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Baggrund for udvidelsen af fisketorvet
Fisketorvet Copenhagen Mall ligger ved Dybbølsbro Station, 
som er en del af det moderne kontor-, hotel- og butiksom-
råde langs Kalvebod Brygge og Vasbygade. I forbindelse 
med bygningen af Sydhavnsmetroen placeres en ny station 
på Havneholmen, som åbnes i 2023. Stationen vil gøre 
området til et attraktivt butiksområde, hvor indkøb kan 
foretages i forbindelse med transport til arbejde, offentlige 
institutioner og fritidsaktiviteter. Cykelstiforbindelsen langs 
Dybbølsbro, Cykelslangen og Bryggebroen forbinder des-
uden Fisketorvet med Vesterbro og Islands Brygge.

Unibail Rodamco, som ejer Fisketorvet, ønsker i den 
forbindelse at udvide butikscenteret samt at opføre nye 
bebyggelser til kontor eller kontor og hotel. En udvidelse 
af Fisketorvet mod Kalvebod Brygge og mod syd skal være 
med til at skabe et velfungerende og trygt byrum omkring 
den fremtidige metrostation. Det giver desuden mulighed 
for at overdække metrostationen helt eller delvist. 

Ny bebyggelse langs Vasbygade skal bl.a. være med til 
at forskønne butikscenterets facade. Ansatte, turister 
og handlende i området vil betyde flere passagerer i den 
kollektive trafik, bl.a. metroen. Udviklingen af området vil 
indgå i sammenhæng med planlægningen for de omkring-
liggende områder langs Kalvebod Brygge og Vasbygade.

hvordan skal projektet se ud?
Unibail Rodamco ønsker at udvide centerets nuværende kva-
dratmeterramme med ca. 68.000 m2. Planen er, at der skal 
etableres kontorbygninger og måske et hotel op til kote 45. 
Alle bygningerne placeres ud mod Kalvebod Brygge. Bebyg-
gelsesprocenten vil i den forbindelse stige fra ca. 158 % til 
ca. 300 %. 
 
Da der primært bygges i højden, vil den nye arealinddragelse 
kun være på ca. 9.000 m2. Hvis der etableres hotel, vil dette 
være på 9.500 m2, mens erhverv dækker 22.000 m2 og ser-
vice/butikker 20.500 m2. Der vil blive etableret parkerings-
pladser og cykelparkeringspladser i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer (for biler, en plads pr. 100 
m2 butik og en plads pr. 150 m2 for øvrige funktioner).

hvordan er den videre planlægning af projektet? 
Københavns Kommune har vurderet, at udvidelsen af 
Fisketorvet er omfattet af VVM-pligt jf. VVM-bekendt-
gørelsens (BEK 1832 af 16. december 2015) bilag 1 pkt. 36, 
som siger, at detailhandlescentre er VVM-pligtige, hvis de 
på grund af deres strørrelse har regional betydning. Køben-
havns Kommune udarbejder derfor et kommuneplantillæg 
og en ny lokalplan for projektområdet. Begge skal miljøvur-
deres. 

Miljøvurdering af planerne og VVM-redegørelsen udarbejdes 
som ét samlet dokument, der lever op til de samlede krav. 
Den samlede rapport vil derfor blive benævnt ’miljørapport’. 
Københavns Kommune er myndighed på projektet og vil stå 
for at gennemføre miljøvurderingsprocessen. 

I miljørapporten undersøges og vurderes de miljømæssige 
konsekvenser af at gennemføre projektet set i forhold til 
et scenarie, hvor udvidelsen ikke finder sted. Der er ikke 
undersøgt alternative placeringer, og der arbejdes ikke med 
alternative udformninger af projektet eller varianter. I un-
dersøgelsen indgår alle påvirkninger, det vil sige de direkte, 
indirekte, afledte og kumulative effekter under anlæg og 
drift samt forholdet til den øvrige udvikling i og omkring 
projektområdet.

Figur 1: Planmæssige rammer for området.



hvad skal miljørapporten indeholde?
Ved udvidelsen af Fisketorvet forventes de væsentligste 
miljøpåvirkninger at være ændrede trafikmønstre i området 
for bilister, cyklister og gående og afledte effekter heraf, 
konsekvenser for detailhandlen, den visuelle ændring af 
områdets karakter, samt støj, støv og vibrationer under 
anlæg af projektet. Miljørapporten vil desuden belyse even-
tuelle behov for afværgeforanstaltninger, der skal være med 
til at minimere eventuelle gener som følge af anlæg og drift 
af projektet. 

kom med dine idéer og forslag 
Indtil den d. 16. juni kan du komme med dine idéer og for-
slag til, hvilke miljøforhold og undersøgelser, som du mener, 

bør indgå i miljørapporten, som Københavns Kommune  
skal i gang med at udarbejde i forbindelse med udvidelsen 
af Fisketorvet. 

hvad sker der fremover?
Idéer og forslag fra denne høring indgår i det videre ar-
bejde med miljørapporten for udvidelsen af Fisketorvet. 
Københavns Kommune forventer at sende miljørappor-
ten (VVM-redegørelsen) i offentlig høring i to måneder i 
slutningen af 2016. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 
medio/ultimo 2017.

Figur 2: Foreløbig tegning af udvidelsen af Fisketorvet, hvor 
de høje bygninger viser nye kontorer og hotel. Projektet kan 
ændre sig gennem lokalplanprocessen.
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