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BYUDVIKLING AF STEJLEPLADSEN I SYDHAVNEN 
 

INDLEDNING 
Udviklingsselskabet Stejlepladsen har den 23. oktober 2019 ansøgt om at udvikle 

Stejlepladsen i Sydhavnen ved Bådehavnsgade/Sejlklubvej til et område primært 

bestående af boliger. Udviklingsselskabet har valgt at gennemføre en frivillig 

miljøkonsekvensvurdering for området. Dette gøres blandt andet for at få afklaret de 

miljømæssige forhold i projektet samt for at inddrage offentligheden i processen. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes der med denne 

forudgående høring idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Det 

kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i 

vurderingen og viden om lokale forhold der skal tages hensyn til i 

miljøkonsekvensrapporten. 

Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af 

projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til 

miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Sideløbende med gennemførslen af miljøkonsekvensvurderingen udarbejder 

Københavns Kommune et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg, med tilhørende 

miljøvurdering, som vil udgøre det plangrundlag der muliggør byudviklingen på 

Stejlepladsen. 

Projektet gennemføres med udgangspunkt i Københavns Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2019 samt lovgivningen om Ørestad (Lov om ændring af lov om 
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Erstatning for udvikling af 
Ørestad Fælled Kvarter), Lov nr. 275 af 26. marts 2019) 

 

HVAD ER EN MILJØKONSEKVENSRAPPORT?  
En miljøkonsekvensrapport skal give tilstrækkelig viden til, at borgere og politikere kan 

vurdere et konkret projekts påvirkninger på mennesker, natur og miljø. I rapporten vil 

indgå en vurdering af de miljømæssige påvirkninger ved etablering og drift af projektet.  

 

PROJEKTET 
Projektet er et byudviklingsprojekt på Stejlepladsen på ca. 72.000 etagemeter med fokus 

på bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, som fortolker stedets egenart og et grønt 

bybillede. Projektområdet omfatter Stejlepladsen inklusiv tilstødende arealer, i alt ca. 5,2 

ha. Projektet vil primært indeholde beboelse (boliger til ca. 1800 personer), samt en 

daginstitution. Bebyggelsen vil maksimalt få en højde på 24 meter.    

Projektets vision for Stejlepladsen er at favne og videreføre stedets sammensatte karakter, 

som afsæt for en bæredygtig bydel. Stejlepladsen skal udvikles til at være inviterende og 



 

 

tilgængelig – med grønne forbindelser der binder byen sammen og formidler stedets 

nærhed til selvgroet natur og det rekreative vand.  

Som et led i realiseringen af projektet har Udviklingsselskabet Stejlepladsen indbudt til 

arkitektkonkurrence for udviklingen af Stejlepladsen. Vinderen af konkurrencen 

offentliggøres i slutningen af november 2019. Derfor kendes udformningen af byområdet 

først ved afslutningen af konkurrencen. Det samme gør sig gældende for forhold omkring 

parkering. 

Projektområdet er markeret med rød på figur 1.  

 

Figur 1: Projektområdets placering. 

 

OMGIVELSERNE OG EKSISTERENDE FORHOLD 
Projektområdet ligger placeret i Københavns Sydhavn i Bådehavnskvarteret. 

Bådehavnskvarteret indeholder erhverv som Sydhavns Genbrugscenter, byggemarked, 



 

 

bilværksteder, lager og kontorbyggeri desuden blandet bolig og erhverv. I 

Bådehavnskvarteret findes desuden rekreative aktiviteter f.eks. Copenhagen Boulders, 

flere sejlklubber, motorbådsklub og bådelaug og Stejlepladsen, der anvendes som grønt 

rekreativt område.  

Bådehavnskvarteret er afgrænset af Sydhavnstippen mod sydvest, Sjællandsbroen og 

jernbanen mod nordøst og Kalvebodløbet og kanalen op til Sluseholmsløbet mod sydøst.  

