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Indsigelse vedrørende lokalplan 2016-1 Rammelokalplan, Nordhavnen. Horsens. 
 
I forbindelse med de forestående omdannelser af Nordhavnen i Horsens har Horsens Sejlklub 
(HSH) nøje fulgt udviklingen og har gennem årerne fremsendt flere høringssvar mv alt med henblik 
på, at påvirke havneomdannelsen derhen, at der også fremadrettet vil være en aktiv og levende 
lystbådehavn i Horsens. 
 
Lystbådehavnen skal danne rammerne for ikke blot de mange sejlere, som har deres både 
liggende i havnen, men også en sikring af de nødvendige faciliteter til, at HSH fortsat kan være en 
aktiv sejlklub med en stor ungdomsafdeling som i kraft af bredde og elitesatsninger på EM, VM og 
OL-niveau promoverer Horsens.  
 
Dette meget vigtige ungdomsarbejde forudsætter, at der stedse vil være faciliteter/plads til 
rådighed til afvikling af større stævner med flere hundrede deltagere med hvad deraf følger af biler, 
trailere, følgebåde, campingvogne mv. 
 
HSH er grundlæggende positive overfor hovedgrebene i lokalplanen med en gennemgående 
kanal og en ny ø øst for lystbådehavnen, ideer som vi finder visionære og helt i tråd med 
tankerne om, at nordhavnen og lystbådehavnen skal være et attraktivt sted at være ikke kun 
for sejlere men alle byens borgere, og et område som også vil kunne tiltrække gæster 
udefra. 
Hidtil har der været alt for lidt fokus på fjorden og havnen som attraktion. 
 
Masterplanen, som er resultatet af både arkitektkonkurrence og en politisk proces, indeholder 
mange rigtig gode tanker, men desværre må vi konstatere, at lokalplan forslaget, som det 
foreligger, går på kompromis med bl.a. forudsætningen om, at lystbådehavnen/sejlerlivet skulle 
have sit helt eget område alene til ”fritidsformål/klublokaler/lystbådehavn (herunder 
vinterbådeplads), restaurant, rekreative områder, butikker, liberale erhverv med tilknytning til 
fritidsliv/vandsport..”   
 
Arealerne til disse aktiviteter bliver langt mindre end forudsat i Masterplanen og dele af 
aktiviteterne flyttes væk fra lystbådehavnen (vinterpladserne), og det betragter vi som en 
fejldisponering. 
 
 
Stævnepladser, jolleafdeling, ungdomsarbejde mv. 
 
HSH forstår lokalplan forslagets arealudlæg således, at der omkring jolleafdelingen, græsplænen 
ved flagmasten og servicebygning vil være et areal til rådighed på min 4500m², samt derudover 
6700m² på den nuværende vinterplads bag Nyboder. Sidstnævnte areal kan dog reduceres til 
4500m² på terræn, såfremt der indrettes en parkeringsplads herunder med plads til 400 biler. 



Derudover vil der efter behov blive stillet arealer til rådighed på cirkuspladsen til opstilling af telte 
og campingvogne for stævnedeltagere og deres familier. 
 
Under forudsætning af at disse arealer reelt vil være til rådighed som anført, så finder HSH, 
at forudsætningerne for at opretholde ungdomsarbejdet og afvikling af de store stævner 
fortsat vil være tilstede. 
 
HSH er således glade for, at der har været politisk forståelse og lydhørhed overfor dette 
meget væsentlige punkt, herunder at det, der gør Horsens unik i stævnesammenhænge, er 
muligheden for at holde aktiviteterne samlet. 
 
 
Parkeringspladser 
 
Tilgængelighed til parkeringspladser optager med god grund mange af lystbådehavnens brugere, 
fordi det i praksis kun i begrænset omfang vil være muligt, at anvende alternative transportmidler, 
da man typisk skal medbringe en del bagage og udrustning for at sejle både til hverdag og i 
weekenden. 
 
Den omstændighed, at havneomdannelsen baseres på en parkeringsnorm på blot én 
parkeringsplads pr bolig, er HSH skeptisk overfor, og vi forudser, at denne underforsyning vil 
presse de nye beboere på havnen til at benytte omgivende veje og pladser til parkering – arealer 
som dermed ikke er til rådig for lystbådehavnens brugere.  
 
