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Ansøgning om etablering af brygge, bolværk og husbåde 

omkring Kuglegården 

 

Hermed ansøges om anlæg af ny brygge mod Arsenalgraven, nyt bolværk mod Proviantmagasingraven 

samt etablering af i alt 8 pladser til husbåde i de pågældende kanaler (‐se Bilag nr. 1). Nedenfor beskrives 

baggrunden for de ansøgte anlægsarbejder, der begrundes i områdets særlige historiske karakter og et 

ønske om at styrke det kulturhistoriske miljø, som gør Holmen enestående. Vedlagt er historiske kort samt 

tegninger, der beskriver de fremtidige forhold. 

 

PROJEKTSETS BAGGRUND 

Baggrunden for indeværende ansøgning er den projektlokalplan, som over en årrække er udviklet i tæt 

dialog med Københavns Kommune og endeligt godkendt d. 4. juli 2019. I forbindelse med udarbejdelsen af 

Lokalplan 331, tillæg nr. 4 vedrørende omdannelsen af Kuglegården, er der udarbejdet en landskabsplan, 

der har til formål at sikre offentlig adgang til det forhenværende militærområde, der tidligere var lukket for 

offentligheden. Det drejer sig både om det fredede gårdrum, men også arealet langs kanalerne, der ligger 

omkring Kuglegården. De nye bygninger på Kuglegården og omlægningen af landskabet skal på simpel vis 

bidrage til at fremhæve anlæggets oprindelige karakter og klart definerede møde med vandet. 

I lokalplanen er der angivet to muligheder for at anlægge nye brygger i området, dels mod Arsenalgraven 

og dels mod Proviantmagasingraven.  

Mod Arsenalgraven kan den eksisterende brygge, der strækker sig fra Kongeporten mod nord, forlænges 

mod syd så den løber i hele kanalens længde foran de gamle magasinbygninger. Således genskabes den 

oprindelige symmetri i kajanlægget foran Kuglegårdens historiske hovedfacade, der ligeledes er 

symmetrisk opbygget omkring Kongeporten. For at understrege Kongeporten, er der yderligere givet 

mulighed for at udvide bryggen lokalt i aksen foran denne, hvor den oprindelige ankomstbro fra 

Christiansholm til Arsenaløen lå. Det gamle brofæste er fortsat synligt i bolværket, og vil blive fremhævet 

af det fremskudte dæk i bryggen. 

Mod Proviantmagasingraven genskabes den oprindelige gennemgående kant mod vandet, ved at etablere 

en brygge i den forsætning af bolværket, der blev etableret omkring 1950. Forsætningen af bolværket 

betød at den oprindelige linje langs Proviantmagasingraven, der fortsatte i Snedkergraven, blev brudt, og 

der opstod en asymmetri omkring kanalen ved broen til Frederiksholm. Ved at genetablere en 

gennemgående kant mod Proviantmagasingraven, genskabes det oprindelige harmoniske udtryk omkring 

vandrummet, der således igen indrammes af to parallelle kanter, der fortsætter i Snedkergraven og 

markerer en klart defineret overgang mellem Arsenaløen og Frederiksholm. For at forstærke oplevelsen af 

en gennemgående kant langs kanalen, og dermed indramningen af vandrummet, ønsker man at etablere 

et bolværk fremfor en brygge, således at kajkanten bliver gennemgående i hele Proviantmagasingravens 

længde. 

 

HISTORIEN 
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I slutningen af 1600‐tallet flyttes flådens leje fra Bremerholmen til Christiansholm og anlæggelsen af 
Arsenaløen påbegyndes (‐se Bilag nr. 2). Arsenaløen er den første i en række landvindinger, der over 
de næste 300 år kommer til at udgøre den ”ø‐gruppe”, vi i dag kender som Holmen. Som led i det nye 
militære prestigeprojekt får arkitekt, Philip de Lange, til opgave at tegne Søarsenalet, de første 
magasinbygninger på Arsenaløen, der skal forsyne flådens skibe med ammunition og proviant og vise 
den enevældige konges magt.  
 

