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Lokalplanforslag Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 

 
Københavns Borgerrepræsentation har den 17. juni 2015 vedtaget 

forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 485 ”Kalvebod Brygge Vest”.  

 

Baggrund og formål 

Bygningsstyrelsen har på vegne af grundejeren, Banedanmark, 

anmodet om at få udarbejdet en lokalplan med henblik på opførelse af 

et kontordomicil med ca. 1.950 arbejdspladser til satslig 

administration ved Kalvebod Brygge. Området har tidligere været 

brugt til jernbaneformål og ligger i dag uudnyttet hen. 

 

Området er omfattet af Lokalplan nr. 485 ”Kalvebod Brygge Vest” fra 

2012. For den aktuelle del er lokalplanen i dag kun en 

rammelokalplan, hvor byggeri kræver et lokalplantillæg.  

 

Lokalplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011. 

 

Planforslagets indhold 

Lokalplanen gør det muligt at opføre et kontordomicil samt at etablere 

et grønt landskabeligt strøg og parklandskab, der er offentligt 

tilgængelige i hele deres udstrækning.  

 

Forslaget til lokalplantillæg regulerer bl.a. bebyggelsens og 

friarealernes udformning. Der fastlægges stier gennem området, der 

skaber gode forbindelser til den omgivende by herunder til de 

nærliggende stationer, Dybbølsbro St. og den kommende metrostation 

ved Fisketorvet på metrolinjen til Sydhavnen, som ventes at stå færdig 

i 2023. De giver mulighed for en fredelig og grøn forbindelse for 

cyklister og fodgængere gennem området som alternativ til den 

trafikerede Kalvebod Brygge og sikrer adgang til områdets aktiviteter. 

Den planlagte bebyggelse består af to store bygninger placeret mod 

henholdsvis Carsten Niebuhrs Gade og Kalvebod Brygge omkring og 

delvist på et hævet gennemgående offentligt tilgængeligt, 

landskabeligt strøg. De to bygninger foreslås bygget sammen over 

terræn med fire tværgående forbindelsesbroer, der skal udgøre et 

centralt knudepunkt i byggeriet. Bygningshøjden på 42,5 m 

overholder kommuneplanen. Friarealkravet er 20 % for 
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erhvervsbyggeri, hvoraf størstedelen udgøres af landskabsstrøget og 

herudover er en del af friarealet placeret på tagterrasser. 

 

Tillægget bryder med bestemmelserne i rammelokalplanen, idet der 

gives mulighed for flere gangbroer over landskabsstrøget, end 

rammelokalplanen åbner mulighed for. Tillægget giver mulighed for 

at etablere en gangforbindelse for hver etage over 12 m, men kun i 

max. 3 meters bredde. Det er en ændring i forhold til 

rammelokalplanen, der åbner mulighed for en gangforbindelse for 

hver anden etage men i op til 5 meters bredde. Tillægget bryder 

endvidere med rammelokalplanens bestemmelse om, at det 

landskabelige strøg skal have en bredde på min. 25 meter, der dog kan 

indskrænkes ned til 10 meter på kortere strækninger. Byggefelternes 

placering og udformning betyder, at landskabsstrøget på en strækning 

på godt 60 meter kan have en mindre bredde ned til 16 meter. 

Forvaltningen vurderer, at kravet om smallere gangbroerne vil bidrage 

til at mindske oplevelsen af at gå under en port. Sammen med 

planlægningen for landskabet skal det sikre, at landskabsstrøget fortsat 

opleves inviterende. Der er i tillægget fastholdt krav til beplantning 

samt til en offentlig stiforbindelse på minimum 3 meters bredde. 

Parkeringsnormen og normen for cykelparkering er uændrede. 

 

Planforslagene kan findes på: www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner  

 

Fra den 30. juni 2015 er planforslaget desuden fremlagt i: 

 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 

 Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 

 Borgerservice Sundby, Amagercentret, Reberbanegade 3 

 Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 

 Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 

 Kulturanstalten, Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 30. juni til 28. september 2015. Alle har 

ret til at komme med bemærkninger til planforslagene. Alle skriftlige 

bemærkninger vil indgå i den videre behandling. 

 

På kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner kan du 

finde planforslagene og indsende dine bemærkninger.  

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
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Miljørapport 

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagene i henhold 

til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at 

der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Baggrunden for beslutningen 

kan læses i planforslagene. Indtil den 31. august 2015 kan du klage 

over afgørelsen om miljøvurdering.  

 

Klagevejledning: 

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 

4. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. 

 

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen 

samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og 

miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. 

planlovens § 59, stk. 1 og 2. 

 

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 

følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at 

klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, 

ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 

Klageportalen til Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig 

om at anføre mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under 

Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 

for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 

betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist 

medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Byens Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 

København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender 

anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
http://www.nmkn.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
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Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af 

kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 

måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

 

Læs mere om hvordan du gør på www.nmkn.dk/klage 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Laila Echammari 

Arkitekt 
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