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BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆGGET

historiske grundlag - som et levende element i byen.
Ved hjælp af en planlægning, der retter sig mod husbå-
de i form af skibe bygget til sejlads, kan borgerne få
nye muligheder for at opleve byens maritime historie.
Dette samspil mellem den maritime arv og byen giver
kommuneplantillægget gode muligheder for, idet
mange områder især i de indre bydele forbeholdes
ombyggede skibe.
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2001 besluttede
Borgerrepræsentationen at udarbejde en samlet plan-
lægning for områder til husbåde i kommunen.
Kommuneplantillægget udgør denne samlede plan og
fastlægger i hvilke områder, der må placeres husbåde,
og hvilke særlige bestemmelser, der skal opfyldes i de
enkelte områder. Kommuneplantillægget udstikker
rammer for lokalplanlægning, som efterfølgende kan
udstikke mere detaljerede retningslinier med udgangs-
punkt i de enkelte områders karakter og i hensynet til
kvalitet og variation.
Planlægningens definition af begrebet husbåd hviler på
to forudsætninger, dels at der er tale om et varigt
oplæg, hvor husbåden kun undtagelsesvis flyttes, dels
at der sker en bygningsmæssig udnyttelse som bolig
og/eller institution, udstillingssted, cafe mv. Dermed vil
en lystbåd, der kortvarigt bruges til overnatning, men
primært til sejlads, ikke være en husbåd. Omvendt vil
et skib, der ligger fast ved kaj og eksempelvis fungerer
som museum, være en husbåd. 

I disse år har København en historisk mulighed for at
udvikle sine bymæssige kvaliteter i relation til belig-
genheden ved vandet. Ændringer i brugen af havnen og
flytning af erhverv har åbnet nye perspektiver for
anvendelsen af vandet og kajerne. Udnyttelse af disse
perspektiver kan for alvor ændre havnens plads i bybil-
ledet, i borgernes bevidsthed og i byens liv.
I denne situation er det afgørende at forfølge ønsker og
visioner om at udvikle en levende havn, at afprøve nye
muligheder og skabe en fysisk forandring, der udnytter
havnens helt særlige potentialer.
Kommuneplantillægget om husbåde i København har
til formål at medvirke til at udnytte mulighederne for
udvikling og sikre hensynet til kvalitet og til offentlig-
hedens interesser.
Interessen for husbåde er udbredt, og husbåde kan blive
et spændende aktiv for havnen. Men det er afgørende,
at der tages hånd om deres placering og udformning
såvel af hensyn til brugerne som til de øvrige borgere
og bymiljøet som helhed. Husbådene vil bidrage med
nye aktiviteter, som indpasses med respekt for havnens
karakter og ønsker om andre aktiviteter.
Udviklingen af husbåde er en mulig vej til at fastholde
den maritime arv. Der findes mange forskellige mindre
skibe, herunder de nordiske bådtyper til handel, fiskeri,
færgedrift mv. Med en ny anvendelse af skibene til
udstilling, kultur, bolig eller lign. kan der skabes grund-
lag for at bevare dem - dermed en del af Københavns
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HOVEDSTRUKTUR OG RETNINGSLINIER

Målsætning
Københavns Havn er under omdannelse i disse år,
således at den fremtidige, egentlige havnedrift primært
forventes at finde sted i Nordhavnens ydre område og
omkring Prøvestenen. Dette betyder, at kajstrækninger
i såvel Sydhavnen og Inderhavnen som dele af Nord-
havnen og Frihavnsområdet samt omkring Refshale-
øen vil blive frigjort til anden anvendelse.
Som led i udmøntningen af Københavns Kommunes
boligpolitik er det derfor et mål, at disse kajstrækning-
er skal kunne anvendes til husbåde, primært til bolig-
formål samt en rekreativ anvendelse, således at køben-
havnerne fortsat sikres adgang til vandet. Der tilstræ-
bes derfor en balanceret udvikling, der både tilgodeser
de brede ønsker om at bo på vandet og at bruge vandet
til andre formål.
Overordnede historiske og bevaringsmæssige hensyn
tilsiger, at der i Inderhavnen og kanalerne i Indre By
og på Christianshavn vil blive tale om et relativt be-
grænset antal husbåde til boligformål. I disse områder
vil der kun kunne oplægges både, som oprindeligt har
været bygget til sejlads. Endvidere ønskes, at City
fortsat styrkes som regionens og landets overordnede
kulturelle centrum, hvorfor der også i disse områder er
mulighed for at oplægge husbåde til publikumsoriente-
rede serviceerhverv såsom hoteller, vandrerhjem, res-
tauranter, teatre og lignende. Der vil derimod ikke
blive mulighed for at oplægge husbåde til serviceer-
hverv som kontorer og lignende.
I de øvrige havneområder er målsætningen, at husbåde
skal integreres i den øvrige omdannelsesproces, som
finder sted, primært med henblik på opførelse af nye
boliger.

Miljøforhold
I og med, at der er tale om en gradvis omdannelse af
havneområderne, vil der fortsat i visse områder være
virksomheder, der forårsager støj- eller luftforurening,
således at der først kan oplægges husbåde, når denne
forurening enten er ophørt eller nedbragt til et niveau,
der gør det miljømæssigt forsvarligt.  

Afstandsforhold
Københavnerne må ikke berøves mulighed for at kun-

ne færdes langs vandet og opleve vandet som et
væsentligt rekreativt element. Der vil derfor generelt
blive tale om, at der skal være en afstand mellem hus-
bådene på mindst 5 meter, således at der - også i områ-
der med mange husbåde - fortsat er udsyn til vandet,
når man færdes langs kajerne.

Størrelsesforhold
Oplevelsen af vandet påvirkes også af husbådenes høj-
de. Den er derfor fastsat under hensyn til omgivelser-
ne, herunder sigtelinier i byen og størrelsen af de en-
kelte havnebassiner mv. 
Af hensyn til, at husbåde skal kunne serviceres og sej-
les/fragtes til obligatoriske bundeftersyn mv., er det
hensigtsmæssigt, at så mange som muligt kan passere
under broerne i Inderhavnen, uden at disse skal åbnes.
Husbådenes højde er derfor mange steder begrænset til
broernes frihøjde på 5,4 meter.
Ombyggede både, der oprindeligt har været godkendt
til sejlads, er ofte op til 30 meter lange og 7 meter
brede, hvorimod nybyggede husbåde specielt udviklet
til boligformål ofte vil være kortere. Af hensyn til et
overordnet ønske om, at der i vid udstrækning, og i
visse områder alene, kan oplægges ombyggede både,
er der taget hensyn til disse forhold. Den maksimale
længde er derfor fastsat til 30 meter. Der er dog vari-
anter, hvor den maksimale længde er mindre, særligt
for de mindre bassiner og kanaler i havnen og afhæng-
igt af, om bådene tillades placeret parallelt med eller
vinkelret på kajerne. 

Placering af husbåde
Husbåde, der placeres ved kajer, kan lægges enten
parallelt med eller vinkelret på kajerne. Det er fastlagt
afhængig af bl.a. bredden på vandarealerne og omgi-
velsernes karakter, idet oplæg parallelt med kajen er
mest velegnet for ombyggede fartøjer og i ældre by-
og havnemiljøer, mens der åbnes for vinkelret place-
ring i mindre sårbare miljøer, hvor denne variation er
ønskelig. Hvor pladsen under hensyn til andre anven-
delser af vandarealet giver mulighed for det, udlægges
egentlige "husbådskolonier" fra broer og lignende ud i
havneløbene. 
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REDEGØRELSE OM HUSBÅDE

åbner for, at kajstrækninger anvendes til nye formål,
og dermed kan den igangværende udvikling af havnea-
realerne betragtes som en oplagt lejlighed til at skabe
mulighed for, at flere kan få opfyldt deres ønske om en
husbådsplads. 

Initiativer fra Københavns Kommune og
Københavns Havn A/S
Københavns Havn A/S har ønsket at fremme etable-
ring af husbådsmiljøer på udvalgte havneområder på
baggrund af regler, der sikrer såvel æstetiske som
funktionelle forhold, således at husbådene indgår i de
samlede planer for omdannelse af havnen. 
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2001 har
Københavns Kommune tilsvarende besluttet, at kon-
krete vurderinger af kajstrækningerne og deres omgi-
velser skal danne grundlag for et samlet forslag til
områder for husbåde i kommunen.
Med udgangspunkt i disse samstemmende målsætning-
er indledte Københavns Kommune et samarbejde med
Københavns Havn A/S om at skabe det nødvendige
grundlag for at åbne for husbådspladser i havnen.
Opgaven var at udarbejde en planlægning, der som
praktisk værktøj sikrer den nødvendige regulering af
husbåde i havnen, og at skabe grundlag for flere hus-
bådspladser i havnen med det formål at tilføre havne-
områderne liv, aktivitet og nye boformer.
Med dette udgangspunkt er de konkrete muligheder og
begrænsninger for husbåde i de enkelte bydele langs
havnen blevet gennemgået, herunder bl.a. fredningsbe-
stemmelser, miljø- og støjforhold, aktuel anvendelse af
kajer og vandarealer samt gældende kommune- og
lokalplanbestemmelser. 

Udvikling af husbåde
I 2001 har Københavns Havn A/S i samarbejde med
de Samvirkende Boligselskaber SAB og Realkredit
Danmark afholdt en indbudt idékonkurrence om hus-

Modelfotos, vinderprojektet i idékonkurrencen om husbådetyper til Københavns Havn.

Forhistorie

Dette kommuneplantillæg om husbåde i Københavns
Kommune er det første plandokument, der samlet
regulerer mulighederne for at placere husbåde i
Københavns havn. 
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af
en gennemgang af de hidtidige forhold for husbåde i
Københavns havn, en analyse af mulighederne for pla-
cering af husbåde langs alle kajstrækninger, samt en
afklaring af nogle af de myndigheds- og regulerings-
mæssige forhold, der vil gælde for husbåde i
Københavns havn. 

Hidtidige forhold
Københavns Havn A/S skønner, at et antal fartøjer i
Københavns havn i større eller mindre grad anvendes
til beboelse, kontor eller tilsvarende formål og dermed
kan falde ind under begrebet husbåde. De ligger ved
bolværker ejet af Københavns Havn A/S eller af priva-
te grundejere. Pladserne er ofte udlejet med kort opsi-
gelsesvarsel eller videreudlejet af bådklubber mv.
Husbåde har hidtil været underlagt uklare regulerings-
og myndighedsmæssige forhold. Såvel søfarts- som
byggemyndigheder har arbejdet ud fra, at både/byg-
ninger af denne karakter ikke dækkes af deres forvalt-
ningsområde. Dermed har der generelt ikke været stil-
let krav til husbåde vedrørende f.eks. indretning,
brand- og miljøforhold.
Gennem de seneste år har Københavns Havn A/S ikke
oprettet nye husbådspladser. I samme periode har der
imidlertid været stigende interesse for at leje en plads
til beboelse mm., og dermed er der brug for mere
afklarede forhold vedrørende sikkerhed, udlejning,
samt adgang til byens servicefunktioner. Interesse for
husbåden som boform hænger i nogen grad sammen
med den igangværende omdannelse af de tidligere
erhvervshavnearealer til nye byformål. Omdannelsen
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både til Københavns havn. Opgaven var forslag til
udformning af en husbådstype til en bestemt
befolkningsgruppe samt at udarbejde et forslag til en
områdeplan, der viser placering af husbåden på en
bestemt lokalitet. Tegnestuen Vandkunsten ApS,
København, blev vinder med et forslag til en "ungkar-
lehusbåd" placeret i Tømmergraven.
Samtidig arbejder mange andre med projekter til ny-
og ombygning af husbåde på basis af bl.a. betonflyde-
elementer og tidligere fiskeskibe. Det giver en god
basis for de varierede boformer, der er en del af målet
med planlægningen.

Lokalplanmæssige forhold

I henhold til planloven skal en lokalplan tilvejebringes,
før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder,
og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommu-
neplanens virkeliggørelse. Afgørelsen af, om der er
lokalplanpligt beror på en konkret vurdering, hvori
bl.a. indgår, om den konkrete foranstaltning fremkal-
der væsentlige ændringer i det bestående miljø, om
den bør ses i en større planmæssig sammenhæng samt
omfanget af foranstaltningen.
Oplæg af husbåde vurderes at kunne udløse lokalplan-
pligt, når der er tale om et større antal husbåde eller
om enkelte husbåde, der ved deres størrelse udøver en
væsentlig indflydelse på det omgivende miljø, her-
under hvis de kræver større anlæg på land (infrastruk-
tur, forsyningsanlæg mv.). Der kan også være behov
for lokalplanlægning, hvor husbåde skal placeres i
særligt sårbare bymiljøer, såsom historiske byområder.
I alle nyere lokalplaner for områder langs havnen ind-
går krav om offentligt tilgængelige promenader langs
kajerne. I de fleste af lokalplanerne indgår også en
bestemmelse om, at skibsoplæg af permanent karakter
ved bolværkerne kræver kommunal godkendelse. Før
der kan oplægges husbåde i områder med denne lokal-
planbestemmelse, skal der således gennemføres en dis-
pensationsprocedure. I tilfælde, hvor lokalplaner for
områder langs vandet fastlægger anvendelsen til for-
mål, der udelukker boliger, vil det være nødvendigt at
udarbejde lokalplantillæg, der bringer anvendelsesbe-
stemmelserne i overensstemmelse med kommunepla-
nens rammebestemmelser.
Miljøministeriet har udarbejdet et udkast til en vejled-
ning i lokalplanlægning for husbåde, og den endelige
vejledning forventes udsendt inden længe.

Reguleringsmæssige forhold

Som beskrevet ovenfor har nogle praktiske og juridis-
ke forhold skullet afklares, inden der kan planlægges

for pladser til husbåde. Der er således behov for visse
ændringer i forhold til den hidtidige forvaltning af
husbådes forhold. 

