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Høring vedr. Miljøudspillet ”Miljømetropol”
Kgs. Enghave Lokaludvalg synes, at miljøudspillet er fint og
visionært. Lokaludvalget glæder sig til at der bliver lavet konkrete
handleplaner og konkrete initiativer i Kgs. Enghave/Sydhavnen, som
Lokaludvalget kan kommentere på.
Udspillet giver anledning til følgende bemærkninger indenfor de fire
temaer:
”Verdens bedste cykelby”
Lokaludvalget er helt enige i intentionerne om at være den bedste
cykelby. Derfor kunne Lokaludvalget ønske sig bedre ringruter rundt i
København. Desuden er kommunens kort- og planlægningsmateriale i
mange tilfælde ikke opdateret og reflekterer ikke de faktiske
muligheder for grønne ruter og smutveje på cykel.
Lokaludvalget har derudover følgende forslag til initiativer lokalt i
Kgs. Enghave, som bør forbedres i tråd med udspillets visioner:
• En forlængelse af Valbyruten gennem godsbanearealet
mundende ud i broforbindelsen ved Fisketorvet kombineret
med nogle gode krydsninger undervejs. Ruten er
tilsyneladende projekteret for flere år siden, men vi kender
ikke de reelle tids- og implementeringsplaner. Velplanlagte
cykelruter er vigtige i en bydel, som er mærket af at være
gennemskåret af store trafikerede indfaldsveje.
• Bedre forbindelser for de bløde trafikanter mellem nye og
gamle byområder i Sydhavnen.
• Bedre cykelparkeringsforhold og en massiv oprydningsindsats
på Sydhavn station. Forholdene på Sydhavn station opfordrer i
øjeblikket absolut ikke til at borgerne tager cykel til offentlig
transport, eller at de mange ansatte i de blomstrende
erhvervsområder i det nye Sydhavnen bruger offentlig
transport og en ”stationscykel”.
”Centrum for verdens klimapolitik”
Lokaludvalget er enig i, at Københavns Kommune skal gå forrest med
energirigtigt byggeri. Lokaludvalget finder, at kommunen i nybyggeri
bør stille krav til eventuelle købere om at følge samme gældende
retningslinjer, som kommunalt byggeri og støttet byggeri skal følge
(”Miljø i byggeri og anlæg”). Disse minimumskrav har som bekendt
stor og langvarig betydning for energiforbrug og påvirkning af klima.
Københavns Kommune bør samtidig sikre, at kravene til lufttæthed i
byggeriet dokumenteres af bygherre.
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”En grøn og blå hovedstad”
Lokaludvalget finder det positivt at der arbejdes på, at københavnerne
skal kunne besøge naturområder, parker og strande dobbelt så meget
som i dag. I Kgs. Enghave findes naturområdet lokalt kaldet ”Tippen”.
I kommuneplanen er dele af Tippen udlagt som perspektivområde
med boligbyggeri i 3-4 etager efter 2017. Lokaludvalget ønsker at
dette område i stedet at udlægges som grønt naturområde og således
medvirke til at styrke kommunens biologiske mangfoldighed, bynære
naturadgang og bufferzonen til EU fuglebeskyttelsesområde nr 111.
Ændring af status for området kunne fremme beslutninger og
planlægning af naturplejen af området og udbygning af den
naturpædagogiske anvendelse af området, som pt bremses af ejeren,
Københavns Havn, pga usikkerhed i forhold til områdets fremtidige
status.
Siden planerne om bebyggelser på Tippen blev lavet og siden
indskrevet i kommuneplanen, er der nu opført et helt nyt byområde på
havnearealerne omkring Teglholmen og Sluseholmen, som også de
kommende år vil blive udvidet. Set i lyset af dette nye byområde og de
mange nye beboere/lejligheder er det vigtigt at bevare de resterende
grønne områder i bydelen. Derfor Lokaludvalget ikke, at der er behov
for at bebygge Tippen.
Det skal dog bemærkes, at et mindretal i Lokaludvalget bestående af
Søren Kranker og J. Dinesen mener, at dele af Tippen indeholder så
begrænsede naturværdier, at dele af området godt kan anvendes til at
skaffe nogle af de manglende boliger i København. Byggeriet skal dog
tilpasses, således at de fredede områder bevares og fortsat kan
benyttes som naturområde.
”En ren og sund storby”
Lokaludvalget glæder sig over planerne om at bekæmpe støj. Kgs.
Enghave er en bydel stærkt belastet af tung trafik og støjgener heraf.
Lokaludvalget efterlyser flere visioner for affaldssortering i
København og flere affaldssorteringsforsøg på linie med de forsøg,
der tidligere har været gennemført i Kgs. Enghave og andre bydele.
Lokaludvalget vil opfordre Teknik- og Miljøforvaltningen til at lade
sig inspirere af internationale erfaringer med affaldssortering.
Med venlig hilsen
Lise Granerud
Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg
Side 2 af 2