Søarsenalet, i dag kendt som Kuglegården, er et stramt symmetrisk anlæg opført omkring 
”Kongeporten”, der markerer ankomsten til Arsenaløen fra Christiansholm, som på dette tidspunkt er 
forbundet via en bro i anlæggets centrale akse. Søarsenalets bygninger er opført i tråd med 1700‐tallets 
og barokkens idealer, hvor symmetrien var et vigtigt element ikke blot i arkitekturen, men også i de 
landskabelige anlæg. I Søarsenalets tilfælde ses symmetrien således også i det omkringliggende bolværk 
og broen, hvorfra man ankommer til anlægget. 
 

Byggeriet opføres i to etaper. Først opføres selve Arsenalet og Kongeporten ved ankomsten fra 
Christiansholm, og senere, efter Philip de Langes død, tilføjes de to magasinbygninger mod 
henholdsvis Trangraven og Proviantmagasingraven og anlægget afsluttes af en mur mod øst. 
Omkring Søarsenalet anlægges et bolværk, der følger bygningernes regelrette geometri og 
understreger deres taktfaste facaderytme. 
 

Det øvrige Holmen udbygges i takt med efterfølgende årtiers landvindinger, der foregår som 
opfyldninger langs de nye bolværker, hvor skibene kan komme til og fra, hvilket betyder at 
bebyggelsen opføres som randbebyggelse på de nye holme. Kanalerne, der deler disse holme, 
fremstår som skarpt skårne linjer, der følger den overordnede regelrette bygningsstruktur i området, 
som er præget af lige linjer og lange kig langs kanalerne. 
 

Først med industrialiseringen i sidste halvdel af 1800‐tallet fortættes Holmen indadtil med 
værksteder, smedjer og egentlige produktionshaller. De nye industribygninger forbindes af en intern 
banestrækning, som rygraden i det militære anlæg, hvor Danneskiold‐Samsøes Allé ligger i dag.  
 

Broforbindelser på tværs af kanalerne etableres og fjernes løbende efterhånden, som Holmen udbygges 

og fortættes. På samme måde udskiftes bolværk langs kanalerne og ændres i højden, så de svarer til de 

funktionelle krav, der er i samtiden.  

I de senere år er bolværker blevet ændret og udvidet flere steder i området i forbindelse med anlæg af nye 

broer til brug for gående og cyklende. Udviklingen af Christiansholm har medført en omlægning af 

Trangravsvej, hvor den eksisterende stenkastning mod Trangraven syd for Kuglegården, er blevet 

erstattet af en spunsvæg, der strækker sig fra Værftsbroen i øst til Trangravsbroen i vest. Således er der 

skabt en gennemgående kant mod Trangraven, der binder kanalens rum sammen og klart definerer 

Kuglegårdens og Arsenaløens møde med vandet.  

På samme måde er det ambitionen, med de ovenfor beskrevne tiltag, at skabe simple og 

sammenhængende kajforløb langs både Arsenalgraven og Proviantmagasingraven, der indrammer 

vandrummene omkring Kuglegården, og fremhæver det unikke historiske miljø, som findes langs 

kanalerne omkring Arsenaløen. 
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HUSBÅDE OG HISTORISKE SKIBE 

Historisk set har kanalerne på Holmen været tæt pakket med skibe, der blev forsynet og serviceret fra de 

mange magasiner og værksteder på land. Langs bolværkerne har der således været en hektisk aktivitet og 

færdsel mellem både og bygninger, der sammen har indrammet et rum langs kanalerne.  

Som en helt central del af transformationen af de fredede magasinbygninger på Kuglegården er de 

oprindelige porte mod vandet blevet genetableret, så man tydeligt oplever bygningernes historiske 

relation til vandet. De nye bygninger, som er beskrevet i lokalplanen, er udformet og placeret, så de 

afslutter det historiske anlæg omkring Kuglegården, og er ligeledes åbne i stueplan mod arealet langs 

kajen.  

For yderligere at styrke det kulturhistoriske miljø omkring Arsenaløen og genskabe fornemmelsen af det 

historiske rum omkring kanalerne, er der i lokalplanen for Kuglegården indskrevet en mulighed for at 

placere op til 8 husbåde af historisk karakter i Arsenalgraven og Proviantmagasingraven. Grundet 

kanalernes varierende bredde må husbåde i Arsenalgraven maksimalt være 10 m bredde og husbåde i 

Proviantmagasingraven må maksimalt være 6 m bredde. I Proviantmagasingraven ligger allerede husbåde 

langs den nordlige kaj i 6 meters bredde. Et udlæg til husbåde langs den sydlige kaj mod Kuglegården vil 

give en sejlrende på 9 meter, hvilket er ca. 1,5 meter bredere end sejlrenden i den nærliggende kanal, 

Wilders Kanal, på Christianshavn, der er ca. 7,5 meter (‐se Bilag nr. 3). 

