
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

 13. september 2018 

 

Sagsnr. 

2018-0221434 

 

Dokumentnr. 

2018-0221434-4 

 

Sagsbehandler 

Randi Dürr Harpøth 

Byplan Nord 

 

Njalsgade 13 

Postboks 348 

2300 København S 

 

EAN nummer 

5798009809452 

NOTAT 

 

 

Supplerende høring om ændringer i forslag til lokalplan ”Østre 

Gasværk Teatergrund” 

Forslag til lokalplan Østre Gasværk Teatergrund har været i offentlig 

høring i perioden 9. april til 4. juni 2018. Se forslaget på 

https://blivhoert.kk.dk/node/46177 

 

Forslaget muliggør opførelse af ungdomsboliger, teatersal og 

parkeringsanlæg på Østre Gasværk Teaters parkeringsplads. 

  

I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 8 

høringssvar, heraf 2 som medfører mindre ændringer af lokalplanen.  

 

Desuden har Teknik- og Miljøforvaltningen forslag til mindre 

ændringer af lokalplanen. 

 

På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende ændringer til 

lokalplanforslaget:  

 

Miljøforhold 

Erhvervsstyrelsen har i høringsperioden gjort Teknik- og 

Miljøforvaltningen opmærksom på, at der ikke i lokalplanforslaget er 

redegjort for, om Svanemølleværkets drifts- og udviklingsmuligheder 

vil blive påvirket af etablering af boliger ved Østre Gasværk Teater. 

En sådan redegørelse er påkrævet efter bestemmelserne planlovens §§ 

15a og 15b. 

 

Der er derfor udarbejdet rapport, som belyser projektets miljømæssige 

påvirkning af Svanemølleværket. Rapporten påviser, at projektet ikke 

påvirker Svanemølleværkets drifts- og udviklingsmuligheder.   

 

Som følge heraf suppleres lokalplanens redegørelsesdel under afsnittet 

”Miljøforhold” med følgende: 

 

”Påvirkning af virksomheder af national betydning 

Med henblik på at vurdere om realisering af denne lokalplan kan få 

indflydelse på drifts- og udviklingsmuligheder for Svanemølleværket, 

er der foretaget en OML-beregning. Det vil sige en beregning af om 

immissionerne (røg og støj) fra værket overskrider gældende 

retningslinjer. 

https://blivhoert.kk.dk/node/46177
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Beregningerne viser, at immissionerne indenfor en radius af 2.500 m 

omkring Svanemølleværket er langt under de i B-vejledningen anførte 

grænseværdier, og at der er andre områder, hvor immissionerne 

ligger langt højere end i det aktuelle lokalplanområde. Københavns 

Kommune vurderer på den baggrund, at realisering af denne 

lokalplan ikke påvirker Svanemølleværkets drifts- og 

udviklingsmuligheder, herunder at lokalplanen ikke vil medføre 

skærpede miljøkrav til Svanemølleværket.”  

 

Skybrudssikring 

Høringssvar fra HOFOR om afledning af regnvand og skybrudssikring 

betyder, at § 5, stk. 6, punkt b) og § 9, stk. 1, Skybrudssikring, foreslås 

ændret, idet regnvand ikke, som forudsat i lokalplanforslaget, kan 

ledes til skybrudsledning under Strandboulevarden, fordi denne ikke 

har tilstrækkelig kapacitet.  

 

Regnvand skal i stedet ledes mod nordvest gennem Østre Gasværk 

Kvarteret til skybrudsledning mod nord. 

 

Samtidig foreslås § 9, stk. 2, tilføjet bestemmelse om, at ny 

bebyggelse skal skybrudssikres. 

 

Nuværende § 5, stk. 6, punkt b):  

”Terrænet hæves til kote 3,5 – 4,5 mod nord, så det kommer i samme 

niveau som den private fællesvej og adgangsvejen. Terrænet 

etableres, så det skråner mod sydvest”.  

 

Forslag til ændring § 5, stk. 6, punkt b):  

”Terrænet hæves til kote 3,5 – 4,5 mod nord, så det kommer i samme 

niveau som den private fællesvej og adgangsvejen. Terrænet 

etableres, så det skråner mod det nordvestlige hjørne af grunden” 

 

Nuværende § 9, stk.1. Skybrudssikring: 

”Området skal skybrudssikres ved at aflede overfladevand direkte til 

hjørnet af Nyborggade og Strandboulevarden i den sydlige del af 

området, således, at der under et 100-års skybrud maksimalt står 10 

cm vand på terræn.” 

 

Forslag til ændring § 9, stk. 1. Skybrudssikring: 

”Området skal skybrudssikres ved at aflede overfladevand direkte til 

grundens nordvestlige hjørne, således, at der under et 100-års 

skybrud maksimalt står 10 cm vand på terræn.” 

