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Nivå (ny) Midtby 
Debat- & idéoplæg 

 

 
 
 
 

Af www.nivaamidtby.com  
baseret på ”Nivå – en ny begyndelse" 

udarbejdet af LivingCities marts 2017  

for Fredensborg Kommune 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

”Nivås natur og stærke historiske identitet knytter sig til 

teglværksproduktionen, som stadig definerer byens rum 
og danner ramme om Naturbyen Nivå.” 

(Fredensborg Kommune, Planstrategi 2015-20) 

http://www.nivaamidtby.com/
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Invitation 
 

Dette oplæg er invitation til en åben debat, så vi sammen kan skabe en levende 
bymidte for alle Nivåboere, stedet, vi mødes, handler og bruger til fornøjelse og akti-

viteter.  

 Vi fik primo 1980’erne et butikscenter, men ikke en levende, veldefineret midt-

by. Det har vi nu en enestående mulighed for at skabe sammen. Det kan synes ambi-
tiøst på grænsen til utopi, men hvis vi ikke engagerer os, bliver Nivå Ny Midtby bare 

endnu en anonym soveby, som kun investor har fornøjelse af. 

Fredensborg Kommune kan som lokalplanmyndighed skabe rammerne for byud-

vikling, men vores ansvar som Nivåboere er at stille krav til rammerne. Når politiker-
ne så har udarbejdet rammerne og bymidten bygget, skal vi hjælpe til med at udfylde 

rammerne ved at bruge den ny bymidte.  

Kom ind i debatten. Vi har lavet et åbent forum www.nivaamidtby.com , men giv 

også din mening til kende over for Fredensborg Kommune på facebooksiden ”Vores 

Nivå”. Vi er også på vej med en facebookside ”Nivå Midtby”. 

 

1. Kommunens Hensigtserklæring side    3 

2. Samarbejde, organisation & udvikling side    4  

3. En levende bymidte - indhold  side    6 
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1. Kommunens Hensigtserklæring 
 

Nivå Centers udtryk skyldes den mange hundredårige teglværkshistorie, hvor 

byggeriet illuderer tørrelader med teglbeklædte saddeltage med udhæng og mur-
stensbelagte facader som bestemt i lokalplanerne fra 1979, kombineret med en 

hensigtserklæring, der bl.a. siger: 

Centrets 
indhold 

Centret skal rumme de butikker, kontorer, erhvervslejligheder, 
bibliotek mv., som der er behov for … men der skal … være 

mulighed for at indpasse aktiviteter, der ikke kan forudses i dag … 

Samlingsstedet Nivå Center skal være samlingsstedet for beboerne i hele Nivå- 
Niverød området, stedet, hvor man mødes og handler, snakker og 

informeres, aktiveres og ser på … inspirerer og inspireres … 

Et åbent center … skal der være mulighed for at lade sig inspirere til at deltage 
uden på forhånd at være medlem af en forening.  

For alle  

aldersklasser 

Centret skal … søge at blande generationerne. Der skal være et så 

bredt udbud af tilbud, at enhver aldersklasse vil kunne tiltrækkes  

Det grønne Det er hensigten at give Centret smukke og naturlige afgræns-

ninger gennem plantning og samtidig gøre de klimatiske forhold 
bedre. 

Bygrønningen … med spredte trægrupper … som samlings- og legeplads … 

 

De gode intentioner blev aldrig til virkelighed, fordi de ikke blev fulgt op af en 

synlig ledelse/organisation, men overladt alene til Nivå Centerforening, altså en han-
delsstandsforening uden ressourcer til at skabe profilering eller udvikling af centret, 

og som også har været begrænset af KFI’s konservative og rigide huslejepolitik.  

Det er dét, vi som Nivåboere kan og skal lave om på ved at tage ansvar for og 

kræve ejerskab til vores Nivå Bymidte. Det er os, der skaber liv - hvis rammerne 

ellers er i orden, og det er politikerens ansvar. 
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2. Samarbejde, organisation & udvikling 
 

Vi ønsker et dynamisk samarbejde mellem Nivåboere, Kommunen, det lokale 

forretningsliv, lokale producenter, foreningslivet og andre relevante aktører.  