 

PROJEKTETS STADE 

I forbindelse med renoveringen af det historiske bolværk mod Arsenalgraven er den eksisterende brygge, 

der strækker sig fra Kongeporten til brofæstet ved Proviantbroen, midlertidigt nedtaget. Bryggen har et 

areal på ca. 180 kvm. Til sammenligning er det areal, som søges inddæmmet mod Proviantmagasingraven 

ved at videreføre det eksisterende bolværk, ca. 150 kvm (‐se Bilag nr. 4). 



Bilag nr. 1

Situationsplan - 1: 1.000 @ A3



1761 - Geddes eleverede kort

Kortet viser Christiansholm, Frederiksholm og den 
nyligt anlagte Arsenalø med de to magasinbyg-
ninger omkring Kongeporten

1769 - København og borgervæbningens faner

Kortet viser den første udvidelse af Arsenaløen og 
Søarsenalets to nye sidefløje mod nord og syd, der 
indrammer et gårdrum mod øst.

1850 - Kjøbenhavn med Forstæder

Kortet viser den store udvidelse af Arsenaløen og 
Frederiksholm samt Christianshavn, hvorved kana-
lerne omkring Søarsenalet opstår.
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1854 - København

Kortet viser nye bygninger på Arsenaløen og Fre-
deriksholm, som er orienteret mod kanalerne, der 
fremstår med klart definerede kanter.

1879 - København og omegn

Kortet viser vejforbindelsen til Christiansholm langs 
Trangraven samt den nye bro til Frederiksholm og 
broerne ved portvagten mod Christianshavn.

1929 - København, Turistkort

Kortet viser udbygningen af vejnettet på Arsenalø-
en samt smedjen, der afslutter Kuglegården mod 
øst.
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1901-1945 - Lavkantkort

Kortet viser den nye broforbindelse til Frederiks-
holm samt Danneskiold-Samsøes Allé, der krydser 
den skarpt skårne kanal.

1939 - København

Kortet viser udbygningen af smedjer og værksteder 
på Kuglegården.

1953-1976 - 4 cm kort

Kortet viser forsætningen af bolværket mod Provi-
antmagasingraven i forbindelse med udskiftning af 
broen til Frederiksholm.
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1977-1985 - 4 cm kort

Kortet viser udbygningen af smedjer og værkste-
der på Kuglegården samt øvrig bygningsmæssig 
fortætning på Arsenaløen.

1986-2001 - 4 cm kort

Kortet viser udbygningen af smedjer og værkste-
der på Kuglegården samt anlæg af lystbådehavn i 
Trangraven.

2019 - Luftfoto

Kortet viser den igangværende ombygning på Chri-
stiansholm og omlægningen af Kuglegården.

Bilag nr. 2



Bilag nr. 3



Bilag nr. 4



1

Lotte Beck Olsen

Fra: Johan Gjøde <johan@gpark.dk>
Sendt: 10. august 2021 11:40
Til: Lotte Beck Olsen
Cc: Lasse Lings; Rasmus Mogensen
Emne: Kuglegården - VVM
Vedhæftede filer: vvm.pdf

Hej Lotte 
 
Hermed VVM‐notat vedrørende anlæg af brygge og bolværk ved Kuglegården.  
 

Giv endelig lyd hvis du mangler yderligere information 😊 
 
De bedste hilsner 
Johan 
 
T: 28976538 
 
Gjøde & Partnere 
Arkitekter 
 
Høegh‐Guldbergs Gade 65 
8000 Aarhus C  



 

 

 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er 
omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete pro-
jekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for 
sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hen-
syntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (vedlagt) Projektet består i at anvende de eksisterende kajanlæg til Kuglegården samt ny 

træbrygge, som angivet i gældende lokalplan Holmen II, tillæg 4. Kajanlæg-
gene suppleres med nødvendige standere til el og vand samt afløb til skibe og 
husbåde.  
 