 

Nuværende § 9, stk. 2: 

”Byrum og terræn skal udformes på en måde, så det sikres, at 

regnvand kan håndteres på overfladen.” 
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Forslag til ændring af § 9, stk. 2: 

”Byrum og terræn skal udformes på en måde, så det sikres, at 

regnvand kan håndteres på overfladen. Ny bebyggelse skal 

skybrudssikres til, at der kan stå 10 cm vand på terræn” 

Samtidig ændres afsnittet ”Skybrudssikring” under afsnittet 

”Sammenhæng med anden planlægning og lovgivning” i 

lokalplanforslagets redegørelsesdel med en forklarende tekst i forhold 

til den ændrede afledning af regnvand. 

Vej- og stiforhold 

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger i øjeblikket udførelse af 

den kommende private fællesvej, der etableres nord for 

lokalplanområdet i overensstemmelse med lokalplan nr. 545, ”Østre 

gasværk Kvarteret”, og hvorfra der skal etableres adgang for biler og 

cykler til lokalplanområdet. Den kommende private fællesvej er 

planlagt etableret med fortov på nordsiden og dobbeltrettet cykelsti 

langs sydsiden.  

Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at cyklende til en planlagt 

skøjtehal på nordsiden kan få direkte adgang fra stien. Derfor foreslås 

det, at stien krydser vejen vinkelret via en hævet flade og forløber på 

nordsiden på den vestlige del af strækningen.  

Til brug for denne krydsning inddrages evt. et mindre areal i 

lokalplanforslagets område. Samtidig foreslås der etableret fortov på 

sydsiden på den vestlige side af vejen indenfor nærværende lokalplans 

område. Dette betyder ændringer af bestemmelserne i § 4, stk. 1, og 

stk. 3., punkt. c) samt tegning nr. 3 – Vejforhold, stier og parkering 

(bilag 1). 

Nuværende § 4, stk. 1., Vejadgang og udlæg af stier: 

”Adgang til lokalplanområdet sker fra overkørsler fra planlagt 

adgangsvej og planlagt privat fællesvej i Østre Gasværk Kvarteret. 

Overkørsler placeres som vist på tegning nr. 3. 

Der udlægges areal til stier og forbindelser som vist på tegning nr. 3. 

Stier og forbindelser skal være offentligt tilgængelige.”  

Forslag til ændring af § 4, stk. 1., Vejadgang og udlæg af stier: 

”Adgang til lokalplanområdet sker fra overkørsler fra planlagt 

adgangsvej og planlagt privat fællesvej i Østre Gasværk Kvarteret. 

Overkørsler placeres som vist på tegning nr. 3. 

Der udlægges areal til fortov, stikrydsning, stier og forbindelser som 

vist på tegning nr. 3. 

Stier og forbindelser skal være offentligt tilgængelige.”  

Nuværende § 4, stk. 3. Udformning af pladser, veje og stier: 

”c) Stier skal anlægges med en bredde på mindst 2 m. Forbindelser 

skal anlægges med en bredde på mindst 1,5 m.” 
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Forslag til ændret § 4. stk. 3.Udformning af pladser, veje og stier: 

”c) Areal til stikrydsning udlægges med en bredde og en dybde mindst 

4 m. Fortov og stier skal anlægges med en bredde på mindst 2 m. 

Forbindelser skal anlægges med en bredde på mindst 1,5 m.” 

Lokalplantegning nr. 3 – Vejforhold, stier og parkering 

Tegningen suppleres med markering af fortovsforløb og et areal, der 

helt eller delvist kan inddrages i forbindelse med stikrydsning, se 

bilag. 

Supplerende høring: 

Der kan foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag efter 

den offentlige høring i medfør af planlovens § 27, stk. 2.  

Kommunen har vurderet, at det er nødvendigt at høre 

Erhvervsstyrelsen, HOFOR og de berørte ejere af ejendommene om 

forslagene til ændringerne forud for endelig vedtagelse af 

lokalplanforslaget.  

Høringsmaterialet er tilgængeligt på 

https://blivhoert.kk.dk/node/47314 hvor høringssvar kan indsendes. 

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få høringsmaterialet 

tilsendt ved at kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller 

telefon 3366 1296. 

Høringssvar kan desuden indsendes på følgende adresse: 

Byens Udvikling, Center for Byplanlægning 

Postboks 348 

1503 København V 

eller e-mail: byensudvikling@tmf.kk.dk 

Høringssvar skal være modtaget senest den 29. oktober 2018. 

Med venlig hilsen 

Randi Dürr Harpøth 

Byplanarkitekt 

Bilag: Nuværende tegning nr. 3 og forslag til ændring af tegning nr. 3 

https://blivhoert.kk.dk/node/47314
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk

