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Høringssvar vedrørende Forudgående høring om 

Kommuneplantillæg for Kødbyen 

 

Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe har 

drøftet planerne om ændret anvendelse af delarealer i den Hvide 

Kødby. 

 

Vi ser frem til den ændrede arealanvendelse i den Hvide Kødby, især 

ved området mod Halmtorvet. Det vil muliggøre de eksisterende 

planer om tilpasning af stofbruger-faciliteter til det eksisterende 

behov, herunder også mulighed for døgn-ophold. Planerne kan 

realiseres som ombygning af eksisterende bygninger, som dermed 

ikke vil betyde større ændringer i forholdene for kulturmiljøet og 

øvrige fredede bygninger. 

 

Ved ændret anvendelse af området ved Ingerslevsgade vil højden af 

bygninger have betydning for ejendommene på modsat side af 

Skelbækgade, idet de tidligere har gjort opmærksom på en evt. 

indskrænkning af deres udsigt. Men flere servicetilbud i 

stationsnærhed hilser vi velkommen. 

 

For begge områder gælder dog, at Hvide Kødby i 1991 blev tinglyst 

som kemikalieaffaldsdepot grundet den tunge forurening efter 

gasværksdriften igennem 70 år. 

Det kom ikke mindst bag på Metroselskabet, der i hast ændrede planer 

for anlægs-arbejderne især ved Halmtorvet. 

Koncern Miljø i Region Hovedstaden har senest i maj 2011 fremlagt 

rapporten ”Halmtorv/Kødbyen Redegørelse for forureningssituationen 

i området.” 

Heraf fremgår det, at brud på den nuværende forsegling af 

undergrunden vil medføre frigivelse af forurening, nogle steder med 

betydelig overskridelse af gældende grænseværdier. 

 

Det undrer os, at denne situation ikke fremgår af de hensyn, der er 

nævnt i høringsmaterialet. 
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Det vil i hvert fald med den nuværende situation ikke gøre det muligt, 

at gennemføre grundskole-undervisning eller lignende, som nævnt i 

høringsmaterialet, da det må betegnes som følsom anvendelse. 

 

Da den eksisterende tunge forurening, mest sandsynligt vil betyde 

overskridelse af afgrænsnings-kriterierne for en lang række stoffer, vil 

vi i den forbindelse minde om forpligtigelserne der er affødt af de 

internationale konventioner ved den type forurening (Stockholm-

konventionen, Basel-konventionen) herunder principper om 

forsigtighed og forebyggelse og om opfølgning på EU-kommissionens 

opfordring til medlemsstaterne KOM(2010) 562 af 15. oktober 2010, 

især, da ikke alle stoffer er kortlagt. 

 

Således ser vi frem til, at områderne gennem oprydning vil blive 

renset, såfremt der planlægges nybyggeri på områderne. 

 

Vesterbro Lokaludvalg vil i øvrigt gerne vise til forslag nr. 15 i 

Bydelsplan for Vesterbro 2013, hvor det bl.a. fremgår at 

Lokaludvalget fortsat ønsker at der udarbejdes en helhedsplan for hele 

Kødbyen. Se projektforslaget her: 

http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/viden-og-

erhverv/projektforslag-15-kodbyen/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Vestergaard, 

Formand 

 

Vesterbro Lokaludvalg 

 

http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/viden-og-erhverv/projektforslag-15-kodbyen/
http://www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk/viden-og-erhverv/projektforslag-15-kodbyen/

