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Baggrund
Borgerrepræsentationen behandlede den 31. maj 2018 undersøgelse af alternative byggemuligheder til
Ørestad Fælled Kvarter1. Undersøgelsen var udarbejdet på baggrund af Borgerrepræsentationens
beslutning fra den 5. oktober 2017 om at foretage en undersøgelse af alternative byggemuligheder til
Ørestad Fælled Kvarter.
I forlængelse af den gennemførte undersøgelse
besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den
31. maj 2018 at foretage supplerende og yderligere
undersøgelser af alternativer til Ørestad Fælled
Kvarter. Økonomiforvaltningen har på baggrund
af Borgerrepræsentationens beslutning udarbejdet
følgende undersøgelse.
Undersøgelsens første del indeholder, på
baggrund af beslutningen på mødet den 31. maj
2018, en undersøgelse af følgende alternativer til
en udvikling af Ørestad Fælled Kvarter:

Fakta om Ørestad Fælled Kvarter
•
•
•
•
•
•
•
•

Udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2015
Ca. 2.400 boliger
260.000 etagemeter byggeri
Arealstørrelse: 18,7 ha.
Ejet af By & Havn
Markedsværdi af grundareal: 1,3 mia. kr.
Projektudviklingsgevinst: 0,6 mia. kr.
Samlet værdi for By & Havn: 1,9 mia. kr.

•

Undersøgelse af supplerende byggemuligheder på
habitatvurdering, jordbundsundersøgelse og valuarvurdering.

•

Undersøgelse af byggemuligheder på arealer ved Amager Fælled nord, herunder
habitatvurdering, jordbundsundersøgelse og valuarvurdering.

•

Supplerende screening af jordstykker ejet af Københavns Kommune eller By & Havn
(herunder arealer under 3.000 m2) i og uden for Københavns Kommune samt en undersøgelse af
muligheden for at fordele byggeriet over flere jordstykker.

•

Undersøgelse af mulighed for fortætning på arealer ejet af Københavns Kommune eller By &
Havn andre steder i byen.

•

Undersøgelse af mulighederne for at kompensere By & Havn kontant via en afdragsordning
samt en ekstern vurdering af en mulig taksationssag.

•

Vurdering af muligheden for yderligere jordopfyld på vandarealer.

Campinggrunden,

herunder

På baggrund af ovenstående afsnit redegøres der i undersøgelsens anden del for muligheden for at
kombinere de forskellige elementer, som et alternativt til udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter. Denne
del af undersøgelsen opsætter således en række forskellige kombinationsscenarier, der kan indfri en
økonomisk forpligtigelse på 1,3 mia. kr. til By & Havn.
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1. Redegørelse for alternative byggemuligheder til Ørestad
Fælled Kvarter
1.1

Campingarealet

I undersøgelsen af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter,
forelagt Borgerrepræsentationen den 31. maj
2018, var konklusionen, at det er muligt at
byudvikle campingarealet som alternativ til
Ørestad Fælled Kvarter, men at værdien for
campingarealet vurderedes at være 785 mio.
kr. og dermed 515 mio. kr. lavere end
Ørestad Fælled Kvarter2.
Borgerrepræsentationen besluttede den 31.
maj 2018 at igangsætte en undersøgelse af
supplerende byggemuligheder ved en
udvidelse af campingarealet. Dette afsnit
redegør for undersøgelsens resultater, der
belyser økonomiske, juridiske, natur- og
miljømæssige forhold ved en byudvikling af
det udvidede campingareal. Afsnittet skal ses
i forlængelse af resultaterne fra den
oprindelige undersøgelse af alternative
byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter.

Figur 1 Kortet viser det oprindelige campingareal (rød) på 17,4 ha. samt det udvidede
campingareal på samlet set 32,7 ha.

Konklusion
En udvidelse af det oprindelige campingareal vil udgøre et samlet byggefelt på ca. 32,7 ha. Det oprindeligt
foreslåede byggefelt ved campingarealet var på ca. 17,4 ha. Det vurderes, at der på det udvidede
campingareal kan tilvejebringes ca. 4.000 boliger (heraf 25 % almene boliger) samt parkering og
kommunal service.
Det udvidede campingareals værdi vurderes at være 1.414 mio. kr. 3, mens det oprindelige campingareal
er vurderet til 998 mio. kr. Disse værdier er metodemæssigt vurderet ud fra forudsætninger, som er
sammenlignelige med By & Havns vurdering af Ørestad Fælled Kvarter på 1.300 mio. kr. I vurderingen
af både det oprindelige og det udvidede campingareal er der, på baggrund af de gennemførte
undersøgelser4, indregnet udgifter til ekstrafundering og merudgifter til håndtering af jordforurening.

På baggrund af en ændring i vurderingsmetoden er værdien for campingarealet i nærværende undersøgelse blevet
opjusteret til 998 mio. kr. Se uddybende forklaring under Konklusion.
3 Bilag 2 - Økonomisk vurdering af scenarie for det oprindelige og udvidede campingareal
4 Bilag 3 - Undersøgelser vedr. geoteknik og forureningsforhold for eventuelle byggefelter på det udvidede campingareal
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Til forskel fra vurderingen af det oprindelige campingareal, der blev fremlagt for Borgerrepræsentationen
den 31. maj 2018, er der ved de nye vurderinger af grundarealerne lagt til grund, at udgifter til den
overordnede infrastruktur ikke indgår i byggeretspriserne, samt at diskonteringsrenten udgør 3,5 pct.
nominelt. Ændringerne i vurderingsforudsætningerne er begrundet i ønsket om at gøre vurderingen
sammenlignelig med den vurdering, der blev lagt til grund i aftalen mellem By & Havn og
PensionDanmark om etablering af et partnerselskab, der skulle udvikle Ørestad Fælled Kvarter. De
ændrede vurderingsforudsætninger medfører en forhøjelse af vurderingen af det oprindelige
campingareal til 998 mio. kr., hvilket er en stigning på 213 mio. kr. i forhold til den tidligere vurdering
der blev fremlagt for Borgerrepræsentationen den 31. maj 2018 på 785 mio. kr.
Det udvidede campingareal er blevet habitatsvurderet5. Området har isoleret set ’ringe’ til ’moderat’
naturtilstand og vurderes primært at have naturværdi i sammenhæng med de tilgrænsende områder og
som en del af den samlede fælled. Campingarealet har lavere naturværdi end arealet for Ørestad Fælled
Kvarter ved Sundby Station og arealerne i Amager Fælled nord.
Det er muligt at etablere afværgeforanstaltninger, hvis campingarealet byudvikles, så naturværdierne
bevares bedst muligt. Naturværdierne på Campingarealet vil i princippet kunne genskabes ved
henlæggelse af andre (opfyldte) arealer på Amager Fælled til natur i en tilsvarende periode.