Træbryggen i Arsenalgraven etableres som en let trækonstruktion på pæle i 
forlængelse af den eksisterende brygge, således at den fremstår som et selv-
stændigt element i forhold til havnepromenaden. Der etableres 5 eller flere ud-
tag med vand, el og afløb. 
 
I Proviantmagasingraven udføres bolværk i stedet for træbrygge, altså en for-
længelse af det eksisterende bolværk. Der etableres 5 eller flere udtag med 
vand, el og afløb. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Byggeselskab Mogens de Linde 
Jens Baggesens Vej 88F, 2. sal 
8200 Århus N 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
kontaktperson 

Lasse Lings 
Byggeselskab Mogens de Linde 
Jens Baggesens Vej 88F, 2. sal 
8200 Århus N 
 
Tlf. 86165700 / 21663260 
 
info@delinde.dk / lasse@delinde.dk  

Projektets adresse, matr. nr. og ejer-
lav. For havbrug angives anlæggets 
geografiske placering angivet ved koor-
dinater for havbrugets 4 hjørneaf-
mærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Danneskiold-Samsøes Alle 1, 1434 København. 
Matr. 592, Christianshavns Kvarter, København 

Projektet berører følgende kommune 
eller kommuner (omfatter såvel den el-
ler de kommuner, som projektet er pla-
ceret i, som den eller de kommuner, 
hvis miljø kan tænkes påvirket af pro-
jektet) 

Københavns Kommune 

Oversigtskort i målestok 1:50.000   
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Kortbilag i målestok 1:10.000   

 
 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og program-
mer og konkrete projekter (VVM). 

 x  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM). 

x  10l: Uddybning og opfyldning på søterritoriet  
 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 
arealer, som projektet omfatter angives 
navn og adresse på de eller den på-
gældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

Projektet er inddragelse af søterritorium.  
Nærmeste Matrikel er nummer 592, Christianshavns Kvarter, København 
Ejers af Byggeselskab Mogens de Linde A/S 

2. Arealanvendelse efter projektets rea-
lisering. Det fremtidige samlede bebyg-
gede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede 
areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projek-
tet i m2 

Mod Arsenalgraven opføres 82,5 meter ny træbrygge i forlængelse af eksiste-
rende brygge, som er midlertidig nedtaget pga. renovering. Bryggen bliver med 
en bredde på 3,5 meter, og udvider sig lokalt foran kongeporten til et lille dæk, 
som måler ca. 8 * 8 meter. I alt etableres der ca. 305 m2 ny træbrygge. Den 
eksisterende brygge, som midlertidig er nedtaget, er ca. 290 m2. 
 
Mod Proviantmagasingraven udføres 53 meter bolværk med en dybde på 2,8 
meter som forlængelse af eksisterende bolværk. Dybden på Proviantmagasin-
graven er på ca. 5 meter. Arbejdet udføres som stålspuns med friholderværk af 
20 * 20 cm tømmer, som eksisterende bolværk. Hammer udføres af granit. Der 
fyldes op bag bolværk og afsluttes med en sti med belægning af slotsgrus, som 
eksisterende sti. I alt opfyldes et areal på 140 m2.   
 

3. Projektets areal og volumenmæssige 
udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet 
fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i 
ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 

Mod Arsenalgraven etableres ca. 305 m2 ny træbrygge på pæle i niveau med 
eksisterende brygge. Den eksisterende brygge, som midlertidig er nedtaget, er 
ca. 290 m2 
 
Mod Proviantmagasingraven etableres 140 m2 sti oven på opfyldning.  
 
Opfyldningen etableres med sti med belægning af slotsgrus, så niveauet passer 
med eksisterende stier i området. 
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Projektets maksimale bygningshøjde i 
m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 
4. Projektets behov for råstoffer i an-
lægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type 
og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperio-
den 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperi-
oden 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, søer, hav i anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperio-
den 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – 
mm/åå  

Til opfyldningen mod Proviantmagasingraven skal der anvendes opfyldningsma-
teriale på i alt 2,8 * 53 * 5 meter = ca. 700 m3 
 
Opfyldningsmaterialet er ren jord og stabilgrus. 
 
Herudover skal der anvendes træ til etablering af ny træbrygge på pæle på ca. 
305 m2. Den eksisterende brygge, som midlertidig er nedtaget, skal der anven-
des ca. 290 m2 træ i forbindelse med renoveringen. 
 
Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo september 2021. 

Projektets karakteristika  Tekst  
5. Projektets kapacitet for så vidt angår 
flow ind og ud samt angivelse af place-
ring og opbevaring på kortbilag af rå-
stoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfa-
sen 
Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i drifts-
fasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Proviantmagasingraven: 
Bolværket udføres med stålspuns med friholderværk af 20 * 20 cm tømmer.  
Hammer udføres af granit. Bag bolværket fyldes der op med ren jord og stabil-
grus. 
 
Der skal anvendes ca. 770 m3 ren jord og stabilgrus svarende til ca. 1300 tons.  
 
Arsenalgraven: 
Bolværk etableres af træpæle, strækbjælker, hammer, fodleder og dækplanker 
af hårdttræ. 
 
Når anlægget er etableret, skal der ikke benyttes yderligere råstoffer. 
 

6. Affaldstype og årlige mængder, som 
følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til 
vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Der vil ikke være affald i driftfasen. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning? 

 x Ikke relevant 

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

 x Ikke relevant 
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9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i bran-
chebekendtgørelsen? 

  Ikke relevant 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

 x Ikke relevant 

11. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BREF-dokumenter? 

  Ikke relevant 

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 x  

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
13. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner? 

  Ikke relevant 

14. Er projektet omfattet af en eller 
flere af Miljøstyrelsens vejledninger el-
ler bekendtgørelser om støj eller even-
tuelt lokalt fastsatte støjgrænser? 

x  I anlægsfasen vil projektet være omfattet af Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra Virksomheder".  
 
Herudover er der ”Bygge- og anlægsforskrift i København” fra 2016, 
som omfatter støj, vibration og støvfrembringende aktiviteter i forbin-
delse med offentlig og private bygge- og anlægsarbejde. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne over-
holde de eventuelt lokalt fastsatte vej-
ledende grænseværdier for støj og vi-
brationer? 

x  Der vil i forbindelse med etablering af træbrygge og bolværk være støj. 
Det forventes at støjkravene overholdes. 

16. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
støj og vibrationer? 

x  Der vil i forbindelse med etablering af træbrygge og bolværk være støj i 
forbindelse med transport, håndtering af materialer samt ved selve etab-
leringen af træbrygge og bolværk. Det forventes at støjkravene overhol-
des. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrel-
sens vejledninger, regler og bekendt-
gørelser om luftforurening? 

 x  

18. Vil anlægsarbejdet kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

x  Anlægsarbejdet udføres indenfor Københavns Kommunes miljøzone. 
Dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler skal have monteret et parti-
kelfilter for at få adgang til miljøzonerne. Det gælder både danske og 
udenlandske køretøjer. Ved overholdelse af disse krav forventes emissio-
nen fra transporter m.v. ikke at give anledning til luftforurening i væ-
sentlig grad. 

19. Vil det samlede projekt, når an-
lægsarbejdet er udført, kunne over-
holde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening?  

  Ikke relevant.  

20. Vil projektet give anledning til støv-
gener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x I anlægsperioden kan der forekomme støj fra håndtering af grus/jord til 
etablering af bolværk. Der forventes ikke støjgener i væsentligt omfang. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
21. Vil projektet give anledning til lugt-
gener eller øgede lugtgener 

 x Der forventes ikke lugtgener i forbindelse med etablering af træbryggen 
eller bolværket. 
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I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 
22. Vil anlægget som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften 
og nattetimer vil kunne oplyse nabo-
arealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af træbrygge og bolværk vil 
ske i dagtimerne. Der kan være behov for lys såfremt anlægsperioden 
strækker sig ind i vinterperioden.  
 

23. Er anlægget omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

 x  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lo-
kalplanens generelle formål? 

x  Området er omfattet af lokalplan Holmen II, tillæg 4. 
 
§5 stk. 1 Bolværk:  
Opfyldninger skal afgrænses med bolværker. Afgrænsningen mod hav-
nen og kanaler skal udføres med lodrette kajsider (bolværk) afsluttet 
med bolværkshammer i granit eller hårdt træ. Den synlige del af kajsi-
derne skal beklædes med granit, anden form for sten eller træ. 
 
§5, stk. 2 Træbrygger: 
I Arsenalgraven skal der etableres en 3,5 m bred træbrygge. Træbryg-
gen kan udvides til i alt 8 m. 
 
