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Underskriftsindsamling: 
 

NEJ TIL HØJT BYGGERI PÅ HUNDESTED HAVN 
 
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 19-04-2016 har bestyrelsen i By og Land besluttet, at iværksætte en 
underskriftsindsamling mod højt byggeri på Hundested Havn. Underskriftindsamlingen findes på nettet her: 
 

http://www.skrivunder.net/nej_til_hojhus_paa_hundested_havn 
 
Herudover kan du her på hjemmesiden downloade blanket til at indsamle underskrifter på papir: 
 
http://www.byogland-halsnaes.dk/Underskriftsblanket_hundested_havn.pdf 
 

By og Land opfordrer alle interesserede til at skrive under på følgende: 
 
”Undertegnede er modstandere af, at Kommuneplanen i Halsnæs Kommune giver mulighed for 

opførelse af en bygning på 7 etager og 22 meters højde på Nordkajen i Hundested Havn.” 
 
PASSER IKKE TIL HUNDESTED HAVN 
 

By og Lands synspunkt er, at det bør sikrer, at udvikling af bebyggelse på havnen sker med størst muligt 
hensyn til det autentiske miljø i havnen, som er uhyre vigtigt at bevare, fordi det simpelthen er det, der gør 
havnen attraktiv. 
 
Det vil være et stort tab for Kulturhavnen og Nordhavnen, hvis færgelejet flyttes, fordi færgens tøfferi frem og 
tilbage, mange gange om dagen, er med til at opretholde oplevelsen af, at man er i et autentisk og 
charmerende havnemiljø. Som Færgefarten skriver, handler en havn om ”anløb af skibe, hvilket jo 

grundlæggende er formålet…” 
 
FÆRGEFARTEN ER TRUET 
 

Placeringen af Arktisk Center i rammeområde 8B 10 er derfor ikke hensigtsmæssig fordi det indebærer, at 
Hundested-Rørvigfærgens færgeleje skal flyttes, hvilket formentlig kun kan ske til den gamle færgehavn i 

havnens sydlige del. Det indebærer og dårligere forbindelse mellem jernbanen og færgefarten. 
 
Rammeområde 8B10 har heller ikke en beliggenhed og en udformning, som gør det velegnet til placering af et 
Arktisk Center, som gerne skal udformes i en arkitektur, som gør det til en stor arkitektonisk oplevelse, der kan 
fungere som kulturelt kraftcenter og vartegn for Hundested Havn og by. Arktisk Center kan IKKE manifestere 
sig som et vartegn for havn og by når byggehøjden er reduceret til 2 etager, mens de omgivende områder har 
en byggehøjde på 2½-3 og 2½, og da slet ikke hvis det fastholdes at bygge 7 etager i 22 meters højde på en 

del af rammeområde 8B 8. 
 
PLACERINGEN AF ARKTISK CENTER ER FORKERT 
 
Efter By og Lands opfattelse, bør plangrundlaget derfor ændres, således at Arktisk Center placeres på den 
nordlige del af Nordkajen i rammeområde 8B 8 i god sammenhæng med boliger, værksteder og caféer m.v. i 

området. Byggehøjden for Arktisk Center må gerne være højere end de 2½-3 etager og 11 meter der gælder 

for området, men det må ikke have karakter af et massivt tårn. 
 
Muligheden for at bygge et massivt højhus på 7 etager indtil 22 meters højde bør fjernes fra plangrundlaget 
fordi det ikke stemmer overens med skalaen i havnens øvrige byggeri. Hertil kommer forringelsen af udsigten 
fra byen og stranden Trekanten samt de skyggevirkninger der kan forventes om eftermiddagen på den østlige 
side af bygningen - herunder på stranden. 
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