Illustration med vurderet naturtilstand for det udvidede campingareal på Amager Fælled, Kilde: Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, MOE, juli
2018
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Økonomiske forhold ved en byudvikling af det udvidede campingareal
Den økonomiske værdi for det udvidede campingareal er af Colliers (tidligere Sadolin & Albæk) blevet
vurderet til 1.414 mio. kr. Ved den eksterne vurdering er det som en forudsætning lagt til grund, at
udgifter til overordnede infrastrukturanlæg, herunder primære veje, stier og friarealer, ikke indgår i
byggeretsværdien, men afholdes af køber, hvilket svarer til prissætningen af byggeretter i By & Havns
aftale med PensionDanmark om etablering af et projektselskab til udvikling af Ørestad Fælled Kvarter.
Ved beregning af værdien af grundarealet er der anvendt en nominel diskonteringsrente på 3,5 pct. (1,5
pct. realrente) svarende til By & Havns målsætning om realforrentning af gæld i selskabets
forretningsstrategi 2016-2019.
Det udvidede campingareal vurderes at kunne byudvikles trods begrænsninger afledt af
gastransmissionsledningen langs Artillerivej, men begrænsningerne betyder bindinger i relation til
udformning af en kommende helhedsplan for området. Gasledningen kan i forbindelse med udvikling af
et byudviklingsprojekt for området ombygges, så begrænsningerne afledt af gasledningen bliver helt
ubetydelige mod en udgift vurderet til 10 - 15 mio. kr.6. Ved at ombygge gasledningen kan bebyggelsens
tæthed og omfang øges (og grundarealet fastholdt), hvorved ombygningen af gasledningen vurderes at
kunne finansieres.
Metroselskabet har på det foreliggende grundlag skønnet, at byudvikling af det udvidede campingareal i
stedet for Ørestad Fælled Kvarter vil medføre (lidt) flere passagerer og dermed en øget indtægt for
Metroselskabet. Nutidsværdien af de øgede passagerindtægter er af Metroselskabet skønsmæssigt anslået
til 60 mio. kr. Til sammenligning vurderes der at være en mistet passagerindtægt på -440 mio. kr. i
nutidsværdi, hvis byudviklingsprojektet slet ikke realiseres.7
I forbindelse med opsigelse af aftaleforholde vedr. vandrehjemmet vil der samlet set skulle ydes erstatning
og/eller godtgørelse i begrænset omfang. Ifølge vandrehjemmets årsregnskaber er der i øvrigt siden 2015
anvendt ca. 27 mio. kr. på renovering af bygninger mv. Eventuelle udgifter i forbindelse med at
campingpladsen ikke realiseres vil være meget begrænsede.

Juridiske forhold ved en byudvikling af det udvidede campingareal
Byudvikling af campingarealet vurderes at kræve en statslig (anlægs)lov, som for arealet ophæver
gældende fredninger mv., inddrager arealet i byzone, udlægger arealet til byudvikling og muliggør, at
Københavns Kommune, som ejer arealet, kan indskyde arealet i By & Havn til erstatning for Ørestad
Fælled Kvarter. For at styrke brugen af cykler og metro til hverdagens formål kan det med fordel i
lovbemærkningerne til en (anlægs)lov fremgå, at en kommende fredning af det hidtidige byggefelt skal
muliggøre befæstede/belyste stier fra campingarealet til metroen/Ørestad Boulevard. Endvidere kan det
med fordel af lovbemærkningerne fremgå, at der skal kunne gives mulighed for at omlægge/ombygge
gastransmissionsledningen også uden for byggefeltet, hvis det findes nødvendigt i forbindelse med
udarbejdelse af en helhedsplan for området.
Samtidigt skal staten beslutte at ændre udlæg af de ’grønne kiler’ i Fingerplan 2017, så det udvidede
campingareal udgår af kilerne til fordel for arealet for Ørestad Fælled Kvarter. Hvis (anlægs)loven helt
Overslag på omkostninger til en forstærket gasledning på denne strækning langs Artillerivej ved det udvidede campingareal
oplyst af energinet.dk.
7 Bilag 5 - Vurdering vedr. økonomisk betydning for metroselvskabet ved byudvikling af det udvidede campingareal eller et
byggefelt i Amager Fælled nord
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udtager arealet for Ørestad Fælled Kvarter af lovgrundlaget for Ørestad, så naturbeskyttelsesloven igen
gælder for arealet, kan Københavns Kommune (og/eller Danmarks Naturfredningsforening) herefter
starte en fredningssag for arealet for Ørestad Fælled Kvarter (’bytte’ fredningen). Hvis Københavns
Kommune beslutter sig for ikke at ville byudvikle Ørestad Fælled Kvarter, skal kommunen vedtage et
kommuneplantillæg, som fjerner den nuværende byggemulighed. På baggrund af en (anlægs)lov kan
kommunen vedtage et kommuneplantillæg, der udlægger det udvidede campingareal til byudvikling fulgt
op af en byggeretsgivende lokalplan for området.
Aftaleforhold vedr. vandrehjemmet vurderes at kunne opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen
af måneden, og der er ikke indgået bindende aftaler vedrørende campingpladsen.

