinet er tilsandet og der er dårlig udskiftning af vandet i havnen. 
Når det er lavvande, står de store både på bunden.  

 Hvidovre Havn har udadtil et imageproblem. Den opleves lukket og kun for 
klubbernes medlemmer.  

 Hvidovre Havn fremtræder mange steder rodet og usammenhængende og 
bærer præg af, at der ikke ligger en samlet plan for hele området, der fast-
lægger udformningen af design som bænke, borde, lamper m.v. 

 Bygningerne i Hvidovre Havn ligger lidt tilfældigt og spærre for udsynet til 
vandet og de tilstødende grønne områder. 

 Driftsaftalerne mellem kommunen og klubber har skabt usikkerhed hos 
klubberne, da de har fået kortere opsigelsesvarsel end tidligere. 

 Der er skabt en uligevægt mellem klubberne i Hvidovre Havn, ved at én 
klub står for driften af havnen. 

6.3 Hvidovre Havns muligheder  
 Hvidovre Havn har et stort potentiale som rekreativt område for hele Hvid-

ovre Kommune. Der kan skabes en større sammenhæng med Lodsparken.  
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 Hvis klubberne betalte mere for leje af arealer til bygninger ville øgede ind-
tægter i Hvidovre Havn give større muligheder for aktiviteter. 

 Hvidovre Havn har en række velfungerende klubber, der kan være med til at 
understøtte nye aktiviteter i områder. 

 Forskønnelse af havnen vil gøre det mere attraktivt og venligt at færdes på 
havnen for andre end havnens brugere.  

 Et ishus og/eller en café vil give nye brugere en anledning til at komme ned i 
havnen.  

 Fokus på havnens sammenhæng med Lodsparken vil lukke op for et større 
spektrum af brug af havneområdet.  

 Foreningerne kan blive medspillere i udviklingen, hvis de kan se, at de kan 
få større rekruttering til deres klubber. Dette kunne understøttes gennem op-
rettelse af en fælles forening for hele havnen.  

 Klubberne er engagerede og vil gerne stå for at udbygge havnens indhold – 
aktiviteter, arrangementer osv. Det ville hjælpe dem, hvis kommunen kunne 
være driftsansvarlig, så de ikke skal bruge medlemmernes frivillige timer på 
vedligehold og administration.   

 Havnens priser er konkurrencedygtige i forhold til andre havne. 

 Udvidelse af sydmolen vil give mulighed for en udvidelse af havnearealet. 
Molen kunne bruges til oplag af både, så de nuværende oplagsplads kan fri-
gøres til andre formål. 

 Mange af foreningerne har afgrænsede aftenaktiviteter. Brugen af de forskel-
lige huse kunne udvides ved at kombinere med undervisning eller ungdoms-
aktiviteter i dagtimerne. Roklubben har f.eks. et stort hus, som er krævende 
at vedligeholde. Dette kunne gøres overkommeligt, gennem et samarbejde 
med f.eks. Ungdomsskolen, som kunne hjælpe med vedligeholdet. 

 Der mangler egnede lokaler til selskabsformål i Hvidovre Kommune, som 
evt. kunne ligge på havnen. 

 Der ligger stadig en restrummelighed i den gældende lokalplan 316, som 
giver mulighed for at fjerne eksisterende bygninger i havnen og enten gen-
opføre dem andet sted i havnen eller tilføje nye funktioner til havnen. 

 Der er positiv politisk bevågenhed på projektet. Kommunalbestyrelsen er 
åben overfor idéer, fordi målet er at få åbnet havnen op, og Hvidovre Kom-
mune vil gerne skabe gode faciliteter for klubber i kommunen. 
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6.4 Barrierer for Hvidovre Havns udvikling  
 Kalvebod fredningen og fredningen af Lodsparken kan være barrierer for på 

sigt at opnå en sammenhængende brug af helheden Hvidovre Havn - Lods-
parken - Kystagerparken. 

 Der har været problemer med at leje pladserne i havnen ud og klubberne 
mangler frivillige. Klubberne skal selv vedligeholde deres huse m.m.  

 Klubbernes brugsaftaler med 1 års opsigelse har skabt utryghed hos forenin-
gerne. Ændringen af aftalerne har skabt mistillid mellem kommunen og for-
eningerne. Foreningerne føler sig miskrediterede, hvilket modarbejder det 
frivillige engagement. 

 Miljøproblemer – sedimentet i havnen er forurenet. 

 Fire forskellige politiske udvalg, henholdsvis Økonomiudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Ejendoms- og Arealudvalget 
har forskellige kompetencer i relation til Hvidovre Havn. Mangel på et fæl-
les ejerskab til havnen kan betyde, at udvalgene kan komme til at vedtage 
modsatrettede beslutninger, der forhindre en gunstig udvikling i havnen. 
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7. BORGERMØDE OM HELHEDSPLANEN 

Den 18. januar 2007 blev der afholdt borgermøde på Langhøjskolen om ”Skitse-
ringsfasens 3 alternative forslag til Helhedsplanens indhold og udformning”. 

3 alternativer  

Alternativerne kan ses hver for sig eller kombineres på forskellig måde både i 
forhold til de foreslåede anlæg og bygninger. De 3 alternativer omfattede i korte 
træk: 

Alternativ I: Ny adgangsplads fra - og ny bebyggelse ud mod Hvidovre Strand-
vej, opfyld af det lave kystareal syd for sydmolen, opførelse af et nyt maritimt 
hus til forskellige formål på det nordlige havneareal, nye bygninger på det nord-
lige havneareal til klubber og foreninger, samt omlægning af de åbne arealer 
mod øst. 