Regulering af byggetekniske forhold
Byggeloven finder jf. § 2, stk. 3 også "anvendelse på
transportable konstruktioner, som agtes gjort til gen-
stand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af
rent forbigående art". En husbåd er således omfattet,
idet den anvendes bygningsmæssigt som bolig, institu-
tion, cafe mv., og anvendelsen er af længerevarende
karakter. Byggeloven har til formål at sikre, at bebyg-
gelse udføres og indrettes således, at den er tilfredsstil-
lende i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig hense-
ende. Loven omfatter som udgangspunkt al bygnings-
mæssig udnyttelse, idet dens anvendelse er begrundet i
de hensyn, loven har som mål at varetage. 
Forhold af byggeteknisk karakter reguleres efter de
gældende bygningsreglementer. Alt efter anvendelse er
husbåde omfattet af henholdsvis Bygningsreglement
1995 (flerfamilieboliger mv.) og Bygningsreglement
for småhuse 1998 (enfamilieboliger mv.). Der er i byg-
ningsreglementerne ikke bestemmelser om opførelse
og indretning af beboelse eller erhverv, som særligt
retter sig mod husbåde. De relevante almindelige
bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne
anvendes også for husbåde.
Byggelovgivningen administreres decentralt, så det er
den enkelte kommune, der er bygningsmyndighed og
udsteder byggetilladelse til arbejder omfattet af loven
og er tilsynsmyndighed i forhold til overholdelsen af
loven og de vilkår, der stilles i medfør af den.
Byggetilladelsen vil skulle knyttes til en bestemt belig-
genhed. Flyttes en husbåd til et andet sted i havnen,
skal der således søges på ny. I forhold til planlægning-
en betyder det, at forskelle i rammebestemmelser og
eventuelt bestemmelser i fredninger og lokalplaner kan
bevirke, at der skal ske en fornyet sagsbehandling ved
flytning for at sikre, at kravene knyttet til placeringen
opfyldes.
Erhvervs- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejled-
ning til de kommunale byggemyndigheder i adminis-
tration af byggeloven på husbåde. Heri redegøres der
bl.a. for hvordan ombygninger af fartøjer kan ske i
bedst mulig overensstemmelse med bygningsregle-
mentet.
Søfartsstyrelsen har udarbejdet en teknisk forskrift, der
i medfør af lov om sikkerhed til søs fastsætter og tyde-
liggør en række regler for husbådes (i forskriften kal-
det flydende boliger) stabilitet, flydeevne mv. Heri
beskrives de tekniske forhold, som byggelovgivningen
ikke kan forventes at regulere tilfredsstillende. 
Søfartsstyrelsens tekniske forskrift drejer sig også om
regler for sikkerhed ved flytning af husbåde og om
pligt til tilbagevendende syn af bunden af husbåde.

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE
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Faste anlæg såsom broer mv. til brug for fortøjning af
husbåde kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, der kan
stille vilkår med hensyn til placering og udformning.

Forsyning, afløb, renovation mv.
Vedrørende opvarmning vil husbåde omfattet af byg-
geloven som udgangspunkt også være omfattet af var-
meforsyningsloven. Der er dermed generelt forsy-
ningspligt og tilslutningspligt for fjernvarme i hele
kommunen for nye husbåde. Det vurderes, at denne
pligt også omfatter husbåde med en bestående varme-
kilde. Tilslutningspligten indebærer, at der skal betales
en årlig effektbetaling, men der er ikke pligt til at afta-
ge fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen i Københavns
Kommune er ikke udbygget til alle områder, hvor der
planlægges for husbåde, men nettet udbygges i takt
med byomdannelsen af havneområderne. I de tilfælde,
hvor der først på længere sigt etableres fjernvarme,
kan der etableres en anden midlertidig forsyning, indtil
fjernvarmen kan leveres.
Der skal ved etablering af fjernvarme anvendes en
veksler på fast grund, så skader ved brud på systemet
ombord begrænses.
Der må generelt ikke etableres nye elvarmeanlæg i
kommunen.
Afløbsforholdene er ikke ens i hele kommunen, men
de fleste områder er omfattet af central, offentlig spil-
devandsbehandling (kloakeret område) med såvel ret
som pligt til tilslutning. Der er kloakeret i næsten alle
rammeområder for husbåde. Nogle yderområder er
dog ikke kloakerede, så her kan der godkendes andre
løsninger. Lovgivningskravet kan også opfyldes ved
f.eks. at etablere samletanke for husbåde, hvorfra der
siden kan ske tilslutning, når der etableres kloakled-
ninger. Husbåde må aldrig udlede spildevand direkte i
havnen.
For vandforsyningens vedkommende er der ikke ret og
pligt til at være tilsluttet ledningsnettet. Nogle eksiste-
rende både har tanke ombord, som efter behov fyldes
fra installationer på land. En fast vandledning skal
frostsikres, og det skal teknisk sikres, at brud på syste-
met ombord ikke medfører fare for havari. Tanke
ombord kan være vigtige for visse bådes stabilitet.
Der er pligt til at levere el i hele kommunen, og det er
med hensyn til etablering af nye ledninger mv. den
mindst vanskelige og omkostningskrævende forsy-
ningsart. 
Det kan også teknisk og sikkerhedsmæssigt lade sig
gøre at etablere bygasforsyning, men omkostningerne
vil være store og skal bæres af kunderne på husbåde-
ne.
Affald fra husbåde kategoriseres som dagrenovation,
der er underlagt koncession, og R98 forestår afhent-
ning af affaldet. Affald fra både opsamles i dag i con-
tainere anbragt på kajen, hvilket også må forventes at

være den fremtidige løsning snarere end affaldstøm-
ning på de enkelte husbåde. Ved kommende områder
med et større antal husbåde vil der være mulighed for
kildesortering ved opsætning af flere typer af containe-
re. Affaldscontainere placeres på land under former,
der visuelt og funktionelt kan godkendes af Køben-
havns Kommune henholdsvis R98.

Ejendomsmæssige forhold mv.
Den danske stat har højhedsretten til søterritoriet, hvil-
ket indebærer en beføjelse til ved lovgivning og admi-
nistrativt at regulere fiskeri, søfart mv. Staten har over-
draget en råderet (men ikke højhedsret) over hoved-
parten af vandarealerne i havnen til Københavns Havn
A/S (dog ikke Holmens vandareal). Selskabets forhold
er reguleret ved Lov nr. 474 af 31. maj 2000 om
Københavns Havn A/S.  Københavns Havn A/S har
dermed råderetten over disse vandarealer. Københavns
Havn A/S har fastsat afgifts- og ordensregler for sine
vandarealer i Københavns havn. Det er en del af disse
bestemmelser, at skibe som besejler Københavns havn
betaler afgift til Københavns Havn A/S i form af enten
skibs-, vare- og passagerafgifter eller vandarealleje,
afhængig af om der er tale om erhvervsfartøjer, fritids-
både eller fastliggende skibe. De fastliggende husbåde
vil efter de af Københavns Havn A/S fastsatte afgifts-
og ordensregler skulle betale en afgift (leje) for at
ligge indenfor vandarealer forvaltet af Københavns
Havn A/S.
En del af de vandområder, hvor der gives mulighed for
husbåde, er på nuværende tidspunkt udlejet til båd-
klubber og lignende. Interessen hos disse klubber med
hensyn til at have husbåde liggende blandt fritidsfar-
tøjerne vil være afgørende for, om mulighederne
udnyttes.
Andre områder er udlejet på lange kontrakter til for-
skellige formål, og anvendelsen til husbåde vil derfor
være bestemt af, hvornår benyttelsen til disse formål
eventuelt ophører.
Mange kajstrækninger tilhører Københavns Havn A/S,
mens de resterende tilhører andre grundejere, herunder
især private selskaber og statslige institutioner.
Muligheden for at udnytte kajerne til husbåde kan
realiseres, hvis der er vilje til at stille de nødvendige
landarealer til rådighed til vejadgang, forsyningsanlæg
osv. I nogle tilfælde er der aftalt en nærmere afgræns-
ning af anvendelsesmulighederne for kajer mv., og
denne er nedfældet i en deklaration. I så fald vil
anvendelsen til husbåde, hvis den strider mod deklara-
tionen, skulle afvente dennes ændring eller ophævelse.
Med hensyn til placering af husbåde i havnen knytter
der sig det særlige forhold til områder syd for broerne
i Inderhavnen, at disse broer ikke kan garanteres
oplukkelige på lang sigt. Der gives i rammerne mulig-
hed for husbåde i nogle af disse områder, hvis højde

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE
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Fredningsdeklaration

Strandbeskyttelseslinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje

Søterritoriefredning samt EF-fugle-
beskyttelsesområde og Habitatområde 

Fredet fortidsminde
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overstiger gennemsejlingshøjden under broerne. Disse
husbådes mobilitet kan blive indskrænket, således at
flytning ud af Sydhavnen kræver afmontering af øvre
dele, transport over land eller andre løsninger.

Skattemæssige og økonomiske forhold
De økonomiske forhold for husbåde reguleres ikke
gennem fysisk planlægning. Det vurderes, at husbåde
efter de gældende regler ikke er fast ejendom. De
omfattes derfor ikke af de regler, der styrer registrering
og vurdering af fast ejendom og pålægger den beskat-
ning eller regulerer handel med og udlejning af fast
ejendom. 
Københavns Kommune tilstræber fortsat at få en regu-
lering og forvaltning af husbåde, der også i skattemæs-
sig og økonomisk henseende så vidt muligt sidestiller
husbådene med boliger mv. på fast grund, og som lige-
ledes så vidt muligt giver husbådenes beboere rettighe-
der og pligter, der svarer til forholdene for beboerne i
andre boliger i kommunen. Kommunen har dog ikke
kompetence til at ændre disse forhold.

Eksisterende både, der anvendes som husbåde
De eksisterende husbåde er taget i brug under meget
uafklarede forhold. Derfor lever mange ikke op til de
krav, der fremover vil blive stillet. De kan have en
anden størrelse, udformning eller anvendelse, end der
gives mulighed for i det endelige kommuneplantillæg
for husbåde. 
Kommuneplanlægningen retter sig mod at regulere
fremtidige forhold og vil kun få betydning for eksiste-
rende husbåde, hvis der sker ændringer, f.eks. ved
udvidelse, ændret anvendelse eller flytning til en ny
placering. En del steder kan der være konflikter
mellem de gældende lokalplan- eller fredningsbestem-
melser og eksisterende både, der anvendes som husbå-
de, og der kan være behov for overgangsløsninger og
dispensationer for at løse disse spørgsmål.

Frednings- og bevaringsmæssige begræns-
ninger for husbåde

En række fredningsmæssige forhold har indflydelse på
arealerne langs kyst og havn eller på vandarealerne og
kan dermed begrænse mulighederne for at placere hus-
både. Ligeledes er der hensyn til bevaringsinteresser
for bygninger og byrum mv.

Fredningsdeklarationer
Alle kommunens park- og naturområder ved vandet er
omfattet af parkfredningsdeklarationer, bortset fra
kommunens del af Christianshavns Voldanlæg. Her er
der rejst fredningssag, men ikke gennemført fredning.
"Kanalerne" (kanalerne omkring Slotsholmen, på

Christianshavn samt Nyhavn) har en særlig frednings-
deklaration. 
Generelt sigter bestemmelserne på, at de fredede area-
lers tilstand ikke må ændres, med mindre det er
udtrykkeligt fastlagt i fredningen eller tillades ved dis-
pensation af Fredningsnævnet. Fredningsnævnet kan
give dispensation til mindre ændringer, der ikke strider
mod fredningens formål. Videregående og varige afvi-
gelser fra en fredning kan kun gennemføres ved at
rejse en ny fredningssag. Fredningsnævnets afgørelser,
hvad enten det er dispensation eller ny fredning, kan
ankes til Naturklagenævnet.  
Der vil ikke kunne placeres husbåde langs de fredede
områder uden dispensation på grund af de landanlæg,
der er behov for til husbåde. Afhængigt af omfanget af
landanlæggene kan de stride så meget mod fredning-
ens formål, at en ny fredningssag vil være nødvendig.
Fredningsdeklarationen for Kanalerne åbner heller
ikke mulighed for at placere husbåde uden dispensa-
tion fra Fredningsnævnet.

Søterritoriefredningen af Kalveboderne
Miljøministeriet har med bekendtgørelse af 24. maj
1994 fredet vandarealet Kalveboderne, herunder
Kalvebodløbet, som rekreativt område og vildtreser-
vat. Søterritoriefredningen supplerer fredningen af de
tilstødende landarealer. Bekendtgørelsen indeholder en
række forbud mod at ændre i tilstanden, bestemmelser
om udnyttelse af området og om plante- og dyrelivet
samt en række begrænsninger på sejladsen i
Kalveboderne og forbud mod jagt. Det præciseres, at
fredningen ikke er til hinder for nogle nærmere angiv-
ne trafikale og tekniske anlæg, for anlæg af 250 nye
lystbådepladser langs Kalvebodløbet vest for de eksis-
terende bådepladser eller for at udføre naturpleje.
Husbåde eller beboelse på både nævnes ikke i bestem-
melserne. Skov- og Naturstyrelsen kan dispensere fra
fredningsbestemmelserne, hvis afvigelserne vurderes
at være mindre betydende.

EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 111 og EF-habi-
tatområde nr. 127
Vandområdet Kalveboderne samt Kalvebodkilen syd
for Øresundsforbindelsen og øst for
Amagermotorvejen er udpeget som EF-fuglebeskyt-
telses- og EF-habitatområde. Målsætningen for de
internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og
genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og
naturtyper, de er udpeget for. Kommunen planlægger i
områderne under ansvar for de udpegede plante- og
dyrearter. Der må heller ikke gives tilladelser, dispen-
sationer, godkendelser mv. efter lovgivningen, hvis de
kan indebære en forringelse for områdets naturtyper
og levesteder eller kan medføre forstyrrelser med bety-
delige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget
for.

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE
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Bygningsfronter

Vartegn

Sigtelinier
Udsigter

Bygninger af særlig arkitektonisk værdi, 
som ikke indgår i en bygningsfront     
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Habitatbestemmelserne om hensynet til de vigtige
arter, områderne er udpeget for, gælder i et vist
omfang også uden for det udpegede område. I andre
naturområder er der dog mulighed for at fravige krave-
ne ud fra en helhedsvurdering. Det er kommunen, der
skal afgøre, om oplæg af husbåde kan indebære for-
ringelse af områderne eller medføre betydelige forstyr-
relser for de arter, området er udpeget for, og derfor
ikke kan placeres inden for det beskyttede område
eller i andre naturområder.

Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier
Ifølge naturbeskyttelsesloven er der beskyttelseslinier
omkring fortidsminder, søer, åer og skove i afstande,
som er angivet i loven. I Københavns Kommune er de
enkelte beskyttelseslinier dog fastlagt konkret efter
aftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og Københavns
Kommune. Strandbeskyttelseslinierne er fastlagt af en
særlig Strandbeskyttelseskommission, der har gennem-
gået alle kyster sammen med de berørte kommuner.
Alle beskyttelseslinier i kommunen er således fastlagt
efter de stedlige forhold og efter forhandling med
kommunen.
Fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Christians-
havns Voldanlæg, Batteriet Sixtus og Quintus og
Quinti Lynette, Trekroner, Lynetten, Christian IV's
Bryghus, Kastellet, Prøvestensfortet og Kastrup Fort
har indflydelse på strækninger langs havn og kyst. Det
samme gælder strandbeskyttelseslinien langs Amager
Strand og langs Kalveboderne og Kalvebodløbet.
Inden for fortidsminde- og strandbeskyttelseslinierne
må der ikke ændres i tilstanden, men kommunen kan
dispensere i særlige tilfælde.
Det vurderes umiddelbart, at det ikke er en tilstands-
ændring i lovens forstand, hvis der på strækninger
inden for beskyttelseslinierne, hvor der i forvejen har
ligget både, sker en ændring af anvendelsen heraf til
husbåde. 
Da linierne er fastlagt konkret og efter forhandling i
Københavns Kommune er dispensationspraksis nor-
malt restriktiv, og der skal derfor være særlige forhold,
der taler for det, hvis der skal placeres nye faste anlæg
til husbåde - såsom bådebroer - inden for fortidsmin-
debeskyttelseslinien eller strandbeskyttelseslinien.