Natur- og miljømæssige forhold ved en byudvikling af det udvidede campingareal
Det udvidede campingareal er blevet habitatvurderet8. Området har generelt ’ringe’ eller ’ubetydelig’
naturværdi. To mindre delområder har ’moderat’ naturværdi. Campingarealet vurderes primært at have
naturværdi i sammenhæng med de tilgrænsende områder og som en del af den samlede fælled.
Campingarealet har en ret ensartet og ung natur, som overvejende udgøres af ruderat9.To mindre
kratområder har henligget i naturtilstand i 40 – 50 år, mens størstedelen af området er blevet nulstillet
ved jordpåfyldning i 2002 - 2010. Artsrigdommen og variationen er derfor ikke så høj som på resten af
Amager Fælled.
Den natur, der findes på Campingarealet er et resultat af en fuldstændige nulstilling af naturen som følge
af hele byggefeltet blev brugt som losseplads og tilført et flere meter tykt lag materiale i perioden 19581974. Der kan dog være enkelte og spredte forekomster af arter fra den oprindelige natur, som har
genindvandret fra de omgivende arealer mod øst, der ikke har været nulstillet.
4 % af byggefeltet (svarende til 1,3 ha) udgøres at naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
heraf er 1 % (0,4 ha) overdrev og 3 % (0,9 ha) sø/vandhul. Der er tre vandhuller, som dog tørrede helt
ud i løbet af undersøgelsesperioden. Tilstanden blev vurderet til dårlig for et af vandhullerne, og moderat
for de to øvrige. I det største vandhul blev registreret to arter af fredede padder.
73 % af byggefeltet (svarende til 24,7 ha) er dækket af andre naturtyper i form af ruderat. Tilstanden blev
vurderet til moderat, og på arealet blev fundet en art af sommerfuglen køllesværmer. Endvidere yngler
lærke og vibe på arealerne, sidstnævnte i tilknytning til områdets vandhuller. Lærke og vibe er relativt
almindelige agerlandsarter og findes tilsvarende andre steder, bl.a. på Vestamager.
Det skal bemærkes, at undersøgelsestidspunktet, metode samt det særligt tørre vejr betyder, at
registreringen af arter ikke er udtømmende. Der er så vidt muligt forsøgt at tage højde for disse forhold
ved også at inddrage resultater fra nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds
Venner.
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Områder præget af tidligere menneskelig forstyrrelse, typisk med stenet, tør jord med murbrokker og lignende, f.eks. forladte
byggegrunde eller gamle industrigrunde
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Byudvikling af det udvidede campingareal vil bryde den grønne sammenhæng mellem Amager Fælled og
Kalvebod Fælled mere end Vejlands Allé og golfbanen allerede gør det i dag. Områdets egenart vil blive
gennemgribende ændret.
Byudvikling af Campingarealet vil betyde, at godkendelsen som naturpark skal fornyes. Ved at bytte
byggemulighederne fra Ørestad Fælled Kvarter til det udvidede campingareal kan kommunen indgå en
dialog med de øvrige parter bag Naturpark Amager om at lade arealet for Ørestad Fælled Kvarter indgå
i Naturpark Amager i stedet for det udvidede campingareal.
De natur- og miljømæssige forhold på og omkring det udvidede campingareal kan tilgodeses ved at:
•
•
•
•
•
•

Minimer arealet, som inddrages til byggeri på Amager Fælled
Styrke kvaliteten af den tilbageværende natur på Amager Fælled
Forbedrer adgangen til naturen på Amager Fælled
Styrke forbindelsen mellem Amager Fælled og Kalvebod Fælled (særligt af hensyn til Naturpark
Amager)
Indpasse kommende bebyggelse i naturen/stedet
Udvikle en særlig bæredygtig bydel (se afsnit herom i undersøgelsen fremlagt 31. maj 201810)

Der skal sandsynligvis gennemføres støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med byudvikling af
campingarealet pga. Københavns Skyttecenter og eventuelt på grund af motocrossbanen (vest for
Artillerivej). Om støjgrænserne kan overholdes ved byudvikling af campingarealet afhænger blandt andet
af, hvor langt mod vest man på baggrund af et konkret byudviklingsprojekt planlægger for støjfølsom
bebyggelse (her primært boliger), hvordan opholdsrum i boligerne orienteres og om eksempelvis
parkeringsanlæg eller landskabsbearbejdningen kan virke støjskærmende for den resterende bebyggelse
og de primære udendørs opholdsarealer.
Relevante bilag
Bilag 2
Økonomisk vurdering af scenarie for det udvidede campingareal
Bilag 3

Undersøgelser vedr. geoteknik og forureningsforhold for det udvidede campingareal

Bilag 4

Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, udarbejdet af MOE/Rambøll, juni
2018

Bilag 5

Vurdering vedr. økonomisk betydning for metroselvskabet ved byudvikling af det
udvidede campingareal eller et byggefelt i Amager Fælled nord

Bilag 6

Planmæssige forudsætninger for det udvidede campingareal

Bilag 7

Egenartsanalyse for campingarealet

Bilag 8

Notat om fredning og natur på Amager Fælleds sydlige del

Bilag 9

Oversigt over planmæssige binder mv.

Bilag 10

Københavns Museum, arkivalsk kontrol af byggefelter
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Bilag 11

FORTROLIGT – Vurdering af aftaler vedrørende vandrehjemmet på Amager Fælled

Bilag 12

Utinglyste og tinglyste byrder m.v. på arealerne på Amager Fælled

Bilag 13

Redegørelse for tinglyste deklarationer

Bilag 14

Vurdering fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. mulighed for at indarbejde
bæredygtighed i lokalplaner

Bilag 15

Miljøhistorisk redegørelse for campingarealet
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1.2

Amager Fælled nord

Udover en undersøgelse af det udvidede
campingareal
besluttede
Borgerrepræsentationen den 31. maj
2018 at igangsætte en undersøgelse af
byggemuligheder i Amager Fælled nord.
Der er i nærværende undersøgelse taget
udgangspunkt
i
fire
forskellige
afgrænsninger på hver 18,7 ha. (to østlige
scenarier og to vestlige scenarier). Det er
derudover også muligt at skabe
kombinationsscenarier på tværs af
området (mellem Artillerivej og Ørestads
Boulevard), som til gengæld har en
mindre udstrækning mod syd.
Afsnittet redegør for undersøgelsens
resultater, der belyser økonomiske,
juridiske, natur- og miljømæssige forhold
ved en byudvikling i Amager Fælled nord.

