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Forudgående høring om VVM-redegørelse 
for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge

BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE
Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler på Enghave Brygge mellem Havneholmen 
i nord og Teglholmen i syd er det ”manglende led” i helhedsplanen for Sydhavn, som 
Borgerrepræsentationen behandlede i 2002. På baggrund af en anmodning fra grundejerne 
Nordicom, JM Danmark og By og Havn har Københavns Kommune udarbejdet en lokalplan 
og et kommuneplantillæg, som muliggør en byudvikling på Enghave Brygge.  Planerne blev 
vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni 2013.

Projektet vil, når det er gennemført, bestå af 11 boligøer omgivet af kanaler. Udgravning til 
kanaler og etablering af opfyldninger er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og derfor skal 
der nu udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan realiseres. 

PROJEKTET 
Byudviklingsplanerne giver mulighed for afgravning af kanaler og etablering af opfyldninger 
for at kunne skabe en ”kanalby” med en 700 m lang hovedkanal, som er planens centrale 
byrum. Mellem kanalerne etableres der 11 boligøer, der bebygges med karreer, der åbner sig 
mod havneløbet.

Hele byudviklingsområdet omfatter ca. 183.000 m2. Heraf vil ca. 35.000 m2 blive omdannet 
til land ved opfyldning, mens ca. 29.000 m2 er landareal, der udgraves til kanaler.
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NUVÆRENDE FORHOLD
Lokalplanområdet har siden starten af 1900-tallet været anvendt som havne- og 
industriområde. Det er i dag præget af ældre industri- og havnebygninger, forsyningsanlæg 
og transportanlæg, men først og fremmest fremstår det med store ubebyggede flader, 
der for en dels vedkommende er tilgroede. Særlig i områdets sydlige del og mod H. C. 
Ørstedværket ligger flere arealer ubenyttede hen. Mod Frederiksholmsløbet ligger der en del 
lystbåde, og arealet på land anvendes til reparation af både. Store dele af området er i dag 
ryddet og klar til en udbygning. Andre steder står der intakte bygninger, som forudsættes 
nedrevet eller renoveret.

OMGIVELSERNE
Indenfor selve lokalplanområdet ligger H.C. Ørstedsværket som et fritliggende vartegn i 
havnen. 

Naboområdet Havneholmen i nord rummer bl.a. en række nyligt opførte kontor- og 
boligbebyggelser og Fisketorvet Shoppingcenter. Mod vest er der planlagt blandet bolig 
og erhverv i områderne Frederiks Brygge, Teglholmskanalen og Teglholm Park. Mod syd på 
Teglholmen, der planlægges forbundet til Enghave Brygge med en ny broforbindelse, er 
et nyt blandet bolig- og erhvervsområde under etablering, herunder Skolen i Sydhavnen. 
Længere mod syd ligger Sluseholmens nyopførte boligøer.
 
Området ”Artillerivej Syd” mellem Drechselsgade og Nokken på den modsatte side af 
havneløbet er planlagt til et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for opførelse 
og/eller indretning af i alt ca. 190.000 m2 boliger og serviceerhverv mv. Bebyggelsesplanen 
udnytter med en blanding af lave ”rækkehusbebyggelser” og høje solitære bygninger den 
optimale beliggenhed i forhold til Havnen og den fredede Amager Fælled. Udviklingen er 
igangsat med etablering af infrastruktur og nybyggerier. Nord for ligger Havnestad (Islands 
Brygge Syd), hvor planen er fuldt realiseret med ca. 1.900 boliger og serviceerhverv. Syd for 
”Artillerivej Syd-området” ligger haveforeningen H/F Nokken. 
 
Vandområdet ud for Enghave Brygge udgør en del af Sydhavnen i Københavns Havn. 
Tidligere var der meget skibstrafik til og fra H.C. Ørstedværket, industriområdet og 
fiskerihavnen, men i dag benyttes området hovedsagelig til rekreative formål. Der er en del 
ro- og kajakklubber i området. Havnebussen passerer området på vej til og fra Teglholmen. 
Området er relativt lavvandet, og der er store forekomster af ålegræs og anden vegetation.

