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Forslag til lokalplan "Sydhavnsgade" og forslag til 

kommuneplantillæg og miljørapport 

Københavns Borgerrepræsentation har den 9. maj 2019 besluttet at 

offentliggøre lokalplanforslag ”Sydhavnsgade” med tilhørende forslag 

til kommuneplantillæg og miljørapport.   

 

Planforslagenes indhold 
Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget muliggør en 

omdannelse af det nuværende erhvervsområde mellem Sydhavnsgade, 

Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade til et tæt bykvarter 

med boliger og serviceerhverv. Der muliggøres et samlet etageareal på 

ca. 115.000 m
2
, svarende til en bebyggelsesprocent på 185. 

Bebyggelsen er udformet som en karréstruktur med højder på to-seks 

etager. Mod Sydhavnsgade muliggøres en kantbebyggelse på op til 

otte etager, der skærmer området mod trafikstøj fra Sydhavnsgade. 

Der indgår en daginstitution på 16 grupper (ca. 260 børn) samt 

mulighed for et plejecenter. Der stilles krav om 25 % almene boliger i 

området.    

 

Udkast til udbygningsaftale 
På anmodning fra grundejer er der udarbejdet et udkast til en frivillig 

udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b. I udbygningsaftalen 

forpligter grundejerne sig til at etablere en højresvingsbane fra 

Sydhavnsgade til Borgmester Christiansens Gade, en sivegade langs 

Sydhavnsgade inkl. 58 nye træer, samt stiforbindelse fra Scandiagade 

til Sydhavnsgade.  

 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at 

der skal udarbejdes miljørapport, idet der er tale om intensiv 

udnyttelse af arealer til et tæt bebygget område. 

 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslagene er d.d. offentliggjort på høringsportalen  

https://blivhoert.kk.dk/node/48573 og på www.plandata.dk. 

 

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at 

kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 

1296 eller 3366 1368.  
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Fra den 21. maj 2019 er planforslagene desuden fremlagt i: 
  

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 

København S 

 Borgerservice Valby, Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby 

 Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV 

  

Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 21. maj til og med den 20. august 2019. 

Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslagene. Alle 

skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af 

planforslagene.  

 

På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48573 kan 

du indsende dine bemærkninger.   

 

Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig 

om at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre 

opmærksom på beskyttelsen. 

         

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

byensudvikling@tmf.kk.dk 
 

eller 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

  

Borgermøde 
Københavns Kommune og Kgs. Enghave Lokaludvalg inviterer til 

borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget og 

kommuneplantillægget, tirsdag, den 11. juni 2019, kl. 19:00-21:00 i 

Karens Minde Kulturhus, mødelokale ”Stuen på 1./Lokale ABC”, 

Wagnersvej 19, 2450 København SV  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Overgaard Ploug 

Byplanlægger 
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