Bestemmelser om kystnærhedszonen
Dele af kysterne i kommunen er omfattet af planlo-
vens kystnærhedsbestemmelser. Ifølge disse skal kyst-
områderne søges friholdt for bebyggelse og anlæg,
som ikke er afhængig af kystnærhed, og offentlighe-
dens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Det
vurderes, at der kan placeres husbåde i kystnærhedszo-
nen uden at påvirke offentlighedens adgang.

Bydelsatlas
De 10 københavnske bydelsatlas udarbejdet af
Miljøministeriet og Københavns Kommune sætter
fokus på bydelenes arkitektoniske særpræg og kvalite-
ter. Registranterne bag udgivelserne er vejledende og
har til formål at kvalificere det faglige grundlag for
planlægning og at skærpe offentlighedens opmærk-
somhed på bevaringsværdier og arkitektonisk kvalitet. 
Registreringsmetoden opererer med to af hinanden
uafhængige registreringer. Dels bevaringsværdige
sammenhænge, der udpeger særlig værdifulde byarki-
tektoniske træk, der bør fastholdes som karakteristiske
for bydelen. Det kan være dominerende træk, bebyg-
gelsesmønstre og byarkitektoniske elementer. Dels
bygningernes bevaringsværdi i form af en bygnings-
klassificering, med en skala fra 1 (de mest værdifulde)
til 9, baseret på deres arkitektoniske, kulturhistoriske
og miljømæssige værdi samt originalitet og tilstand. 
Ved lokalplanudarbejdelse og byggesagsadministration
retter opmærksomheden sig især mod bygninger klas-
sificeret i kategori 1-4, og det er også bygninger i
disse kategorier, der skal tages særligt hensyn til ved
placering af husbåde.

Bygningsfredninger
Fredede bygninger og anlæg indgår ikke i bygnings-
klassificeringen i de københavnske bydelsatlas, men er
vist som en kategori for sig. De er beskyttet via lov
om bygningsfredning. 
Lovens bestemmelser tager ikke sigte på omgivelserne
omkring de fredede bygninger og anlæg, men det vur-
deres, at der skal tages mindst samme hensyn til de
fredede bygninger og anlæg som til bygninger i højes-
te bevaringskategori i bydelsatlassene. Det gælder
også ved planlægning af placeringen af husbådene. 
De fredede bygninger og anlæg ved vandet ligger i de
indre bydele.

Byskabsanalyser/Byskabsatlas
Københavns Kommune har udarbejdet byskabsanaly-
ser for hver af de 15 københavnske bydele med det
formål at give et billede af de fysiske, rumlige hoved-
træk i bydelene. Analyserne er revideret og gengives i
Byskabsatlas for København 2003. De udgør et bag-
grundsmateriale, for den videre planlægning.
Analyserne sammenfatter den visuelle oplevelse af en
bydels fysiske hovedtræk som helhed og gengiver
disse hovedtræk, bl.a. bygningsfronter, udsigter, var-
tegn og sigtelinier, der har betydning for bydelens pro-
fil og dermed også havnefronten. 
Placeringen af husbåde og rammer for deres antal og
størrelse tager hensyn til betydningsfulde rumlige træk
udpeget i byskabsanalysen.

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE
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Afstandszone om miljøbelastende virksomhed,
hvor husbåde må afvente miljøforbedring     

MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER VED HAVN, KYST OG KANALER



Miljømæssige begrænsninger for husbåde

Miljøbeskyttelsesloven
Husbåde er ikke specifikt omtalt i miljøbeskyttelseslo-
ven. Det vurderes, at de som helårsboliger vil have
samme retsbeskyttelse som boliger  beliggende på
land. Det betyder, at husbåde må betragtes som lige så
forureningsfølsom arealanvendelse som almindelige
boliger i forhold til nærliggende virksomheder.

Støj
Miljøstyrelsen vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra
virksomheder fastlægger grænser for støjbelastning fra
virksomheder ved forskellige typer af arealanvendelse.
For rekreative områder, herunder kolonihaver, i byom-
råder med en del baggrundsstøj gælder, at der kan fast-
lægges en grænseværdi svarende til den, der gælder
for områder for etageboliger. Kommunen vurderer, at
en tilsvarende grænseværdi kan sættes for husbåde.
Det betyder, at der fastsættes følgende grænseværdier
for støjbelastningen fra virksomheder:
Mandag-fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07-14: 50
dB(A)
Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22 og søn- og
helligdag kl. 07-22: 45 dB(A)
Alle dage kl. 22-07: 40 dB(A)
Maksimalniveauet om natten må ikke overstige 55
dB(A).

Luftforurening
Reguleringen af virksomheders luftforurening tager
udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001.
I vejledningen er der fastsat en række såkaldte B-vær-
dier (bidragsværdier) som den enkelte virksomhed skal
overholde. B-værdien er det maksimalt tilladelige
bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof uden-
for virksomhedens skel. 
B-værdien gælder, uanset hvor virksomheden er belig-
gende, og der gælder de samme grænseværdier uanset
husbådenes anvendelse.

Placering af husbåde i nærheden af virksomheder
Da ikke alle eksisterende virksomheder i havneområ-
derne vil kunne overholde grænseværdierne for støj og
luftforurening, vil der i visse områder af havnen ikke
kunne placeres husbåde. 
Det er vurderet, hvor eksisterende virksomheder i hav-
neområderne vil kunne give anledning til miljøkonflik-
ter i forhold til husbåde. På baggrund af denne vurde-
ring planlægges der dels for husbåde, hvor det umid-
delbart er miljømæssigt uproblematisk, dels i områder,
hvor der skal ske nøjere undersøgelser eller miljøfor-
bedringer på virksomhederne, før der kan placeres
husbåde. Her kan mulighederne for placering af husbå-
de i nogle tilfælde først udnyttes på langt sigt.
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Husbåde og trafikstøj
Der planlægges for et mindre antal husbåde ud til tra-
fikerede veje, hvor grænseværdien på 55 dB(A)/65
dB(A) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 om tra-
fikstøj i boligområder må forventes at være overskre-
det. Udgangspunktet er her Bygningsreglementets
bestemmelser om et maksimalt indendørs støjniveau
stammende fra trafikken på 30 dB(A) for boliger og
35 dB(A) for serviceerhverv mv. 
Mulighederne for at stille krav om facadeisolering af
nye husbåde må dog afvejes i forhold til, om der er
tale om ombygning af eksisterende skibe til boliger
eller egentligt nyt byggeri af husbåde.
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Bydelen Indre By udgør landets og regionens hoved-
center og omfatter byens ældste kvarterer. 
Bydelen rummer enestående historiske bymiljøer med
store bevaringsværdier, især koncentreret i
Middelalderbyen og "Ny København"/Frederiksstaden.
Havnens store "vandrum" er et væsentligt element i
oplevelsen af bydelen. 

Arealerne langs havnen og kanalerne
Bydelens kystlinie strækker sig fra Kastellets/Lange-
linieparkens grønne kyststrækning i nord over
Inderhavnens bymæssige havnefront til Kalvebod
Brygges markante nybyggerier i syd. 
Bydelens kanaler, Nyhavn og kanalerne omkring
Slotsholmen, er de fleste steder flankeret af sluttet
bebyggelse.   
En stor del af havnestrækningen grænser til områder
med rekreativ anvendelse (Langelinieparken,
Amaliehaven, Havnegade og Søren Kirkegaards
Plads), mens de øvrige strækninger grænser til
områder med boliger og serviceerhverv. 
Langs kanalerne er områderne præget af boliger og
kontorer, herunder offentlig administration. 
Stort set alle kajstrækninger langs havneløbet er anlagt
med promenader. Kun på Kvæsthusbroen og langs
dele af Havnegade og Christians Brygge mangler
promenadeanlæg. 
Langs store dele af kanalerne er der promenademu-
ligheder, selvom kun enkelte strækninger er anlagt
som egentlig promenade. Andre strækninger er util-
gængelige på grund af trafik og parkering.  

Anvendelse af vandarealerne 
Ved Langelinieparken ligger Langelinie Lystbådehavn
med ca. 100 lystbåde og en roklub. 
På Nordre Toldbod findes færgeleje for Polensfærgen,
der forventes udflyttet til Mellembassinet.
Kajstrækningerne ud for Frederiksstaden anvendes i
perioder til anløb af større lystfartøjer, gamle træskibe
og gæstebesøg af flådefartøjer. 
Kvæsthusbroen anvendes til færgeterminal for færger
til Oslo, Polen og Bornholm. Funktionen udflyttes i
2004. 
I Havnegade er Sverigesbådene ophørt. Kajstræknin-
gen  benyttes lejlighedsvis til anløb af krydstogtskibe.
Bolværkerne langs Christians Brygge og Kalvebod
Brygge er ubenyttede. 
Der er en række stoppesteder for havnebussen og
Kanalrundfarten langs kanaler og havnefront.
Nyhavn benyttes til mere eller mindre permanent
oplægning af gamle skibe, overvejende træskibe, heraf
enkelte indrettet til restaurant, kulturformål og lig-
nende. Ved nordsiden af Nyhavns udmunding i
havneløbet er anløbsplads for mindre rute- og
udflugtsskibe.   

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE - INDRE BY

Eks. havnepromenader/promenademuligheder
Planlagte havnepromenader
Færgeanløb
Anløb for særlige skibe
Stop for små passagerbåde
Lystbåde
Gamle træskibe
Lystbåde og enkelte gamle skibe

Havnepromenader og anvendelse af vandarealer 
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Hverken Børsgraven eller Slotsholmskanalen anvendes
i dag til anløb/oplægning af skibe (bortset fra
Kanalrundfarten). 
I Frederiksholms Kanal ligger en mindre motorbåd-
klub. Bolværkerne på begge sider af kanalen mellem
Prinsens Bro og Bryghusbroen benyttes af lystfartøjer
og gamle skibe. Chr. IV’s Bro - fra Christians Brygge
til Havnegade - er meget lav.

Kommuneplan
Det er et mål at bevare Indre Bys historiske særpræg.
Det gælder også kvartererne langs havnen, bortset fra
Kvæsthusbroen, hvor der åbnes for nye udviklingsmu-
ligheder. Her kan der opføres et nyt skuespilhus på
grundlag af en arkitektkonkurrence. Kommuneplanen
åbner endvidere mulighed for at anvende den ube-
byggede grund mellem Christians Brygge og Bryg-
husgade til offentlige kulturelle formål.
De manglende promenadestrækninger langs havnen
forventes etableret på længere sigt, bl.a. på Kvæsthus-
broen i forbindelse med det kommende skuespilhus.
Langs kanalerne rundt om Slotsholmen søges tilgæn-
geligheden forbedret.

Lokalplaner
For områder langs bydelens havne- og kanal-
strækninger gælder 6 lokalplaner, to reguleringsplaner
og en byplanvedtægt. Alene de 6 lokalplaner indehold-
er bestemmelser, der sigter på kajarealer og vandareal-
er og dermed har interesse for husbåde:
Lokalplan nr. 110 "Blå/Gule Pakhus" muliggjorde
indretningen af de to fredede pakhuse til boligformål
med mulighed for serviceerhverv i stuen samt anlæg af
havnepromenade. Bolværker og promenade må kun
benyttes i overensstemmelse med lokalplanens formål.
Lokalplan 25 "Larsens Plads" muliggjorde anlægget
af Amaliehaven og havnepromenaden. Ud for
Frederiksgade kan etableres et trappeanlæg til anløb af
både. Bolværker og promenade må kun benyttes i
overensstemmelse med lokalplanens formål.
Lokalplan nr. 26 "Kvæsthusbroen" har til hovedformål
at fastlægge området til havneformål - færgeleje med
tilhørende anlæg. Endvidere fastlægges et område til
boliger og erhverv.
Lokalplan nr. 280 "Havnegade" muliggjorde indretnin-
gen af den midlertidige, nu nedlagte byggeplads for
anlæg af metroen.
Lokalplan nr. 236 "Christians Brygge" muliggjorde
opførelsen af "Den sorte Diamant" for Det Kongelige
Bibliotek og giver mulighed for opførelse af et musik-
og kulturhus ved Bryghusgade. Der fastlægges en
promenade langs kajerne. Permanent oplæg af skibe
ved bolværkerne m.m. kræver dispensation.
Lokalplan nr. 305 "Kalvebod Brygge Nord" mulig-
gjorde opførelsen af kongreshotellet og kontorbe-
byggelsen og anlæg af promenaden langs kajen. Kajen
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Rammebestemmelser og lokalplaner 

Supplerende rammebestemmelser (mrk.*) med relevans for
kaj- og vandarealer:
Kvæsthusbroen er fastlagt til offentlige formål (O5*) med
henblik på opførelse af et skuespilhus med maksimal højde
på 30 m, dog 36 m for scenetårn. Efter regionplanmæssig
godkendelse kan opfyldes indtil 7.000 m2 vandareal.
Kajarealet langs Havnegade er fastlagt til offentligt
rekreativt område (O1*). Området kan fortsat anvendes til
anløb af passagerbåde med tilhørende terminalanlæg. Den
supplerende rammebestemmelse gav desuden mulighed for
anlæg af den midlertidige byggeplads for metroen ved
Havnegade, som nu er nedlagt. Ca. 750 m2 af opfyldningen
hertil kan bibeholdes.
Den sydlige del af Christians Brygge og
”Bryghusgrunden” er fastlagt til offentlige formål (O5*).
Bebyggelse skal disponeres i sammenhæng. I lokalplan
fastsættes bestemmelser om opfyldninger.



må kun anløbes af mindre skibe, såsom lystfartøjer,
gamle træskibe, bådbusser o.lign. Permanent oplæg af
skibe m.m. kræver dispensation. Oplagte skibe må kun
anvendes til publikumsorienterede formål af kulturel
eller underholdningsmæssig karakter. 

Fredningsforhold
Den eneste fredede park i Indre By, der ligger ud til
vandet, er Langelinieparken. Fredningsdeklarationen
omfatter både land- og vandarealer. Arealerne skal
bevares som offentlig park og åbent vandområde.
Lystbådehavnen kan bevares som den er, og hverken
havn eller kyst må ændres ved opfyldning. Placeringen
af husbåde eller disses landanlæg kræver dispensation
fra Fredningsnævnet eller eventuelt en ny fred-
ningssag.  
Nyhavn og kanalerne omkring Slotsholmen er omfattet
af fredningsdeklarationen for "Kanalerne". Der må
ikke uden fredningsnævnets tilladelse anbringes "fast
anbragte skibe og andre fartøjer, der er genstand for
bygningsmæssig udnyttelse af ikke rent forbigående
art". Undtaget herfra er dog "pæreskuderne" i Børs-
graven til salg af frugt, grønt og blomster. 
Hvis kommunen ønsker at åbne mulighed for mere
end ganske få husbåde i Nyhavn og omkring Slots-
holmen vil det være en videregående afvigelse fra
fredningens formål. Det betyder, at det kun kan gøres
ved at gennemføre en ny fredningssag. Enkelte hus-
både kan eventuelt tillades ved at fredningsnævnet ud
fra en konkret vuredering meddeler dispensation fra
fredningen.
Der er fortidsmindebeskyttelseslinie omkring Kastellet
og Christian IV's Bryghus og søbeskyttelseslinie
omkring Kastelsgraven. Alle tre beskyttelseslinier
omfatter vandarealer. Der må ikke ændres i tilstanden
inden for beskyttelseslinien. Københavns Kommune
kan dog i særlige tilfælde dispensere.

