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Teknik- og Miljøforvaltningen 

 
Naboorientering om indretning af restaurant i Sømine-
depotet på Christianshavns Vold 
 
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
indrette en restaurant i Søminedepotet. I den forbindelse ønsker byg-
herren at ombygge den oprindelige bygning, nedrive en senere tilbyg-
ning og opføre en ny tilbygning hertil. Søminedepotet er beliggende 
på Christianshavns Vold på adressen Refshalevej 96. 
 
Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 331, ”Holmen II”, be-
kendtgjort den 14. december 2000, og er beliggende i lokalplanens 
område III. 
 
Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalpla-
nen. Det ansøgte forudsætter derfor dispensationer fra lokalplanen. 
 
Du kan se illustrationer af projektet på: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/refshalevej-96 
 
 
Beskrivelse af projektet 
Bygningen Søminedepotet er opført 1916-1917 mellem Charlotte 
Amalies Bastion og Frederiks Bastion på Christianshavns Vold og har 
fungeret som magasin for ladte miner. Bygningen er udvidet i 1938 
med en værkstedsbygning, og bebyggelsen er senere brugt af Det 
Kongelige Danske Kunstakademi som modelværksted og har de sene-
ste år ligget ubenyttet hen.  
 
Søminedepotet skal i fremtiden skabe rammerne for den nye restau-
rant Noma. Noma kommer dagligt til at være arbejdsplads for op til 
60-70 ansatte og 80-90 gæster, hvor der til en hver tid maksimalt vil 
være 150 personer i bebyggelsen. 
 
Eksisterende bygning 
Det nuværende Søminedepot på ca. 727 m2 istandsættes, ombygges og 
indrettes med køkkenfunktioner. Facaden vil fremstå pudset i sit op-
rindelige udtryk med trævinduer og døre i glas, reetablerede skodder 
og et grønt tag beplantet med sedum. 
 
Nedrivning af eksisterende tilbygning og opførelse af en ny tilbyg-
ning 
Den eksisterende tilbygning/værkstedsbygning på ca. 192 m2 nedrives 
og erstattes af en ny et-etages tilbygning på i alt ca. 561 m2, der indret-
tes med restaurantfunktioner. 
 
Den nye tilbygning vil består af syv mindre bygninger af forskellig 
form og materiale, der samles af vægpartier i glas. Bygningen vil 
fremstå med et sammensat udtryk i træ, stål, beton, tegl og glas.  
 

 
Byens Anvendelse 
Center for Bygninger 
Byggetilladelser Nord 
 
Njalsgade 13 
Postboks 416 
1504 København V 
 
Kundecenter 
Njalsgade 13 
2300 København S 
 
Telefon 
33 66 33 66 
 
Direkte telefon 
33 66 52 00 
 
E-mail 
bygninger@tmf.kk.dk 
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Væksthuse og testkøkken 
På grunden skal der opføres to væksthuse på hver ca. 147 m2 samt et 
testkøkken på ca. 69 m2. De tre bygninger opføres på fundamenterne 
af tre tidligere nedrevne småbygninger. De tre bygninger vil fremstå 
fritliggende med vægge og tag i glas.  
 
Fredningsforhold 
Anlægsarbejderne skal forgå på Christianshavns Vold, som er fredet 
og omfattet af museumslovens § 29 e. Slots- og Kulturstyrelsen har 
dispenseret til de ansøgte bygningsarbejder. 
 
Styrelsen begrunder sin tilladelse med, at den gennemgribende reno-
vering af selve Søminedepotet og pleje af voldanlægget, der indgår i 
restaurantprojektet, samlet set vil medføre så markante og langsigtede 
forbedringer af forholdene for det historiske anlæg, at det kan begrun-
de en dispensation.  
 
Lokalplanen 
Lokalplanen har bl.a. til formål, at boliger, erhverv og offentlige for-
mål skal udformes og fordeles, så der skabes muligheder for udvikling 
af et varieret byområde i et attraktivt og levende miljø.  
 
I henhold til lokalplanen kan der i eksisterende bebyggelse som Sømi-
nedepotet bl.a. indrettes serviceerhverv, såsom administration, liberale 
erhverv, hoteller, restauranter, udstillingsvirksomhed og andre kultu-
relle formål m.v. Den ansøgte anvendelse til restaurant er i overens-
stemmelse med lokalplanens bestemmelser.  
 
Afvigelser fra bestemmelserne 
Opførelse af ca. 923 m2 ny bebyggelse forudsætter dispensation fra 
lokalplanens § 6, stk. 3, litra b), som for område III fastlægger, at ”der 
må opføres de for områdets anvendelse fornødne bygninger”. Lokal-
planen fastlægger ikke det præcise omfang for ny bebyggelse. Der er 
vores vurdering, at det er tale om en nybebyggelse af væsentligt om-
fang i forhold til de tilbageværende 727 m2, som Søminedepotet ud-
gør, hvorfor vi vurderer, at det ansøgte kræver dispensation fra lokal-
planens bestemmelse om omfang. 
 
I forbindelse med nybyggeriet skal der etableres 2 parkeringspladser 
på et befæstet areal med græsarmering. Dette forhold kræver dispensa-
tion fra lokalplanens § 11, stk. 2, om, at ”parkeringsdækningen skal 
være af størrelsesordenen og må ikke overstige 1 parkeringsplads pr. 
100 m2 etageareal. Parkeringsarealer på terræn skal indpasses i om-
givelserne efter Bygge- og Teknikforvaltningens (nu Teknik- og Miljø-
forvaltningens) godkendelse og skal forsynes med træbeplantning”. 
Ifølge lokalplanen medfører det øgede byggeri et parkeringskrav i 
størrelsesordenen 7 parkeringspladser. 
 
