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Redegørelse vedr. Fredens Havn på baggrund af artikel 
i Berlingske Tidende 

 

Resumé 

Med notatet modtager Økonomiudvalget en redegørelse om rydningen 

af Erdkehlgraven/Fredens Havn på baggrund af en artikel i Berlingske 

Tidende den 31. marts 2021.  

 

Problemstilling 

Økonomiudvalget er senest orienteret om status på rydningen af 

Erdkehlgraven den 23. februar 2021. 

 

Berlingske bragte den 31. marts 2021 en artikel om rydningen af 

Erdkehlgraven/Fredens Havn. I artiklen fremlægger advokaten for 

beboerne i Fredens Havn kritik af Kystdirektoratets håndtering af sagen. 

Artiklens titel er ”Den flydende fristad bag Christiania har hyret 
prominent advokat og går til kamp mod myndighederne”. Det er ikke 

muligt at vedlægge artiklen til offentliggørelse for Økonomiudvalget, 

men artiklen kan findes på Berlingskes hjemmeside.  

 

Sagen forventes behandlet ved Landsretten den 27.-28. april 2021.  

 

Økonomiforvaltningen har anmodet Miljøministeriet om kommentarer 

til artiklen og har modtaget følgende:  

 

”Kystdirektoratet bemærker indledningsvis, at der i artiklen refereres til 

en verserende retssag. Der kan derfor ikke kommenteres på konkrete 

detaljer i sagen, så længe domsafgørelsen afventes. 

 

Kystdirektoratet er ikke enig i, at der skulle foreligge fejl eller mangler i 

sagen. Generelt omfatter myndighedernes vejledningsforpligtelse, jf. 

ombudsmanden, ikke vejledning om adgangen til at indbringe en 

afgørelse for domstolene. Afgørelsen skal dog indeholde henvisning til 

mulighederne, og Kystdirektoratet har oplyst om muligheden for at 

indbringe sagen for domstolene både ved udstedelsen af varsel om 

påbud og ved udstedelsen af selve påbuddet. 

 

Kritikken i artiklen forholder sig desuden ikke til, at det kræver tilladelse 

at placere et fartøj på søterritoriet, som man anvender som bolig. 

 

Kystdirektoratet afventer landsrettens afgørelse.”  



 

Økonomiforvaltningen har ikke yderligere at tilføje. 

 

Økonomi 

Notatet har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.  

 

Videre proces 

Økonomiudvalget vil modtage den 7. statusorientering vedr. rydning af 

Erdkehlgraven i 2. kvartal 2021.  

 