Bevaringsværdier
Langs en stor del af havneløbet danner bebyggelsen
markante fronter, mens bebyggelsen langs kanalerne
danner markante byrum. Der er en række vigtige
sigtelinier og udsigter over havnen. 
I Bydelsatlas Indre By/ Christianshavn fra 1996 er
langt hovedparten af bydelens bygninger klassificeret
som bevaringsværdige, og en stor del af de historiske
bygninger er bygningsfredede eller sikret ved
bevarende planbestemmelser. Dette gælder også
områderne ud til vandet. 
De eneste fredede bygninger eller anlæg direkte ud til
vandet er Holmens Kirke, Marmorbroen og kajmurene
ved Marmorbroen på Slotsholmssiden af Frederiks-
holms Kanal. Enkelte fredede bygninger er tæt ved
vandet. Det gælder navnlig bygningerne langs
Kanalerne og de gamle pakhuse på begge sider af
Amaliehaven.
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Miljøforhold
Der vurderes ikke at være virksomheder langs byde-
lens kajer, der er til hinder for placering af husbåde til
boliger eller serviceerhverv.
Kalvebod Brygge og Christians Brygge er belastet
med et betydeligt trafikstøjniveau. Hvor der er
bygninger, virker de dog som støjskærm for kajstræk-
ningen og vandarealet ud for.

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både
Havneanvendelsen sætter en række begrænsninger på
anvendelsen af kajarealerne. Der er færgeanløb ved
Kvæsthusbroen og Nordre Toldbod, som imidlertid
forventes nedlagt. De andre havneformål forventes
opretholdt. Der vil således stadig være besejling med
særlige skibe som turistbåde og ældre træskibe langs
kajen ud for Frederiksstaden og ved Havnegade og
også fortsat stoppesteder for små passagerfartøjer som
havnebussen og turbåde en række steder.  
Langs Kalvebod Brygge og Christians Brygge ligger
bolværkerne ubenyttede.
Nyhavn benyttes til permanent oplæg af gamle skibe,
mens der i Frederiksholms Kanal er enkelte husbåde
og en mindre motorbådklub. 
Fredningsbegrænsningerne omkring Kastellet og
Christian IV's Bryghus samt det kommende skue-
spilhus ved Kvæsthusbroen gør disse områder mindre
egnede for husbåde. 
Ønskes der placeret mere end ganske få husbåde i
Nyhavn og kanalerne omkring Slotsholmen forudsæt-
ter det en ændring af fredningen. Enkelte husbåde kan
eventuelt tillades ved at fredningsnævnet giver dispen-
sation. 
Den lave højde på Christian IV’s bro kan give proble-
mer for husbåde i Børsgraven.
Husbåde bør placeres og udformes, så der tages hen-
syn til Indre By’s særlige karakter, herunder de
markante byrum omkring kanalerne, udsigterne og de
bevaringsværdige bygninger.  
Trafikstøjniveauet på Kalvebod Brygge og Christians
Brygge medfører, at det ikke kan anbefales at placere
husbåde til boligformål langs de kajstrækninger, der
ikke er skærmet af bygninger.
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Christianshavn er karakteristisk ved oprindeligt at
være anlagt på en række småholme og opfyldninger,
og bydelen er stadig omgivet af vand - Inderhavnen,
Øresund og Stadsgraven - og gennemskåret af kanaler.
Vigtige dele af bydelen er under eller står over for
byomdannelse til boliger, serviceerhverv og kulturelle
funktioner.

Arealerne langs havnen og kanalerne
Nordligst langs Christianshavns havnefront ligger de
tidligere værftsarealer på Refshaleøen med montage-
haller og andre store bygningsvolumener. 
Den nordligste del af Holmen, Nyholm, anvendes af
Søværnet, og på Dokøen er Operahuset under
opførelse. Resten af Holmen og området umiddelbart
syd for Holmen er under omdannelse til bolig- og ser-
viceerhvervsområde, bl.a. med kultur- og undervis-
ningsinstitutioner. 
Længere mod syd er der store bygningskomplekser,
der huser Dansk Arkitektur Center og Udenrigs-
ministeriet, og syd for Knippelsbro er det gamle
B&W-område og sukkerfabrikkerne Danisco blevet
erstattet af boliger og serviceerhverv.
Langs kanalerne er der især boligkarreer og serviceer-
hverv.
Mellem Grønlandske Handels Plads og Langebro er
alle kajstrækninger mod havnen anlagt med promenad-
er. Også langs det meste af Christianshavns Kanal og
Trangraven er der anlagt promenader. 

Anvendelse af vandarealerne 
I Lynettehavnen ligger enkelte både, og 1-2 gange
månedligt anløber der erhvervsrelateret trafik. Ved de
nordlige kajer på Refshaleøen ud mod havneløbet er
der anløb af erhvervsrelateret trafik 3-4 gange
ugentligt. 
I Margretheholm Havn på Refshaleøen ligger en sejl-
klub med ca. 750 sejlbåde. I Søminegraven og mellem
Refshaleøen og Nyholm ligger en del gamle færger,
kuttere m.v. 
Ved Christiansholm ligger Canal Tours' og Netto
Bådenes fartøjer og et enkelt erhvervsanløb. Alle tre
har besejlingsret indtil 2017.
Langs havnestrækningen fra Trangraven til Wilders
Kanal, ligger enkelte gamle fartøjer.
I Christianshavns Kanal, Trangraven og Wilders Kanal
ligger 4 bådklubber med ca. 330 lystbåde. Hertil kom-
mer et antal både med lejeaftale hos de respektive
bolværksejere og Københavns Havn A/S. 
Der er enkelte stoppesteder for Havnebussen og
Kanalrundfarten langs havnefronten og i kanalerne.

Kommuneplan
Refshaleøen, der tidligere husede skibsværftet B&W,
er et potentielt byudviklingsområde på længere sigt.
Nyholm fastholdes til militære formål. Udbygningen
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Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk *), med  relevans
for kaj- og vandarealer:
Bestemmelserne T2* for Renseanlæg Lynetten og T* for
området øst for Renseanlæg Lynetten medfører, at der her
kan placeres virksomheder og deponeres havneslam, som
stiller store afstandskrav, der omfatter kystarealerne. 
I T*-området kan der opstilles vindmøller langs kysten.

af Holmen skal ske med respekt for den grønne karak-
ter, de bevaringsværdige bygninger og kontakten til
vandet. Bebyggelsen på Dokøen kan have større di-
mensioner bl.a. på grund af relationerne til det store
vandrum. 
På selve Christianshavn er det et mål at bevare bebyg-
gelsesskalaen og det historiske særpræg ved omdan-
nelse og nybyggeri. 
Anlæg af de manglende promenadestrækninger langs
havnen, kanalerne og Christianshavns Voldanlæg pri-
oriteres højt. Det samme gælder ønskerne om at styrke
de rekreative formål i voldanlægget i sammenhæng
med planerne for de øvrige voldparker omkring de
centrale bydele.

Lokalplaner
Der gælder 8 lokalplaner og 4 byplaner langs bydelens
havne-, kanal- og voldgravsstrækninger. 6 lokalplaner
indeholder bestemmelser, der sigter på kajarealer og
vandarealer og dermed har interesse for husbåde. De 5
omfatter strækninger med bolværker, og her gælder
det, at permanent henlægning af skibe ved bolværk-
erne m.m. kræver dispensation, og at kommunen kan
stille krav til friarealernes indretning m.v.
Lokalplan nr. 209, "Refshaleøen" muliggør opfyldning
i Østhavnen og opførelse af skibsværft, motorfabrik
m.v. på den østlige del af Refshaleøen. Området om-
kring Margretheholm Lystbådehavn og Lynettehavnen
er fastlagt til rekreative formål, herunder lystbåde-
havne. Der må normalt ikke finde overnatning sted. 
Lokalplan nr. 331 med tillæg I, "Holmen II", muliggør
den igangværende omdannelse af Holmen til et inte-
greret byområde.
Lokalplan nr. 308, "Wilders Plads" muliggør omdan-
nelse af området til boliger og serviceerhverv.
Bebyggelse i den nordlige del forudsætter supplerende
lokalplan.
Lokalplan nr. 183 med tillæg I, "B&W" har muliggjort
omdannelsen af det tidligere B&W Motor-område til
boliger og serviceerhverv.
Lokalplan nr. 186, "Langebrogade" har muliggjort
fornyelsen af Danisco-området. 
Lokalplan for Christiania, udarbejdet af Miljømini-
steriet og publiceret januar 1991, fastlægger området
til blandet bolig- og værkstedsformål kombineret med
øget anvendelse til offentlige rekreative formål. Lokal-
planen erstatter naturbeskyttelseslovens bestemmelser
i området og har bl.a. til formål at sikre voldanlægget
(og hermed også Stadsgraven) mod ny bebyggelse.
Lokalplanen berører ikke beskyttelseslinierne omkring
voldanlægget. 

Fredningsforhold
Der er rejst fredningssag for Københavns Kommunes
del af Christianshavns Voldanlæg, og Enveloppepar-
ken er fredet. 



Christianshavns Voldanlæg inklusive voldgraven er
fortidsmindefredet ifølge naturbeskyttelsesloven, dvs.
der må ikke ændres i tilstanden. Der gælder dog
særlige bestemmelser for den del, der ligger i Christi-
aniaområdet. 
Kanalerne på Christianshavn er omfattet af frednings-
deklarationen for "Kanalerne". Der må ikke uden
Fredningsnævnets tilladelse anbringes "fast anbragte
skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-
mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art" i
kanalerne.
Hvis kommunen ønsker at åbne mulighed for mere
end ganske få husbåde i kanalerne på Christianshavn,
er det fredningsnævnets vurdering, at det vil være en
videregående afvigelse fra fredningens formål. Det
betyder, at det kun kan gøres ved at kommunen udar-
bejder et nyt fredningsforslag. Enkelte husbåde kan
eventuelt tillades ved at fredningsnævnet ud fra en
konkret vurdering meddeler dispensation fra frednin-
gen.
Fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Christians-
havns Voldanlæg omfatter både havnearealer og vand-
arealet mellem Nyholm, Holmen og voldanlægget.
Også havnen ved Lynettefortet og vandarealet omkring
Trekroner er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinier.
Der må ikke ændres i tilstanden inden for fortidsmin-
debekyttelseslinien, Københavns Kommune kan dog i
særlige tilfælde dispensere. 

Bevaringsværdier
Havnefronten er præget af vinkelrette indskæringer i
form af kanaler og dokanlæg, og bebyggelsen danner et
markant forløb af fronter og gavle. 
Store dele af bebyggelsen langs kanalerne både på
Christianshavn og Frederiksholm danner markante
byrum. Der er vigtige sigtelinier og udsigter over
Inderhavnen og voldgraven. 
Ifølge Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996
findes en række fredede bygninger og bygninger med
høj bevaringsværdi langs havneløbet og langs kanalerne
på Christianshavn. 
Det konsekvente bebyggelsesprincip giver Christians-
havns havnefront en særlig karakter, og de mange
bevarede købmandsgårde, pakhuse og erhvervs-
bygninger udgør et af bydelens dominerende træk -
ligesom de bevarede gamle militærbygninger på
Holmen.
De eneste bygningsfredede anlæg, der grænser direkte
til vandet, er Trekroner, den gamle dok på Dokøen og
den nordlige del af Christianshavns Vold.

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder:
Amagerværket, Lynetten, Vindmøllepark Lynetten,
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Amagerforbrændingen, Optiroc og specialdeponierne
for havneslam og slamaske på Margretheholm. 
Afstandszonerne kan ses på kortet på den modstående
side. 
Ved en nærmere vurdering af de enkelte virksomheder
kan en ændring af afstandskravene komme på tale.

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Erhvervsrelateret trafik, havnebusser og kanalrund-
farten sætter  begrænsninger på anvendelsen af
kajarealerne omkring Christiansholm, i kanalerne, i
Lynettehavnen og ved enkelte havnestrækninger. Så
længe disse områder besejles, skal husbåde placeres så
de ikke begrænser besejlingen.
Fredningsbegrænsningerne på Christianshavns
Voldanlæg gør Stadsgraven uegnet for husbåde.
Miltæranvendelsen af Nyholm gør ligeledes
kajstrækningerne her uegnede.
Der er mulighed for et begrænset antal husbåde i
Margretheholms Havn sammen med lystbådene.
Ønskes der placeret mere end ganske få husbåde i
kanalerne på Christianshavn forudsætter det en
ændring af fredningen. Enkelte husbåde kan eventuelt
tillades ved at fredningsnævnet giver dispensation. 
Fortidsmindebeskyttelseslinierne omkring
Christianshavns Voldanlæg, Lynettefortet og Trekroner
betyder, at husbåde indenfor disse områder kræver
særlige overvejelser samt dispensation fra Københavns
Kommune, hvis husbådene medfører en ændring i til-
standen.  
Husbåde bør placeres og udformes, så der tages hen-
syn til Christianshavns Bydels særlige karakter, herun-
der  udsigten over Inderhavnen og voldgraven, havne-
fronten, de mange bygninger med fredninger eller høj
bevaringsværdi og de fredede anlæg ved vandet. 
Miljøafstandskravene medfører, at det indtil videre
ikke er muligt at placere husbåde i den nordlige del af
bydelen.
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Indre Østerbro er en boligpræget bydel bestående
overvejende af karrébebyggelse af god kvalitet og
store grønne områder. Jernbanen danner en markant
barriere mellem boligkarreerne og de store havneare-
aler. I havneområdet er Søndre Frihavn under om-
dannelse til boliger og kontorer, og området omkring
Kalkbrænderihavnen til kontorer.

Arealerne langs havneområderne 
Indre Østerbros kystlinie strækker sig fra Svane-
mølleværket og Kalkbrænderihavnens nye bebyggelser
over det store, fremskudte Nordhavnsområde med
spredt bebyggelse og store østvendte havnebassiner til
det nye byområde i Søndre Frihavn, hvor Langelinie-
kaj danner en markant grænse mod Yderhavnen. 
Bortset fra de nyomdannede områder i Kalkbrænderi-
havnen og Søndre Frihavn anvendes alle arealerne
langs havnekajerne til havneformål. 
I de store østlige havneområder er der en række virk-
somheder med afstandszoner på grund af forurening
og nogle endnu uudnyttede områder. 
Store dele af kajarealerne er alment tilgængelige,
selvom der er havneaktiviteter. Frihavnsområdet har
dog ikke almindelig adgang for offentligheden. 
Omkring Fiskerihavnen i den yderste del af Nordhav-
nen har der udviklet sig et selvgroet miljø i form af en
farverig skurby, hvor arealerne nærmest vandet bruges
rekreativt. Der er tale om et “mobilt kultursamfund”,
flyttet fra den tidligere Skudehavn længere inde i
Nordhavnen.
Langeliniekaj med den hævede promenade har længe
fungeret som Østerbros rekreative kontaktflade til van-
det, og i de senere år er der anlagt nye promenader i
Søndre Frihavn og Kalkbrænderihavnen.

