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1 Planmæssig baggrund for projektet 

Området, hvor Fisketorvet blev etableret (omkring 1999-2000), blev i første omgang lokalplanlagt 

(lokalplan nr. 202) i december 1992. Planen skulle blandt andet muliggøre en total fornyelse af 

området bl.a. med henblik på opførelse af bebyggelse til erhverv, herunder administration, hotel og 

butikscenter, der bedre udnyttede den centrale og attraktive beliggenhed i Sydhavnen, samt den 

høje trafikale tilgængelighed nær “Centrumforbindelsen”, Dybbølsbro, Dybbølsbro Station og en 

eventuelt kommende gang- og cykelbro over havneløbet til Islands Brygge. 

 

Som grundlag for udvidelsen af Fisketorvet udarbejdes der et skitseprojekt og en lokalplan. Samti-

dig udarbejdes der et kommuneplantillæg. Processen for godkendelse af kommuneplantillægget og 

lokalplanforslaget vil forløbe parallelt. Lovgivningens minimumskrav til indholdet af hhv. VVM-

redegørelsen og miljøvurderinger er ikke væsentligt forskellige. Da processen for godkendelse af 

kommuneplantillæg og lokalplanforslag endvidere forløber parallelt, og da de dækker de samme 

områder, er det besluttet at lave en samlet rapport for miljøvurderinger af kommuneplantillægget, 

lokalplanen og VVM redegørelsen, der i det følgende betegnes miljørapporten, som tilgodeser alle 

krav til alle vurderinger. 

  

 

Langt den største del af miljørapporten vil blive baseret på udvidelsen af Fisketorvet, men der vil 

være behov for også at inddrage miljøpåvirkninger fra Skanskas projekt, da der bygges på yderli-

gere 5.000 m2 på Cirkusgrunden. Miljørapporten vil derfor indarbejde en kort beskrivelse af udbyg-

ningen af Cirkusgrunden på baggrund af information modtaget fra Københavns Kommune og Skan-

ska.  

 

 

Første fase er en afklaring af miljørapportens indhold. Der skal tages udgangspunkt i kravene i de 

relevante bekendtgørelser, hvor Københavns Kommunes relevante afdelinger kan komme med ide-

er og forslag til emner og undersøgelser, som miljørapporten kan indeholde. Denne fase kaldes 

scoping-fasen.  

 

Københavns kommune afgør på baggrund af projektbeskrivelsen samt de indkomne interne hø-

ringssvar fra scoping-fasen, hvilke forhold, ud over de i loven oplistede, der skal tages højde for i 

miljørapporten. 

2 Projektbeskrivelse  

Med placeringen af en ny metrostation i umiddelbar tilknytning til Fisketorvet planlægges en ud-

bygning af detailhandel, service og restauranter, med nye indgange i direkte forbindelse med me-

troen. 

Samtidig gennemgår hele nærområdet omkring Fisketorvet en forandring med opførelsen af boli-

ger, kontorer og et IKEA-varehus. Centret vil, i stueplan, blive åbnet op mod havnefronten og ska-

be attraktive udemiljøer for beboere og besøgende. 

Den transportvej for varelevering, som i dag løber mellem centret og Kalvebod Brygge, overdæk-

kes med et fodgængerstrøg, som sammenkæder metrostationen med Fisketorvets hovedindgang 

og Dybbølsbro. Her planlægges desuden en tilbygning med kontorer og/eller hotel, som tilfører ar-

bejdspladser til området, samt skaber en ny facade vendt mod bymidten. 
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Fisketorvet rummer i dag 81.000 m2 etagemeter, og det ønskes udvidet med yderligere ca. 68.000 

m2 etagemeter, således at centeret totalt set kommer til at rumme ca. 149.000 m2 etagemeter. 

Sammenlagt vil den nye arealinddragelse udgøre ca. 9.000 m2. Det planlægges desuden, at dele af 

den nye bebyggelse vil få en højde på op til kote 45. Derudover ønsker man at indskyde et P-dæk 

under centeret, således at der kan etableres op til 300 nye P-pladser. Der vil ligeledes blive etable-

ret op til 2.500 cykel p-pladser /1/. 