Anmeldelsen om etablering af bolværk og træbrygge er således i over-
ensstemmelse med gældende lokalplan. 
 

25. Forudsætter projektet dispensation 
fra gældende bygge- og beskyttelses-
linjer? 

 x  

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarealer? 

 x  

27. Vil projektet kunne udgøre en hin-
dring for anvendelsen af udlagte råstof-
områder? 

 x  

28. Er projektet tænkt placeret inden-
for kystnærhedszonen? 

x  Området ligger inden for kystnærhedszonen.  
 
Etablering af bolværk og træbrygge vurderes ikke at medføre nogen vi-
suel påvirkning af kysten.  
 
Etablering af bolværk samt træbrygge er i overensstemmelse med gæl-
dende lokalplan, hvor forholdet til kystnærhedszonen også er vurderet til 
ikke at medføre nogen visuel påvirkning af kysten. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
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29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, 
som danner eller indenfor et rimeligt 
tidsrum ville danne sluttet skov af høj-
stammede træer, og arealet er større 
end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

  x  

30. Vil projektet være i strid med eller 
til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? 

  x Der er ingen verserende fredningssager. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste beskyttede naturtype i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

   Ca. 430 meter til nærmeste beskyttede sø mod øst. 

32. Er der forekomst af beskyttede ar-
ter og i givet fald hvilke? 

 x  Der kan forekomme flagermus i hule træer og træer med spættehuller i 
perioden 1. november – 31. august.   
 
I forbindelse med etablering af bolværk og træbrygge vil der ikke fældes 
træer. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ påvirk-
ning af flagermus. 
 
Der forventes ikke andre bilag IV-arter i området, der vil kunne påvirkes 
af projektet. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

   Kanalerne i København er fredede, dog er Arsenalgraven og Proviantma-
gasingraven ikke omfattet af fredningen. Mellem projektet og fredningen 
er der ca. 16 meter dvs. omkring bredden af Trangravsvej.  
 
Fredningen omfatter Nyhavn, kanalerne omkring Slotsholmen og Christi-
anshavn.  
 
Fredningen er skabt for bl.a. at give rammer for etablering af husbåde 
samt at værne om rekreative interesser og naturkvaliteter m.v. 
 
Udover at kanalerne er fredede, er hele området registreret som kultur-
arvsareal. Kulturarvsarealer er ikke fredede, men kan rumme fredede 
fortidsminder. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde 
med skjulte fortidsminder. 
 
Kulturarvsarealerne har som funktion at advare potentielle bygherrer 
om, at der er væsentlige fortidsminder i et område, og at det kan være 
hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet, så fortidsminderne beva-
res på stedet. Kriterierne for udpegningen er f.eks. bevaringstilstand, 
bylag og kulturhistorie.   
 
Holmen er af Kulturarvsstyrelsen i 2007 udpeget som et af de 25 natio-
nale industriområder, der illustrerer den danske industrihistorie i perio-
den 1840-1970. Kulturarvsstyrelsen begrunder bl.a. udpegningen med, 
at Holmen er den ældste og længst fungerende arbejdsplads i Danmark 
og var det førende teknologicenter i Danmark i 1700- og 1800-tallet, 
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hvorfra ny teknologi blev spredt og har bevarede bygninger, der afspej-
ler flere af de vigtigste perioder i Danmarks industrialisering. 
 
Kuglegården, tidligere Søarsenalet, med hovedfløjen mod Arsenalgraven 
og de to sidefløje er fredet. 
 
Det eksisterende bolværk er etableret omkring år 1938 med stålspuns 
og hammer af granit, som beskrevet i det nuværende projekt. 
 
Det vurderes, at etablering af bolværk og træbrygges ikke vil have en 
væsentlig indvirkning på fredningerne. 
 
Gældende lokalplan foreskriver også hensynet til fredede bygninger og 
projektet er i overensstemmelse hermed. I forbindelse med lokalplanen 
er det vurderet, at Lokalplanen vil have en ikke væsentlig negativ på-
virkning af fredningerne. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste internationale naturbeskyt-
telsesområde (Natura 2000-områder, 
habitatområder, fuglebeskyttelsesom-
råder og Ramsarområder). 