Figur 2 Et areal på 18, 7 ha (svarende til arealet udlagt til byudvikling for Ørestad Fælled
Kvarter) kan i Amager Fælled nord udlægges på flere måder. Her er taget udgangspunkt i to
vestlige (vist med grøn og rød linje) og to østlige scenarier (vist med gul og orange linje).

Konklusion
Det er muligt på forskellig vis at tilvejebringe et areal på 18,7 ha. (tilsvarende areal som Ørestad Fælled
Kvarter). Det er vurderet, at alle nævnte scenarier i Amager Fælled nord kan byudvikles i samme
omfang, som Ørestad Fælled Kvarter, ca. 2.400 boliger (heraf 25 % almene boliger) samt parkering og
kommunal service.
Den økonomiske værdi af scenarierne i Amager Fælled nord vurderes at være 1.164 mio. kr. (grøn),
1.153 mio. kr. (rød), 1.219 mio. kr. (gul) og 1.211 mio. kr. (orange) 11. I vurderingerne er indregnet
ekstraudgifter til fundering og håndtering af jordforurening vurderet på baggrund af de gennemførte
undersøgelser12.
Ved vurderingerne af de fire arealer i Amager Fælled nord er det i lighed med vurderingerne af
campingarealet lagt til grund, at udgifter til den overordnede infrastruktur ikke indgår i byggeretspriserne,
samt at diskonteringsrenten udgør 3,5 pct. nominelt. Vurderingsforudsætningerne er begrundet i ønsket
om at gøre vurderingen sammenlignelig med den vurdering, der blev lagt til grund i aftalen mellem By &
Havn og PensionDanmark om etablering af et partnerselskab, der skulle udvikle Ørestad Fælled Kvarter.
Alle fire scenarier for byudvikling i Amager Fælled nord er blevet habitatsvurderet13.

Bilag 16 - Økonomisk vurdering af scenarier i Amager Fælled nord
17 - Undersøgelser vedr. geoteknik og forureningsforhold for scenarier i Amager Fælled nord (orange/gul/grøn/rød)
13 Bilag 4 - Naturkortlægning på delområder af MOE og Rambøll, juni 2018
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12Bilag

10

De østlige scenarier i Amager Fælled nord har begge ’ringe’ til ’moderat’ naturtilstand dog med
undtagelse af en stribe centralt på området, der har vurderet ’god’ naturtilstand. De vestlige scenarier i
Amager Fælled nord har generelt ’moderat’ naturtilstand med en mindre del, der har ’ringe’
naturtilstand. Dog har den nordligste del af scenariet vist med grøn afgrænsning (en mindre del af
arealet) en vurderet ’høj’ naturtilstand (den højeste) på grund af de tidligere militære skydebaner, der er
sprunget i skov.
En væsentlig kvalitet er de registrerede sjældne insekter og padder og de mange orkideer, hvor af
Riddergøgeurt i Danmark kun er registret på Amager Fælled.
Alle scenarierne i Amager Fælled nord har højere naturværdi end Campingarealet, men lavere
naturværdi end arealet for Ørestad Fælled Kvarter ved Sundby Station.
Det er muligt at etablere afværgeforanstaltninger, hvis campingarealet byudvikles, så naturværdierne
bevares bedst muligt. Naturværdierne i Amager Fælled nord vil i princippet kunne genskabes ved
henlæggelse af andre (opfyldte) arealer på fælleden til natur i en tilsvarende periode.

Illustration med vurderet naturtilstand for de østlige scenarier i Amager Fælled nord, Kilde: Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, MOE, juli
2018
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Illustration med vurderet naturtilstand for de vestlige scenarier i Amager Fælled nord, Kilde: Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, MOE, juli
2018

Økonomiske forhold ved en byudvikling i Amager Fælled nord
Den økonomiske værdi af scenarierne i Amager Fælled nord vurderes at være 1.164 mio. kr. (grøn),
1.153 mio. kr. (rød), 1.219 mio. kr. (gul) og 1.211 mio. kr. (orange) 14. Ved byudvikling af de østlige
scenarier (vist med gul og orange streg) må det forventes, at der er merudgifter forbundet med
omlægning af den ’landskabelige kanal’ anlagt af By & Havn i 2004/2005 (vest for Ørestad Boulevard).
Den landskabelige kanals primære (praktiske) funktion 15 er opmagasinering af regnvand ved skybrud.
Anlægssummen for den vestlige del af den landskabelige kanal (dengang) svarer i nutidsværdi til ca. 74
mio. kr.16
Løsning A:

Den landskabelige kanal nedlægges, og der etableres alternativ afledning af overfladevand
inden for byggefeltet i forbindelse med byudviklingen. Teknik- og Miljøforvaltningen har
skønnet dette til en merudgift i størrelsesordenen 240 mio. kr. ± 30%.

Bilag 16 - Økonomisk vurdering af scenarier i Amager Fælled nord
Herudover er den landskabelige kanal et markant landskabeligt og identitetsskabende element i området
16 Datidsprisen var 53,6 mio. kr. Indekset for jord- og betonarbejder er steget fra 77,2 til 106,4 – dvs. knap 38 procent.
14
15
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Løsning B:

Der bygges omkring den landskabelige kanal vest for Ørestads Boulevard tilsvarende øst
for Ørestads Boulevard i Ørestad Nord (Universitetskvarteret). Teknik- og
Miljøforvaltningen har skønnet dette til en merudgift i størrelsesordenen 70 mio. kr. ±
30%.