Da politikerne diskuterede megabutikkerne FØTEX og REMA 1000 i Kokkedal 

advarede mange, bl.a. Nivå Centerforening, at det ville ødelægge den lokale center-
struktur i Nivå, Humlebæk mv., som den daværende og Kommuneplan 2017 siger er 

vigtig. Men politikerne valgte at se passivt til, fordi det nu engang var udviklingen. 

KFI´s projekt v/aarhusarkitekterne er nu erstattet af et endnu mere vidtgående 

byggeri fra Vandkunsten, som burde ud i ny høring, men det kræver dog en ny Lokal-

plan og formentlig ændring af Kommuneplan 2017, hvor vi skal høres. 

Fredensborg kan som frikommune springe over, hvor gærdet er lavest, men vi 

sætter vores lid til, at Kommunen vil en demokratisk fri og åben debat til fælles gavn 
uden at begrænser høringsfrister og giver den demokratiske debat plads.  

 Vi fokuserer ikke på fortiden, men at være med til at udvikle en fremtidig leven-
de Nivå Midtby. Den skabes ikke alene på tegnebrættet eller ved at hænge sig i tek-

nikaliteter, men i dialog med borgerne.  

Det er enkelt og svært: Hvad skal der til for, at vi handler og bruger Nivå Midt-

by? Dét er vi ikke før spurgt om. Man har passivt ladet udviklingen skabe afvikling 
frem for at tænke nyt og spørge, hvordan vi skaber tilhørsforhold og fremskridt –  

hvor vi alle dyrker, vedligeholder og udvikler lokalsamfundet, en fælles identitet. 

 
 

 

 

  Udvalget ønsker … i den videre proces 

* At der arbejdes kreativt og dynamisk med borgerinddragelse 
(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017) 
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En levende og aktiv Nivå Midtby skabes ikke kun ovenfra, men skal også vokse 

op nedefra for at blive levedygtig i et udvekslende samarbejde. 

Vi skal allerede her & nu synliggøre centret som fremtidig bymidte, så det ikke 
ligger hendøende i projekterings- og byggefasen og skubber borgerne fra sig. Skaden 

er sket, så vi må hele tiden vise, at der er liv, muligheder og en attraktiv fremtid. 

En levende bymidte er en organisk størrelse, der skal dyrkes, hvis vi skal opleve 

den som et attraktivt sted at handle og bruge, føle ansvar for & tage ejerskab til. 

Det kræver en løbende engageret dialog og fleksibel organisation med engage-

rede personer, der vil bidrage med gode idéer og tiltrække nye kompetencer. 

Det kan realiseres ved at engagere en tovholder og en følgegruppe: 

Tovholder/koordinator 
& PR menneske 

Der bør straks engageres en professionel person 
med solid lokal forankring, 

evt. en interimsperson, ind til den rigtige person findes. 

Følgegruppe Sparrings- og udviklingsforum, der inkluderer/engagerer: 
- Fredensborg Kommune på tværs af forvaltningsgrene 

- Nivå Centerforening 
- lokale producenter & prof. kunstnere  

- lokale brugere/Nivåboere 
- det lokale forenings- og kulturliv   

  (motion, sport, kultur, natur & andre aktiviteter) 

Formålet er at sikre et tværgående inspirations- og udviklingsforum, 
som forbereder, vitaliserer og følger op på udviklingen  

ud fra Nivåboernes behov og i en stadig interaktiv dialog. 
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3. En levende bymidte - indhold 
 

Undersøgelser viser, hvordan Megacentre påvirker det lokale handelsliv, når man 
lader stå til som her i Nivå, men intet om vores behov eller, hvad vi selv kan gøre for 

vores lokalområde. 

Vores påstand er, at der er et stort befolkningsgrundlag, der vil handle lokalt og 

bruge Nivå Midtby, hvis den er synlig og vedkommende, men i dag fravælger det, 

fordi der ikke er det nødvendige udbud, information eller konkrete fremtidsudsigter. 

Nivå med opland er som en københavnsk bydel, der kan rumme ét torvemarked, 
hvis det til stadighed gør opmærksom på sig selv, udvikler sig og er en oplevelse at 

besøge. Derfor bør torvetanken med stadepladser inde og ude samt basarkonceptet 

indgå i overvejelserne. 