   Der er over 6,5 km til nærmeste internationale beskyttelsesområde, som 
er: 
Natura2000 – Fuglebeskyttelsesområde, Saltholmen og omliggende hav 
Natura2000 – habitatområde, Saltholmen og omliggende havn. 
Projektet vurderes ikke at have en påvirkning af internationale naturbe-
skyttelsesområder. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger 
af overfladevand eller grundvand, 
f.eks. i form af udledninger til eller fysi-
ske ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

  x Arsenalgraven og Proviantmagasingraven hører til vandoplandet for 
Amager og Christianshavn. I 2011 er der lavet en basisanalyse af Kø-
benhavns Havn. Omkring projektområdet er der fundet ålegræs og for-
skellige fisk og andre dyr og planter.  Sedimentet omkring projektet er 
meget stærkt forurenet. 

I 2018 er der givet tilladelse til at oprensning af havneslam fra Arsenal-
graven mod Papirøen mod nord og øst. Dette projekt er orienteret mod 
øst i forhold til Papirøen. 

I forbindelse med etablering af træbryggen skal der hamres pæle ned, 
hvor det ikke kan undgås at ophvirvle bundsediment kortvarigt. Det vur-
deres dog, at det ikke giver en væsentlig negativ påvirkning af vandkva-
liteten. 

I forbindelse med etablering af bolværk skal der først hamres en spuns 
ned, som også medfører ophvirvling kortvarigt men den vurderes ikke at 
give en væsentlig negativ indvirkning på vandkvaliteten. Herefter sker 
der opfyldning med fyldmateriale, hvor spunsen vil modvirke evt. op-
hvirvling af sediment. 
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Projektet vil i ikke væsentlig grad påvirke Arsenalgraven og Proviantma-
gasingraven, da der etableres en træbrygge med pæle samt et bolværk. 
Både træbryggen og bolværket er bygværker i mindre udstrækning.  

Begge grave betragtes som søer.  

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

 x  

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

x  Landområder er kortlagt jordforurening V2 og er også omfattet af områ-
deklassificering. Der vil ikke i forbindelse med projektet skulle bortgraves 
jord, men alene lægges til eksisterende kajkant. På den baggrund vur-
deres det ikke, at jordforureningen vil have indflydelse på projektet. 

38. Er projektet placeret i et område, 
der i kommuneplanen er udpeget som 
område med risiko for oversvømmelse. 

x  Københavns Kommune har i forlængelse af Klimatilpasningsplanen i 
2011 vedtaget en skybrudsplan i 2012 og efterfølgende skybrudskonkre-
tiseringer for byens 7 vandoplande.   
 
Skybrudskonkretiseringerne beskriver projekter, der skal sikre, at Køben-
havn højst oplever skadevoldende oversvømmelser ved skybrud én gang 
hvert 100. år. I praksis betyder det, at når alle projekterne er gennem-
ført i ca. 2040, vil der under et 100-års skybrud højest stå 10 cm vand i 
gennemsnit på offentligt tilgængelige arealer, undtagen på skybrudsveje 
og bassiner. Lokalplanområdet skal sikres mod oversvømmelse som 
følge af skybrud ved udformning af byggeri og terræn på en sådan 
måde, at vandet håndteres på overfladen og strømmer væk fra bygnin-
ger. 
 
I gældende lokalplanområde er der indarbejdet planbestemmelser for at 
sikre området mod oversvømmelse fra skybrud, stigning af grundvands-
stand, stormflod. 
 
I projektet, der omhandler bolværk og træbrygge er der ingen planbe-
stemmelser i forhold til risiko for oversvømmelse, og det vurderes at en 
eventuel oversvømmelse ikke vil have indvirkning på projektet, da det i 
forvejen er designet til det marine miljø. 

39. Er projektet placeret i et område, 
der, jf. oversvømmelsesloven, er udpe-
get som risikoområde for oversvøm-
melse? 

x  Køge Bugt – København er omfattet af risikoområderne.  
 
For projektområdet er der vurderet en meget lav risiko for oversvøm-
melser i forbindelse med havvandsstigning. 
 
Kanalerne betragtes som søer, og de er derfor ikke med i risikoområder 
for vandløb. 
 
Samlet set er der en sårbarhed på lav. 
 