Anvendelse af vandarealerne 
Alle vandarealerne i Færgehavn Nord, i Kronløbsbas-
sinet og Orientbassinet samt til dels langs Tømmerkaj i
Nordbassinet anvendes til erhvervstrafik.
Kajstrækningen langs Kalkbrænderiløbet  anvendes til
erhvervstrafik 1-2 gange ugentligt. Virksomhederne
har besejlingsret indtil 2010. 
Redmolen samt kajerne i den østlige del af Nordhavn-
en anvendes til/er reserveret til havneformål, herunder
besejling med tunge erhvervsfartøjer til containerter-
minal og bilterminal. I Færgehavn Nord er der en
mulighed for at etablere bilfærgeterminaler, som dog
ikke forventes udnyttet.
I Kalkbrænderihavnen findes 4 sejlklubber med knap
250 lystbåde. Langs Lautrupkaj ved Svanemølleværket
ligger 8-10 lystfiskerfartøjer. Fiskerihavnen anvendes
til fiskefartøjer og enkelte lystbåde. 
Der er ved at blive anlagt en ny færgeterminal i
Mellembassinet, som skal anvendes til færgerne, der
udflyttes fra Indre By. Langeliniekaj er fast anløbs-
plads for større krydstogtskibe.
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Med undtagelse af enkelte fartøjer, der er permanent
henlagt, benyttes bolværkerne i Søndre Frihavn kun til
enkelte krydstogtskibe o.lign. Nordsiden af  Nordbas-
sinet anløbes af fiskerfartøjer, og der ligger en mindre
lystbådmole. 

Kommuneplan
Østerbro prioriteres højt som boligbydel. I de ældste
og mest bynære dele af Nordhavnsområdet er der både
på kort og lang sigt et stort omdannelsespotentiale til
nye byformål, herunder boliger, som kan nyde godt af
havnens herlighedsværdier og kontakten til resten af
bydelen. 
Erhvervshavnefunktionerne koncentreres og udvikles i
de østlige dele af Nordhavnen. 
I forbindelse med byudviklingen i de vestlige dele af
havnen vil der blive skabt nye stiforbindelser, der sam-
menknytter promenaderne i nord med promenaderne i
syd, ligesom der etableres nye forbindelser på tværs af
banen, hvorved der opnås en forbedring af bydelens
adgang til havneområderne og vandet.

Lokalplaner
For områder langs bydelens havnestrækning gælder 9
lokalplaner, som alle indeholder bestemmelser, der
sigter på kaj- og vandarealer:
Lokalplan nr. 12 "Marmormolen" og lokalplan nr. 160
"Redmolen" har muliggjort den nuværende bebyggelse
til havneformål og frihavnsformål.
Lokalplan nr. 177 "Københavns Havn" har til formål at
fastlægge området til havneformål, med mulighed for
etablering af bilfærgeterminaler i Færgehavn Nord og
Nordbassinet. 
Lokalplan nr. 197 med tillæg nr. 1 "Søndre Frihavn"
har muliggjort omdannelsen til boliger, serviceerhverv
og rekreative formål og fastlagt bevaringsværdig
bebyggelse i området. 
Lokalplan nr. 244 "Ydre Nordhavn" har muliggjort det
midlertidige produktionsanlæg for bro- og tunnelele-
menter, som nu er afviklet, samt anlægget af
Fiskerihavnen.
Lokalplan nr. 265 "Dampfærgevej" har muliggjort
omdannelsen af området til boliger og serviceerhverv
og fastlagt bevaringsværdig bebyggelse i området. 
Lokalplan nr. 282 "Svanemøllehavnen" har muliggjort
opfyldningen til "Svaneknoppen" og fastlagt bevar-
ingsværdig bebyggelse i området.
Lokalplan nr. 290 "Kalkbrænderihavnen" har mulig-
gjort den igangværende omdannelse til serviceerhverv
og marina samt fastlagt bevaringsværdig bebyggelse i
området. 
Lokalplan nr. 345 "Stubbeløbgade" har til formål at
fastlægge området til serviceerhverv.
Lokalplan nr. 347 "Pakhusvej" har til formål at
fastlægge DanLink-arealet til blandet anvendelse med
boliger og serviceerhverv og Mellembassinet til bil-
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Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk.*) med relevans
for kaj- og vandarealer:
I Færgehavn Nord (H1*) er det muligt at etablere bilfær-
geterminaler.
Kalkbrænderihavnen (S2*) er fastlagt til serviceerhverv.
Indtil 25% af etagearealet kan være boliger, hvis det er
miljømæssigt forsvarligt. Der kan opfyldes indtil 4.000 m².
Ved Redmolen (H1*) kan der etableres passager- og bil-
færgeterminal og anløbsplads for krydstogtskibe.
I Nordbassinet (B*) kan der efter nærmere planlægning
opfyldes til boligformål - kanalboliger.
I Mellembassinet (H1*) kan der efter nærmere planlægn-
ing opfyldes til og etableres passager- og bilfærgetermi-
nal.
Under promenaden på Østmolen/Langeliniekaj (O1*) kan
der indrettes serviceerhverv, og kajen kan anvendes til er-
hvervsmæssig havneudnyttelse i forbindelse med skibsan-
løb. 
.



færgeterminal. Bebyggelsen er påbegyndt på grundlag
af lokalplanens bebyggelsesplan, og der er fastlagt
bevaringsværdig bebyggelse i området.
For lokalplanerne nr. 197 "Søndre Frihavn", 265
"Dampfærgevej”, 290 "Kalkbrænderihavnen" og 345
"Stubbeløbgade"gælder, at der fastlægges en prome-
nade langs kajen, samt at kajen kun må anløbes af
lystfartøjer og lignende. Henlægning af permanent
karakter af skibe ved bolværket kræver dispensation. 

Fredningsforhold
Der er ingen fredningsmæssige begrænsninger på
kystarealerne på Indre Østerbro. 

Bevaringsværdier
Det store havneområde er et af bydelens dominerende
træk. Banearealerne danner en barriere, der adskiller
havneområderne fra  Østerbros karrébebyggelse. 
Bebyggelsen i havnen præges af store enkeltbygninger
og anlæg - flere med rolle som vartegn. Der er en række
udsigtsliner, hvor de vigtigste er fra Kalkbrænderi-
havnen ud gennem Kalkbrænderiløbet samt ud gennem
Nordbassinet.
Ifølge Bydelsatlas Østerbro fra 1992 rummer Indre
Østerbro en righoldig bestand af bevaringsværdige
bebyggelser og enkeltbygninger, hvoraf en del ligger i
havneområdet og fremover er sikret med bevarende
bestemmelser i lokalplaner. 
De eneste fredede anlæg langs havnefronten i bydelen
Indre Østerbro er den hævede promenade på Langelinie
og Dahlerups Pakhus.

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder:
RJM Genbrug A/S, P.O. Nielsen A/S, Flemming Peter-
sen Glasfiberteknik Aps, Container Care/Protrans,
Unionkuls bulkterminal, RGS A/S, Optiroc, Frihavn-
ens Maskinfabrik, Aalborg Portland, Johs. Rasmussen,
Svebølle A/S, Kuwait Petroleum og DLG..
Afstandszonerne kan ses på kortet på den modståen-
de side. Ved nærmere vurdering af de enkelte virk-
somheder kan en ændring af afstandskravene komme
på tale.
Den kommende færgeterminal i Mellembassinet vil
afgive støj og luftforurening i et endnu ikke præcist
kendt omfang. Den viste afstandszone bygger på
tidligere udførte miljøvurderinger, og forholdene vil
blive genvurderet i forbindelse med den nærmere plan-
lægning af områderne uden om. 
Områderne i den østlige Nordhavn og ved Redmolen
med containertrafik og anden tung erhvervmæssig
trafik vil ikke kunne anvendes til husbåde eller anden
miljøfølsom anvendelse, så længe de er i brug til
havneformål.
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Svanemølle-
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Færgeterminal

Miljømæssige begrænsninger
Afstandszone om miljøbelastende virksomhed
Miljøbelastende virksomhed

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Store dele af kajarealerne anvendes til erhvervsmæs-
sige anløb. Det sætter indtil videre begrænsninger for
at placere husbåde i Færgehavn Nord, Orientbassinet
og Kronløbsbassinet, langs Kalkbrænderiløbskaj, langs
Tømmerkaj i Nordbassinet og ved Redmolen. 
Færgetrafikken til den kommende færgeterminal i
Mellembassinet og besejlingen med krydstogtskibe
begrænser muligheden for at placere husbåde i Fri-
havnen og Søndre Frihavn.
Lystbådene i Kalkbrænderihavnen giver kun mulighed
for enkelte husbåde her. 
Der er ikke mulighed for husbåde langs Langelinie-
molen på grund af anløb af krydstogtskibe. I Søndre
Frihavn skal husbåde indpasses, så der tages hensyn til
lystbåde, gæsteskibe mm.
Husbåde bør placeres, så der tages hensyn til udsigter
og sigtelinier i Kalkbrænderihavnen, Kalkbrænderi-
løbet og Nordbassinet.
Der vil kunne indpasses husbåde i forbindelse med
byomdannelsen omkring Kronløbsbassinet og
Nordbassinet, når anvendelsen til erhvervsbesejling er
ophørt.
Afstandszonerne omkring de forurenende virksomhe-
der i Nordhavnen medfører, at det indtil videre ikke er
muligt at placere husbåde i Færgehavn Nord, i Kalk-
brænderiløbet, i størstedelen af  Kalkbrænderihavnen
og i et mindre område i Kronløbsbassinet. Det samme
gælder et område omkring færgeterminalen i Mellem-
bassinet. 
Langs kajerne i havnearealer mod øst og ved
Redmolen, hvor der er tung erhvervshavnetrafik, bl.a.
containertrafik,  er miljøet ligeledes uegnet for hus-
både, så længe erhvervsbesejlingen fortsætter.



Ydre Østerbro er overvejende præget af boliger.
Bydelen er stærkt opdelt af banelinierne og
Svanemøllen Kaserne i en karrépræget del mod syd,
en del med parkbebyggelser og villaer mod vest og en
del med overvejende villaer mod øst. Mod øst danner
baneterrænet barriere mellem Svanemøllehavnen og
byområdet.

Arealerne langs havnen og kanalerne
Bydelen har en rekreativt præget kystlinie ud mod
Svanemøllebugten, der danner en blå kile ud til
Øresund. Strandpromenaden med sin brede
fodgængerpromenade og trærækker strækker sig fra
kommunegrænsen i nord til Svanemøllehavnen i syd.
Langs landsiden af  Strandpromenaden ligger store,
eksklusive villaer, og en ny café i vejgaflen mellem
Strandvænget og Strandpromenaden er et fint iden-
titetsskabende element.
Svanemøllehavnen afgrænses mod nord af "Svane-
knoppen", et relativt nyopfyldt areal, der som en tange
skyder sig ud i bugten. Ud til det offentlige, grønne
anlæg langs Strandvænget danner sejl- og roklub-
bernes bygninger en karakteristisk husrække, og
nærmest Svanemølleværket ligger store arealer til vin-
teropstilling af lystbåde.
Udover fodgængerpromenaden langs Svanemølle-
bugten er der havnepromenader langs kajerne i
Svanemøllehavnen og langs Svaneknoppen.   

Anvendelse af vandarealerne 
Den nordlige del af kyststrækningen består af Strand-
promenaden med stensat indfatning mod Svanemølle-
bugten. Vandarealerne ud for Strandpromenaden er
ubenyttede. 
Den sydlige del af kysten anvendes til lystbådehavn -
Svanemøllehavnen - med 9 sejlklubber med godt 1300
lystbåde. Der er ingen husbåde og ingen erhvervsre-
lateret trafik i havnen. 

Kommuneplan
Det er et mål at fastholde Ydre Østerbros overordnede
struktur. Bydelen rummer enkelte arealer for byud-
vikling, overvejende på Østre Gasværk. I øvrigt sikres
bydelens bevaringsværdier ved lokalplanlægning. 
Svanemøllebugten fastholdes som blå kile, og det
tilstræbes at få bedre tværgående forbindelser til
bugten. Der er tanker om at anlægge en mindre bade-
strand inderst i bugten, og det er hensigten, at strand-
promenaden skal forlænges frem til Tuborg Havn.

Lokalplaner
For områder langs bydelens kyststrækning gælder en
enkelt lokalplan:
Lokalplan nr. 282 "Svanemøllehavnen" har muliggjort
en udvidelse af Svanemøllehavnen m.v., herunder
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Havnepromenader og anvendelse af vandarealer

Eks. havnepromenader
Planlagte havnepromenader
Lystbåde

Rammebestemmelser og lokalplaner

Der er ingen supplerende rammebestemmelser (mrk. *)
med relevans for kyst- og vandarealer.

Hele bydelens kyststrækning, dvs. Strandpromenaden,
"Svaneknoppen" og Svanemøllehavnens landarealer er
fastlagt til offentligt, rekreativt område (O1).



31

anlæg af promenader og grønne arealer langs vandet.
Svanemøllehavnen fastlægges til rekreative formål -
lystbådehavn for søsportsklubber og lystsejlere.
Lokalplanen omfatter også Svanemølleværket, der lig-
ger i bydelen Indre Østerbro, og som fastholdes som
teknisk forsyningsanlæg.

Fredningsforhold
Der er ingen fredningsmæssige begrænsninger på
kystarealerne i bydelen Ydre Østerbro.

Bevaringsværdier
Den store lystbådehavn er et af bydelens hovedtræk,
som adskilles fra resten af bydelen med jernbaneter-
rænet. 
Villaområdet i nord danner kant mod Strand-
promenaden, og der er vigtige udsigter ud over vandet
fra promenaden og fra Svaneknoppen.
Svanemølleværket lige på den anden side af bydels-
grænsen udgør et markant vartegn i denne del af byen
og havnen.
Ifølge Bydelsatlas Østerbro fra 1992 rummer bydelen
mange bevaringsværdige bebyggelser og enkelt-
bygninger, herunder klubbygninger for Studenternes
Roklub og Roklubben Kvik i Svanemøllehavnen.

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til
Svanemølleværket på Indre Østerbro, hvis indfly-
delsesområde strækker sig ind over størstedelen af
Svanemøllehavnen. 

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Strandpromenadens karakter og udsigterne derfra og
fra Svaneknoppen gør denne del af kysten uegnet for
husbåde. 
Der er mulighed for enkelte husbåde sammen med
lystbådene i Svanemøllehavnen uden for den del af
havnen, der er inden for afstandszonen omkring
Svanemølleværket.
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Bydelen Vesterbro rummer dels et stort, samlet område
med tæt etagebebyggelse, dels ekstensivt udnyttede
havne-, industri- og banearealer med fritliggende
bygninger. Der er gennem de seneste årtier gennemført
en omfattende byfornyelse, og arealerne langs havnen
er under omdannelse til serviceerhverv og boliger.

Arealerne langs havneområderne
Kalvebod Brygge er i dag karakteriseret ved, at der
inden for de seneste år er opført kontorbyggerier på
størstedelen af strækningen, den sidste kontorbygning
og et hotel forventes opført i løbet af kort tid. På en
del af det gamle Fisketorv er Fisketorvet Shopping-
center opført. 
Området omkring Enghave Brygge er fortsat præget af
industri med en del forurenende virksomheder. På sigt
forventes dette område omdannet til boligområde. 
Adgangen til havnefronten på Vesterbro er forbedret
med anlæg af promenaderne langs kajkanten på
Kalvebod Brygge og Fisketorvet. 

