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Havnechefens klumme 
 
På Havnekontoret arbejder vi på mange fronter… 

Ny kommuneplan 
Helsingør Kommune er i fuld gang med at lave ny Kommuneplan. Kommuneplanen 
skal revideres hvert fjerde år, og vi på Havnekontoret har læst det nye 
kommuneplanforslag igennem med ’havnebrillerne på’. Vi har kigget på alle de tre 
kommunale havne Nordhavnen, Strandhave og Langebro. Det, vi kigger på, er at 
vores havne skal kunne videreudvikles og opfylde nutidens behov. Disse behov skal 
tilgodeses i plangrundlaget, så der ikke i tide og utide skal søges dispensationer. 

Hvis du er interesseret i kommuneplanhøringen, kan du følge processen og selv 
komme med bemærkninger og kommentarer til det igangværende arbejde på 
http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/  

Ny lokalplan for Nordhavnen 
En anden stor planmæssig opgave ligger i at få en ny lokalplan for Nordhavnen. Her 
er jo super dejligt, og vi har også været heldige med at få nye aktiviteter og tilbud 
ind i havnen. Men det kan være svært at få det hele til at passe ind i den nuværende 
lokalplan, der især blev skrevet med anlæg af havnepromenaden for øje. Nu arbejder 
vi på at specificere plangrundlaget, så det bliver muligt at gøre Nordhavnen til et 
endnu mere attraktivt rekreativt område. 

Der er en indstilling på vej til politikerne med ønsket om ny lokalplan. Når de har 
sagt ja, kommer en offentlig proces, hvor vi håber at I vil give os en masse input. 
 
Med venlig hilsen 
Havnechef Jesper Schrøder 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Informationer til sejlerne 
 
 
Få en snak med havnechefen tirsdag d. 4. juni 
 
Book en havnechef!  
Næste gang du kan booke Jesper Schrøder til en havnesnak er tirsdag d. 4. juni kl. 
15-17. Har du noget på hjertet, som du gerne vil tale med havnechefen om, så book 
en tid på tlf. 49 28 10 80. 



 
 
Månedens praktiske oplysninger 
 
Din båd skal være på vandet senest d. 1. juni 
Den 1. juni går Nordhavnen ind i højsæsonen. Det betyder, at din båd ikke længere 
kan stå på land (med mindre du har en særlig aftale med os). Om sommeren skal de 
store vinteropbevaringsarealer nemlig friholdes til parkering, så du og alle de andre 
sejlere kan få en P-plads, når I skal ud og sejle. 
 
Nu kan udenbys både komme på land til vedligehold og reparation 
I juni måned åbner vi igen bookingen for optagning af udenbys både og både, der 
ligger på gæsteleje i havnen. 
 
Sommerlukning for optagning og søsætning i juli 
På grund af ferieafvikling er der lukket for optagning og søsætning i hele juli måned.  
Opstår en kritisk situation i løbet af juli, hvor din båd bare må op, kan du kontakte 
os på havnekontoret – så vil vi se, om vi kan ’hekse’, så vi kan hjælpe dig. Husk i 
øvrigt, at du altid kan ringe til vognmanden og høre om han har ledig tid. 
 
Husk at du kan ligge gratis i Helsingborg op til 2 nætter 
Vi har en aftale med Norra Hamn i Helsingborg som gør, at du kan ligge 2 nætter 
gratis derovre, før du skal begynde at betale gæsteovernatning. Alt, du behøver at 
gøre for at benytte ordningen, er at have dit mærke fra Helsingør Havne synligt på 
din båd.  
 
Kom hjem til en tom plads, når du har været på en længere sejltur 
Når du sejler ud på tur er det rarest, at der ikke ligger en gæstebåd på din plads, når 
du kommer retur. Det undgår du på denne måde: 
 

 Jeg skal på en-dagstur uden overnatning 
Så vender du dit skilt på rød. Så må gæstesejlere ikke benytte din plads, og 
du kan sejle om morgenen og komme hjem til din tomme plads om aftenen. 
 

 Jeg skal på tur med overnatning  
Hvis du skal på en tur, hvor du overnatter uden for Nordhavnen, skal du 
vende dit skilt på grøn og klistre et mærkat på, hvor der står, hvilken dato, 
du komme hjem igen. Så ved gæstesejlere præcis hvor længe de kan ligge på 
din plads. Mærkaterne får du gratis ved at henvende dig på havnekontoret.  
 
Hvis du af en eller anden grund kommer tidligere hjem end der står på dit 
mærkat, så ring til havnekontoret. Så går vi ud og sætter et nyt mærkat på 
med den rigtige dato. Det samme gælder, hvis du skulle have glemt at sætte 
mærkat det grønne skilt. 

