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Januar 2014 

Godt nytår! 

Af Bjørn Helstrup 

Oprydning efter 2013 

Jeg har som sædvanlig benyttet års-

skiftet til at rydde op i mine stabler af 

papir. Det plejer at være en god øvel-

se, men i år har det været med blan-

dede følelser, at jeg har fodret papir-

containeren. Meget papir var doku-

menter, der skulle tilbage i pingvinar-

kivet. De havde været fremme i for-

bindelse med sommerens udvalgsar-

bejde, og igen måtte jeg undres over, 

hvordan vores sag er kørt i ring igen 

og igen uden en ordentlig løsning. 

Bunken bestod også af dokumenter 

og læserbreve, hvor I, andre borgere 

og bestyrelsen forklarede Fritids– og 

Erhvervsudvalg, at det var rivende 

galt at sløjfe en populær badebro, for 

at NVK kunne få lov til at sejle ulov-

ligt. Referatet fra Fritids– og Er-

hvervsudvalgets møde, hvor borgme-

steren til sidst trådte i karakter, lå der 

til alt held også. 

Godt og skidt fra 2013 

I mit vandrette arkiv var der også go-

de sager: Tilladelse til at opstille en 

større omklædningsvogn og medde-

lelse om, at kommunen i løbet af in-

gen tid ville opsætte en ny trappe på 

badebroen til erstatning for den øde-

lagte. 

Nederst i bunken lå meddelelsen om 

at NVK uden begrundelse ville smide 

morgenbadermedlemmerne ud af for-

eningen fra 1. januar 2014. Vi må 

konstatere, at nu står deres klubhus 

gabende tomt hele døgnet. 

Nyt svar fra politiet 

Som de fleste af jer ved, har NVK to 

gange fået afslag fra politiet på at 

sejle, som de gør, og som de uanta-

stet er fortsat med at gøre efter disse 

afslag. 

Nu har kommunen så fået et tredje 

svar fra politiet, der cementerer afsla-

gene i de første svar. 

TV-Fredensborg, der på fornemste vis 

har dækket ”brosagen”, har begået 

en meget instruktiv artikel om 300 m-

problematikken. Den har jeg fået tilla-

delse til at bringe i dette nummer. 

Hvad skulle vi gøre uden en kritisk, 

dybdeborende presse? 

Arbejdsgruppen 

Mange af jer har spurgt om, hvordan 

det går med arbejdsgruppen, men jeg 

må intet fortælle. Der er nedlagt refe-

ratforbud fra møderne. 

Må 2014 blive lysets år! 

Jeg ønsker at klarhedens lys må skin-

ne over dem, der har med vand, jord 

og pingviner at gøre. Godt nytår! 

HUSK MÅNESKINSBADNING 
NU PÅ TORSDAG! 

Vi bader fra kl. 18—19 og mødes i 

Tursejernes hus kl. 19. 

Jens’ flotte advis har skaffet så mange brødbagere og 
suppekogere, at vi kun har brug for endnu en gang sup-

pe. Interesseret? mail til Bjørn 

Morgenstemning i Vinterpalæet 
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Nivå Havns østside er omfattet af forbuddet mod speedbåde 

Nordsjællands Politi oplyser til Tv-fredensborg.dk, at man skal 300 meter ud fra østsiden af 

Nivå Havn, før man må sejle stærkt i en speedbåd. Dette gælder fra 1. maj til 30. september. 

Det sker på baggrund af, at Fredensborg Kommune har bedt Politiet om en redegørelse. 

Nordsjællands Politi har derfor været i dialog med Naturstyrelsen - som er dem der definerer 

kystlinjen, hvorfra Politiets forbud mod sejlads med motorbåde gælder. Inden for en afstand 

af 300 meter fra kysten. 

Naturstyrelsen redegør for deres overvejelser i et svar til Politiet. Overvejelserne indgår i den 

klargøring af reglerne, som Nordsjællands Politi har givet Tv-fredensborg.dk. 

