
Høringssvar - tillæg til lokalplan 524 - Sundmolen 

Københavns Kommune (KK) har ved brev af 25. marts 2019 sendt et forslag til et tillæg til 
lokalplan 524 for Sundmolen. Beboerne på Sundkaj 41-75, der udgør ejerforeningen og 
grundejerforeningen Sundmolenehusene (SMH), har modtaget forslaget til høring. Nærværende 
besvarelse afgives af bestyrelsen for SMH, og er ikke nødvendigvis udtryk for den enkelte 
beboers holdning.


SMH har ligeledes deltaget i borgermøde den 7. maj 2019, hvor KK og BIG Arkitektfirma (BIG) 
fremlagde tillægget og deres planer for spidsen af Sundmolen, som tillægget vedrører. Der blev 
bl.a. fremlagt planer om et aktiv og levende udeområde i sammenhæng med BIG i forbindelse 
med planlagt udeservering fra BIGs kantine.


Forslaget giver SMH anledning til følgende bemærkninger:


1. Om SMH 
SMH er placeret mellem Porthouse (øst for SMH) og CPH Square (vest for SMH). Nord for SMH 
ligger Kronløbsbassinet, hvor der ud for SMH skal bygges Kronløbsøen. Syd for SMH løber 
Klubiensvej, hvor der på overfor SMH ligger en del af de røde pakhuse, Klubiensvej 1-5, hvor 
Gottlieb Paludan samt COBE arkitektfirmaer har til huse, samt den midlertidige parkeringsplads, 
Klubiensvej 7, som er udlagt til servicehverv. Længere nede af Klubiensvej fortsætter de røde 
pakhuse.


SMH er således både sydligt og nordligt omgivet af endnu ikke-realiserede eller potentielle 
byggerier.


2. Om lokalplan 524 
Visionen for Sundmolen er bl.a. at etablere en promenade der går hele vejen rundt om 
Sundmolen, ligesom den nuværende Klubiensvej erstattes af en lang række haver, hvor en cykel- 
og gangsti etableres. 


Ifølge lokalplanen er promenaden “ikke tænkt som en meget bred og aktiv promenade på samme 
måde som for eksempel Sandkaj i Århusgadekvarteret eller den kommende havnepark langs 
Levantkaj.


Nuværende tilladt byggehøjde på Sundmolen er ifølge lokalplanen 9-21 m.


SMH lægger hermed vægt på, at Sundmolen, og navnlig promenaden, i mindre grad end de to 
nabomoler tiltænkes at være aktiv, ligesom ambitionerne synes at pege i retning af at have et 
familievenligt område i Nordhavn med grønne områder, lav byggehøjde samt en udnyttelse af 
ejendommene med fokus på privatbolig og let erhverv. For SMH er det af afgørende betydning, at 
dette udtryk bevares uanset ændringer af lokalplanen, jf. også punkt 3.2.


3. Om forslaget 
SMH er som udgangspunkt positive overfor tillægget og den konkrete udmøntning heraf, dog 
giver forslaget anledning til en række specifikke bemærkninger:


3.1.a. Forslaget indeholder bl.a. og som det væsentlige en ændring af den nuværende 
byggehøjde på 9-21 m til 27 m for BIGs kommende domicil.


Som en begrundelse for fravigelsen af det eksisterende krav, har KK i deres høringsmateriale lagt 
vægt på, at byggeriet skal “indgå i sammenhæng med en række andre markante byggerier i 
Nordhavn”. Teksten er illustreret med en visualisering (side 6), der viser BIG domicilet samt 
Svanemølleværket, det endnu upåbegyndte byggeri på Redmolen, Portland Towers, og 
havneterminalen Copenhagen Malmö Port på Levantkaj, der skal flyttes til den yderste del af 
Nordhavnen i 2020-2021, dvs. inden forinden eller i sammenhæng med færdiggørelsen af BIG. 


SMH finder således ikke illustrationen retvisende. 




3.1.b. På trods af at SMH grundet sin placering ikke direkte er påvirket af tillæggets bestemmelse 
om at fravige byggehøjden på Sundmolen, finder SMH alligevel anledning til at kommentere dette 
yderligere. Årsagen hertil er, som det er beskrevet under punkt 1 i forhold til de endnu ikke-
realiserede eller potentielle byggerier syd og nord for SMH.


På borgermødet den 7. maj oplyste KK, at fravigelsen bl.a. var begrundet i, at der ikke var 
beboelse, der ville blive generet som følge af denne, og at der er tale om meget konkret 
begrundelse, der ikke uden videre kan påberåbes af andre bygherrer på Sundmolen. Dette 
fremgår dog ikke af høringsmaterialet.   


SMH beder om, at forvaltningens begrundelse for fravigelse af byggehøjden klart beskrives i 
tillægget, således at der skabes sikkerhed for, at bygherrer på hverken Kronløbsøen eller de røde 
pakhuse kan anvende nærværende tillæg som præcedens for ligeledes at fravige byggehøjden.


3.2. På borgermødet blev der ligeledes af BIG fremlagt planer om at skabe et levende område ved 
promenaden omkring domicilet. Dette bl.a. med inspiration fra Kayak Bar på Børskaj samt andre 
områder i København og andre storbyer. Alle områder bærer præg af at være områder med høj 
musik og indtagelse af alkohol. Ifølge BIG skal dette bl.a. ske ved etablering af strandområde ud 
til Kronløbsbassinet samt udeservering fra BIGs kantine. BIG anerkendte ved mødet dog, at 
udnyttelsen af området, reelt besluttes af Grundejerforeningen Sundmolen.


Det er af afgørende betydning for SMH, at lokalplanens vision om at skabe en mindre aktiv 
promenade end f.eks. Sandkaj opretholdes. For det første er Sundmolen efter SMHs opfattelse 
ikke velegnet til at holde et levende og aktivt område med en række grønne områder, åbne gårde 
og familievenlige områder. 


Dertil kommer, at erfaringer fra Sandkaj og Krøyers Plads gør, at Grundejerforeningen Sundmolen 
må forvente betydelige udgifter til renholdelse af området samt evt. etablering af vagtværn, 
såfremt promenaden omkring BIG måtte blive indrettet attraktivt og levende i et omfang, hvor det 
må forventes at tiltrække for mange udefrakommende personer, som ingen naturlig tilknytning har 
til Sundmolen. Som det er bemærket i lokalplanen, er det efter planen Sandkaj og Levantkaj, der 
skal tilbyde sådanne aktive og rum.


SMH vil - som medlem af Grundejerforeningen Sundmolen - bl.a. tage dette emne op i rette 
forum, men ønsker med omtalen her at gøre det klart, at forudsætningerne for langt de fleste 
beboere på Sundmolen må og skal opretholdes.


På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Sundmolehusene 


Henrik Rubæk Jørgensen