Omkostningerne ved henholdsvis omlægning og fortætning omkring den landskabelige kanal vil
afhænge af det konkrete projekt17.
Metroselskabet har på det foreliggende grundlag skønnet, at byudvikling af de østlige scenarier i
Amager Fælled nord (vist med orange og gul streg) i stedet for Ørestad Fælled Kvarter vil medføre ca.
samme passagerantal og dermed ca. samme indtægter for Metroselskabet. Byudvikling af de vestlige
scenarier i Amager Fælled nord (vist med rød og grøn streg) i stedet for Ørestad Fælled Kvarter vil
medføre et reduceret passagerantal og dermed en mindre indtægter for Metroselskabet. Nutidsværdien
af de mistede passagerindtægter er af Metroselskabet skønsmæssigt anslået til -100 mio. kr.
Til sammenligning vurderes der at være en mistet passagerindtægt på -440 mio. kr. i nutidsværdi, hvis
byudviklingsprojektet slet ikke realiseres. 18
Økonomiforvaltningens foreløbige vurdering er, at Københavns Kommune ikke er erstatningspligtige
overfor Metroselskabet, såfremt passagerindtægterne falder.

Juridiske forhold vedr. byudvikling i Amager Fælled nord
Byudvikling af scenarierne vist med grøn, rød og gul vurderes at kræve en statslig (anlægs)lov, som for
arealet ophæver gældende fredninger mv., udlægger arealet til byudvikling og muliggør, at Københavns
Kommune, som ejer arealet, kan indskyde arealet i By & Havn til erstatning af byggefeltet for Ørestad
Fælled Kvarter.
Det på kortet orange indtegnede scenarie er ikke fredet, men udlagt til naturområde i Ørestadsloven.
Byudvikling af dette område vurderes at kræve en statslig (anlægs)lov, så Københavns Kommune, der
ejer arealet, kan indskyde arealet i By & Havn til erstatning af byggefeltet for Ørestad Fælled Kvarter.
Samtidigt skal staten beslutte at ændre udlæg af de ’grønne kiler’ i Fingerplan 2017, så det alternative
areal i Amager Fælled nord udgår af kilerne til fordel for arealet for Ørestad Fælled Kvarter. Hvis
(anlægs)loven helt udtager arealet for Ørestad Fælled Kvarter af lovgrundlaget for Ørestad, så
naturbeskyttelsesloven igen gælder for arealet, kan Københavns Kommune (og/eller Danmarks
Naturfredningsforening) herefter starte en fredningssag for arealet for Ørestad Fælled Kvarter. Hvis
Københavns Kommune beslutter sig for ikke at ville byudvikle Ørestad Fælled Kvarter skal kommunen
vedtage et kommuneplantillæg, som fjerner den nuværende byggemulighed. På baggrund af en
(anlægs)lov kan kommunen vedtage et kommuneplantillæg, der udlægger et byggefelt i Amager Fælled
nord til byudvikling fulgt op af en byggeretsgivende lokalplan for området.

’Bilag 18 - Vurdering af landskabskanal Amager Fælled Nord
Bilag 5 - Vurdering vedr. økonomisk betydning for metroselvskabet ved byudvikling af det udvidede campingareal eller et
byggefelt i Amager Fælled nord
17
18
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Natur- og miljømæssige forhold vedr. byudvikling i Amager Fælled nord
Alle fire scenarier for byudvikling i Amager Fælled nord er blevet habitatsvurderet19. I de nordlige
byggefelter udgøres naturen af en mosaik af moser, overdrev20, småsøer, krat samt mere eller mindre
urørt skov. 70 – 80 % af arealet udgøres af naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
om beskyttede naturtyper (mose, overdrev og sø / vandhul). Der er i alle byggefelter fundet fredede
padder og krybdyr, samt sjældne arter af insekter, og i de to østlige byggefelter er der også registreret
arter af padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter.
På tværs af de østlige og vestlige scenarier er en primær kvalitet de mange orkideer, hvor af
Riddergøgeurt i Danmark kun er registret på Amager Fælled og har været på fælleden i ét eksemplar
siden 2016.
De østlige scenarier i Amager Fælled nord har begge ’ringe’ til ’moderat’ naturtilstand dog med
undtagelse af en stribe centralt på området, der har vurderet ’god’ naturtilstand. Denne stribe er et
relativt oprindeligt og fugtigt areal med ’knoldkærstruktur’21. Store dele af de to nordøstlige byggefelter
er opfyldt i begyndelsen af 1970’erne, men der findes også store dele med oprindeligt terræn, som dog
er mere eller mindre forstyrret.
De vestlige scenarier i Amager Fælled nord har generelt ’moderat’ naturtilstand med en mindre del der
har ’ringe’ naturtilstand. Den nordligste del af scenariet vist med grøn afgrænsning (en mindre del af
arealet) har en vurderet ’høj’ naturtilstand (den højeste) på grund af de tidligere militære skydebaner på
den tidligere ø Plantholm, der har ligget uberørt siden 1971, hvilket har resulteret i, at en del af området
er sprunget i skov.
Det skal bemærkes, at undersøgelsestidspunktet, metode samt det særligt tørre vejr betyder, at
registreringen af arter ikke er udtømmende. Der er så vidt muligt forsøgt at tage højde for disse forhold
ved også at inddrage resultater fra nyere undersøgelser, herunder informationer fra Amager Fælleds
Venner.
Byudvikling af et areal i Amager Fælled nord vil gennemgribende ændret områdets nuværende egenart.
Byudvikling af Amager Fælled nord vil betyde, at godkendelsen som naturpark skal fornyes. Ved at bytte
byggemulighederne fra Ørestad Fælled Kvarter til et af arealerne i Amager Fælled nord kan kommunen
indgå en dialog med de øvrige parter bag Naturpark Amager om at lade arealet for Ørestad Fælled Kvarter
indgå i Naturpark Amager i stedet for det pågældende areal i Amager Fælled nord.
De natur- og miljømæssige forhold på og omkring Amager Fælled nord kan tilgodeses ved at:
•
•
•
•
•