Anvendelse af vandarealerne 
Langs Kalvebod Brygge er bolværkerne ubenyttede
med undtagelse af en mindre brygge, der anvendes af
en sejlklub med 5 mindre både/joller. Ved Fisketorvet
henligger enkelte større fartøjer.
I Tømmergraven ligger Foreningen Skibbroen med ca.
16 både og desuden to andre fartøjer for enden af
Fiskerihavnsgade. I den inderste del af Tømmergraven
ligger Københavns Roklub med 70 både samt Fiske-
torvets Motorbådsklub, som forventes flyttet tilbage til
Gasværkshavnen. 
Virksomhederne ved Enghave Brygge modtager gods-
transport nogle gange om måneden.
I Frederiksholmsløbet ligger en bådforening med godt
20 lystbåde.

Kommuneplan
Byfornyelsen vil blive fortsat på de ydre dele af
Vesterbro, og inden for en 10-årig periode forventes
Fisketorvet at være færdigudbygget med boliger og
serviceerhverv. 
Omdannelsen af havneområderne bag Enghave Brygge
afventer en afklaring af miljøforholdene. Disse
områder vil blive udbygget efter en samlet plan for
Sydhavnen, overvejende med boliger. Ved udformnin-
gen sikres god adgang fra det tætte Vesterbro til kysten
og til fremtidige rekreative og kulturelle tilbud langs
havnen. 
Havnepromenaden langs Fisketorvet forlænges mod
syd, efterhånden som områderne langs havnen bliver
færdigomdannet. 
I forbindelse med de grønne cykelruter er der planlagt
en gang- og cykelbro over havneløbet fra Havnehol-
men til Havnestaden på Islands Brygge.
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Havnepromenader og anvendelse af vandarealer
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Lokalplaner
Der er vedtaget 2 lokalplaner langs havnen på
Vesterbro, hvoraf den ene indeholder bestemmelser,
der sigter på kajarealer og vandarealer og dermed har
interesse for husbåde:
Lokalplan nr. 202 "Fisketorvet" har muliggjort
opførelsen af kontorbebyggelserne langs Kalvebod
Brygge og opførelsen af Fisketorvet Shoppingcenter.
Lokalplanen giver mulighed for at forny resten af
Fisketorvet og for at anlægge en kanal mellem
Gasværkshavnen og Tømmergraven. Permanent hen-
lægning af skibe ved bolværkerne m.m. kræver dis-
pensation.

Fredningsforhold
Der er ingen fredningsmæssige begrænsninger på
kystarealerne i bydelen Vesterbro. 

Bevaringsværdier
H.C. Ørsted Værket er et af Vesterbros vartegn. Det er
et stort og markant bygningsværk, der fra store dele af
byen, herunder havneområderne, opleves i silhouet. Et
vigtigt element i bydelen er overgangen til vandareal-
erne med den vide udsigt over store dele af havneløbet
og mod Islands Brygge. 
I Bydelsatlas Vesterbro fra 1991 er enkelte bygninger
ved Fiskerihavnsgade og størstedelen af H.C. Ørsted
Værket klassificeret med høj bevaringsværdi. 

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder:
H.C. Ørsted Værket, Uniscrap A/S, GT Spedition og
Leman-International System Transport. Afstands-
zonerne kan ses på kortet på næste side. Ved en
nærmere vurdering af de enkelte virksomheder kan en
ændring af afstandskravet komme på tale.
I forbindelse med omdannelsen af Sydhavnen efter en
helhedsplan må en række af virksomhederne forventes
at fraflytte, mens forureningen fra andre vil blive ned-
bragt, så der kan bygges boliger i umiddelbar nærhed.
Dette vil samtidig give en ny situation for muligheden
for at placere husbåde i området. 
Kalvebod Brygge er belastet med et betydeligt
støjniveau. Hvor der er bygninger, virker de dog som
støjskærm for kajstrækningen og vandarealet ud for.

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Bydelens relativt beskedne besejling med erhvervs-
trafik finder sted ved Enghave Brygge, som herudover
ligger ubenyttet hen. 
I Tømmergraven er der motor- og robåde i den inder-
ste del, og der skal holdes en sejlrende fri hertil langs
den sydlige kajside. Der er en del bådeoplæg i  den

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE - VESTERBRO

28

202

Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk.*) med relevans for
kaj- og vandarealer:
Kalvebod Brygge er fastlagt til serviceerhverv (S2*). Der
kan foretages 3 mindre opfyldninger, fremskudt indtil 20 m
ud i havnen efter bestemmelser fastsat i en lokalplan. 
Ved Kalvebod Pladsvej (C2*) fastlægges eventuelle opfyld-
ninger efter nærmere planlægning.
Fisketorvet er fastlagt til serviceerhverv (S2*). Mindst
11.000 m2 vandareal og eksisterende grundareal skal
opretholdes/udgraves til kanaler efter bestemmelser fastsat
i en lokalplan. 
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Syd for Tømmergraven skal placeringen af husbåde
koordineres med de samlede planer for Sydhavnen,
efterhånden som de foreligger. 
Placering af husbåde til boliger syd for Fisketorvet er
ikke umiddelbart muligt, men må afvente, at miljø-
problemerne løses i forbindelse med nybyggeriet af
boliger.
Trafikstøjniveauet på Kalvebod Brygge medfører, at
det ikke kan anbefales at placere husbåde til boligfor-
mål langs de kajstrækninger, der ikke er skærmet af
bygninger.
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midterste del og enkelte i den yderste del af Tømmer-
graven, men også ubenyttede kajstrækninger.
Der er lystbåde på mindre strækninger af Kalvebod
Brygge og i Frederiksholmsløbet, som i øvrigt er
ubenyttede. 
På lidt længere sigt vil den inderste del af
Gasværkshavnen blive anvendt til motorbåde. Resten
af kajarealerne i Gasværkshavnen er ledige.
Husbåde bør placeres, så der opretholdes kig over hav-
nen fra Kalvebod Brygge, Enghave Brygge og
kajarealerne ved Fisketorvet.  
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Bydelen Kongens Enghave omfatter klart afgrænsede
områder med etageboliger, erhvervs- og havneområder
og grønne områder. Arealerne langs havnen, specielt
Teglværkshavnen, er under byomdannelse til ser-
viceerhverv og boliger.

Arealerne langs havne- og kystområder
Bebyggelsen på Teglholmen består dels af nyere
administrations- og domicilbygninger, dels af store
industribygninger, hvoraf flere er ældre og forventes
nedlagt inden for en kort årrække. 
Sluseholmen er et blandet erhvervsområde med store
ældre halbebyggelser og enkelte nyere virksomheder.
Den store cementvirksomhed Aalborg Portland A/S
ved Nordkaj forventes flyttet inden for de nærmeste år. 
Syd for Sjællandsbroen ligger Fiskerhavnen med sit
særlige selvgroede miljø, og i forlængelse heraf ligger
det fredede naturområde Tippen.
Der er i dag kun havnepromenader på enkelte
strækninger i Sydhavnen. Et grønt strøg på tværs af
Teglholmen, som indeholder en af de grønne cykel-
ruter, er under etablering, og der er gang- og
cykelforbindelse over Tippen til Valbyparken.

Anvendelse af vandarealerne 
Den eneste søværts erhvervstrafik i Kongens Enghave
sker fra en strækning langs Teglværksløbet, der
regelmæssigt besejles fra Aalborg Portland A/S. Det er
en forudsætning for udbygningen med boliger på
Teglholmen og Sluseholmen, at denne trafik ophører.
Langs Sluseholmens vestlige kaj ud mod havneløbet,
ligger en bådklub med godt 40 bådpladser.
Syd for Sjællandsbroen ligger Fiskerhavnen med
fritidsfiskere og fire bådklubber med plads til knap
400 både. Langs Kalvebod Strand  ligger 9 bådklubber
med godt 300 lystbådepladser. 

Kommuneplan
Der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for
samtlige havnearealer i Kongens Enghave fra
Havneholmen til Sluseholmen, som helt vil ændre
områdets karakter. En fuld udbygning af havneom-
råderne efter helhedsplanen vil omfatte op mod
500.000 m2 boliger, erhverv og institutioner mv.
Udviklingen af de nye bebyggelser baseres på, at van-
det er stedets største attraktion og herlighedsværdi, og
der vil blandt andet blive anlagt nye kanaler.
Som led i byudviklingen er det tanken at anlægge
havnepromenader og etablere en oplukkelig bro, der
forbinder Teglholmen og Sluseholmen. I forlængelse
af det nye grønne strøg på Teglholmen er der planlagt
en stiforbindelse over havneløbet til Amager Fælled.

Lokalplaner
Der gælder kun en enkelt, meget omfattende, lokalplan
med tillæg i bydelens havneområder:

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE - KONGENS ENGHAVE

Havnepromenader og anvendelse af vandarealer
Eks. havnepromenader
Planlagte havnepromenader
Planlagt gang- og cykelbro
Erhvervsbesejling
Lystbåde
Lystbåde og fiskerfartøjer



Lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen" samt lokalplan-
forslag "Teglværkshavnen, Tillæg 1", som  omfatter
størstedelen af Kongens Enghaves havneområder,
fastlægger området til erhverv og boliger. En del af
erhvervsbyggeriet er realiseret efter planen, mens
boligbyggeriet endnu ikke igangsat. Permanent hen-
lægning af skibe ved bolværkerne m.m. kræver dis-
pensation. Tillægget har til formål at muliggøre en
boligø midt i Teglværkshavnen og at opføre en marina
med mulighed for placering af husbåde.

Fredningsforhold
Kystarealerne på Tippen og  i Valbyparken er omfattet
af Kalvebodkilefredningen. Ifølge fredningsdeklaratio-
nen skal de biologiske og landskabelige værdier i
området bevares, samtidig med, at de rekreative hen-
syn varetages. Området skal være åbent for offent-
ligheden. 
Der er fastlagt strandbeskyttelseslinie langs kysten syd
for Fiskerhavnen.
Kalveboderne og Kalvebodløbet er omfattet af søterri-
toriefredning og er tillige Habitatområde og EF-
fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at vandområdet
er underlagt stærke begrænsninger med henblik på at
sikre og bevare de arter og naturtyper, som er bag-
grund for udpegningen. 

Bevaringsværdier
Den lange kystlinie er et stort aktiv for bydelen, og
havnebassinerne udgør helt særlige byrum. 
Kystlinien mod Frederiksholmsløbet, Teglværkshav-
nen, Sydhavnen, Kalvebodløbet og Kalveboderne giver
mange udsigter over vandet, der skal prioriteres højt.
Det indre af bydelen har mange fronter, bl.a. langs de
store grønne områder, mens havnearealerne er mere
præget af enkeltbygninger. 
I Bydelsatlas Kongens Enghave fra 1993 er ingen
bygninger langs havnen klassificeret med høj bevar-
ingsværdi. 

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder: 
Lemvigh-Müller & Munck A/S, Man B&W Diesel
A/S, Metro, Aalborg Portland og Louis Poulsen
Lighting A/S. Afstandszonerne kan ses på kortet på
den modstående side. Ved en nærmere vurdering af de
enkelte virksomheder kan en ændring af afstands-
kravet komme på tale.
I forbindelse med omdannelsen af Sydhavnen efter en
helhedsplan må en række af virksomhederne forventes
at fraflytte, mens forureningen fra andre forventes ned-
bragt, så der kan bygges boliger i umiddelbar nærhed.
Dette vil samtidig give en ny situation for muligheden
for at placere husbåde i området. 
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310

Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk.*) med relevans for
kaj- og vandarealer:

Området nord for Teglværkshavnen er fastlagt til blandet
bolig- og erhvervsområde (C1*). Enkelte steder langs van-
det kan tillades punktvis bebyggelse i indtil 7 etager. Der
kan opfyldes indtil 2.000 m² til et trappeanlæg og etableres
en ø på maks. 4.500 m² til boligformål, og der kan fast-
sættes bestemmelser om etablering af træbrygger langs
kajerne.
Området vest for Teglværkshavnen er fastlagt til blandet
erhvervsområde (E1*). Enkelte steder langs vandet kan
tillades punktvis bebyggelse i indtil 7 etager. Der kan
opfyldes et vandareal  på indtil 1.000 m² til et trappeanlæg
i Teglværkshavnen.
Området syd for Teglværkshavnen og størstedelen af den
vestlige side af Sluseholmen er fastlagt til blandet erhverv-
sområde (E1*). 
I Teglværkshavnen kan der opfyldes et areal på indtil
1.500 m² til et trappeanlæg, og der kan fastsættes bestem-
melser om etablering af træbrygger langs kajerne. 
Fiskerhavnen er offentligt rekreativt område (O1*), hvor
der åbnes mulighed for erhvervsfiskeri.
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Vartegn
Sigtelinier
Udsigter

Metro

Man B&W Diesel 

Lemvigh-Mûller
& Munck A/S

Aalborg Portland

Louis Poulsen
Lighting

Fredningsforhold og miljømæssige begrænsninger

Fredningsdeklaration
Strandbeskyttelseslinie 
Søterritoriefredning samt EF-fuglebeskyttelsesom-
råde og Habitatområde
Afstandszone om miljøbelastet virksomhed
Miljøbelastet virksomhed

ByskabsAtlas 2003 

Sammenfatning af faktorer af betydning for
husbåde 
Bydelens eneste erhvervsbesejling, ved Teglværks-
løbet,  forventes afviklet inden for de nærmeste år.
Nord for Sjællandsbroen ligger store dele af kajerne i
bydelen ubenyttede hen, bortset fra langs Sluseholmen
ud mod havneløbet, hvor der er en bådeklub. 
Der er planlagt husbåde i forbindelse med en boligø i
Teglværkshavnen. Husbåde langs de øvrige kajstræk-
ninger i Sydhavnen skal koordineres med den videre
planlægning af landarealerne. 
Fiskerhavnen syd for Sjællandsbroen er fuldt udnyttet
til lystbådeklubber og både til fritidsfiskeri, og der er
et større område til lystbåde langs Kalvebod Strand
sydvest for Fiskerhavnen. 

Der skal tages hensyn til fredningsdeklarationen for
Kalvebodkilen og strandbeskyttelseslinien på land-
arealerne samt til søterritoriefredning, EF-fuglebeskyt-
telse og Habitatbestemmelser på vandarealerne ved
oplæg af husbåde ud for Tippen. Det vurderes dog, at
der vil  kunne placeres et begrænset antal i lystbåde-
havnen ved Kalveboderne.
Husbåde bør placeres, så der tages hensyn til udsigter
og sigtelinier over havneløbet, Frederiksholmsløbet og
Teglværkshavnen.
Placering af husbåde til boliger er i store dele af hav-
neområderne i Kongens Enghave først muligt på læn-
gere sigt, da det forudsætter, at miljøproblemerne løses
i forbindelse med nybyggeriet til boliger i området.



Bydelen Vestamager har en meget lang kystlinie og
store grønne områder. Ud over de grønne  og fredede
fælledarealer rummer bydelen store endnu ubebyggede
arealer i Ørestad samt store byudviklingsområder på
Islands Brygge. Her er omdannelsen til boliger og ser-
viceerhverv  i fuld gang i de tidligere havne- og indu-
striområder og i militærområdet på Ny Tøjhus-arealet.

