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Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan 331 ”Holmen II” og forslag til kom-

muneplantillæg og miljørapport 

 

Københavns Borgerrepræsentation har den 31. oktober 2019 besluttet 

at offentliggøre tillæg nr. 5 til lokalplan 331 ”Holmen II” og forslag til kom-

muneplantillæg og miljørapport.   

 

Planforslagenes indhold 

Planforslagene skal muliggøre en ny park og en permanent parkerings-

løsning til Operaen på den sydlige del af Dokøen. Den midlertidige ter-

rænparkering under de fredede kraner på Nordøen nedlægges, og der 

etableres i stedet en permanent parkeringskælder på Sydøen. Over par-

keringskælderen kan ejeren etablere en privatejet, offentligt tilgængelig 

park. Lokalplanforslaget muliggør åbne plæner med kig til havnen og be-

plantede områder med bakket terræn, buske og træer. I parken mulig-

gøres en cafébygning samt mindre bygninger til toiletter og opbevaring 

af redskaber. Lokalplanforslaget muliggør en udvidelse af den sydlige del 

af Dokøen i form af opfyld i havnen på op til 2.100 m2. Arealet kan ud-

formes som et terrasseret opholdsareal, der bringer parken ned til van-

det, og gør det muligt at gå i land fra vandsiden. 

Den eksisterende byggemulighed på Sydøen (ca. 19.000 m2) fjernes for 

at give plads til parken og parkeringskælderen. Den eksisterende bygge-

mulighed på Nordøen (ca. 12.000 m2) bevares.  

 

Miljøvurdering  

Der er i henhold til miljøvurderingsloven udarbejdet en miljørapport, 

som vurderer planens påvirkning på grønne områder, dyre- og planteliv 

og mangfoldighed samt overfladevand.  

 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside 

Planforslagene er d.d. offentliggjort på høringsportalen  

https://blivhoert.kk.dk/node/49896 og på www.plandata.dk 

11. november 2019 
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Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 
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byensudvikling@tmf.kk.dk  
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Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-

takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 

3366 1368.  

 

Fra den 11. november 2019 planforslagene desuden fremlagt i: 

  

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 Køben-
havn K 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 11. november 2019 til og med den 6. ja-

nuar 2020. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforsla-

gene. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af 

planforslagene.  

 

På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/49896 ind-

sende 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 opmærk-

som 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 Christianshavns Lokaludvalg inviterer til bor-

germøde, hvor der orienteres om forslagene til lokalplantillæg og kom-

muneplantillæg. Mødet afholdes torsdag den 21. november 2019, kl. 19-

21 i beboerlokalet Bodenhoffs Plads 5, 1430 København K.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lise Laurberg 

Byplanlægger 
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