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Hovedbilag 2 til politisk aftale af 28.06.2018 om udvikling af Kerteminde 
Havn – herunder inklusiv bilag 2.a, 2.b og 2.c

Kerteminde Havneplan 2018 – bærende principper og udviklingsområder

Bærende principper for Kerteminde Havneplan 2018
 Skal respektere og spille sammen med byens kulturarv
 Skal sikre at der er inviterende offentlig tilgængelighed på havnearealerne
 Byrådet har afgørende indflydelse i alle faser, når planen realiseres
 Der er bopælspligt på havnearealerne
 Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser 
 Byggerierne skal respektere hensyn til social, økonomisk og grøn bæredygtighed
 Planen skal realiseres i etaper
 Planen skal som minimum, set over en investeringsperiode, være økonomisk neutral i forhold 

til kommunens budgetter. 
 Sigtelinjer i byen skal respekteres og prioriteres

Udviklingsområder 

Strandkilen Nord 
- Bebyggelsen på Strandkilen Nord kan samlet set rumme ca. 2800 etagemeter, svarende til ca. 

25 boliger. Bebyggelsen skal opføres i 1½ - 2½ etager.  
- Det er vigtigt, at købsstadskarakteren vest for kilen bliver fanget op i Strandkilen og kommer 

til at afspejle købstadens struktur i skala og rytme i en moderne fortolkning af arkitekturen.
- Øvrige retningslinjer for byggeriets arkitektur og formsprog afventer anvisninger fra 

kulturarvsmasterplanen.
- Parkeringspladser til boligerne opføres i tilknytning til byggeriet. Som kompensation for den 

nuværende parkeringsplads anlægges ny parkeringsplads på hjørnet mellem Marinavejen og 
Hindsholmvej (arealet foran minigolfpladsen, der endnu ikke er belagt medasfalt). Det 
bemærkes, at de 60 parkeringspladser foran og bagved Kerteminde Rådhus bevares. 

 Muligt byggeri på Strandkilen Nord 
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Strandkilen Syd
- På Strandkilen Syd kan der opføres 3500 etagemeter i 1½ - 2½ etager svarende til ca. 31-32 

boliger. 
- I bebyggelsens stueetage kan der etableres både offentligt og privat erhverv, såsom 

Bibliotek/kulturhus, butikker, restauranter og cafeer. 
- Parkeringspladser opføres i tilknytning til byggeriet. 

Forlængelse af Trollegade 
- I forbindelse med omdannelsen af Strandkilen Syd forlænges Trollegade ud til Hindsholmvej 

og herved skabes en ny sigtelinje mod vandet. 

 
Muligt byggeri på Strandkilen Syd

Nordre Havnekaj
- På Nordre Havnekaj kan der opføres 5200 etagemeter svarende til ca. 47 boliger i 1 ½ - 2½ 

etager, inklusiv bebyggelse ud mod den sydlige del af vejen, der løber langs Nordre Havnekaj. I 
stueetagen kan der ligeledes etableres offentligt og privat erhverv, såsom Bibliotek/kulturhus, 
butikker, restauranter, cafeer og mindre erhvervslejemål.

- Det skal være et tæt, lavt facadebyggeri med inviterende gadeforløb, der sikrer, at Nordre 
Havnekaj forbliver en offentlig bydel, der er tilgængelig for alle. Naturlige færdselslinjer skal 
skabe sammenhæng mellem havn og by.  

- Såfremt det er i overensstemmelse med kulturarvsmasterplanen, gives der grundlag for 
yderligere bebyggelse ud mod den sydlige del af vejen, der løber langs Nordre Havnekajen. 

- Øvrige retningslinjer for byggeriets arkitektur og formsprog afventer anvisninger fra 
kulturarvsmasterplanen. 

Den ydre del af Nordre Havnekaj
- Eventuelt i forbindelse med etablering af ny vandpromenade og/eller det grønne område, 

opføres en amfitrappe, der indbyder til ophold.
- Ved en fremtidig Marinaudvikling kan den ydre del af Nordre Havnekaj udvides og skabe rum 

for nye aktiviteter. I tabellen over udgifter til realisering er der afsat midler til opfyld og anlæg 
af kajudvidelse. Det skal bemærkes, at udvidelse kun kan ske i forbindelse med 
Marinaudvikling og kræver godkendelse fra Kystdirektoratet. 
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- Såfremt der opnås tilladelse til opfyld, som anført, skal plangrundlaget (lokalplaner) give 
mulighed for mere bebyggelse af Nordre Havnekaj – dog således, at den ydre del af Nordre 
Havnekaj friholdes til rekreativt område. 

- Ensporet færdsel i bil skal være en mulighed – dog ikke længere end til det rekreative grønne 
område.    
  