 

Eksisterende 

forretninger 
& liberalt erhverv 

bør sikres i planlægnings- og byggefasen. 

Vi har brug for mindst én bedre kvalitetsdagligvarebutik 
ud over de 2 eksisterende lavprismarkeder. 

Det lokale behov Nivåboernes behov for andre butikker & liberalt erhverv 
og deres ønsker skal afdækkes og inspireres. 

Lokale 
producenter 

inviteres til indendørs fælles stadepladser og faste torvedage 
- både fødevarer og professionelle kunsthåndværkere mv. 

Torvemarked Vi bør sikre mulighed for etniske initiativer/stademuligheder mv 

Madsamlings-
konceptet 

bør allerede nu implementeres som første skridt for at aktivere 
Nivå Midtby med en ugentlig torvedag på Bibliotekstorvet. 

Aktiviteter Vi skal engagere det lokale forenings- og kulturliv, hvad de kan 
byde ind med for at skabe liv og fællesskab og aktivitet. 

Den nye bymidte 
- bolig- & beboer- 

  sammensætning 
  og tryghed 

Nye boliger kan skabe grundlag for caféliv med enkelte spise-
steder og aktiviteter, intime torve/grønne mødesteder. - 

Tryghed skabes ikke af mursten eller beton, men af bolig- og 
beboersammensætning, af bydelens udformning og udtryk. 
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                         Svømmehal        Bibliotek                    Boligblok uden butikker 
                      taget ud af projektet 

 

Afstanden mellem Kommunens Hensigtserklæring om bymidten som fælles 

samlingssted og FKI’s skitseprojekt tilsyneladende ganske stor:  

Den sydlige del af ”Nivå Torv” er etageejendom + biblioteket med passive faca-

der, mens den nordlige del er til KFI’s 2 dagligvarebutikker og enkelte butikker inden 
for det gule område, der med åbningen til P-pladsen minimerer butiksarealet uden de 

intime, grønne mødesteder, man efterlyser, ligesom etageejendommene lukker sig 

omkring isolerende gårdrum, 

 

                                       

                               og det såkaldte bytorv også udlægges til P-brug. 

 

  

Samlingsstedet & det åbne center – Kommunens Hensigtserklæring 

”Nivå Center skal være samlingsstedet for beboerne i hele Nivå-Niverød-om-

rådet, stedet hvor man mødes og handler, snakker og informerer og informe-

res, aktiveres og ser på, hjælper og bliver hjulpet, inspirerer og inspireres… 

Det er vigtigt, at der bliver en balance mellem udbuddet af åbne tilbud og 

mere lukkede aktiviteter, med hovedvægten lagt på åbenhed … 

Centret skal også søge at blande generationerne. Der skal være et så bredt 

udbud af tilbud, at enhver aldersklasse vil kunne tiltrækkes af centret.” 
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4. Nivå (ny) Midtby - udtryk 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Udvalget ønsker … i den videre proces 
* At der sikres rekreative grønne samlings- og mødesteder i bymidteområdet 

* At der arbejdes med arkitektonisk nytænkning og arkitektur- og  
   forskønnelsesspoltikken 

(Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-05-2017) 

”KFI fik udarbejdet det nye projekt (Vandkunstens) som blev 

behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i maj 2017.05.30 Udvalgets 

… ønsker dog følgende elementer medtaget i den videre proces: 

At der arbejdes med ombygnings- eller udvidelsesmuligheder  
    for biblioteket, 

At der arbejdes med bebyggelsesplaner i området ”etape 2”,     

    herunder at der sikres rekreative grønne samlings- og  
    aktivitetssteder i bymidteområdet. 

At der arbejdes med arkitektonisk nytænkning og arkitektur-  
     og forskønnelsespolitikken. 