Alternativ II: Nyt havnebassin på bådoplagspladsen ud mod Hvidovre Strand-
vej, ny bebyggelse nord for bassinet butikker i stueetagen og boliger på 1.sal, 
udvidelse af sydmolen, nye bygninger på det nordlige havneareal f.eks. til klub-
ber og foreninger, samt omlægning af de åbne arealer mod øst. Forbindelsen 
mellem det nye og det gamle havnebassin sker ved en udgravning af slæbestedet 
(se næste side). 

Alternativ III: Ny havn for husbåde ved sydmolen, som alternativ til opfyld-
ning af sydmolen. Mulighed for omdannelse af arealer mod Hvidovre Strandvej, 
nye bygninger på det nordlige havneareal til klubber og foreninger, samt om-
lægning af de åbne arealer mod øst. 

Alternativerne vil forudsætte, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og evt. 
kommuneplantillæg. Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, om der skal iværk-
sættes en ændring af planforholdene for Hvidovre Havn, herunder om der skal 
udarbejdes en ny lokalplan for havnen. 
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Slæbestedet i Hvidovre Havn 

Kommentarer og bemærkninger 

I det følgende fremgår en opsummering af de væsentligste synspunkter, kom-
mentarer og bemærkninger, der fremkom under borgermødet. 

Forskønnelse. Der var generelt enighed om, at havneområdet trænger til en for-
skønnelse, men at det ikke må blive for mondænt. Det skal være en havn, der er 
indrettet til havneformål, og som afspejler funktion frem for udseende. Flere 
fandt forslagene spændende. 

De tre alternative forslag under et blev kommenteret således: 

Det maritime hus. Der blev spurgt til aktiviteterne i det foreslåede maritime hus 
- forsamlingshus - ungdomsklub? Flere udtrykte bekymring for aktiviteterne i 
det maritime hus – om de ville give for meget støj i omgivelserne. 

Bådoplag Der var generelt enighed om, at det nuværende bådoplag virker 
skæmmende ud mod Hvidovre Strandvej. En del så fordele ved at rykke bå-
doplaget ud på den udvidede sydmole. 

Andre påpegede det uhensigtsmæssige i at slibe og klargøre både på en storm-
omsust mole og så hellere, at bådoplaget blev samlet længere inde på land, helst 
i nærheden af slæbestedet, så unødig transport frem og tilbage undgås. 
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Bådoplag på sydmolen kan endvidere skæmme havudsynet og flere havde svært 
ved at forestille sig tilstrækkeligt areal til bådoplag på sydmolen sammen med 
grillpladser, udsigtspladser, m.v. 

Suset. Der var forslag om, at flytte Suset længere østpå eller nordpå, f.eks. på en 
1. sal med udsigt over vandet og klubaktiviteter i stueetagen. Herved kunne der 
blive mere plads til at samle bådoplaget lidt længere inde på land. 

Bebyggelse ud mod Hvidovre Strandvej. Der blev udtrykt en del forbehold 
over for bebyggelse ud mod Hvidovre Strandvej. Flere gav udtryk for, at byg-
ninger i 2 etager ikke vil åbne havnen ud mod Strandvejen. Det vil ikke give 
indtryk af havn. 

Nyt havnebassin. Der var positive tilkendegivelser om det foreslåede bassin ud 
mod Hvidovre Strandvej. Det var dog vurderingen at en omlægning af den eksi-
sterende kloakledning gennem området vil fordyre bassinet betragteligt. 

Boliger og husbåde. Et flertal af de ca. 30 borgere, der tog ordet, var imod boli-
ger og byggeri i flere etager på havnen. Nogle fandt desuden, at husbåde på 
sydmolen vil forstyrre den visuelle oplevelse ud over vandet.  

Fordelen ved boliger/husbåde som finansieringsgrundlag for fornyelsen og ud-
viklingen af havnen blev nævnt. 

 
 

Øvrige bemærkninger og spørgsmål 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite undrede sig over, at alle 3 alter-
native forslag forudsætter dispensation fra Kalvebodfredningen, og at forslagene 
er i strid med Lokalplan 316 om bl.a. bebyggelsesprocent og bygningshøjde. 

Lokalkomiteen mente endvidere, at placeringen af et maritimt hus til ung-
domsaktiviteter var i strid med regionplanlægningen. 

Fra kommunens side blev det understreget at en gennemførelse af alternativerne 
vil forudsætte, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og evt. kommuneplan-
tillæg. Samtidig vil det kræve forhandling med fredningsmyndigheden om, hvil-
ke muligheder der forligger for en gennemførelse af projekterne. 

Flere af de fremmødte gjorde opmærksom på, at Hvidovre Havn med om-
givelser er et natur- og fuglebeskyttelsesområde - et Natura 2000 område, som 
der skal tages hensyn til i planlægningen. 
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Der blev endvidere fremsat spørgsmål som: 

Nuværende slæbested fryser til, kan det placeres længere ude?  

Er der tænkt på at gøre plads til lystfiskerforeningen? 

Er der tænkt på badning fra havnen? 

Er der tænkt på trafikforhold, for biler, cykler, fodgængere? 

Er der tænkt på kundegrundlag for de påtænkte butikker? 

 

De fremførte bemærkninger og synspunkter på borgermødet samt de stillede 
spørgsmål ville så vidt muligt indgå i udarbejdelsen af forslag til Helhedsplan 
for Hvidovre Havn. 

 

 

 