Arealerne langs havn og kyst 
Vestamagers kystlinie er ca. 7,5 km lang og strækker
sig fra de helt bymæssige kajarealer i nord til Amager
Fælleds grønne digekyst i syd. Mellem Langebro og
den tidligere Sojakage-fabrik ligger det offentlige
rekreative område Havneparken. Syd herfor er
kvarteret Havnestad ved at blive opført med boliger og
serviceerhverv. Det ældre industriområde syd for
Havnestad planlægges omdannet til boligområde.
Fra industriområdet til Slusen ligger Amager Fælled
med strandpark langs kysten og haveforeninger
bagved. Syd for Sjællandsbroen er Kalvebod Miljø-
center etableret, men på sigt skal området anvendes
som rekreativt areal.
Der er havnepromenade eller stier langs næsten hele
Vestamagers havnefront.

Anvendelse af vandarealerne 
Den nordlige del af Islands Brygge ud for
Havneparken anvendes til rekreative formål som
badested og jollesejlads. Langs med Havnestad ligger
en træbrygge til brug for rekreative formål. Ud for den
sydlige del af Havnestad henligger enkelte større fartø-
jer. Der er erhvervsrelateret trafik på en strækning syd
for Thorvald Borgs gade til firmaet Nielsen & Smith.
Trafikken forgår 2-3 gange månedligt, og der er besej-
lingsret til 2010. 
På strækningen langs Amager Fælled afsluttes kysten
af en skråning ned mod havneløbet. Havnestrækningen
anvendes til rekreative formål af 3 ro- og sejlklubber
med godt 100 lystbåde.
Lige nord for Sluseanlægget ligger en lystbådehavn og
en husbådekoloni. I Lystbådehavnen ligger 4 både-
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Havnepromenader og anvendelse af vandarealer

Eks. havnepromenader
Planlagte havnepromenader
Badested
Planlagt gang- og cykelbro
Erhvervsbesejling
Lystbåde
Enkelte lystbåde
Andre fartøjer
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klubber med godt 100 lystbåde. I Slusehavnen ligger
nogle fartøjer af blandet karakter;  bl.a. pramme,
tidligere fragtskibe og slæbebåde. 

Kommuneplan
Bydelen Vestamager rummer store udviklingspoten-
tialer, herunder også kvartererne langs havnen i den
sydlige del af Islands Brygge, hvor byomdannelsen er
i fuld gang. 
De store rekreative områder på Amager Fælled og
Vestamager giver sammen med den lange vandfront
bydelen sit helt særlige præg, og størsteparten af kyst-
strækningen bruges eller er planlagt til rekreative for-
mål.
Det indgår i de langsigtede planer at etablere de man-
glende sti- og promenadestrækninger i bydelen. Som
led i nettet af cykelruter gennem København er der
planlagt cykel- og gangstier tværs over Vestamager
med gang- og stibroer over havneløbet ved Langebro,
fra Havnestad til Havneholmen og fra Amager Fælled
til Teglholmen.

Lokalplaner
Der foreligger 3 lokalplaner for områder langs havnen
på Vestamager. Alle tre indeholder bestemmelser, der
sigter på kaj- og vandarealer og dermed har interesse
for husbåde:
Lokalplan nr. 253, "Havneparken", har muliggjort
parkanlægget "Havneparken". Permanent henlægning
af skibe ved bolværkerne m.m. kræver dispensation.
Lokalplan nr. 303 med tillæg nr. 1, "Islands Brygge
Syd" har muliggjort erhvervs- og boligbyggerierne i
"Havnestad". Permanent henlægning af skibe ved
bolværkerne m.m. kræver dispensation.
Lokalplan nr. 238, "Grøften", har muliggjort et affalds-
og jorddepot. På sigt kan det omdannes til et offentligt
område med bl.a. jollehavne ved kysten.

Fredningsforhold
Syd for Islands Brygge er hele Vestamagers kyst et
rekreativt område, som er omfattet af "Kalvebodkile-
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303

Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk.*) med relevans
for kaj- og vandarealer:
Havneparken er offentligt rekreativt område (O1*), hvor
der kan opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive
anlæg, og langs havneløbet kan der etableres en
træbrygge.
Sojakage-området er blandet bolig- og erhvervsområde
(C1*) med et grønt strøg i forlængelse af Havneparken og
ind gennem området. Langs havneløbet kan der etableres
en træbrygge.



fredningen", med undtagelse af arealet ud for
"Nokken" og arealerne omkring Slusen nord for
Sjællandsbroen. De biologiske og landskabelige
værdier i området skal bevares, samtidig med at de
rekreative hensyn varetages. Området skal - med visse
begrænsninger - være åbent for offentligheden.
Placering af landanlæg til husbåde kræver dispensation
fra fredningen eller eventuelt en ny fredningssag.
Området nord for Sjællandsbroen er omfattet af
Plejeplan for Amager Fælled. Langs hele kyststræknin-
gen foreslår plejeplanen en havnepark med bl.a. jolle-
pladser, beplantning og traktørsted og med en havnesti
langs kysten. 
Når kystområdet syd for Sjællandsbroen overgår til
rekreative formål, kan der ifølge fredningen bl.a. tilve-
jebringes mindre jolleanlæg og andre anlæg med
tilknytning til søsport i overensstemmelse med pleje-
planen for området. 
Der er fastlagt strandbeskyttelseslinie langs kysten syd
for Sjællandsbroen.
Vandområdet fra Sjællandsbroen og sydpå er søterrito-
riefredet. Det er tillige Habitatområde og EF-fugle-
beskyttelsesområde og dermed underlagt stærke
begrænsninger med henblik på at sikre og bevare de
arter og naturtyper, området er udpeget for. 

Bevaringsværdier
Den eksisterende bygningsmasse på havnestrækningen
mellem Amager Boulevard og Axel Heides Gade dan-
ner markante bygningsfronter ud mod havneløbet, og
karakteristiske enkeltbygninger står som vartegn for
bydelen. I mellem karreerne er der vigtige sigteliner og
udsigter over havneløbet, der skal tages hensyn til ved
udnyttelse af vand- og landarealerne. 
Der findes ingen fredede bygninger langs havnefronten,
men en række bygninger har ifølge Bydelsatlas Amager
fra 1992 høj bevaringsværdi. Det gælder beboelses-
bygninger mellem Amager Boulevard og Halfdansgade,
og det gælder flere siloer og andre industribygninger
mellem Halfdansgade og Axel Heides Gade. Den
stramme og markante karréstruktur i boligkvarteret
udgør et af bydelens dominerende træk.

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder:
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Bygningsfronter
Vartegn
Sigtelinier
Udsigter

ByskabsAtlas 2003 
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Frigoscandia A/S, Unicon Beton og Nielsen og Smith
A/S. Afstandszonerne kan ses på kortet på modstående
side. 
Unicon Beton giver i øjeblikket anledning til støj i
omgivelserne, men vil i fremtiden blive reguleret via
påbud, fordi der skal bygges boliger på nabogrunden.
Det betyder, at virksomheden antageligt vil skulle fly-
tte fra arealet eller lægge produktionen kraftigt om.
Afstandszonen vil derfor på længere sigt blive
ophævet eller reduceret.
Nielsen og Smith A/S er en korn- og foderstofvirk-
somhed, som årligt laster ca. 20 skibe og giver anled-
ning til en del støj og støv, har en lejekontrakt, der
udløber i 2010.
Frigoscandia A/S har et større ammoniakanlæg, der
kræver en vis sikkerhedsafstand til husbåde. 

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Ud for den nordlige del af Islands Brygge gør anven-
delsen til rekreative formål kajen mindre egnet for
husbåde. 
Kajarealerne langs den øvrige del af Islands Brygge
er for størstedelens vedkommende ubenyttede.
Erhvervsrelateret trafik og nogle større permanent hen-
lagte skibe sætter dog i dag begrænsninger på anven-
delsen af dele af kajarealet ud for Havnestad. 
Fredningsdeklarationen for Kalvebodkilen og
strandbeskyttelseslinien samt søterritoriefredning, EU-
fuglebeskyttelse og Habitatbestemmelser på vandareal-
erne, vurderes at gøre det meget vanskeligt at få de
relevante myndigheders tilladelse til at oplægge hus-
både ud for den fredede del af Vestamagers kyst.
Ud for den bebyggede del af Vestamager Bydel skal
etablering af husbådepladser ske under hensyntagen til
de markante bygningsfronter mod vandet og til de
vigtige sigtelinier og udsigter over havneløbet. 
Miljøafstandskravene medfører, at det indtil videre
ikke er muligt at placere husbåde til boligformål ud for
den sydlige del af Islands Brygge.
Både erhvervstrafikken og miljøbelastningen ud for
Havnestad forventes imidlertid reduceret på grund af
den igangværende byomdannelse, så denne kajstrækn-
ing på sigt kan blive egnet til husbåde.

Unicon Beton

Frigoscandia A/S

Nielsen og Smith A/S

Fredningsforhold og miljømæssige begrænsninger

Fredningsdeklaration
Strandbeskyttelseslinie 
Søterritoriefredning samt EF-fuglebeskyttelsesom-
råde og Habitatområde
Afstandszone om miljøbelastende virksomhed
Miljøbelastende virksomhed



Desuden er der erhvervsrelateret transport til store dele
af disse kyststrækninger, som også begrænser mulig-
heden for oplæg af husbåde.

I den sydlige del af bydelen gør fredningsdeklaratio-
nen for Amager Strandpark kysten uegnet for husbåde,
da stranden skal anvendes til offentlige rekreative for-
mål. Der indgår ikke husbåde i planerne for Ny
Amager Strandpark og i den nye lystbådehavn syd for
Prøvestenen må der på grund af miljøgener fra
Prøvestenen ikke finde overnatning sted bortset fra i
kortere perioder.

Herudover er der strandbeskyttelse langs hele den fre-
dede kystlinie, dvs. der må ikke ændres i tilstanden på
kystarealerne.

Det vurderes, at de miljømæssige begrænsninger i
nord og de fredningsmæssige og andre begrænsninger
i syd tilsammen betyder, at der ikke er mulighed for
oplæg af husbåde ud for Sundbyøster bydels kyst mod
Øresund.

REDEGØRELSE OM HUSBÅDE - VALBY OG SUNDBYØSTER 

42

I to af bydelene ved vandet, Valby og Sundbyøster, er
der så mange begrænsninger på kystarealernes anven-
delse, at det vurderes, at der ikke kan placeres husbåde
ved kysterne i disse bydele.

Valby
Valby grænser til vandområdet Kalveboderne og byde-
lens kyststrækning er grøn. Den består af Valbyparken
og et 100 m grønt bælte i sammenhæng med
Valbyparken ud for Renseanlæg Damhussøen. Hele
kyststrækningen er omfattet af Kalvebodkilefrednin-
gen, og Kalveboderne er søterritoriefredet. Herudover
er vandområdet en del af EF-fuglebeskyttelsesområde
nr. 11 og Habitatområde nr. 127.

Bestemmelserne i søterritoriefredningen indeholder en
række forbud mod at ændre i tilstanden og en række
bestemmelser om udnyttelse og brug af området.
Nogle nærmere angivne funktioner tillades, men hus-
både nævnes ikke i bestemmelserne. 

Der er stærke begrænsninger på, hvad der må ske af
ændringer inden for EF-fuglebeskyttelsesområdet og
habitatområdet. Hovedsagen er, at der ikke må gøres
noget, som indebærer forringelser af områderne eller
medfører betydelige forstyrrelser for de arter, området
er udpeget for. 

Herudover er der strandbeskyttelse langs hele kystlini-
en, dvs. der må ikke ændres i tilstanden på kystarealer-
ne.

Der er dispensationsmuligheder i forhold til de enkelte
fredningsmæssige bestemmelser, dispensationsmyn-
digheden er henholdsvis Fredningsnævnet for
København, Skov- og Naturstyrelsen og Københavns
Kommune. Det vurderes imidlertid, at de mange
beskyttelsesbestemmelser tilsammen har så stor vægt,
at der ikke vil være mulighed for oplæg af husbåde ud
for Valby bydels kyst mod Kalveboderne.

Sundbyøster
Bydelen Sundbyøsters kyst er præget af store ældre
industriområder under omdannelse i den nordlige del
og fredede grønne strandparkområder i den sydlige
del. Der er aktuelle planer for udvidelse af strandpar-
ken med en større opfyldning til rekreative formål og
for udvidelse af Prøvestenen til erhvervsformål og en
lystbådehavn.

Kysterne i den nordlige del af bydelen er uegnede for
husbåde, da mange af virksomhederne belaster omgi-
velserne med støv, støj eller anden forurening.
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Generel beskrivelse
Kommuneplanens hovedstruktur skal konkretiseres i rammer for
lokalplanlægningen. Kommuneplanen, herunder rammerne for lokalplan-
lægningen, er ikke umiddelbart juridisk bindende for den enkelte inde-
haver af rettigheder. Kommunen er imidlertid forpligtet til at arbejde for
kommuneplanens virkeliggørelse, og den vil derfor også danne grundlag
for behandling af alle sager vedrørende placering af husbåde m.v.
Kommunen kan modsætte sig placering af disse eller ændret anvendelse,
som er i strid med kommuneplanens rammer.

Baggrunden for at tilvejebringe en lokalplan
Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det skønnes nødvendigt for at
sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og før der gennemføres placering
af et større, samlet antal husbåde. Ved fortolkning af ordet "større" er det i
høj grad vurderingen af, om det påtænkte arbejde skønnes at ville
fremkalde væsentlige ændringer i det bestående miljø, der er afgørende for
lokalplanpligtens indtræden. Kommunen kan i øvrigt altid beslutte at tilve-
jebringe en lokalplan, herunder også for en enkelt båd, hvis dette skønnes
nødvendigt, f.eks. på grund af bådens særlige karakter eller placering.

Rammerne - et råderum for lokalplanbestemmelserne
Kommuneplanen samt bestemmelser i en lokalplan er ikke til hinder for
bibeholdelse af den hidtidige lovlige anvendelse af arealer og både, der er
placeret langs kajarealer. Kommuneplanens rammer indeholder ret-
ningslinier, der skal følges ved lokalplanlægningen, og angiver det
råderum, inden for hvilket der i lokalplaner fastsættes bestemmelser om
bl.a. anvendelse og bebyggelsesregulerende forhold. Rammerne giver der-
for ikke i sig selv ret for den enkelte indehaver af rettigheder til at
anvende arealer som anført. Lokalplaner eller byggesagsbehandling kan
således begrænse eller præcisere de dispositionsmuligheder, som fremgår
af rammebestemmelserne.

Andre bestemmelser med virkning for husbåde
Kommunen kan også nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk
etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Et sådant forbud kan
nedlægges for en periode på indtil et år med henblik på inden periodens
udløb at udarbejde et lokalplanforslag, der regulerer forholdet. Denne re-
guleringsmulighed vil kunne anvendes, når ønskede husbåde i deres karak-
ter og omfang vurderes at være i strid med målene for kommunens
udvikling, herunder de fastlagte byudviklingsstrategier. Det bemærkes, at
dispositionsmulighederne, der er fastlagt i en lokalplan også kan være
afhængige af tilladelser fra andre myndigheder efter anden lovgivning,
eksempelvis lov om naturbeskyttelse. Hertil kommer, at lokale frednings-
deklarationer kan fordre, at der først kan placeres husbåde, når der er med-
delt konkrete dispensationer, eller fredningsdeklarationerne er ændret.