At et projekt tager højde for cykelpolitikken  
    og lokale trafikstrømme … 

At der arbejdes kreativt og dynamisk med borgerinddragelse 

Det aktuelle projekt kan ikke realiseres uden et nyt plangrundlag 

for området. … herunder en ny lokalplan. 
Der vil være rig mulighed for at fremkomme med synspunkter til 

projektet. Dels vil der i slutningen af august blive afholdt et informa-
tionsmøde for alle borgere, butiksdrivende og andre interesserede. Og 

dels vil der efterfølgende blive udarbejdet lokalplanforslag som kom-
mer i offentlig høring."                      (mail fra Plan & Byg Afdelingen) 
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Vi kan helt tilslutte os politikernes intentioner og beslutninger som beskrevet i de 

røde citatbokse (side 8), som det er vigtigt, at vi holder dem fast på, især set i lyset 
af, at politikerne taler om en levende bymidte (en bys centrale del, en levende byker-

ne) modsat KFI/Vandkunstens uforpligtende skitseprojekt om ”fra center til bydel”. 
Der er stor forskel på en veldefineret bymidte og en bydel. Jo mere løst og uforpligt-

ende projektet formuleres, jo lettere bliver det at ændre og profitmaksimere. 

 

5. Centrets Bygrønning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFI’s første udkast v/aarhusarkitekterne friholdt Bygrønningen - en vigtig og 
integreret del af centerområdet - mens Vandkunsten inddrager centrets grønne 

åndehul til 3 etages rækkehusbyggeri, der også skal give plads til en tilkørselsvej, 
som skærer sig ind i resterne af Bygrønningen uden hensyn til det omgivende miljø, 

sammenhængen eller Nivå som Naturby. 

 

 

 

 

 

  

”Bygrønningen indgår som hele centerområdets åndehul.” 

”Nærmest centret tænkes bygrønningen … anvendes som frilufts-

teater, til friluftsmøder eller som legeområde. Om vinteren til kælke-
bakke … Den øvrige del anvendes … som plads til omrejsende tivoli 
og som samlings- og legeplads og i øvrigt for aktiviteter …” 



- 10 - 
 

 

 

 

 

6. Vores Hensigtserklæring 
 

Indhold og udtryk går hånd i hånd, hvis Fremtidens Nivå Midtby skal blive leve-

dygtig. Den skal tale til vores sanser med butikkernes tilgængelighed, udbud, farver 

og dufte, byggeriets udformning med torve og intime, grønne mødesteder, dets far-
ver, former & funktion, et attraktivt sted, vi vil bruge og føler os godt tilpas i, hvor 

bæredygtighed også kan være et inspirerende element –  der alt sammen skaber 

mening, ejerskab og identitet. 

Når vi tager udgangspunkt i de gældende lokalplaner med teglbelagte saddeltage 
og murstensfacader i 1-2 etager, afviser vi ikke arkitektonisk nytænkning, hvis det 

skaber fornyelse og forskønnelse og forholder sig til Nivå’s herligheder som Naturby 

ud fra Nivåboernes behov og ønsker, som ingen før har afdækket. 

Vi hilser tværtimod nytænkning velkommen, men som det foreløbige skitsepro-
jekt fremstår, ligner det et uinspireret anonymt betonbyggeri af opstablede contai-

nere, der kunne ligge hvor som helst – helt uden reference til Nivå’s historie, miljøet 

eller menneskene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 11 - 
 

 

 

 

 

 

Vi ønsker derfor at fastholde vores politikere på de gældende lokalplaner og 
Kommuneplan 2017 i et gensidigt samarbejde om udvikling af Nivå som Naturby til 

gavn og glæde for alle: 

 

* at udvikling af Nivå Midtby tager udgangspunkt i Nivås historie, miljø 

       og de landskabelige herlighedsværdier, 

* at udvikling af en levedygtig Midtby tager udgangspunkt i lokale forhold 
       og Nivåboernes ønsker og behov med aktiv og kreativ borgerinddragelse, 

* at Nivå Midtby udvikles i sammenhæng med omgivelserne 
       m.h.t. bebyggelsesgrad og -udformning (maks. 2-3 etages huse) 

       med grønne og intime mødesteder, integreret med grønne områder. 
herunder det grønne åndehul, Bygrønningen, der skal bevares og udvikles  

som et levende møde-, aktivitets- og legested. 

 

 
 
 
 
 

 
 