 

 

 
Figur 1 Foreløbig visualisering af hotel og kontorbygninger og ny indgang vendt mod Kalvebod 
Brygge (tegning modtaget 8/4 2016). Projektet må forventes at ændre sig igennem den kommende 

lokalplanproces. 

Udvidelse af Skanskas byggeret på Cirkusgrunden 
I forbindelse med Skanskas byggeri på Cirkusgrunden  udvides byggeretten med 5.000 m2 ud over 

de i tillæg nr. 1 til lokalplan 202 fastsatte 10.000 m2, således at deres bebyggelsesplan kan fær-

diggøres umiddelbart syd for den nye metrostation og vejen Havneholmen. Der planlægges at 

etablere serviceerhverv i de ekstra 5.000 m2.  

3 Alternativer   

Hovedalternativet er, hvor Fisketorvet udvides med ca. 13.000 m2
 

udvalgsvaredetailhandel og 

2.600 m2 restaurant/cafe inden 2021. Det forudsættes, at udvidelsen bliver integreret i det eksiste-

rende shoppingcenter, ligesom at det forudsættes, at der skabes optimale parkerings-, adgangs- 

og tilkørsels-forhold til centeret /2/. 
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I 0-alternativet udvides Fisketorvet ikke på udvalgsvaresiden, men der etableres en dagligvarebu-

tik i grundplan, som ligger inden for den nuværende ramme på 4.500 m2 /2/. 

4 Potentielle miljøpåvirkninger 

De potentielle miljøpåvirkninger i anlægsfasen vil være relateret til selve anlægsarbejdet og er der-

for alle af midlertidig karakter. Virkningerne i driftsfasen kan deles op i virkninger, som skyldes til-

stedeværelsen af anlæggets faste konstruktioner, og virkninger, som skyldes anlæggets drift, her-

under forhold vedrørende trafik. 

 

I det følgende beskrives kort de konkrete faktorer, som forventes at kunne medføre potentielle mil-

jøpåvirkninger i forbindelse med udvidelsen af Fisketorvet, og som der vil blive lagt særlig vægt på 

i miljørapporten. 

 

4.1 Landskab og visuelle forhold 

Forholdene omkring den landskabsmæssige påvirkning og samspillet mellem de nye bygninger og 

de eksisterende bygninger i området vil blive vurderet. Der udarbejdes visualiseringer fra foto-

standpunkter, der skal være med til at vise, hvordan de nye bygninger fremstår i det eksisterende 

by-landskab.  

 

Ved planlægning af bebyggelse og anlæg i den kystnære del af byzonen, som det er tilfældet med 

dette projekt, skal der redegøres for visuelle forhold, der kan påvirke kysten (Jf. Planloven LBK. 

1589 af 23/11/2015 §16 stk. 4). Derfor vil der også blive lavet en visualisering af projektet set fra 

kysten.  

 

Desuden vil der blive lavet skyggemodelleringer for alle fire årstider, der viser skyggevirkninger 

som følge af de nye bygninger under drift. 

4.2 Spildevand og overfladevand 

Området er omfattet af Københavns Kommunes Spildevandsplan fra 2008. Spildevandsplanen vil 

dog blive erstattet af en ny i 2016-2017, og det forventes derfor, at projektet fremadrettet vil skul-

le forholde sig til den kommende plan.  

 

Da alt spildevand ledes til eksisterende kloak og derfra til renseanlæg, antages det, at der ikke vil 

være væsentlige virkninger som følge af den ekstra mængde spildevand, som projektet vil afsted-

komme, idet det antages, at renseanlægget, der ledes til, har kapacitet til at håndtere dette. Dette 

vil dog blive nærmere beskrevet i miljørapporten. 

