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Holmen II tillæg 4 – lokalplanforslag med kommuneplantillæg 

 

Lokalplanforslaget gør meget ud at forklare værdien af Holmen som kulturmiljø og specifikt, at 

Philip de Langes Kuglegården er et af Holmens pragtbyggerier, som bør sikres gennem lokal-

planen. Alligevel er det hovedindtrykket, at lokalplanforslaget gør det stik modsatte. Kuglegår-

den  pakkes ind i nyt byggeri, som frem for at underlægge sig det sårbare kulturmiljø kommer 

visuelt til at dominere dette, ødelægger symmetrien og dækker for indsyn fra landsiden. Set i 

sammenhæng med det igangværende højhusbyggeri på Christiansholm, som kommer til at 

dække for Kuglegården set fra havnesiden, betyder det at et unikt og fredet bymiljø visuelt og 

oplevelsesmæssigt ødelægges, til trods for, at de fredede bygninger bevares.    

 

Danmarks Naturfredningsforening, København skal mere specifikt gøre indsigelse mod følgen-

de forhold: 

 

Det foreslåede nybyggeri vest for Danneskiold Samsøes Allé er for massivt og overskygger de 

fredede bygninger: 

Lokalplan nr. 331 er det planmæssige grundlag for det foreliggende forslag. Lokalplanens for-

mål er blandt andet at sikre områdets bevaringsværdige bebyggelse, bevaringsværdige en-

keltbygninger, bevaringsværdige sammenhængende facaderækker og sigtelinjer. 

 

Det foreslåede byggeri ved Kuglegården lever ikke op til dette formål i og med, at de nye byg-

ninger A og B sammen med forhøjelsen af bygning C fuldkommen tager indsynet til det frede-

de bygningsanlæg, set fra Danneskiold Samsøes Allé. I stedet for at underordne sig kulturmil-

jøet bliver dette ”pakket ind” af nybyggeriet, sådan at blandt andet indsynet til Kuglegårdens 

markante sortglaserede tegltage forsvinder og sammenhængende bevaringsværdige facade-

rækker, i det omfang de ikke skjules, forlænges og fuldkommen underlægges nyt byggeri.   

 

Bygning A og B bør efter DN’s opfattelse ikke bygges og bygning C bør ikke gøres højere end 

den allerede eksisterende bygning. Alternativt bør bygningsvolumenerne af bygning A og B 

nedbringes betydeligt samtidigt med, at bygningernes højde reduceres og bygning A’s nordfa-

cade rykkes tilbage så den kommer til at flugte med Kuglegårdens nordfløj.   

 

Vandarealer, de forslåede træbrygger og tilladelse til husbåde vil forringe København blå re-

kreative ressource:  

Der anlægges promenader langs kanalerne, og langs Arsenalgraven kan der etableres en 3,5 

m bred træbrygge. Træbryggens bredde kan udvides til i alt 8 m. I Trangraven kan der etable-

res træbrygger og lignende under hensyntagen til fredningen af Trangraven.  

 

DN finder, at specielt den brede træbrygge langs Arsenalgraven er uheldig i og med træbryg-

gen formindsker kanalens frie vandareal. Samtidigt foreslås, at der gives mulighed for 8 hus-

både langs Arsenalgrav og Proviantmagasingrav. Lokalplan 548 for Christiansholm giver i for-

vejen mulighed for husbåde på den modsatte side af Arsenalgraven, således at der kommer 

husbåde på begge sider af kanalen. Husbådene vil dels medvirke til yderligere og permanent 
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indskrænkning af den frie vandflade og dels medvirke til en privatisering af kajarealerne, - 

også selvom promenader og træbrygger skal være offentlige tilgængelige i henhold til lokal-

planforslaget. 

 

For Proviantmagasingraven kan imødeses en konflikt mellem det foreslåede hotel (bygning A) 

på den ene side og husbåde på den anden side af den forholdsvis smalle offentlige promenade. 

Hotelfacaden bør derfor trækkes tilbage i forhold til kanalen.   

 

Lokalplanens formulering om, at der kan etableres yderlige træbrygger og lignende på Tran-

gravens nordside er uheldig i og med, at begge sider af kanalen allerede er meget hårdt ud-

nyttet til hus- og lystbåde. Specielt virker nordsiden på nuværende tidspunkt meget lukket for 

offentlig adgang. En oprydning og forbedring af offentlig adgang ville have været mere rele-

vant.  

 

Manglende redegørelse for de trafikale konsekvenser: 

Hverken lokalplanforslag eller den tilhørende miljørapport redegør for de forventede trafikale 

konsekvenser af den intensiverede arealanvendelse. Da der samtidigt kan forventes en bety-

delig i stigning i trafikken, som konsekvens af Christiansholms omdannelse er den manglende 

vurdering af de trafikale konsekvenser kritisabel, - specielt fordi trafikken til de nye byområder 

hovedsageligt skal betjenes via Christianshavns i forvejen tæt trafikerede gadenet.    

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Damsgaard, 

formand for DN København 

 

 

 


