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Høringssvar vedrørende kommuneplantillæg: Køleanlæg i Den 

Hvide Kødby 

Vesterbro Lokaludvalg og Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe har 

behandlet det forelagte Kommuneplantillæg om omlægning af 

køleanlægget, VVM-vurderingen og Risikovurderingen for det. 

 

Vi er positive overfor, at køleanlægget dermed gøres lovligt. Vi 

værdsætter også, at Vesterbro Lokaludvalgs tidligere forslag til 

omlæggelse af anlægget er indgået i vurderingen. 

 

Som det fremgår, vil begge alternativer være mulige, hvorved 

decentrale anlæg ville mindske risikoen betragtelig. Vi anerkender 

også, at energi-betragtninger er indgået i det fremlagte forslag, hvor 

decentrale anlæg muligvis vil være mindre energieffektive. Det skal 

dog stadig sammenholdes med den overkapacitet, som det nuværende 

anlæg udgør, også i sin foreslåede ændring. 

 

Vi hilser velkommen, at ammoniakken trækkes væk fra slutbrugerne, 

idet det forbedrer sikkerheden. Men at den centrale del stadig baseres 

på ammoniak i betydelige mængder, udgør fortsat en risiko, der er 

vurderet afhængig af anvendelsesområde og afstand til anlægget. 

Generelt efterlader selve risikovurderingen stadig en del Vesterbroere 

og andre, der benytter området med en usikkerhed. Et worst-case-

scenarie med det ammoniak-baserede anlæg vil stadigvæk have 

mareridtsagtige konsekvenser. 

 

Den mindste risiko og dermed mest fremtidssikrede løsning ville have 

været alternativet med at udskifte al ammoniak med det ufarlige 

glykolbaserede kølemiddel, især i betragtning af de visioner, som 

fremlægges for den Hvide Kødby. 

 



 

 Side 2 af 2 

Støjbelastningen af det centrale køleanlæg bliver med det forelagte 

projektforslag uforandret og er stadig utilfredsstillende ved den 

påtænkte fremtidige anvendelse. 

 

Det anerkendes, at også de kulturhistoriske værdier ikke bliver 

væsentligt forandrede. 

  

Fremtidig anvendelse  

Hvad den generelle strategi for området angår, vil vi gøre opmærksom 

på, at områdets klassificering som forurenet grund også har andre 

konsekvenser. 

 

Således er der i Region Hovedstadens rapport fra maj 2011 i 

poreluftsundersøgelser påvist forurenings-koncentrationer, der 

overstiger tilladte arbejdspladskoncentrationer med op til 100 gange. 

(Halmtorvet/Kødbyen, Redegørelse for forureningssituationen i 

området, s. 42) 

”I udeluftsprøverne er der påvist overskridelse af AK 

(arbejdspladskoncentrationer) for benzen, totalkulbrinter, TCE og 

PCE”. (s. 42ff) 

Det burde indgå i overvejelserne for den fremtidige anvendelse, 

herunder oprettelse af uddannelsesinstitutioner. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Vestergaard 
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