 
 ’Man kunne jo også bare lade sit skilt stå permanent på rød. Så slipper man 

helt for gæstesejlere på sin plads’… 
Nej, for det må man ikke. Reglerne på Nordhavnen er som beskrevet ovenfor. 
Der skal være plads til gæstesejlere i vores havn, og havnevagten vender 
skiltet på grøn, hvis han opdager pladser, der ligger tomme i længere tid med 
rødt skilt. 

 
Gæstesejlerne lægger rigtig mange gode havnepenge, som vi bruger til at udvikle og 
drive Nordhavnen for. Så vær lidt egoistisk på den gode måde: Sæt dit skilt på grønt 
og giv plads til en gæstesejler. Så kan gæsten lægge penge i vores havn – til gavn 
for dig;-) 
 
 
Sådan dokumenterer du, at du har gyldig bådforsikring  
I alle faste bådejeres kontrakter står der, at man skal kunne dokumentere, at man 
har en gyldig forsikring på sin båd. Vi tjekker forsikringen, hvis man er ny på havnen 
eller hvis man rokerer, og så tager vi også nogle årlige stikprøver.  
 



Men hvordan dokumenterer man som bådejer, at ens forsikring er gyldig?  
Det er de færreste, der netop har tegnet deres bådforsikring, når vi spørger efter 
den. De fleste sender derfor i stedet en mail til deres forsikringsselskab, hvor de 
beder selskabet bekræfte, at deres bådforsikring er gyldig. Svarmailen sender de til 
os eller kommer ind og viser os. Andre viser den seneste kvittering for indbetalt 
forsikringspræmie. Begge dele fungerer som dokumentation. 
 
Nordhavnen lukkes d. 4. juni kortvarigt for kørsel pga. Kronborgstafetten  
Traditionen tro går ruten for Kronborgstafetten gennem Nordhavnen. Det betyder, at 
der kortvarigt er lukket for bilkørsel kl. 18-19.30, mens selve løbet står på. Uden for 
dette tidsrum kan der frit køres på Nordhavnen. 
 
Vejafspærringer i forbindelse med IRONMAN d. 21. og 23. juni 
Helsingør er stolte af at lægge areal til en afdeling af den verdensomspændende 
triatlon-serie IRONMAN. Det giver masser af turister i byen og sætter os på 
verdenskortet, men det giver selvfølgelig også lidt besvær, da vejene for deltagernes 
sikkerheds skyld afspærres for kørsel, mens stævnet står på. I år er der lukket for 
kørsel på følgende tidspunkter: 
 
Fredag d. 21. juni, kl. 17-22: 
Der er afspærret på alle veje til og fra Nordhavnen 
 
Søndag d. 23. juni, kl. 6.30-16: 
Der er afspærret for kørsel på alle veje til og fra Nordhavnen.  
Du kan dog komme til Nordhavnen ad Havnegade indtil kl. 7.00, men du kan ikke 
kommer herfra tidligere end kl. 16. 
 
Husk at melde ind, hvis du opdager driftsproblemer! 
Kontakt havnevagten på 25 31 10 80 hvis du opdager noget, der ikke er i orden på 
havnen. Så kan vi nemlig få det på vores ’To-do-liste’, så det bliver ordnet. 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Status på drift og vedligehold 
 
Så kan der hoppes! 
Vores splinternye hoppepude er pumpet op og klar til masser af hop. 
Den pustes op om morgenen ved 8-9-tiden og lukkes ned igen kl. ca. 17.30 så 
sejlerne kan få deres aftenkaffe uden akkompagnement af glade hoppe-hyl. 
Hoppepuder bliver sindssygt glatte, når de er våde, så hvis det regner, lukker vi 
puden, så ingen kommer til skade. 
 
Nyt grønt areal omkring Helsingør Sejlklubs standermast 
Grønt er godt for øjnene! Derfor laver vi det gamle stenareal omkring standermasten 
om til græsplæne med bænke og borde, så vi får endnu mere havnehygge. 
 
Vi har nu fået stropper og åg til den nye 3-tons kran  
Fjernbetjeningen udleveres på havnekontoret eller ved at kontakte havnevagten. 
Sammen med fjerbetjeningen får du også udleveret betjeningsvejledningen og 
reglerne for brug af kranen. Husk nu at læse begge dele grundigt, så der ikke sker 
skader på hverken din båd eller dig selv. Vær især forsigtig, når du bruger åg og 
stropper, som du får adgang til ved at kontakte havnevagten. 
 
Opstribning til parkering, etape 2 
Fra midten af juni tager vi hul på anden etape af at få lavet opstribning til nye, faste 
parkeringsbåse. Denne gang vil vi lave P-båse ved de røde skure, på Midtermolen og 
på Nordre Mole. De præcise datoer for opstribningen kendes ikke, men vi afspærrer 
arealerne med kegler og afspærringsbånd i god tid før, vi går i gang. 
 