FAF-Siloen
- Siloen kan bevares, hvis der findes en fornuftig anvendelse og ellers skal den nedrives.  
- Siloen vil kunne udnyttes til helårsboliger, caféer, restaurant, bibliotek/kulturhus, hotel – eller 

til turistbureauet. Værdien af denne udvikling er ikke indlagt i havneplanens økonomi.
- Hvis siloen bevares, kan det overvejes om enkelte bygninger ind mod siloen må bygges i 3 

etager for at skabe sammenhæng i bygningsmassen. Værdien af denne mulighed er ikke indlagt 
i havneplanens økonomi.

- Hvis siloen rives ned kan der opføres boliger på arealet, svarende til 400 kvm. bolig. Denne 
værdi er indlagt i havneplanens økonomi.

Parkeringspladser 
- Parkeringspladser til de nye boliger vil kunne opføres i tilknytning til byggeriet.
- På det nyerhvervet areal langs Islandsgade kan der etableres ca. 30 offentlige 

parkeringspladser.   

    
Mulig vandpromenade og byggeri på Nordre Havnekaj 

Havneområdet Nord for Grønlandsgade – Bådopbevaringspladsen
- På området nord for Grønlandsgade kan der opføres 1800 etagemeter, hvilket svarer til ca. 16 

boliger i 1½ -2½ etager. Desuden kan byggefeltet rumme 2200 etagemeter, der kan anvendes 
til henholdsvis hotel med 50 værelser og 10 ferieboliger eller andre udadvendte formål som 
turistkontor, bibliotek/kulturhus, butikker, cafeer og restauranter.
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- Retningslinjer for byggeriets arkitektur og formsprog afventer anvisninger fra den igangsatte 
kulturarvsmasterplan. 

- Gældende for både Grønlandsgade og Islandsgade er, at der skal sikres inviterende offentlig 
adgang, så hele området på havn og marina fortsat er for alle. 

- Forlængelse af Islandsgade igennem ”bådopbevaringspladsen” skaber en ny sigtelinje fra 
bådpladsen og helt ned til Nordre Havnekaj. 

- Parkeringspladser opføres i tilknytning til byggeriet. 

Nye bådopbevaringspladser 
- I forbindelse med realiseringen af denne bydel, kan der reserveres et areal til 

bådopbevaringspladsen på Gedskovsvej 50 (i forlængelse af Hindsholmvej 279 ”Tippen”). 

Busterminal
- For at realisere byggeriet på Strandkilen Syd, flyttes busterminalen til Hindsholmvej 7(jf. Bilag 

2). Det er en bynær beliggenhed, der vil tilgodese samme serviceniveau til byens borgere og 
gæster. Den nye placering er verificeret af FynBus. 

- Skulle busterminalen blive på sin nuværende placering, vil det kræve en renovering og denne 
løsning, vil derfor ikke være uden udgift.   

Administrationsbygninger i Grønlandsgade 
- For at realisere udviklingen af området Nord for Grønlandsgade nedrives de nuværende 

administrationsbygninger. Der skal således findes en anden placering til det administrative 
personale fra Grønlandsgade. 

   

Sigtelinje ved forlængelse af Islandsgade 

Øvrige udviklingsscenarier 

Omdannelse af Hindsholmvej til Bygade
- Ved at trække købstaden ud til Hindsholmvej får Hindsholmvej rollen som trafikåre, der skal 

sammenbinde købstad og havn. Stykket langs havnen bør udformes som Bygade med let 
hævede overgange og allé beplantning. 
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Vandpromenade og rekreativt stisystem
- Ved at etablere vandpromenade foran Fjord og Bælt vil man uden forhindringer, kunne 

spadsere langs vandet helt fra Nordstranden, gennem Marinaen, videre langs Nordre Havnekaj 
og forbi Fjord og Bælt, over Langebro til jollehavnen, Sydstranden og Lundsgaard Gods og 
skovene. 

- En ny vandpromenade vil ligeledes skabe en god sammenhæng mellem byens nuværende 
byplads ved Kirken og pladsen på Nordre Havnekaj – og i anvendelse med de tilstødende 
vejarealer, vil pladserne rumme endnu større forsamlinger. 

- Dertil kommer planer om at skabe et rekreativt stisystem, der skal være med til at binde by og 
havn sammen. 

Legeplads 
- En maritim legeplads bør integreres i havneudviklingsplanen. Det kunne eventuelt være 

maritime lege- og læringsmiljøer i området omkring Fjord og Bælt. 

Bærende principper for udviklingen 

En del af byens kulturarv
- Retningslinjer for byggeriets arkitektur og formsprog afventer anvisninger fra den 

igangværende kulturarvsmasterplan.
- Særligt gældende for udviklingen af Strandkilen Nord og Syd er dog, at købsstadskarakteren 

vest for kilen bliver fanget op i Strandkilen og kommer til at afspejle købstadens struktur i 
skala og rytme i en moderne fortolkning af arkitekturen. 

- Østfyns Museer vil være rådgivere i den videre proces med udvikling af havnen.     

Inviterende offentlig tilgængelighed 
- Udvikling af alle delområder skal respektere åbenhed og sikre en inviterende offentlig 

tilgængelighed, så de nye bydele fortsat er for alle – byens borgere og besøgende. 