 

Det formodes, at regnvandshåndtering skal ske på egen matrikel, og at der i den forbindelse ledes 

til det lukkede bassin, som allerede eksisterer på matriklen. Bassinet kan rumme op til 2.000 m3 og 

leder, så vidt vides, til UØ75, som har en max overløbskapacitet på 1.900 l/s. Det vil blive vurde-

ret, om den ekstra mængde afstrømmet regnvand, som projektet afstedkommer, kan håndteres 

inden for gældende udledningstilladelse.  

 

Under anlæg kan der opstå behov for afledning af vand for at holde byggepladserne tørre. Miljø-
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rapporten vil derfor beskrive forholdene omkring den midlertidige udledning af vand og håndterin-

gen af denne. 

 

4.3 Flora og fauna  

Da arealerne, der inddrages, har ringe biologisk værdi, og da området ikke rummer nogle fredede 

eller beskyttede arter, vurderes påvirkningen som følge af projektet ikke at være væsentligt for flo-

ra og fauna i området.   

 

4.4 Jord og grundvand 

I forbindelse med jordarbejderne i nuværende gulv under parkeringsarealet i stueetagen skal der 

laves en screening af forureningen af jorden, da området er områdeklassificeret. Jf. Jordforure-

ningslovens § 50 a er byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret som områder, der kan være 

lettere forurenet. Screening af jorden vil danne grundlag for at beslutte, hvorledes jorden skal un-

dersøges yderligere og bortskaffes. Resultatet af screeningen vil blive beskrevet i miljørapporten.  

 

Umiddelbart vurderes det, at virkninger på grundvandet ikke vil være væsentlige. Skulle der blive 

behov for grundvandssænkninger, vil disse blive vurderet og beskrevet i miljørapporten. Dette vil 

især gøre sig gældende for eventuelle kumulative effekter, samt indhold af miljøfremmede stoffer 

som pesticider, kulbrinter og tungmetaller.  

 

4.5 Trafikale forhold 

Da butiksarealet vil blive udvidet med ca. 13.000 m2, samt et hotel og/eller kontorbygninger, vil 

trafikken i området nødvendigvis øges. De trafikale forhold i området skal derfor belyses, og der 

skal foretages analyser omkring sikkerhed og kapacitet af eksisterende vejnet. Forhold, der særligt 

skal undersøges, gælder rundkørslen (som dog nedlægges i løbet af anlægsfasen for metrobygge-

riet) mellem Kalvebod Pladsvej og Havneholmen inklusiv de to veje, samt forholdene på Kalvebod 

Brygge, især for svingende trafik, og vejen, der forløber parallelt med Kalvebod Brygge mellem Fi-

sketorvet og denne.  

I anlægsfasen vil de trafikale forhold blive vurderet, særligt i forhold til den eksisterende trafik, der 

anvender de ovennævnte veje (især Kalvebod Pladsvej og Havneholmen).  

 

Der vil ligeledes blive lavet analyser, der forholder sig til cyklister og gående i området, under både 

anlæg og drift af projektet. Dette ikke mindst, da det antages, at en del af de nuværende stier i 

området vil blive omlagt/forlagt, og at der kan forekomme barriereeffekter for denne type trafikan-

ter i perioder under anlægsfasen.  

 

Ligeledes vil de kumulative forhold, der gør sig gældende for trafikken, blive vurderet. Der skal ta-

ges udgangspunkt i de trafiktal og planlagte ændringer i vejnettet, som ligger i VVM-redegørelsen 

for IKEA og for Sydhavnsmetro. 
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4.6 Støj og vibrationer 

Entreprenørmateriel vil give anledning til et forøget støjniveau samt vibrationer. Støjen og vibrati-

onerne forventes hovedsageligt at begrænse sig til området i umiddelbar nærhed af anlægsarbej-

derne, og omfanget af påvirkningerne vil blive modelleret, så eventuelle afværgeforanstaltninger 

kan målrettes i forhold til de mest belastede områder.  