 
 



Vi maler… 
Så blev det endelig varmt nok til at vi kan gå i gang med diverse malerarbejde. Vi 
starter med facaden på Nordhavnsvej 2c. Herefter går vi i gang med de mindre ting. 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 

Sket siden sidst 
 
 
Stemningsbilleder fra Havnens Dag 2019  
 
Masser af mennesker lagde vejen forbi Nordhavnen på Havnens Dag 
Trods en lidt grå start på dagen fik vi en fantastisk dag på havnen. Folk dukkede op 
fra start – bare med en vandtæt jakke på – og heldigvis kunne de hurtigt smide den 
igen, fordi solen kom frem.  
 

 



Der var et leben på både Nordhavnsvej, der var omdannet til gågade for en dag, på 
Havnepromenaden, i forretningerne og hos alle havnens foreninger, hvor der var 
musik og søsportsaktiviteter for alle. 
 
Tak til alle de frivillige i klubber og forretninger, der var med til at gøre dagen festlig! 
Uden jer kan vi ikke lave arrangementer som Havnens Dag… 
 
 
Næste møde om udviklingsplan for Langebro  
 
Den 12. juni byder vi indenfor på Bølgen, hvor vi præsenterer 1. udkast 
Der arbejdes på højtryk, og om lidt er vi klar til at præsentere de første skitser, som 
er blevet til med udgangspunkt i de mange input og bemærkninger, vi fik ved mødet 
i januar. Vi glæder os til at vise skitserne og få jeres input til dem. 
 
Tilmelding 
Hvis du vil med til mødet, så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på 
lej02@helsingor.dk senest d. 7. juni. Så bli’r der også bestilt kaffe og kage til dig ;-) 
 
____________________________________________________________________ 

 
Kalender 
 
Det sker på havnen i den kommende tid: 
 
 
Book en havnechef, d. 4. juni kl. 15-17 
Book tid til en snak med havnechef Jesper Schrøder, hvis du har noget på hjertet. 
 
Kronborgstafetten, d. 4. juni kl. 18-19.30 
Kronborgstafetten løber gennem havnen d. 4. juni. Der er derfor lukket for kørsel på 
Nordhavnen i perioden kl. 18-19.30. Når løbet er færdigt, kan der igen køres. 
 
Åbent borgermøde om udviklingsplan for Langebro, d. 12. juni kl. 17-21 
Næste møde holdes på Bølgen. Her præsenteres det første udkast til 
udviklingsplanen. Tilmeld dig til Lene Jensen på lej02@helsingor.dk.  
Dagsordenen udsendes på havnens hjemmeside omkring d. 1. juni. 
 
IRONMAN, d. 21. juni kl. 17-22 
Der er spærret for kørsel til og fra Nordhavnen fra kl. 17-22. 
 
IRONMAN, d. 23. juni kl. 6.30-16 
Der er spærret for kørsel til og fra Nordhavnen fra kl. 6.30-16. 
Du kan dog komme til Nordhavnen ad Havnegade indtil kl. 7.00, men du kan ikke 
kommer herfra tidligere end kl. 16. 
 
Sjælland Rundt, d. 27. juni  
Kom og kig – eller vær med! 
 
Vil du have annonceret et arrangement i nyhedsbrevet? 
Hvis din forretning eller forening står for arrangementer, som I gerne vil have annonceret her i 
nyhedsbrevet eller på havnens hjemmeside, så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen på 
lej02@helsingor.dk.  
 
Husk, at man skal have havnens tilladelse til at lave arrangementer, der fylder mere end de arealer, 
man selv råder over. Kom ind og lad os drøfte dine ideer. 
 
________________________________________________________________ 

 
 



 
Åbningstider og kontaktinfo 
 
Havnekontoret  
 
Nordhavnsvej 13 
3000 Helsingør 
Denmark 
 
Telefon: +45 49 28 10 80 
E-mail: nordhavnen@helsingor.dk 
 
 
Åbningstider: 
1. juni – 31. august: kl. 8.00-15.00  
(torsdage kl. 8.00-17.00) 
 
Husk at vi har lukket lørdag/søndag! 
 
 
Havnevagten 
 
Telefon: +45 25 31 10 80 
 
Træffetid: 
16. april-31. august: Kl. 6.00-18.00 
 
 
___________________________________________________________ 
 
 

Har du kommentarer efter at have 
læst nyhedsbrevet? 
 
Så skriv til udviklingsmedarbejder Lene Jensen 
 
Du fanger mig på: 
E-mail: lej02@helsingor.dk  


