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Københavns Kommune 
Økonomiforvaltningen 
Center for Bydesign 
Rådhuset 
1599 København V 
 
 
Vedr. ”Forslag til kommuneplantillæg for Den Hvide 
Kødby”. 
 
Vesterbro Lokaludvalg har behandlet det fremsendte 
høringsmateriale på et åbent møde i lokaludvalgets Teknik- og 
Miljøudvalg den 18. maj 2010 samt på lokaludvalgets ordinære 
møde den 20. maj 2010. 
 
 
Vi skal opfordre Københavns Kommune til at sørge for at der i 
forbindelse med udvikling af og nybyggeri i Den Hvide Kødby 
anvendes de mest restriktive miljø- og bæredygtighedskriterier, 
vi vil bl.a. opfordre til, at der arbejdes med grønne tage og 
lokale vindmøller. Vi henviser endvidere til Vesterbro Klimaplan. 
 
Vi er indforstået med nybyggeri langs Skelbækgade med en 
maksimal bygningshøjde på 4 etager, dog skal vi understrege, 
at vi ikke finder, at der skal etableres yderligere p-anlæg i 
forbindelse med nybyggeriet, idet vi henviser til at Vesterbro i 
forvejen er præget af megen trafik og også henset til, at Den 
Hvide Kødby ligger i umiddelbar nærhed af gode kollektive 
trafikmuligheder som bl.a. Hovedbanegården, Dybbølsbro 
Station og den kommende Metro Cityring, der får station i 
Stampesgade. 
Derimod skal vi opfordre til at der etableres cykelstier i 
Skelbækgade for at bedre cykelforholdene lokalt på Vesterbro, 
men også for at (sammen med anlæg af cykelstier på 
Gasværksvej) vil skabe en god cykelforbindelse fra Østerbro via 
Søerne, Gasværksvej, Skelbækgade, Dybbølsbro, Bryggebroen 
til Islands Brygge og Ørestaden. 
 
Vi vil også foreslå, at der etableres en indgang til Den Hvide 
Kødby fra Skelbækgade i forbindelse med det kommende 
nybyggeri – en indgang, som er tydelig og kan være med til at 
lede folk ind i Den Hvide Kødby. 
 

 
 
den 20. maj 2010 
 
 
 



 Side 2 af 2 

Den Hvide Kødby ligger på særdeles forurenet grund, og vi er 
derfor bekymrede for miljøforholdene og undrer os over, at der 
ikke lægges op til at lave en miljøvurdering. 
 
Vi kan tilslutte os at der i Den Hvide Kødby åbnes op for at der 
kan oprettes nye uddannelsesinstitutioner tilpasset det samme 
publikum som søger til Den Hvide Kødbys gallerier, caféer og 
kreative erhverv i øvrigt. 
 
Afslutningsvis skal vi anmode om, at der åbnes op for, at der 
kan etableres sundhedsfremmende foranstaltninger og 
værestedsfunktioner for svage grupper på Vesterbro i Den 
Hvide Kødby, idet vi henviser til at det vil være oplagt at placere 
sådanne funktioner i bygningerne Halmtorvet 15 og eller 17. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Niels Vestergaard 
formand – Vesterbro Lokaludvalg 

 