Ombygning af Søminedepotet og opførelse af tilbygningen med 
væksthusene kræver desuden en æstetisk tilladelse i forhold til bebyg-
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gelsens ydre fremtræden, som skal gives i form af en dispensation fra 
lokalplanen. Det fremgår af § 7, stk. 1, at ”bygningernes materialer, 
udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god hel-
hedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets 
karakteristiske miljø samt give de forskellige delområder et velargu-
menteret fællespræg med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. 
Bygningernes overflader skal fremstå i naturlige materialer, såsom 
tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Ændringer af eksisterende 
bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens (nu Teknik- og 
Miljøforvaltningens) skøn respektere bebyggelsens arkitektoniske ud-
tryk. Ny bebyggelse skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn 
fremstå med en arkitektonisk kvalitet, der modsvarer områdets høje 
standard. Bebyggelsen skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk form-
sprog, som med hensyn til dimensionering, proportionering, facade- 
og tagudformning samt materialevalg tager udgangspunkt i de hoved-
træk, der er særligt identitetsskabende for den eksisterende bebyggel-
se”. 
 
Anbefaling 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis di-
spensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af 
planlovens § 19, stk. 1. 
 
Center for Bygninger kan principielt gå ind for projektet. Med nybe-
byggelsen skabes muligheder for udvikling af et varieret byområde 
med et attraktivt og levende miljø som forudsat i lokalplanen. Bebyg-
gelsen har henstået ubenyttet i flere år og er i sin nuværende form 
uegnet for en nutidig anvendelse indenfor de eksisterende rammer. 
Det er vores opfattelse, at den ansøgte nybebyggelse har et hensigts-
mæssigt og fornødent omfang i forhold til den ansøgte anvendelse og 
indretning til restaurant. Det indgår i vurderingen, at der med nedriv-
ningen af den eksisterende utidssvarende tilbygning fra 1938 reelt er 
tale om en øget bebyggelse på ca. 731 m2, hvoraf ca. 362 m2 udgør 
væksthuse og lignende.  
 
Den nye bebyggelse vil adskille sig i udtryk fra det tilbageværende 
historiske Søminedepot og således fremhæve tilbygningen som et nyt 
element med et moderne udtryk. Vi er af den opfattelse, at opbrydnin-
gen af den nye tilbygning i mindre elementer, der samles i mellem-
bygninger i glas, relaterer sig til områdets øvrige bebyggelse i mindre 
skala, f.eks. Christiania, der er nabo til bebyggelsen. Det er således 
vores holdning, at det ansøgte skaber en god helhedsvirkning i forhold 
til omgivelserne. 
 
Center for Bygninger betragter etablering af 2 nye parkeringspladser 
som tilstrækkeligt. Hermed vil der bl.a. være mulighed for korttids-
parkering, f.eks. i forbindelse med taxaafsætning og indlevering af 
varer, uden at bilerne skal holde på Refshalevej. 
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Det er vores vurdering, at gæsterne og de ansatte i restauranten med 
den pågældende beliggenhed ikke vil ankomme i egen bil, men der-
imod på cykel eller med offentlige transportmidler. Det bemærkes, at 
tilgængeligheden for cyklister er forbedret efter færdiggørelsen af cy-
kelruten, hvor bl.a. Inderhavnsbroen indgår. 
 
Med hensyn til offentlig transport kører bus 9A til Refshaleøen fra 
foråret 2017 - også om natten. Af andre offentlige transportmuligheder 
findes bus 37 mod Refshaleøen via Kløvermarksvej med stoppested 
Lynetten. Der er også to havnebusser (992 og 991), som standser ved 
Holmen Nord. Med forlængelsen af 9A og andre transportmuligheder 
i området vurderer vi, at der fra restauranten er adgang til tilfredsstil-
lende offentlige transportmuligheder, der kan begrunde en dispensati-
on til et reduceret antal parkeringspladser. 
 
Det er en forudsætning for dispensationen, at der etableres plads til 50 
cykelparkeringspladser for ansatte og gæster, der ikke anvender of-
fentlig transport eller taxa. 
 
Center for Bygninger vil ikke stille krav om etablering af træbeplant-
ning. Det er hensigten, at der på de ubebyggede områder vil blive 
etableret en lav beplantning, som skal tilpasses det fredede fortids-
minde, efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Naboorientering 
Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, 
når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for 
at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1). 
 
Høringssvar 
På Københavns Kommunes digitale høringsportal via adressen: 
http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/refshalevej-96 kan du se bilag 
med illustrationer af projektet. Det er også via høringsportalen, du 
indsender høringssvar. Personer, som er fritaget for Digital Post, har 
mulighed for at indsende bemærkninger til bygninger@tmf.kk.dk eller 
som brevpost til:  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Bygninger Njalsgade 13  
Postboks 416  
1504 København V.  
 
Er du fritaget for Digital Post og har brug for at få tilsendt illustratio-
ner af projektet i papirform, skal du henvende dig til Teknik og Miljø-
forvaltningen, arkitekt Anders Grimm eller administrativ byggesags-
behandler Eva Hübner. 
 
Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 21. april 2017, 
hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen. 

http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/refshalevej-96
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Evt. kontakt i denne sag 
Såfremt der er evt. spørgsmål kan følgende kontaktes: 

• Teknisk byggesagsbehandler Anders Grimm, tlf. 33 66 52 66. 
• Administrativ byggesagsbehandler Eva Hübner, tlf. 33 66 57 

06. 
 
 
Med venlig hilsen 
Eva Hübner 
 