 

Anlægsarbejderne skal som udgangspunkt ligge indenfor Københavns kommunes for-
skrift. Eventuelt kan anden regulering komme i anvendelse, hvis forskriften ikke kan 
rumme byggeriet. Der må især forventes støj fra fjernelse af den interne vej langs Kal-
vebod Brygge, som er belagt med asfalt. Derudover vil der fremkomme støj ved fjernelse 
af den nuværende belægning (belægningssten) i parkeringsanlægget i stueetagen, da 
belægningen og gulvet sænkes med ca. ½ m. Derudover må der forventes støj fra gra-
vearbejder med jord/sand, der skal fjernes, i forbindelse med sænkningen af gulvet, 
samt ramning af pæle til fundament for de nye bygninger.  
 

Derudover vil der forekomme støj i driftsfasen fra trafik. Støjen fra trafikken forventes at være på 

niveau med den nuværende støjbelastning. Ny bebyggelse i form af hotel og kontorbygninger må 

ikke tages i brug, før det er sikret, at det ikke belastes med trafikstøj, der overstiger grænseværdi-

erne for denne type bebyggelse. Desuden skal det afklares, om der er potentielle konflikter vedr. 

støj mellem shoppingcenteret, hotellet og andre funktioner heri (herunder f.eks. diskotek).  

 

Der skal foretages støjberegninger for de estimerede fremtidige trafikmængder med baggrund i 

hastighedsbegrænsningen på Kalvebod Brygge, Kalvebod Pladsvej og den nordlige del af Havne-

holmen. Støjberegninger skal vise, at de vejledende grænseværdier kan overholdes, når de primæ-

re opholdsarealer langs hovedgaden placeres med en afstand på mindst 15 m fra vejmidten.  

 

Anlægsarbejde, der genererer vibrationer, skal overholde gældende regler herfor under anlægsfa-

sen. I drift forventes projektet ikke at generere vibrationer. 

4.7 Luft og klima  

Emissioner (luftforurening) som følge af den øgede trafikmængde vil blive vurderet sammen med 

projektets samlede bidrag til CO2-emissionerne. Det vurderes dog umiddelbart, at ingen af disse vil 

få en væsentlig virkning for nærmiljøet.  

 

Der skal desuden foretages vurderinger vedrørende stormflodsrisiko samt håndtering af denne. 

Forholdene omkring klimasikring vil blive vurderet på baggrund af beregningerne. Derudover skal 

det vurderes, om der vil være læ- og vindeffekter, som følge af projektet.  

4.8 Kulturarv  

Der forekommer ingen beskyttede fortidsminder i området. Findes der under jordarbejder grave, 

gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af Muse-

umslovens § 27, standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal anmeldes til Kø-

benhavns Museum. 
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4.9 Befolkning og sundhed, rekreative interesser og socioøkonomi 

Under anlæg vil der blive taget hensyn til den eksisterende boligbebyggelse, og hvis anlægsarbej-

det foregår i en meget tør og blæsende periode, hvor der kan opstå støvgener, vil der blive foreta-

get vanding, hvis nødvendigt. Derudover vil støjberegninger vise, hvor der eventuelt vil være øge-

de støjbelastninger i anlægs- og driftsfase, jf. ovenfor. Forhold omkring barriereeffekter, lys, emis-

sioner, visuelle påvirkninger (herunder skyggeforhold) og vibrationer vil endvidere blive vurderet 

for anlæg og drift af projektet.  

 

De rekreative forhold i området vil blive beskrevet og vurderet. Det vurderes, at der kun vil være 

midlertidige virkninger for rekreative forhold, herunder Fisketorvets havnebad, i anlægsfasen. 

 

Ligeledes vil de miljømæssigt afledte socioøkonomiske effekter som følge af etableringen af projek-

tet blive vurderet.  

4.10 Energiforbrug, råstoffer og affald 

Energi, forbrug af råstoffer og generering af affald vil blive beskrevet i miljørapporten under anlæg 

og drift, men ingen af disse forventes at afstedkomme væsentlige miljømæssige virkninger, idet 

mængderne vil være begrænsede, og projektet ikke genererer farligt affald.  

