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Spørgsmål 
Jeg har fået en henvendelse fra en borger og bruger af badeanstalten Hel-
goland på Amager Strand. Vedkommende fortæller, at foreningen Det 
Kolde Gys planlægger en ny disponering (se evt. forslag til disponering fra 
Det Kolde Gys) af Helgoland pga. pladsmangel og flere medlemmer.  
  
Vedkommende spørger om man godt kan lave om og bygge om på et kom-
munalt ejet anlæg?  
  
Der spørges til mulighederne for at udbygge Lille Helgoland? Det må Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen og/eller evt. Teknik- og Miljøforvaltningen 
gerne redegøre for.  
  
Det forlyder ligeledes, at der er planer om at anlægge et nyt badeanlæg 
ved Amager Strand. Her spørges der til mulighederne for at drive det en-
ten kommunalt eller privat. Og om der vil være plads ude for enden af Ki-
lometerbroen.  
  
Slutteligt kan jeg forstå, at foreningen har været "nødsaget" til at optage 
flere medlemmer pga. krav fra kommunens side om flere medlemmer. Kan 
det bekræftes?  
 
 
Besvarelse 
 
Spørgsmål 1 

Jeg har fået en henvendelse fra en borger og bruger af badeanstalten 

Helgoland på Amager Strand. Vedkommende fortæller, at foreningen 

Det Kolde Gys planlægger en ny disponering (se evt. forslag til dispone-

ring fra Det Kolde Gys) af Helgoland pga. pladsmangel og flere med-

lemmer.  

  

Vedkommende spørger om man godt kan lave om og bygge om på et 

kommunalt ejet anlæg?  
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Svar 

Det er korrekt, at vinterbadeforeningen Det Kolde Gys arbejder på en ny 

disponering af den del af Helgoland Badeanstalt, som foreningen i dag 

benytter. Foreningens medlemmer skal tage stilling til den nye plandi-

sponering på foreningens generalforsamling den 1. juni 2022.  

 

En ny plandisponering skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget og i 

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) i Økonomiforvaltningen. 

Sker dette, så kan foreningen lave om og bygge om på det kommunalt 

ejede anlæg i overensstemmelse med plandisponeringen.  

 

Spørgsmål 2 

Der spørges til mulighederne for at udbygge Lille Helgoland? Det må 

Kultur- og Fritidsforvaltningen og/eller evt. Teknik- og Miljøforvaltnin-

gen gerne redegøre for.  

 
Svar 

Det Kolde Gys ejer selv Lille Helgoland, hvorfor det er op til foreningen, 

hvis Lille Helgoland skal udbygges. Københavns Kommune ejer ad-

gangsbroen til Lille Helgoland og landarealet ud mod Lille Helgoland. 

Landarealet er en del af fredningen af Amager Strandpark. Fredningen 

dækker kun land og ikke vandarealerne, hvorfor Lille Helgoland ligger 

udenfor det fredede areal. Hvorvidt en udbygning af Lille Helgoland vil 

støde på udfordringer ift. fredningen, er op til Fredningstilsynet i Kø-

benhavns Kommune at vurdere.  

 
Spørgsmål 3 
Det forlyder ligeledes, at der er planer om at anlægge et nyt badeanlæg 
ved Amager Strand. Her spørges der til mulighederne for at drive det en-
ten kommunalt eller privat. Og om der vil være plads ude for enden af Ki-
lometerbroen.  
 
Svar 

Kultur- og Fritidsforvaltningen kender ikke til aktuelle planer om at an-

lægge et nyt badeanlæg ved Amager Strand. Amager Strandpark er fre-

det, og den gældende lokalplan for Amager Strand (Lokalplan 590) gi-

ver ikke mulighed for yderligere byggeri. Det vides ikke, om der kan op-

nås dispensation fra lokalplanen.   

 

Såfremt det indenfor de planmæssige forhold er muligt at anlægge et 

nyt badeanlæg, vil anlægget kunne drives af kommunen eller af en for-

ening.  
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Slutteligt kan jeg forstå, at foreningen har været "nødsaget" til at optage 
flere medlemmer pga. krav fra kommunens side om flere medlemmer. Kan 
det bekræftes?  

 

Svar 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en generel forpligtelse til kontinuer-

ligt at arbejde for, at kapaciteten i de kommunale anlæg udnyttes bedst 

muligt. Det gælder særligt, når der som her pga. stigende interesse for 

vinterbadning blandt københavnerne er stor efterspørgsel på aktiviteter 

med begrænset kapacitet.  

 

Der er i den sammenhæng en naturlig interessekonflikt mellem dem, der 

er indenfor som medlemmer og dem, der er udenfor, hvor kommunens 

opgave er at advokere for, at flere får adgang, hvis det er muligt. Dette 

indebærer blandt andet dialog med foreninger om mulighederne for at 

øge medlemsoptaget. Men det vil være misvisende at betegne denne 

proces, som at foreningen har været ”nødsaget” til at optage flere med-

lemmer. Det må snarere forstås som en naturlig forventning om at bi-

drage til, at kommunale faciliteter udnyttes bedst muligt - også selvom 

det giver lidt trangere forhold for de eksisterende medlemmer. 

 

Det Kolde Gys har gennem de seneste år øget deres medlemsoptag for 

at imødekomme efterspørgslen.  

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Pedersen, administrerende direktør. 
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