Minimer arealet, som inddrages til byggeri på Amager Fælled
Styrke kvaliteten af den tilbageværende natur på Amager Fælled
Forbedrer adgangen til naturen på Amager Fælled
Indpasse kommende bebyggelse i naturen/stedet
Udvikle en særlig bæredygtig bydel

Bilag 4 - Naturkortlægning på delområder af MOE og Rambøll, juni 2018
Et overdrev er et område med lysåben, urtedomineret vegetation på mere eller mindre tør jordbund, med spredte buske
og træer, uden anden landbrugspåvirkning end græsning. Det bliver nogle gange også kaldt græsland.
19
20

Struktur af små kuplede græstuer, på hvis top der vokser planter, som kan lide at stå tørt. Knoldkærene giver variation og
stor biologisk diversitet inden for et ofte meget lille areal.
21
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Illustration der viser fund af orkideer på Amager Fælled nord østlige scenarier. Kilde: Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, MOE, juli 2018

Af Økonomiforvaltningens dialog med Ørestad Vandlaug og Grundejerforeningen Ørestad
Universitetskvarter fremgår det, at organisationerne ikke ønsker den landskabelige kanal omlagt
(scenarier vist med gul og orange streg) både af hensyn til kanalens funktion og af hensyn til at kanalen
efter deres opfattelse skaber sammenhæng mellem bydelen og den nærmeste del af Amager Fælled.
Vandlauget peger endvidere på kanalen som et vartegn for området. De to organisationer og
Økonomiforvaltningen har aftalt at fortsætte dialogen herom ved en evt. senere planlægningsfase for de
østlige scenarier i Amager Fælled nord22.

22

Bilag 19 - Dialogmøde (og opfølgning) med Ørestad Vandlaug og Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter.
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Relevante bilag
Bilag 4
Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled, udarbejdet af MOE/Rambøll, juni
2018
Bilag 5

Vurdering vedr. økonomisk betydning for metroselskabet ved byudvikling af det
udvidede campingareal eller et byggefelt i Amager Fælled nord

Bilag 9

Oversigt over planmæssige binder mv.

Bilag 10

Københavns Museum, arkivalsk kontrol af byggefelter

Bilag 12

Utinglyste og tinglyste byrder m.v. på arealerne på Amager Fælled

Bilag 13

Redegørelse for tinglyste deklarationer

Bilag 14

Vurdering fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. mulighed for at indarbejde
bæredygtighed i lokalplaner

Bilag 16

Økonomisk vurdering af scenarier i Amager Fælled nord

Bilag 17

Undersøgelser vedr. geoteknik og forureningsforhold for scenarier i Amager Fælled nord
(orange/gul/grøn/rød)

Bilag 18

Vurdering af landskabskanal i Amager Fælled nord

Bilag 19

Dialogmøde (og opfølgning) med Ørestad Vandlaug og Grundejerforeningen
Universitetskvarteret

Bilag 20

Planmæssige forudsætninger for Amager Fælled nord

Bilag 21

Egenartsanalyse for Amager Fælled nord

Bilag 22

Notat om fredning og natur på Amager Fælleds nordlige del

Bilag 23

Miljøhistorisk redegørelse for scenarier i Amager Fælled nord (orange/gul/grøn/rød)
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1.3

Screening af Jordstykker

I den oprindelige screening i rapporten ’Undersøgelse af byggemuligheder til ’Ørestad Fælled Kvarter’
blev samtlige arealer i Københavns Kommune gennemgået. Screeningens konklusion var, at der ikke er
jordstykker, som Økonomiforvaltningen vurderer hensigtsmæssig til ny byudvikling, da arealerne enten
er under 3.000 m2, udgør en økonomisk værdi for kommunen eller varetager centrale funktioner i byen
i dag.
Som følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2018 har Økonomiforvaltningen
undersøgt bebyggelsespotentialet på arealer under 3.000 m2, arealer af værdi for Københavns
Kommune, samt arealer som har en funktion i byen som eksempelvis grønt område eller idrætsfacilitet,
men som potentielt kan inddrages til byudvikling.
Dette afsnit sammenfatter resultatet af screeningen, som desuden er vedlagt som bilag i fuld længde23. I
bilaget indgår en liste over samtlige screenede grunde med angivelse af bl.a. adresse, anvendelse og
areal. Disse er endvidere fordelt på bydelskort i bilag 24a.
Konklusion
Resultatet af screeningen er en liste på 29 jordstykker, hvis byggeretsværdi alle er blevet vurderet af
Colliers (se oversigt og placering af de enkelte jordstykker på næste side). Økonomiforvaltningens
udvælgelse af de 29 jordstykker er sket på baggrund af en overordnet planmæssig vurdering, hvor
parametre som anvendelse, stationsnærhed, placering i byen, tæthed, natur, fredninger mv. indgår.
Colliers vurdering af jordstykkernes byggeretsværdi er baseret på Økonomiforvaltningens overordnede
vurdering af en hensigtsmæssig kommuneplanramme for de enkelte jordstykker, herunder
bebyggelsesprocent, inddeling af erhverv, private boliger, almene boliger, detailhandel og kommunal
service. Colliers vurdering af byggeretsværdien tager højde for de enkelte jordstykkers placering i byen,
men i modsætning til vurderingen af Campingarealet og Amager Fælled Nord indgår der ikke faktorer
som forurening (der er alene forudsat almindelig byjord med lettere forurening), ekstra fundering, de
enkelte boligers afstand til parkering, offentlig transport og naturområder i vurderingen. Usikkerheden
om de enkelte jordstykkers byggeretsværdi er derfor højere end vurderingen af værdien for
Campingarealet og Amager Fælled Nord. På flere jordstykker er der således allerede registreret
forurening, hvorfor det må forventes at værdien af disse er mindre end fastslået af Colliers. Der henvises
til selve rapporten for screeningen for uddybende beskrivelse af fremgangsmåde og udvælgelseskriterier.

