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Q & A 
 

Spørgsmål    Svar 

Havneanlæg, teknik og trafik  

Er der p-pladser nok? Gæster kommer i båd, dem der har båd i havnen er 
lokale så de kommer sjældent i bil, og der er ikke 
oplægning muligheder så der vil ikke forgå arbejde 
på p-pladsen 

Trafik? Der er ikke mulighed for optagning og nedlægning 
af både i vandet, så der kommer ikke yderligere 
trafik 

Vil stranden blive brudt for færdsel ? Nej, sandstranden vil forblive gennemgående. 
Havnen bygges på havet. Og sand strandene øst og 
vest for havnen vil blive bedre 

Vil havnen blive selvforsynende med energi fra sol 
og bølger? 

Ja, havnen vil søge status som pilotprojekt, og 
forsøge at opnå dette mål 

  

Byudvikling og erhverv  

Kommer der for meget aktivitet / ballade? Gennemsnits alderen for sejlere der har båd er 
40+, det er ikke den aldersgruppe der laver mest 
ballade/støj  

Vil klitterne stadig kunne danne ramme om -Syng 
solen ned- arrangementerne ? 

Ja, klitterne berøres ikke, men tilhørerskaren der 
får glæde af sangen vil være større. 

  

Natur, miljø og klima  

Ødelægger vi naturen? Vi har taget fuld højde for bevarelse af Natur 2000 
området , og dette er godkendt af Naturstyrelsen 

Kommer der olieforening? Der er ingen tank anlæg i havnen så det er ikke 
sandsynligt 

Aflejre bådene giftstoffer? I 19xx blev maling lavet helt om til vandbaseret så 
der er ingen forurening fra både mere 

Støjer det fra motorbådene? De få motorbåde, der er tilstede i haven i dag, 
støjer ikke inden i havnen, da de ikke må sejle over 
3 knob, og havnen er så lille, så der vil ikke være 
fysisk mulighed for at udfolde sig med støj 

Vil havnen have en formålsparagraf om udfasning 
af benzin og dieseldrevne motorer? 

Ja. Til EL eller hybrid. Således opnås en stillehavn 

  
  



Lovgivning og planlægning  

Opfylder havnene lovgivningen? Naturligvis 

Hvordan opfylder anlægget Natura 2000 
beskyttelsen? 

Via placering af havnen lidt ude, så der er gjort 
plads til den normale kystdynamik. Den rapport 
som Naturstyrelsen godkendte med deres 
Planlægningstilladelse er tilgængelig på vores 
hjemme side www.Liselejehavn.dk 

Hvordan opfylder anlægget 
strandbeskyttelseslinjen? 

Der er 3 dispensationer til strandbeskyttelseslinjen: 

• Havtyren 

• Handicapvejen 

• De to østligste høfder 

  

  

Økonomi  

Hvordan finansieres anlægget? Af brugerne 

Hvem garantere for økonomien, så havnen ikke 
risikere at gå konkurs? 

Brugerne 

Hvor meget hæfter anpartshaverne for? Pt kollektiv ansvar som der er bag et AMBA selskab 

Hvad koster en bådeplads? Det vides ikke endnu, men variable pris efter 
størrelsen af bådplads 

Hvordan afdrages på lån? Det er for tidligt at udtale sig om 

Myndighedsbehandling  

Er havnen godkendt af myndighederne? Naturstyrelsen har givet en Planlægnings tilladelse 
til Liseleje Havn. Der skal udføres mere arbejde, og 
det er Halsnæs Kommune der afstikker rammerne 
for dette arbejde 

  

  

Politisk behandling  

Er havnen politisk behandlet? Indtil 2017 var der stort flertal i Kommunal 
bestyrelse for en havn 

Hvilke partier støtter udviklingen af havnen? Efter 2018 blev det usikkert hvilke partier der 
støtter op om havnen 

  

  

 

 


