
 

   
 

Til  

Parc@kk.dk 

  

28.11.2022    Journalnr.: 2022-0342622 

Vedr. forudgående offentlighed om kommuneplantillæg 

Bådehavnsgade 

Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag  

og har gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold. 

 

Museet afgav høringssvar i forbindelse med den indledende høring, som gentages i det 

følgende: 

 

Området ligger som nabo til Sydhavnstippen, der er en halvø, som blev skabt i perioden 

1945‑73 af byggeaffald og overskudsjord, der blev “tippet” i Kalveboderne. Området 

rummer et rigt dyre- og planteliv. På den anden side ligger Stejlepladsen, der er et af 

byens sidste originale fiskerimiljøer.  

Stejlepladsen i Københavns Sydhavn, hvor der efter planen skal opføres overvejende 

boliger, er et stort grønt areal beliggende med den gamle Fiskerhavn mod nord, en række 

bådeklubber mod syd og Sydhavnstippen mod vest. Stejleplads er betegnelsen for et 

område, hvor fiskere kan hænge deres garn på pæle eller stativer, hvor det tørres, renses 

og repareres. Det er også her fiskernes bundgarnspæle skæres til og opbevares vinteren 

over. Stejlepladsen har de sidste 30 år været fredet, og her har Fiskerhavnens 

erhvervsfiskere ordnet deres garn og bundgarnspæle. Denne arbejdsgang vil dog ændre 

sig, når det nye byggeri opføres på det grønne areal. 

Området, der er i høring, består mest af erhvervsejendomme fra 1970’erne. En 

gennemgang ses i det nedenstående: 

Speditørvej 11: Skrotplads siden 2012. Siden 1970’erne har der været erhvervsejendom 

med blandt andet lager.  

Speditørvej 9: International Skibsradio opfører i 1971 en kontor-, værksteds- og 

lagerbygning. De udvider i 1975 med en lagertilbygning. 

Speditørvej 7: I 1970 opføres en metalvarefabrik for firmaet I. Christensen & Sønner, 

tegnet af Arne Helth. Til bygningen hører også en lagerbygning.I 1980’erne ejes 

bygningerne af H.C. Puck, der får opført en garage og endnu en lagerbygning af samme 

arkitekt. 

 



 

   
 

Speditørvej 3: Arkitekt Arne Helth tegner i 1972 en maskinfabrik for Iversen og Børdik 

Maskinfabrik. Sidst i 1990’erne får ejer Rudi Larsen Stenhuggeri Aps opført en 

lagerbygning.  

Speditørvej 1: Arne Helth tegner en kontor- og lagerbygning for grosserer Jørgen 

Reinhold Jensen i 1973. I 1977 får han tilføjet en kontor- og omklædningsbygning tegnet 

af P.C. Madsen. Valby Råvarer Aps får sidst i ca. 1981 tilføjet den lange lagerbygning 

mod Sydløbsvej. Siden sidst i 1990’erne har der været autoværksted på grunden.  

Båehavnsgade 48: Sydhavnens Frysehus A/S får i 1968 opført et fryse- og lagerhus. Jens 

Sinding får i 1990 dele af bygnignen indrettet til kontor og frokoststue.  

Bådehavnsgade 46: Arkitekt Jørgen Thomsen Arkitektfirma tegner i 1996 en to-etages 

erhvervsbygning med øldepot for Eurobyg A/S.  

Bådehavnsgade 38-40: I 1967 opføres et autoserviceanlæg med administrationsbygning, 

en modtagelses- og værkstedshal, en bygning for varmecentral samt en mindre 

portvagtbygning for Citroën og tegnet af arkitekter Hans HArtvig Skaarup og Jens Marius 

Jespersen. I 1974 tilføjes en lagerhal og et par år senere en tilbygning.  

Bådhavnsgade 36: i 1960’erne opføres flere lagerbygninger og garager for Slagterernes 

Fællesindkøbsforening. I 1970’erne indrettes der kontor og folkerumsbygning for Børge 

Kristiansen & Søn, der dog river bygningen ned sidst i 1970’erne.  

Flere og flere områder med erhvervs- og industriejendomme omdannes til boliger og det 

mere rå og industrielle København forsvinder. Det er derfor positivt, at mejeribygningen 

Trifolium beholdes. Mejeriernes Arkitektkontor tegner i 1966 mejerikomplekset Trifolium 

Mælkeforsyning med kontorer, hvor der er bestyrelseslokale, direktionsgang mv. Mens 

fabrikshallerne ligger bagved. Der er foretaget ombygninger og enkelte tilføjelser og 

nedrivninger, men strukturen er stadig nemt aflæselig. Mejeriet udsprang af Trifolium, 

som var et herregårdsmejeri, der blev opført i Haslev 1899 og fungerede frem til 1949 og 

var en overgang et af Danmarks største[1]. I 1901 oprettede man Trifolium 

Mælkeforsyning på Frederiksberg. De bygninger er i dag nedrevet. 

Vi ser frem til at få tydeliggjort, hvordan natur, bæredygtighed, byliv og stedets egenart 

kan sikres i lokalplanen. 

Bemærkninger vedr. arkæologi 

Jordarbejde i forbindelse med byggerier, renoveringer ol. kan indebære risiko for at fjerne 

væsentlige fortidsminder, der ville skulle undersøges inden de fjernes jf. museumslovens 

kap. 8 § 27. 

Planområdet blev opfyldt med lossepladsaffald i 1950´erne, hvorfor selve opfyldslagene 

i dette tilfælde ikke vurderes at have arkæologisk interesse. Under opfyldslagene kan der 

dog være intakte havbundslag med fx vrag eller mulige spor fra aktiviteter fra især 

stenalderen.   



 

   
 

Københavns Museum kan vurdere denne risiko nærmere, hvis vi kontaktes i god tid inden 

eventuelle jordarbejder finder sted. 

Læs mere om Museumsloven på:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358 
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[1] Trifolium - Verdens største mejeri | Historisk Atlas 
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