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INTERNAL 

Københavns Kommune  

Økonomiforvaltningen  

Center for Byudvikling  

Rådhuset 1599 København V 

Høringssvar: Forudgående høring om 

kommuneplantillæg for Godsbaneterrænnet 

Tak for høringsmaterialet vi har modtaget i forbindelse med, at København Kommune 

overvejer hvorvidt der kan ændres bestemmelser for anvendelse af arealet 

Godsbaneterrænnet. 

 

Indledningsvis skal vi bemærke, at H.C. Ørsted Værket er beliggende i områdeklasse  

T2*, som det også fremgår af figur A i høringsmaterialet Vi skal bemærke, at der i de 

næste mange år vil være produktion af varme og distribution af højspænding for 

forsyning af København med varme og elektricitet. Der er derfor ingen udløbsdato på, 

hvornår områdets anvendelse til T2-formål ophører.  

 

Ørsted og H.C. Ørsted Værket har gennem de seneste måneder haft en række møder 

med grundejere og Københavns Kommune, hvor grundejerne har udtrykt ønske om, at 

der ændres anvendelsesmulighed for arealet ”Godsbaneterrænnet”.  

Vi ser frem til, at de konstruktive dialoger fortsætter.  

 

For H.C. Ørsted Værket er det afgørende, at en ændring af anvendelsesformål af 

arealerne på Godsbaneterrænnet fastsættes således, at H.C. Ørsted Værket kan 

fortsætte sine aktiviteter, og hermed fortsat fungere som knudepunkt og 

produktionssted for el, varme og distribution af samme, til forsyning af København. Det 

skal derfor sikres, at der er sammenhæng mellem gældende lokalplanbestemmelser 

der sikrer H.C. Ørsted Værkets muligheder for aktiviteter og de planlagte 

anvendelsesformål af arealerne på ”Godsbaneterrænnet”. 

 

Vi kan derfor tilslutte os, at det af høringsmaterialet fremgår, at ”Det forudsættes, at der 

ikke lokalplanlægges for en anvendelse, der vil kunne have konsekvenser for drifts- og 

udviklingsmuligheder for produktions-, transport- og logistikvirksomheder af national 

interesse”. Det bør dog i materialet for ”Godsbaneterrænnet” fremgå, at også 

omkringliggende virksomheder er omfattet at ovenstående og ikke blot virksomheder 

beliggende i selve området ”Godsbaneterrænet”. 

 

Beliggenheden af H.C. Ørsted Værket på Enghave Brygge er central i byen, og der er 

sket og sker fortsat en etablering af bygninger og boliger i området syd og vest for 

værket. Vi har i den forbindelse erfaret at det er vigtigt for brugerne af lokalplanerne, at 

disse er meget klare, således risikoen for fejltolkning af anvendelsesmuligheder 

begrænses mest muligt.  
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Materialet beskriver, at det overvejes at arealet fastlægges som 

transformationsområde. Det er Ørsteds opfattelse, at der alene kan omlægges til 

transformationsområde, såfremt kritiske støjforholdene har et ophør eller kan 

nedbringes til ikke kritiske niveauer indenfor en veldefineret tidsperiode, Mulighederne 

for støjdæmpning af H.C. Ørsted Værket bør kortlægges i den kommende proces. 

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at H.C. Ørsted Værket er udpeget som 

bevaringsværdigt. 

 

Vi bemærker, at der i det fremsendte materiale er beskrevet: ”Der skal etableres en 

grøn struktur med offentlig park, grønne byrum og friarealer på 9-12 hektar, og den 

vilde natur skal sikres”. Vi ser rekreative områder og biodiversitetsmuligheder som 

værdifulde aktiver for samfundet. Det er imidlertid afgørende for H.C. Ørsted Værket, at 

der grundigt redegøres for, gennem tæt dialog, hvorvidt støjkrav til områder, der 

defineres rekreative, og som har særligt lave støjkrav, er foreneligt med fortsat 

mulighed for drift af H.C. Ørsted Værket. Af høringsmaterialet fremgår, at diverse 

lempelsesmuligheder for støjpåvirkning ikke gælder for friarealerne. 

 

 

Derudover skal vi påpege, at området ”Godsbaneterrænet” som helhed, og i særlig 

grad for arealerne ud mod Vasbygade har flader ikke alene over imod H.C. Ørsted 

Værket, men også imod andre støjkilder. En anvendelse af frontbebyggelserne bør 

fastlægges til ikke-støjfølsom anvendelse, og bør udføres i en udformning, højde og 

tæthed, således at bebyggelsen bliver støjskærmende for bagvedliggende 

bebyggelser. 

 

En Lokalplan bør indeholde bestemmelser om rækkefølge af etablering og ibrugtagning 

af bebyggelser, således at frontbebyggelser skal være afsluttede før ibrugtagning af 

bagvedliggende bebyggelser. 

 

Af høringsmaterialet fremgår, at der til området skitseret 3-4 højhuse og anden 

bebyggelse over 24 meter høje, og at disse mulighederne vil blive vurderet i den 

kommende proces. Vi skal opfordre til, at det sikres at der gennemføres 

luftkvalitetsberegninger for påtænkte byggerier. 

 

Med venlig hilsen 

Ørsted 

 

 

Jens Andersen Grymer 

Senior Director 

 

jenag@orsted.dk 

Tlf. 99556825 
 
 