 

 

 

Sådan må man ikke sejle ved Nivå Havn Foto: 

John Stæhr (videoframe) 

 

Den gældende 300 meters regel fra ydersiden af Nivå Havn 

Naturstyrelsen: Når det gælder Nivå Havn, kan man overveje to muligheder. Enten 

at 300 meters-reglen gælder fra ydersiden af Nivå Havn mod øst. Det er den, både Politiet og 

Naturstyrelsen har valgt som gældende. Grafikken herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik: John Stæhr Copyright 

Artiklen bringes med tilladelse fra www.tv-fredensborg.dk 

Besøg hjemmesiden – der “graver” lidt dybere 

http://www.tv-fredensborg.dk
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Naturstyrelsen: Man kan også overveje denne målemetode. 

Eller man kan trække en linje mellem fastlandets afslutning nord og syd for havnen 

(grafikken herunder). I begge tilfælde ligger østsiden - hvor vandskiklubben sejler fra - inden 

for de 300 meter, hvor man ikke må sejle så stærkt, at speedbåden planer. Det vil sige, så 

hurtigt at speedbåden løfter sig op på vandoverfladen og planer. Det kan sammenlignes med 

en sten der slår smut. Uanset hvor man trækker linjen fra kysten nord for havnen - ligger 

vandskibroen inden for forbudsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Grafik: John Stæhr Copy-
right  
 
 

 

Politiets fortolkning. 

Politiet har den opfattelse, at 300-meters reglen gælder fra østsiden af Nivå Havn. Men i 

praksis er det "hip-som-hap" hvilken kystlinje man vælger. For vandskibroen ligger i begge 

tilfælde inden for de 300 meter, hvor man ikke må sejle stærkt. 

Andre typer havneanlæg 

Naturstyrelsen redegør også for forskellen mellem havne. Vi viser Rungsted Havn som ek-

sempel. Den er bygget ud i Øresund fra en ubrudt kystlinje. Hvorfra de 300 meter gælder. 

På grafikken herunder, ses det, at Rungsted Vandskiklubs bro, ligger præcis 300 meter fra 

kysten/fastlandet. Naturstyrelsen siger også, at havneanlæg og moler (som dem i Rungsted 

red), ikke skal lægges til kysten. Afstanden måles fra fastlandet - ikke fra havnens yderside. 
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Grafik: John Stæhr Copyright  
 
 

Tvivlen om Nivå Havn 

Når der kan opstå tvivl om Nivå Havn, er det fordi denne havn er gravet ud i fastlandet. Og 

kystlinjen derfor er brudt af havnen. Derfor kan man vælge mellem at tegne en linje mellem 

kysten nord og syd for havnen, for at markere kystlinjen. Eller man kan vælge, at forbuddet 

skal gælde fra ydersiden af Nivå Havn. Det sidste fordi det er en "tange" med offentlig ad-

gang - ikke kun for bådejere og sejlere - men for mange andre med rekreative interesser. 

Indført af sikkerhedsgrunde 

Man skal huske på, at reglen om forbud mod at sejle inden for 300 meter fra kysten, er ved-

taget for at beskytte badende mod speedbåde, og forhindre unødig støj i naturen. I loven - 

der danner grundlag for politiets bekendtgørelse - står der tillige, at der ikke må være hin-

dringer eller ulemper for andre der færdes på vandet. Loven blev vedtaget efter alvorlige 

speedbådsulykker. 

Nivå Vandski Klub har to gange, i 2011 og 2012 fået afslag fra Nordsjællands Politi på en 

ansøgning om, dispensation - så de kunne starte med fuld fart fra vandskibroen på ydersi-

den af Nivå Havn. I det seneste afslag endda med besked om, at det slet ikke er muligt for 

Politiet at give en sådan dispensation. Alligevel har vandskiklubben fortsat med at sejle hur-

tigt ud for Nivå Havn i årevis. 