23

Bilag 24

Ny screening af byggemuligheder på kommunalt ejede arealer
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Valuarvurderede jordstykker

#

JORDSTYKKE

#

JORDSTYKKE

Tingbjerg (Ruten Øst)

BEBYGGELSESPOTENTIALE etm.
51.000

1

BEBYGGELSESPOTENTIALE etm.
23.100

16

Greisvej

2

Tingbjerg (Ruten 149)

25.800

17

Fredens Park

22.200

3

Bellahøjmarken

183.000

18

Utterslev Mose - delareal

110.000

4

Areal øst for Bådehavnsgade (B&H)

64.500

19

Kløvermarken

90.000

5

Selinevej Nord

81.400

20

Artillerivej 190

71.500

6

Stationsplads v. Sjælør St.

6.105

21

Hans Knudsens Plads

4.440

7

Kærskiftevej 57A

2.280

22

Selinevej Midt

306.000

8

Metrobyggeplads v. Nrb.-parken/Jagtvej

3.750

23

Selinevej Syd

249.700

9

Scherfigsvej 2

2.450

24

Valbyparken Sydvest

129.000

10

Sankelmarksgade (huludfyldning)

3.750

25

Tiøren og Femøren

138.600

11

Toftegårds Plads Syd

9.750

26

Tingbjerg Vest

60.500

12

Vermlandsgade

9.300

27

Tingbjerg Øst

77.000

13

De Gamles By

8.000

28

7.585

14

Valby Idrætspark

26.825

29

Skøjtehalsgrunden v.
Parken
Parkeringsplads v.
Flintholm St.

15

Prinsessegade (huludfyldning)

5.600

2.590
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Økonomisk vurdering af byggeretter
Byggeretsværdi (mio. kr.)
TIØREN OG FEMØREN
BELLAHØJMARKEN
UTTERSLEV MOSE - DELAREAL
VALBYPARKEN SYDVEST
KLØVERMARKEN
ARTILLERIVEJ 190
AREAL ØST FOR BÅDEHAVNSGADE (B&H)
TINGBJERG ØST
TINGBJERG VEST
FREDENS PARK
TINGBJERG (RUTEN ØST)
GREISVEJ
SELINEVEJ NORD
TINGBJERG (RUTEN 149)
PRINSESSEGADE 73
VALBY IDRÆTSPARK
DE GAMLES BY
VERMLANDSGADE
TOFTEGÅRDS PLADS SYD
SKØJTEHALSGRUNDEN VED PARKEN
SANKELMARKSGADE
SCHERFIGSVEJ 2
METROBYGGEPLADS VED NØRREBROPARKEN /…
HANS KNUDSENS PLADS
STATIONSPLADS FORAN SJÆLØR ST.
PARKERINGSPLADS VED FLINTHOLM ST.
KÆRSKIFTEVEJ 57A

850
622
541B
442A,B
412
309A
262A
228
179
172
151
128
A
Forurening formodet / konstateret
110A,B
(V1 / V2) – udgifter ikke indregnet og
77
kan forringe byggeretsværdi.
63
58
49A
48A
45A
45
38
27
24A
18
16
16
8A

B

Det vurderes nødvendigt med
betydelige investeringer i ny
vejbetjening og evt. kollektiv transport
og forsynsledninger til området, hvilket
på baggrund af et konkret projekt skal
afklares nærmere

En udvikling af særligt de større arealer vil forudsætte betydelige investeringer i infrastruktur, kommunale
funktioner mv., hvorfor udviklingen heraf vil medføre en del udgifter for Københavns Kommune. Som
det fremgår af selve screeningsrapporten, er mange af arealerne fredet eller på anden måde beskyttet,
hvilket forudsætter affredninger, statslig anlægslov mv. Dertil er der på flere af arealerne nuværende
funktioner, som enten skal indpasses, flyttes eller helt droppes, såfremt en byudvikling skal være mulig.
Dette gør sig eksempelvis gældende for parkeringspladsen ved Flintholm St., hvor det i valuarvurderingen
forudsættes, at de eksisterende parkeringspladser nedlægges.

Særlige forhold vedr. Selinevej (Kalvebod Miljøcenter)
I screeningen indgår tre arealer beliggende ved Selinevej på det vestlige Amager (Selinevej Nord, Midt og
Syd). På de to sydligste arealer (Selinevej Midt og Selinevej Syd) ligger i dag Kalvebod Miljøcenter.
Byggeretsværdien for Selinevej Midt og Syd er blevet vurderet til henholdsvis 786 og 636 mio. kr.
Økonomiforvaltningen har på baggrund af nedenstående redegørelse vurderet, at Selinevej Midt og Syd
ikke bør indgå som et alternativ til udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter.
Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at Kalvebod Miljøcenter og aktiviteterne knyttet hertil er
internationalt anerkendt og helt centralt for håndtering, genanvendelse og bortskaffelse af bygge- og
anlægsaffald, have- og parkaffald, jord, slagge mv. Samtidig forsyner anlægget byggeriet med råstoffer.
19