4.11 Detailhandel 

ICP har i 2015 /2/ lavet en analyse af, hvordan detailhandelsforholdene for en række områder og 

nabokommuner kan blive påvirket som følge af udvidelsen af Fisketorvet.  

Dagligvarer: Arealet til dagligvarer udvides ikke, og effekterne heraf vil derfor være minimale for 

øvrige dagligvarebutikker i området.  

Udvalgsvarer: En forøgelse af Fisketorvet med ca. 12.000 m2
 

udvalgsvarer og 2.600 m2 kunde-

orienterede servicefunktioner vil styrke centret som shopping destination. Det er ICP’s vurdering, 

at en udvidelse af Fisketorvet ikke direkte vil betyde lukningstruede butikker, men vil betyde for-

ringede driftsvilkår for de eksisterende butikker i markedsområdet. Det kan således ikke udeluk-

kes, at der vil være butikker, der vil få fremrykket deres ophør som følge af Fisketorvets udvidelse 

/2/. Derfor vil miljørapporten indeholde en vurdering af disse forhold.  

4.12 Kumulative effekter 

De kumulative forhold vil blive beskrevet for hver miljøfaktor i miljøredegørelsen. De er dog samlet 

for at kunne give et overblik over, hvilke projekter, der er tale om. 

 

Sydhavnsmetroen, der etableres mellem Fisketorvet og Ny Ellebjerg Station med tre stop imellem 

(Enghave Brygge, Sluseholmen og Mozarts Plads) bliver en forlængelse af pendullinjen mellem 

Nordhavn og København H og vil dermed blive en integreret del af trafikken på Cityringen. Den nye 

metrolinje forventes at åbne i 2023, og der vil derfor ske en kumulativ effekt, da dele af metroens 

anlægsfase vil foregå samtidig med udvidelsen af Fisketorvet.  

 
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg nr. 23, vedtaget december 

2013, planlægger for området lige syd for Fisketorvet. Planerne skal muliggøre, at det tidligere 



 
 

www.moe.dk Side 9 af 11 
 

 

havneområde syd for Fisketorvet kan omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde, 

som skal være med til at understøtte bosætningsmulighederne i byen og sikre god udnyttelse af de 

investeringer, som bl.a. kommunen har lagt i området til bl.a. havnebad, indkøb og offentlig trans-

port mv. Planområdet er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der plan-

lægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader. 

Skanska er i gang med at opføre en bebyggelse på ca. 170 familieboliger og 26.000 m2 serviceer-

hverv i planområdet mellem Enghave Brygge og Havneholmen/Fisketorvet. Der planlægges i den 

forbindelse, som tidligere nævnt, for yderligere 5.000 m2 serviceerhverv.  

 

Københavns Kommune lokalplanlægger desuden for et IKEA-varehus samt fire til seks byggefelter i 

området lige nordvest for Fisketorvet på den anden side af Kalvebod Brygge. De enkeltstående 

byggefelter tænkes udlagt, så der bliver tale om enkeltstående bygninger i varierende højder. Byg-

ningerne vil indeholde serviceerhverv, dog vil det være muligt at opføre en andel boliger også, så-

fremt krav til støj og friarealer muliggør dette. Varehusets samlede etageareal forventes at være 

mellem 32.000 og 37.000 m² fordelt på flere etager. Varehusets højde vil være mellem 10 og 14 m 

over Dybbølsbros niveau.  Bygningen vil være ca. 70 m bred og op til 200 m lang. I forbindelse 

med varehuset etableres et større antal p-pladser /3/.  

 

Udviklingen af disse arealer til boliger og erhverv forudsætter yderligere inddragelse af arealer til 

bygninger, veje og befæstede pladser. Da arealerne generelt er af lav biologisk værdi, vurderes 

inddragelse af de beskrevne arealer ikke at medføre væsentlige kumulative virkninger i forhold til 

naturen. 

 

I det omfang anlægsfaserne for ovenstående projekter overlapper med Fisketorvets, kan der fore-

komme kumulative effekter i form støj, støv, øget trafik, herunder anlægstrafik, og vibrationer 

samt påvirkning af visuelle forhold i området. Disse forhold vil derfor blive nærmere vurderet, idet 

de kan afstedkomme en påvirkning af befolkningen, der allerede bor og færdes i området.  