Det vurderes, at en oversvømmelse ikke vil have indvirkning på projek-
tet, da det i forvejen er designet til det marine miljø. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
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40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen med 
det ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

 x Der er anlægsarbejde i gang på Papirøen og på Den Sydlige Dokø som 
også berører søterritorier. 
 
På Papirøen gav Kystdirektoratet i 2018 tilladelse til oprensning af sedi-
ment mod Arsenalgraven mod nord og øst. Fjernelse af sediment vil ske 
indenfor en lukket kasse, da der arbejdes bag spuns. Tilladelsen er med-
delt på nogle vilkår, hvorfor der kan vurderes, at arbejdet med fjernelse 
af sediment m.v. kan udføres uden konsekvens for vandmiljøet og bade-
vandskvaliteten i Københavns Havn. Anlægsarbejdet vil være udført om-
kring julen 2020 – altså før dette projekt skal etableres. 
 
På Den Sydlige Dokø gav Kystdirektoratet i 25. november 2020 tilladelse 
til udvidelse af bro over Kanal syd ved Operaen samt opfyldning ved Den 
Sydlige Dokø. Kystdirektoratet har i tilladelsen skrevet, at ved denne 
vurdering har de blandt andet lagt vægt på, at projektet er beliggende i 
Københavns Havn, og at der derfor ikke forventes en høj biodiversitet på 
havbunden. Det vurderes derfor, at inddragelsen af en mindre del af 
havbunden til projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirknin-
ger på området.  
 
Den første af Kystdirektoratets afgørelser for Den Sydlige Dokø blev på-
klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som hjemviser sagen til for-
nyet behandling  den 26. juni 2020 med baggrund i følgende: 
 

- At der ikke er foretaget en tilstrækkelig vurdering af de miljø-
mæssige konsekvenser af projektet 

- At kumulative påvirkninger af væsentlige anlægsarbejde i nær-
området ikke er inddraget 

- At der i miljøvurderingen ikke er inddraget projektets påvirk-
ning af fredede bygninger i området. 

 
Anlægsarbejdet på Den Sydlige Dokø var jf. tilladelsen fra Kystdirektora-
tet planlagt til at blive gennemført i foråret 2021. Dette anlægsprojekt er 
således også gennemført forud for etablering af nærværende bolværk 
og træbrygge. 
 
I henhold til gældende lokalplan skal bygninger m.v. på Arsenaløen æn-
dres. Kuglegårdens bygningsværk renoveres og nye bygninger føjes til. 
Kuglegårdens gårdrum skal renoveres og hallen på Basecamp udvides 
og tilføres en tilbygning på taget. Kuglegårdens fredede bygningsmasse 
er allerede blevet renoveret.  
 
Arbejdet med ombygning af Bygning 25 og Smedjen er i fuld gang. 
 
Det nye bolværk jf. denne anmeldelse skal etableres inden anlægsarbej-
det i øvrigt for lokalplanområdet kan påbegyndes. 
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Der forventes med baggrund i ovenstående således ikke anlægsarbejde 
samtidig i nærområdet, og derfor vurderes der ikke væsentlige kumula-
tive forhold. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande?

x Det er ikke vurderingen. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger,
ansøger har foretaget af projektet in-
den ansøgningen blev indsendt og de
påtænkte foranstaltninger med henblik
på at undgå, forebygge, begrænse el-
ler kompensere for væsentlige skade-
lige virkninger for miljøet?

Det vurderes, at der er foretaget tilstrækkelig tilpasning i form af spuns, 
således at vandmiljøet ikke påvirkes væsentligt. 

I forhold til støj vil der altandet lige være flere anlægsprojekter i gang 
samtidigt i København. Hvert projekt skal overholde støjgrænserne, og 
der forventes således ikke overskridelse af støjgrænserne, og det vurde-
res derfor ikke væsentligt. 

I forhold til fredninger, så har gældende lokalplan indarbejdet planbe-
stemmelser for at tilpasse nye anlægsprojekter til eksisterende bebyg-
gelse, herunder fredninger. Bolværk etableres med tilsvarende materia-
ler som eksisterende bolværk for at bevare samme udtryk som det eksi-
sterende bolværk. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projek-
tet ikke vil have en væsentlig indvirkning på fredninger. 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_______7/7-21_______ Bygherre/anmelder:___________________________________ 
Byggeselskab Mogens de Linde A/S
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