Planlagte opfyldninger på Enghave Brygge
Planlagte udgravninger på Enghave Brygge
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På den anden side af Sjællandsbroen, ca. 1,5 km syd for området, er den nordligste grænse 
for Natura2000-området ”Vestamager og havet syd for”. 

PLANFORHOLD
I sommeren 2013 blev en lokalplan og et kommuneplantillæg, som muliggør 
byudviklingen på Enghave Brygge, vedtaget af Borgerrepræsentationen. Lokalplanen og 
kommuneplantillægget blev bekendtgjort den 25. juli 2013. Der er lavet en miljøvurdering af 
planerne. Dokumenterne kan ses på www.kk.dk/lokalplaner.

VVM-REDEGØRELSE
Etablering af kanaler og opfyldninger er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. VVM står for 
“Vurdering af Virkninger på Miljøet”.  Derfor er der gennemført en VVM-screening, som peger 
på, at der er usikkerhed om påvirkningen af miljøet ved gennemførelse af projektet, og derfor 
skal der gennemføres en VVM-redegørelse . Redegørelsen skal belyse projektets virkninger på 
omgivelserne i bred forstand. Tidligere er der gennemført en screening af omdannelsen af 
området til boliger og erhverv. Denne screening kan ses på www.blivhoert.kk.dk. 

VVM-redegørelsen bliver udarbejdet sammen med Kystdirektoratet, som har meddelt, at der 
skal laves en VVM-redegørelse for påvirkningerne på søterritoriet.

HVAD KIGGER VI SÆRLIGT PÅ I DENNE SAG?
Det er påvirkninger både til lands og til vands som følge af projektet med opfyldninger 
og etablering af kanaler, som skal beskrives og vurderes. VVM-redegørelsen skal således 
indeholde en vurdering af projektets påvirkning på vandgennemstrømning, vandudskiftning 
og vandkvalitet – herunder påvirkning af marinbiologiske forhold. Det skal endvidere belyses, 
om projektet vil påvirke betydningen af klimaforandringer i forhold til eksisterende og 
kommende beboelsesejendomme.

VVM-redegørelsen skal derudover indeholde en vurdering af betydningen af, at 
ålegræsbevoksningen fjernes, og en konsekvensvurdering i forhold til en eventuel påvirkning 
af Natura2000-området.

Der skal redegøres for, hvilke materialer der fyldes op med, ligeså vel som hvordan forurenet 
jord og affald bortskaffes. Derudover skal der laves en redegørelse for, hvordan det sikres, at 
der ikke sker spredning af forurenet materiale til vandmiljøet – både under anlægsarbejderne 
og på lang sigt. 
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VVM-redegørelsen skal også indeholde en vurdering af, hvilken betydning projektet vil få for 
den rekreative udnyttelse af vandarealet.

I forhold til de nærmeste boliger skal der laves støjberegninger, som viser den forventede 
støj fra anlægsaktiviteterne, ligesom tung trafik til og fra byggepladsen skal beskrives. 

Endelig skal påvirkningen som følge af projektet vurderes i forhold til kulturmiljø og 
landskab. Det sidste vil blive vurderet på baggrund af en række visualiseringer.

TIDSPLAN
De bemærkninger, som Københavns Kommune modtager, vil indgå i den VVM-redegørelse, 
som kommunen i samarbejde med Kystdirektoratet og bygherrer vil udfærdige. Det 
forventes, at VVM-redegørelsen offentliggøres inden sommeren 2014 og behandles endeligt 
inden årsskiftet 2014.

HAR DU BEMÆRKNINGER
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til miljøvurderingen af projektet. De skal 
være modtaget senest den 14. marts 2014. Indsend dit høringssvar på www.blivhoert.kk.dk 
eller pr. brev til: Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13, postboks 259, 2300 København S.

Hvis du har spørgsmål til miljøvurderingen, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, 
Center for Miljøbeskyttelse på tlf. 33 66 59 63.
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