5 Miljørapportens indhold 

Det forventes, at miljørapporten består af en hovedrapport og et ikke teknisk resumé, samt nogle 

baggrundsrapporter, der belyser specifikke emner mere indgående. Hensigten er, at alle relevante 

miljøaspekter af etableringen af udvidelsen af Fisketorvet skal være belyst i miljørapporten. 

 

Udvidelsen af Fisketorvet vil uundgåeligt påvirke omgivelserne, dels i anlægsfasen og dels efter re-

aliseringen af projektet (driftsfasen). Selve vurderingen af dette vil blive baseret på en mere detal-

jeret beskrivelse af udvidelsen af Fisketorvet, både i anlægs- og driftsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljørapportens overordnede indhold er beskrevet i Tabel 1. 
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Tabel 1 

Emne Beskrivelse 

Ikke-teknisk resumé  Et ikke-teknisk resumé på grundlag af redegørelsens oplysninger om 

projektet samt miljøvurderingen. 

Indledning Beskrivelse af baggrund for projektet og afgrænsning samt lovgrundlag 

og VVM-proces. Redegørelse for hvilke myndigheder, der er blevet hørt 

og vurdering af indkomne bemærkninger fra myndigheder og offentlig-

hed. 

Projektbeskrivelse En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt 

arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder 

angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold. 

En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsproces-

serne, f. eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om 

der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende 

forhold. 

0-alternativ og øvrige alter-

nativer 

En oversigt over de væsentligste alternativer (om nogen), som bygher-

ren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes 

valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.  

 

Endvidere en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gen-

nemføres (0-alternativet). 

Lovgivning og planmæssige 

forhold 

En beskrivelse af hvorvidt projektet overholder gældende relevant lov-

givning og kan holdes inden for gældende planmæssige rammer. 

Metode En beskrivelse af den overordnede metode der ligger til grund for vur-

deringen af påvirkningsgraden for de enkelte miljøfaktorer.  

Eksisterende forhold En beskrivelse af området som det ser ud i dag, herunder: 

 

 Landskab og visuelle forhold 

 Jord og grundvand 

 Luft og klima 

 Flora og fauna  

 Kulturarv 

 Trafikale forhold 

 Støj og vibrationer 

 Befolkning og sundhed, rekreative interesser og socioøkonomi 

 Detailhandel 

 Overfladevand og spildevand 
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Miljøpåvirkninger i anlægs- 

og driftsfase 

En beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, 

herunder navnlig virkningerne for:  

 

 Landskab og visuelle forhold 

 Jord og grundvand 

 Luft og klima 

 Flora og fauna 

 Kulturarv 

 Trafikale forhold 

 Støj og vibrationer 

 Befolkning og sundhed, rekreative interesser og socioøkonomi  

 Detailhandel 

 Overfladevand og spildevand 

 

Endvidere skal foretages en vurdering af den indbyrdes sammenhæng 

mellem ovennævnte faktorer. Beskrivelsen skal anføre anlæggets di-

rekte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, 

og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive el-

ler negative virkninger. 

 

Beskrivelsen skal desuden indeholde en vurdering af projektets kortsig-

tede såvel som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af: 

 

 Anvendelsen af naturlige råstoffer 

 Andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald 

Kumulative effekter En beskrivelse og vurdering af eventuelle sammenfaldende anlægsfaser 

fra andre projekter, herunder opførelsen af Sydhavnsmetroen, IKEA og 

området lige syd for Fisketorvet. 

Afværgeforanstaltninger En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik 

på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virknin-

ger på miljøet. 

En beskrivelse af hvorledes bygherren vil overvåge de væsentlige mil-

jøpåvirkninger af projektet. 

Eventuelle mangler i miljø-

vurderingen 

En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen 

af miljøpåvirkningerne. 

Emner som miljørapporten som minimum skal indeholde. 
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