Indholdet i lokalplaner for husbåde
Kommunen kan vedtage lokalplaner for såvel små områder (helt ned til en
del af en enkelt kajstrækning/ejendom) som større områder, men normalt
vil lokalplaner omfatte længere kajstrækninger/flere ejendomme.
Bestemmelserne om bådenes placering og højde samt om parkering træder
i stedet for bygningslovgivningens almindelige bestemmelser herom. 
En lokalplan vil normalt indeholde bestemmelser, der enten fastlægger en
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plan for bådenes placering eller hovedretningslinier for højde og længde m.v. 
De bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan
gælder normalt for den enkelte båd. I områder med særlige planlæg-
ningsmæssige forhold kan der også i en lokalplan fastlægges bestem-
melser, som gælder for hele området under ét, f.eks. for at indpasse både i
en eksisterende historisk bebyggelsessammenhæng. 

Rammernes indhold
Rammerne for lokalplanlægning er fastlagt inden for hver af de bydele,
hvor der er kajstrækninger og øvrige arealer, hvor der kan oplægges hus-
både.
I rammerne fastlægges for hvert enkelt område/kajstrækning retningslinier
for bådenes anvendelse og deres maksimale længde/højde og parkerings-
dækning og særlige bebyggelsesforhold.
Den enkelte kajstrækning specificeres med de funktioner, der kan tillades,
samt retningslinier for den højst tilladelige forurening fra virksomheder og
anlæg. Herudover vil det bero på en konkret vurdering, om andre funk-
tioner kan henføres til den pågældende anvendelseskategori eller anses for
forenelige med den pågældende anvendelse.
I størstedelen af Indre By og nogle områder på Christianshavn er der alene
mulighed for at placere fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejllads, fordi
der i disse områder er ekstraordinære bevaringshensyn. Der henvises til de
konkrete opslag for disse bydele samt til de generelle mål for udviklingen
i det centrale byområde.

Områder for husbåde 
(vist med særlig signatur på de tilhørende bydelsopslag)

Anvendelse
Husbåde anvendes til boliger til helårsbrug. 
Herudover kan enkelte både/kajstrækninger tillades anvendt til kollektive
anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle
og miljømæssige funktioner, som er forenelige med anvendelsen til
boliger. 
Endvidere kan enkelte både/kajstrækninger anvendes til publikumsorien-
terede serviceerhverv, såsom butikker, cafeer, restauranter, hoteller og van-
drerhjem.
Funktionerne tillades i overensstemmelse med de generelle bemærkninger
i det indledende rammeafsnit og de særlige rammeopslag for hver bydel. 
Der må kun udøves virksomhed i forureningsklasse 1 (ingen forurening),
der skønnes forenelig med boliganvendelsen eller på nærmere vilkår højst
virksomhed i forureningsklasse 2 (ubetydelig forurening med vejledende
afstandskrav på 20 m til boliger og lignende). 

Etageareal
Husbåde, der anvendes til boliger, må have et etageareal på højst 150 m2.
Husbåde, der helt eller delvis anvendes til andet end boliger, må have et
etageareal på højst 300 m2.

Længde og højde
Den maksimale længde og højde på bådene fastsættes konkret for de
enkelte kajstrækninger, jf. de tilhørende bydelsopslag.
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Parkering
Parkeringsdækningen skal være 1 parkeringsplads pr. båd til boliganven-
delse og 1 plads pr. 100 m2 etageareal til anden anvendelse.
Parkeringsmuligheder på kajstrækninger og på private vej/grundarealer
kan indgå i parkeringsdækningen. I lokalplaner kan parkeringsdækningen
efter en konkret vurdering maksimeres generelt.

Miljøforhold
Bådene skal i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres,
udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang
skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg samt mod foruren-
ing fra omliggende virksomheder. Det indendørs trafikstøjniveau i lokaler
til publikumsorienterede serviceerhverv må ikke overstige 35 dB(A). Det
indendørs trafikstøjniveau for boliger må ifølge bygningslovgivningen
ikke overstige 30 dB(A).

Rammebestemmelser for særlige bebyggelsesforhold
Specielle bygningsdele: Den maksimale højde kan overskrides med den
del af en båd, der er en naturlig del af bådens konstruktion og tidligere
funktion, f.eks. som fyrskib. Bygningsdelene kan f.eks. være master,
udkigsposter, styrhuse, skulpturelt udformede båddele i øvrigt, tekniske
opbygninger og terrasser/soldæk.

Rammer for de enkelte bydele
På de efterfølgende bydelsopslag er der for hver bydel vist de områder,
hvor der kan placeres husbåde, og de fastlagte rammebestemmelser er
beskrevet.
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RAMMER FOR HUSBÅDE - INDRE BY

Rammebestemmelser for husbåde i Indre By Bydel

For alle kajstrækninger i Indre By gælder, at der kun må anvendes fartøjer,
som oprindeligt er bygget til sejlads.
Alle husbåde skal ligge på langs af kajen.
Der kan først placeres husbåde i Nyhavn og i kanalerne omkring
Slotsholmen, når fredningsforholdene er afklaret. 

Kajstrækning 1-2: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 5,4 m høje. 
Kajstrækning 3-4: Her kan placeres op til 10 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 5,4 m høje.
Kajstrækning 5-6 og 7-8: Her kan samlet placeres op til 8 husbåde.
Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene
må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.
Kajstrækning 9-10 og 11-12: Her kan samlet placeres op til 8 husbåde. På
strækningen fra Inderhavnen til Prinsens Bro kan anvendelsen også være
publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 26 m lange
og 5,4 m høje. 
Kajstrækning 13-14: Her kan placeres op til 6 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 7,0 m høje.
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Rammebestemmelser for husbåde i Christianshavn Bydel

Der kan først placeres husbåde i Christianshavns Kanal, når fredningsfor-
holdene er afklarede.
Der kan først etableres anlæg (flydende eller faste broer) til husbåde i
området bag Nyholm, når forholdet til fortidsmindebeskyttelseslinien
omkring Christianshavns Voldanlæg er afklaret.
For Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven, kanalerne omkring
Christiansholm, kanalen bag og syd for Dokøen, Maskingraven og kanalen
mellem Nyholm og Christianshavns Voldanlæg gælder, at der kun må
anvendes fartøjer, som oprindeligt er bygget til sejlads.

Kajstrækning 1-2, 3-4 og 5-6: Her kan placeres husbåde, når miljøforhol-
dene giver mulighed for det. De må højst være 30 m lange og 7,0 m høje.
Ved strækningerne 1-2 og 5-6 skal husbådene placeres ved flydende eller
faste broer. Ved strækning 3-4 kan husbådene placeres vinkelret på kajen. 
Kajstrækning 7-8: Her kan placeres husbåde, der højst må være 26 m
lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.
Område 9: Her kan placeres op til 20 husbåde i lystbådehavnen, når miljø-
forholdene giver mulighed for det. De må højst være 30 m lange og 7,0 m
høje.
Kajstrækning 10-11: Her kan placeres op til 22 husbåde, der højst må
være 26 m lange og 5,4 m høje. De skal placeres ved flydende eller faste
broer, hvor der også skal være plads til lystbåde. 
Kajstrækning 12-13 og 14-15: Her kan placeres husbåde, der højst må
være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.
Kajstrækning 16-17, 18-19 og 20-21: Her kan placeres husbåde, der skal
ligge på langs af kajen. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.
Område 22: Her kan placeres op til 6 husbåde i lystbådehavnen. Bådene
må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.
Kajstrækning 23-24: Her kan placeres op til 6 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 26
m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.
Kajstrækning 25-26: Her kan placeres op til 6 husbåde, der højst må være
26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.
Kajstrækning 27-28, 29-30, 31-32 og 33-34: Her kan placeres op til 16
husbåde. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på
langs af kajen.
Kajstrækning 35-36: Her kan placeres op til 8 husbåde, der højst må være
26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.
Kajstrækning 37-38: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 7,0 m høje og skal ligge på langs af kajen.
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RAMMER FOR HUSBÅDE - CHRISTIANSHAVN
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Rammebestemmelser for husbåde i Indre Østerbro Bydel

Kajstrækning 1-2: Her kan placeres op til 10 husbåde, når miljøforholdene
giver mulighed for det.  Bådene skal ligge  på langs af kajen. De må højst
være 30 m lange og 7,0 m høje. 
Område 3: Her kan placeres op til 10 husbåde i lystbådehavnen. Bådene
skal placeres under hensyn til miljøforholdene. De må højst være 30 m
lange og 7,0 m høje.
Område 4: Her kan placeres op til 20 husbåde, idet der også skal være
plads til lystbåde. Husbådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje, og
kan placeres ved kajen eller ved flydende eller faste broer.
Område A, B og C: Her kan laves rammer for et større antal husbåde i for-
bindelse med en kommende kommuneplanlægning for byomdannelse.
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RAMMER FOR HUSBÅDE - INDRE ØSTERBRO
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Rammebestemmelser for husbåde i Ydre Østerbro Bydel

Område 1: Her kan placeres op til 10 husbåde i lystbådehavnen. Indtil
miljøforholdene giver mulighed for placering over alt i lystbådehavnen,
kan de kun placeres i den nordlige del. De må højst være 30 m lange og
7,0 m høje.
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Rammebestemmelser for husbåde i Vesterbro Bydel

For kajstrækningerne ved Kalvebod Brygge (strækning 1-2) og i
Tømmergraven (strækning 5-6) gælder, at der kun må anvendes fartøjer,
der oprindeligt er bygget til sejlads.

Kajstrækning 1-2: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 7,0 m høje.
Kajstrækning 3-4: Her kan placeres husbåde, der højst må være 26 m
lange og 5,4 m høje. De kan placeres såvel på langs af kajen som vinkelret
på denne. Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceer-
hverv.
Kajstrækning 5-6: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje. Bådene kan
ligge såvel på langs af kajen, henholdsvis broerne, som vinkelret på disse.
Kajstrækning 7-8: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje, og de
skal ligge på langs af kajen.
Kajstrækning 9-10: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene må højst være 30 m lange og 7,0 m høje, og de
skal placeres ved flydende eller faste broer. 
Kajstrækning 11-12: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje, og de
skal placeres ved flydende eller faste broer. De skal placeres, så der frihol-
des plads til lystbåde i området.
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Rammebestemmelser for husbåde i Kongens Enghave Bydel

For kajstrækningerne i Fordgraven (strækning 17-18) og i Sluseløbet
(område 19) gælder, at der kun må anvendes fartøjer, der oprindeligt er
bygget til sejlads.

Kajstrækning 1-2: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene kan ligge såvel på langs af kajen som vinkelret
på denne. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje. Både placeret vin-
kelret på kajen må dog højst være 18 m lange.
Kajstrækning 3-4: Her kan placeres husbåde, der højst må være 30 m
lange og 7,0 m høje. De skal placeres ved flydende eller faste broer.
Kajstrækning 5-6: Her kan placeres husbåde, der kan ligge såvel på langs
af kajen som vinkelret på denne. Husbådene må højst være 30 m lange og
7,0 m høje. 
Kajstrækning 7-8 og 9-10: Her kan placeres husbåde, men på en del af
strækningen kan de først placeres, når miljøforholdene giver mulighed for
det. Bådene kan ligge såvel på langs af kajen som vinkelret på denne. De
må højst være 30 m lange og 7,0 m høje. Både placeret vinkelret på kajen
må dog højst være 18 m lange. På strækning 9-10 kan anvendelsen også
være publikumsorienterede serviceerhverv.
Kajstrækning 11-12: Her kan placeres op til 12 husbåde i grupper af op til
4 inden for en afstand af 25 m fra kaj. Husbådene må højst være 7,0 m
høje (i overensstemmelse med Tillæg 1 til Lokalplan nr. 310).
Kajstrækning 13-14: Her kan placeres husbåde, der kan ligge såvel på
langs af kajen som vinkelret på denne. De må højst være 26 m lange og
5,4 m høje. Både placeret vinkelret på kajen må dog højst være 18 m
lange.
Kajstrækning 15-16: Her kan placeres op til 6 husbåde, men på den østlig-
ste del af strækningen kan de først placeres, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje. De
skal placeres på langs af kajen. 
Kajstrækning 17-18: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver
mulighed for det. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje. De
skal placeres ved flydende eller faste broer.
Område 19: Der kan placeres op til 10 husbåde i lystbådehavnen, når mil-
jøforholdene giver mulighed for det. Bådene må højst være 26 m lange og
5,4 m høje.
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Rammebestemmelser for husbåde i Vestamager Bydel

For to kajstrækninger ved Islands Brygge (strækning 1-2 og 3-4) gælder,
at der kun må anvendes fartøjer, der oprindeligt er bygget til sejlads.

Kajstrækning 1-2: Her kan placeres op til 5 husbåde. Anvendelsen kan
også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30
m lange og 7,0 m høje. De skal ligge på langs af kajen. 
Kajstrækning 3-4: Her kan placeres husbåde, men på dele af strækningen
kan de først placeres, når miljøforholdene giver mulighed for det. Bådene
må højst være 30 m lange og 7,0 m høje. De skal placeres på langs af
kajen.
Kajstrækning 5-6: Her kan placeres husbåde, men på dele af strækningen
kan de først placeres, når miljøforholdene giver mulighed for det. Bådene
må højst være 30 m lange og 7,0 m høje. De skal placeres på langs af
kajen.
Kajstrækning 7-8 og 9-10: Her kan placeres husbåde, der kan ligge såvel
på langs af kajen som vinkelret på denne. De må højst være 30 m lange og
7,0 m høje. Både placeret vinkelret på kajen må dog højst være 18 m
lange.

RAMMER FOR HUSBÅDE - VESTAMAGER



59

RAMMER FOR HUSBÅDE - VESTAMAGER

Enkelte husbåde langs kaj
Husbåde langs kaj
Mulighed for husbåde vinkelret på kaj

87
9

10

6

5

3

4

1

2



Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen.

Kommuneplanen fastlægger endvidere rammer for, hvad lokalplaner for de enkelte områ-

der i kommunen kan indeholde. Rammerne angiver således de overordnede retningslini-

er for bestemmelser i lokalplaner om bebyggelsens anvendelse, art, tæthed mv.

Kommuneplanen kan ændres gennem vedtagelse af et kommuneplantillæg.

En endelig kommuneplan eller et endeligt kommuneplantillæg medfører, at kommunen

inden for byzoner kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kom-

muneplanens rækkefølgebestemmelse. Kommunen kan endvidere inden for byzoner

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ube-

byggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kom-

muneplanens rammedel.

Forbuddene kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en lokal-

plan eller byplanvedtægt. Forbud begrundet med uoverensstemmelse med kommunepla-

nens rammedel kan endvidere ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanen er udlagt

til offentlige formål.

Kommuneplantillæg

Et kommuneplantillægs

retsvirkninger.

Planlovens § 12, stk. 2 og 3
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