Vandskiklubben ved godt at det er farligt 

Nivå Vandski Klub har adskillige gange i skrivelser og høringssvar gjort kommunen opmærk-

som på, at deres sejlads er farlig for de badende. Men hverken Politiet eller Fredensborg 

Kommune har skredet ind over for sejladsen, som jo har været ulovlig. Det ved man, for 

politiet har sagt nej til at give dispensation hele to gange. Fredensborg Kommune har - så-

dan ser det ud - ikke været meget for at acceptere Politiets afslag. 
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John Stæhr (videoframe) 

 

I den sidste ende er det domstolene der skal afgøre hvilken fortolkning af 300 meters reglen 

i Nivå, der skal gælde. Men for dem der ønsker at sejle stærkt tæt på Nivå Havn, er det jo 

underordnet. For i begge fortolkninger fra Naturstyrelsen, ligger Nivå Havns Østside inden 

for de 300 meter, hvor man kun må sejle langsomt og tillige vinkelret ud fra kysten. 

De oplysninger vi har fået fra Nordsjællands Politi, har betydning for Nivå Vandski Klub, Nivå 

Bådelaug, Windsurferne og Nivå Pingvinerne i Nivå Havn. De sejlende ved nu, at man skal 

300 meter ud fra havnen, før de må plane med deres speedbåde. Og de badende ved tillige, 

at de ikke længere behøver at frygte 310-320 hestes speedbåde med 20-30 knob. Vi har 

bedt disse klubber om en kommentar. 

Vi har også bedt Per Frost Henriksen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg 

Kommune om en kommentar til præciseringen af reglerne for sejlads ved Nivå Havn. Og, om 

han vil sørge for, at der fremover bliver sejlet lovligt ved Nivå Havn. Og, om restriktionerne 

mod de badende vil blive ophævet, efter at det står klart, at Nivå Vandski Klub, eller andre, 

ikke kan opnå dispensation fra 300 meters reglen. Speedbåde vil ikke længere være til fare for 

de badende - hvis politibekendtgørelsen overholdes. 

Administrationen i Fredensborg Kommune, har den 3. januar 2012 oplyst det daværende 

Fritids- og Erhvervsudvalg om, at Kommunen kan fastsætte ordens- og sikkerhedsregler for, 

hvornår og hvordan vandskibroen må anvendes til vandskiaktiviteter og kan, såfremt vand-

skiklubben ikke overholder disse regler, fratage klubben retten til at bruge broen. 

Per Frost Henriksen har udtalt til Frederiksborg Amts Avis i forbindelse med feriesejladsen 

med børn og unge for kommunen: "Vandskiklubben skal overholde de regler som Søfarts-

styrelsen og Politiet melder ud. Når vi laver det kommunalt regi skal det være helt på 

plads". 

En artikel i Frederiksborg Amts Avis bygger på Tv-fredensborg.dk's aktindsigt i Søfartssty-

relsen. Her viste det sig, at vandskiklubben hverken havde forsikringer eller godkendelser i 

orden. 

Tv-fredensborg.dk er - når vi har spurgt kommunen om den ulovlige sejlads - blevet afvist 

med, at det er Politiet der håndhæver reglerne på vandet ud for Nivå Havn. Og ikke kom-

munen. Skal man forstå Per Frost Henriksens udmelding i Amtsavisen sådan, at Fredens-

borg Kommune har ændret holdning til dette? 

HUSK GENERALFORSAMLINGEN OG HUSK AT BETALE KONTINGENT SENEST 14 DG. FØR 

LØRDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 8.30 (STED SENERE) 

Dagsorden med den skriftlige beretning udsendes senest 14 dage før. Send gerne forslag til punkter 
på dagsordenen samt ønske om at opstille til bestyrelsen (2 pladser) revisionen (2 pladser) eller for-
mandsposten. 
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Pingvinnyt er udgivet af helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne 

Formand:  Bjørn Helstrup, Svanevej 4, 2990 Nivå, 51 78 90 99, b.helstrup@hotmail.com 

Redaktion:  Bestyrelsen 

Ansvarshavende: Bjørn Helstrup 

Støt vor annoncør—de støtter os! 

Jeg vil aftale med Lone Donde, at der bliver mulighed for at foretage fælles 

bestilling på generalforsamlingen. 

  

Annonce fra vor sponsor ved aktionen ”Bevar badebroen” 

 

Brug glas som bordkort, værtindegave, nytårsgave etc. 

Logo og/eller navn på 
badekåber, håndklæder, 

t-shirts etc. 

info@nameonit.dk 

Mobil: 40620588 

Lone Donde 

mailto:info@nameonit.dk