Afgørende indflydelse 
- Valg af udbudsformer kan sikre en udviklingsfase, hvor køber forpligtiger sig til at præstere en 

videre projektbearbejdning i tæt dialog med Kerteminde Kommune. 
- For almindeligt udbud er der en udviklingsperiode på 3 måneder mens den for optionsbud er 

på 6 måneder. 
- Dertil kommer, at hvis køber ikke bearbejder projektet på en for Kerteminde Kommune 

tilfredsstillende vis, er Kerteminde Kommune berettiget til at bringe aftalen til ophør.

Bopælspligt  
- Der skal være bopælspligt i de dele af byggeriet, der er opføres som boliger

Parkeringspladser 
- Det kan desuden overvejes, at få foretaget en parkeringsanalyse for at klarlægge det 

overordnet behov for parkeringspladser i Kerteminde. 
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Bæredygtighed
- Krav om social, økonomisk og grøn bæredygtighed skal skrives ind i udbudsbetingelserne. Det 

skal i den forbindelse undersøges i hvilket omfang, der kan stilles krav om opnåelse af 
relevante certificeringer på området. 

Etapevis realisering 
- Realisering af Havneplanen kan foregå i fastlagte etaper og i ønsket tempo. 

Finansiering 
- Hele udviklingsplanen skal som minimum være budgetneutral, set over en 

investeringsperiode, og hvile i eget økonomisk kredsløb. (jf. bilag 1)

Sigtelinjer 
- Nye sigtelinjer ved trollegade og Islandsgade skal skabe sammenhæng og åbenhed mellem 

købstad og havn. 
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Bilag 2.a Markedsvurdering af byggeretterne samt udgifter ved realisering 

Tabel 1. Indtægter ved salg af byggeretter

Lokalitet Bebygget areal Antal boliger Etager i 
gennemsnit

Etagemeter

Nordre Havnekaj
Bolig (Inklusiv bebyggelse ud 
mod havnekajen) 

Heraf Off./service i stueetage

2600

(800kvm)

47 2 5200 

Strandkilen Nord
Bolig

1400 25 2 2800 

Strandkilen Syd
Bolig

1750 30-31 2 3500 

Nord for Grønlandsgade
Bolig 

Byferie/mindre hotel

900

1120 

16 2

2

1800 

2240 

Indtægt i alt 49.917.000

Tabel 2. Udgifter ved realisering (Foreløbigt overslag)

Strandkilen Nord og Syd Beløb i Kr.
P-pladser 1.600.000
Forlængelse af Trollegade 600.000
Nyt bibliotek og turistkontor 10.400.000

Nordre Havnekaj
Opfyld og anlæg af kajudvidelse1 3.980.000

Nord for Grønlandsgade
Forlængelse af Islandsgade i NV-retning 1.200.000
Jordbunds- og forureningsundersøgelser 75.000
Ny busterminal (50% puljefinansiering) 1.800.000

Øvrige udgifter
Omdannelse af Hindsholmvej til bygade 1.200.000

1 Kræver godkendelse af kystdirektoratet. 
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Udvendig promenade ved fjord & Bælt 1.900.000
P-pladser ved Nord Stranden 1.400.000
Forlængelse af Peter Møllerstræde til øst mod 
Marina

1.100.000

Renovering af rådhus til administrativt personale 10.000.000
Allerede budgetterede udgifter i 2017 og 20182 4.000.000
Uforudsete udgifter (10 %) 4.605.500
Maritim Legeplads 1.000.000
I alt 44.860.500

Over-/underskud 5.056.500

2 Til eksempelvis Kulturarvsmasterplan, projektledelse, advokatbistand, arkitektbistand, markedsføring, jordbunds- og 
forureningsundersøgelser. I 2017 er der anvendt kr. 1.365.000. mens der i 2018 i perioden januar til april er kr. 
anvendt 284.000.
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Bilag 2.b Anlæg af ny Busterminal på Hindsholmvej 7
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Bilag 2.c Parkeringsregnskab 
Tabel 1. Parkeringsregnskab

Parkeringsregnskab Nye Fjernes Netto
STRANDKILEN 
Nord for Rådhuset  90
Strandkilen Nord 
P-pladser ved Rådhuset
Ca. 25 boliger 

45
29

Strandkilen Syd
Ca. 32 boliger 32
I alt 106 90
Netto off. P-pladser når 57 er trukket fra til 
bolig

-41

HAVNEOMRÅDET 
Nordre Havnekaj 
Ca. 47 boliger 
Nyt p-areal på nyerhvervet grund ved 
SuperBrugsen (752m²)

473

28
60

Nord for Grønlandsgade 
Ca. 16 boliger 
10 Byferieboliger og Hotel 

20
26

I alt 121 60
Netto off. P-pladser når 73 er trukket fra til 
bolig

-12

Nyt p-areal Nord for Johannes Larsens 
museets p-pladser 

100

Netto off. Pladser i alt +47

3Forudsat at p-pladser til boliger skal være på byggefeltet
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