Projektområdet består af Stejlepladsen som er et grønt ubebygget område, der i dag 

anvendes rekreativt. Desuden består projektområdet af arealerne vest for Stejlepladsen, 

som i dag anvendes til skrothandel/demontering og arealet nord for dette, som anvendes 

til selskabslokaler. Projektområdet er afgrænset af Sejlklubvej mod sydøst, 

Bådehavnsgade med blandet bolig og erhverv mod vest og Fiskerhavnen mod Nord. 

Projektområdet og de tilstødende arealer fremgår af skråfoto på Figur 2. 

 

 

Figur 2  Skråfoto med projektområdet og omgivelser 

 

HVAD VIL MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN BELYSE? 
Miljøkonsekvensvurderingen vil undersøge og vurdere de forventede miljøkonsekvenser 

både mens byområdet anlægges, og efter at byområdet er bygget og taget i brug. 

Miljøkonsekvenserne vil blive beskrevet og vurderet for alle relevante miljøforhold. Det 

vurderes, at der i denne sag bør være særlig fokus på følgende emner: 

Mens byområdet anlægges 

• Rekreative forhold 

• Støj og vibrationer 

• Trafik 

• Støv  

• Natur og Natura 2000 

• Jordforurening og jordhåndtering 

• Håndtering af grundvand og overfladevand. 



 

 

Efter at byområdet er bygget og taget i brug 

• Rekreative forhold 

• Trafikal afvikling 

• Støj 

• Natur og Natura 2000 

• Forurenet jords påvirkning på indeklima 

• Håndtering af overfladevand og skybrud 

• Landskabelige og visuelle forhold herunder skygger 

• Vindklima – turbulens 

 

ALTERNATIVER  
Der undersøges i miljøkonsekvensrapporten hovedforslag som er produkt af 

arkitektkonkurrencen. Dernæst vil der blive redegjort for et referencescenarie der tager 

udgangspunkt i de eksisterende forhold for projektområdet. Det vil sige, at vurderingen af 

miljøpåvirkningen af udviklingen af Stejlepladsen er en vurdering af forskellen mellem 

den situation, hvor projektet er etableret og i drift i 2030 og den situation, hvor de 

nuværende forhold fremskrives. Der vil desuden blive redegjort for fravalgte alternativer. 

 

KOM MED DINE BEMÆRKNINGER  
Indtil den 13. december 2019 kan du komme med dine bemærkninger til, hvilke 

miljøforhold og undersøgelser, som bør indgå i den miljøkonsekvensrapport, som 

bygherre skal i gang med at udarbejde. 

Afgiv dine bemærkninger senest den 13. december 2019 på www.blivhoert.kk.dk  

 

VIDERE PROCES OG TIDSPLAN 
Efter høringsperioden vil Københavns Kommune tage stilling til, hvilke af de indkomne 

forslag der med rimelighed skal indgå i bygherres videre arbejde med udarbejdelse af 

miljøkonsekvensrapport. Dette sker i en såkaldt udtalelse fra VVM-myndigheden til 

bygherre om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.  

Bygherre skal herefter udarbejde miljøkonsekvensrapport i henhold til udtalelsen samt 

reglerne i miljøvurderingsloven. Miljøkonsekvensrapporten kan efter en politisk stilling-

tagen fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Det forventes at miljøkonsekvensrapporten 

offentliggøres sommer 2020 sammen med plangrundlag og tilhørende miljøvurdering. 

Når Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring, vil Københavns Kommune 

udarbejde en hvidbog, der forholder sig til de indkomne bemærkninger. Projektet vil 

herefter blive forelagt til politisk behandling med henblik på tilladelse til etablering og 

drift af anlægget. Plangrundlag, hvidbog og tilhørende miljøvurderinger forventes 

endeligt behandlet ved årsskiftet 2020/2021.  

Projektet må ikke påbegyndes før Københavns Kommune har meddelt tilladelse. Det kan 

først ske, når miljøvurderingsprocessen er gennemført og plangrundlag er endeligt 

vedtaget af Borgerrepræsentationen. 

http://www.blivhoert.kk.dk/
http://www.blivhoert.kk.dk/
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