På den baggrund foreslår HSH, at delområde 7 først inddrages til bolig-/erhvervsformål, når 
man har set hvordan parkeringsforholdene udvikler sig efter gennemførelsen af 
byggerierne omfattet af lokalplan 2016-23 (Jernlageret mv) og 2016-4 (Havnefronten). 
 
Det vil være udtryk for rettidig omhu, såfremt man holdt nogle arealer tilbage til bl.a. 
parkeringsformål, når man nu ikke har nogen erfaringer for, hvorledes parkeringsnormen vil 
ud mynte sig i praksis. Arealerne kan jo altid komme i spil igen, såfremt det viser sig at 
parkeringspladserne ikke bliver noget problem.  
 
 
 
 
Sejler- og lystbådehavns miljøet. 
 
 
Lystbådehavnen er et stort aktiv for livet på havnen både direkte med de mange sejlere som 
kommer der gennem hele året for at sejle og vedligeholde bådene eller bare ”hænge-ud”, og 
indirekte for de mange borgere, institutioner, dagplejemødre mv, som kommer for at opleve 
atmosfæren. 
 
Vi ser gerne en levende lystbådehavn hele året, hvilket indbefatter, at der fortsat skal være 
opstilling af både på land.  
 
Det giver liv især i efterårs og forårsmånederne men også gennem vinteren, hvor sejlerne kommer 
forbi og kigger til bådene eller laver mindre vejrafhængige arbejder, samtidig med, at netop disse 
aktiviteter understøtter grundlaget for de firmaer på nordhavnen, som servicerer og sælger 
tilbehør, bundmaling mv til bådene – virksomheder som HSH anser for vigtige for at bevare 
havnemiljøet. 
 



Alt afhænger af øjnene der ser, men det er en uomgængelig del af livet på en lystbådehavn, at  
alting ikke skal være så velfriseret, og hvis man er i tvivl herom, kan man blot kigge sig omkring til 
andre havnebyer, hvor lystbådehavnen er blevet omklamret af byen – livet ebber langsomt men 
sikkert ud..  
 
Vi har desværre oplevet, at synspunkterne bliver simplificeret derhen, at det bliver et spørgsmål 
om vinter pladser eller ikke på Nordhavnen. Så enkelt er det ikke, fordi der i høj grad er tale om 
tredobbelt anvendelse af de selvsamme arealer.  
 
Vi er fra HSH´s side helt på det rene med, at opsætning af både på Nordhavnen vil resultere i 
skærpede krav til søsætningstidspunkter, fælles stativer osv. Det er set andre steder og det 
fungerer udmærket. Samtidig finder vi også, at man sagtens vil kunne optimere brugen af 
vinterpladserne, således at flerårs-projekter og ”forliste drømme”, der står i årevis uden at komme i 
vandet ikke optager plads.  
 
Det er HSH´s klare opfattelse, at det er et stort fejltrin man er ved at begå ved at flytte 
samtlige vinterpladser til Sydhavnen, et fejltrin som alene beror på, at der ikke er 
tilstrækkelig indsigt og forståelse for, hvad der er forudsætningerne for et godt 
lystbådehavns miljø. 
 
 
HSH henstiller til, at man fra kommunens side afsætter tid og ressourcer til, at få kvalificeret 
beslutningen om at flytte alle vinterpladserne væk fra lystbådehavnen, dette gælder 
selvfølgelig ikke kun selve økonomien i at flytte pladserne, men især konsekvenserne for 
sejlermiljøet.  
 
Der er rigtig mange dårlige eksempler rundt omkring på havnene, og derfor er det vigtigt 
ikke at begå de samme fejltagelser som andre kommuner, men prøve at finde en Horsens-
model, hvor der lyttes til dem, der rent faktisk kommer på lystbådehavnen, og bruger den. 
 
Vinterpladserne er en så væsentlig del af selv sejlermiljøet, at lystbådehavnen vil miste 
væsentlige dele af sin attraktionsværdi. 
Oplagspladser om vinteren, parkerings- og stævneplads i sommerhalvåret symbiosen er 
oplagt, så hvorfor ødelægge dette. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Bjarne Hansen 
formand Horsens Sejlklub 

 
 

 
Horsens Sejlklub: 
 
600 medlemmer repræsenterende 500 husstande 
350 fartøjsejere 
75 ungdomssejlere  
  
2016: 4 sejlere til OL udtagelse, 2 både deltog og 1 hjembragte medalje 
 