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen vil det være meget vanskeligt at finde hensigtsmæssige alternative
placeringer til Kalvebod Miljøcenter indenfor en rimelig afstand af kommunen, hvilket er nødvendigt,
hvis ikke de over 1.000 dagligt tilkørende lastbiler, skal køre længere ture og dermed øge CO2udledningen markant.
Foruden Københavns Kommunes aktiviteter er der lejekontrakter med flere private virksomheder på
arealerne. Kontrakterne udløber i 2021, hvorfor en byudvikling først er mulig fra 2022 og frem. Colliers
har i vurderingen af Selinevej Midt og Syd taget højde for, at områdets størrelse betyder, at en udvikling
skal ske etapevis over flere år. Der er i vurderingen af byggeretsværdien ikke taget højde for at området
er forurenet. Det beregnede antal etagemeter for Selinevej Midt og Syd er ca. 556.000. Til sammenligning
er udgifterne til håndtering af forurening på det udvidede campingareal ca. 250 mio. kr. (ca. 450.000
etagemeter).
Området er desuden afskåret fra resten af byen og vil i en sammenligning med de resterende screenede
jordstykker derfor kræve meget omfattende investeringer i offentlig service, kollektiv transport,
infrastruktur, støjskærm og forsyning, såfremt området skal forsynes på et tilsvarende niveau som den
resterende by. Byudvikling på arealet vil samtidigt betyde, at der gives delvist afkald på den
placeringsmulighed for kolonihaver, der er indlagt i den gældende kommune- og lokalplan. Der skal i en
eventuel videre planlægning tages højde for støj-, lugt- og støvgener fra de anlæg, der måtte blive liggende.
Udvikling af arealerne vil stride mod de principper, som er fastlagt for rækkefølgeplanlægningen i
Kommuneplan 2015, idet rækkefølgeplanlægningen skal bidrage til en bæredygtig udvikling, hvor
miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn balanceres i forhold til behovet for byomdannelse samt
behovet for investeringer i infrastruktur og servicefaciliteter.
Samlet set anbefaler Økonomiforvaltningen, at byudvikling på Selinevej Midt og Syd ikke er et scenarie,
som der arbejdes videre med. Selinevej Nord indgår derimod som et scenarie, da området er stationsnært
og ikke indgår som en del af Kalvebod Miljøcenter.

Relevante bilag
Bilag 24
Ny screening af byggemuligheder på kommunalt ejede arealer
Bilag 24a

Alle jordstykker i Københavns Kommune med anvendelse

Bilag 24b

Alle jordstykker uden for Københavns Kommune med anvendelse

Bilag 24c

Notat af Colliers (tidl. Sadolin Albæk) vedr. udvikling af boligområder

Bilag 24d

FORTROLIGT- Notat om Selinevej, Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilag 24e

Vurderingsrapporter for valuarvurderede jordstykker
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1.4

Fortætning andre steder i byen

Økonomiforvaltningen redegør i det følgende afsnit for muligheden for at øge bebyggelsestætheden på
arealer ejet af By & Havn eller Københavns Kommune for derved at øge bebyggelsespotentialet og højne
værdien af de pågældende grunde. Den potentielle byggemulighed og den økonomiske værdiforøgelse vil
derved kunne bruges som alternativ til Ørestad Fælled Kvarter.
Konklusion
Det er By & Havns vurdering24, at en fortætning i Nordhavn og Ørestad kan skabe en værdiforøgelse på
samlet set 250 mio. kr. Heraf vil de 200 mio. kr. komme fra en øget bebyggelsesprocent i Nordhavn fra
150 til 180 %, mens de sidste 50 mio. kr. vil komme fra en fortætning af erhvervsarealer syd for
motorvejen i Ørestad. Endvidere bemærker By & Havn, at byudvikling af industriarealerne ved
Bådehavnsgade ikke kan anses som en mulighed for at tilvejebringe yderligere finansiering, og oplyser
Økonomiforvaltningen om, at det vil være selskabets ejere (dvs. Københavns Kommune og staten), der
skal tage den endelige beslutning herom. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at sådan aftale med
staten ikke er realistisk, da staten efter al sandsynlighed vil opfatte arealerne som en del af By & Havns
nuværende ejendomsportefølje, hvor der på sigt kan forventes en værdistigning. Økonomiforvaltningen
har på denne baggrund set bort fra en fortætning af Bådehavnsgade, som et alternativ til udviklingen af
Ørestad Fælled Kvarter. Økonomiforvaltningen bemærker, at By & Havns fredede og strandbeskyttet
areal beliggende mod øst og ud til havneløbet indgår i screeningen af byggegrunde, og at dette areal
repræsenterer en vurderet byggeretsværdi på 262 mio.kr.
Såfremt fortætning på By & Havns arealer måtte blive en del af en samlet løsning, kan
Borgerrepræsentationen afgive en hensigtserklæring om, at Københavns Kommune vil arbejde for en
forøgelse af bebyggelsesprocenten i Nordhavn i fremtiden. For at betrygge By & Havn og
Transportministeren heri, kan det mellem By & Havn, Transportministeriet og Københavns Kommune
aftales med hvilken værdi hensigtserklæringen om fortætning indgår i kompensationen af By & Havn og
det nærmere vilkår for en senere kontant kompensation, såfremt det måtte vise sig, at fortætningen ikke
lader sig udmønte i byggeretsgivende lokalplaner.
Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at en fortætning på arealer ejet af Københavns Kommune,
hvor der skal foretages en nedrivning af eksisterende kommunale anlæg med henblik på en fortætning,
ikke vil kunne bidrage til øgede byggemuligheder eller et økonomisk overskud, der kan indgå som
alternativ til Ørestad Fælled Kvarter. Denne vurdering bygger på erfaring fra kommunens
udviklingsprojekter i eksempelvis Bystævneparken og Østre Gasværk, hvor salgsprovenuet ved en
fortætning er planlagt til at afholde udgifterne ved reetablering af de kommunale ejendomme herunder
en optimering af kommunale funktioner, skoler, institutioner mv. Således er denne type
fortætningsprojekter erfaringsmæssigt i bedste fald forbundet med en business case, som kan balancere
indtægter og udgifter.
Fortætning på arealer ejet af By & Havn
Økonomiforvaltningen har bedt By & Havn om at redegøre for de økonomiske og planmæssige
potentialer og udfordringer ved en fortætning af By & Havns udviklingsområder.
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By & Havn peger i deres redegørelse på henholdsvis Nordhavn, Ørestad og Enghave Brygge som
områder med muligheder for fortætning.
Nordhavn
For Nordhavns vedkommende er byudviklingen i
dag begrænset til 870.000 etagemeter, indtil der er
etableret en Nordhavnstunnel og en yderligere
udbygning af metroen er tæt på en realisering. De
ovenfor nævnte forudsætninger for et øget byggeri
forventes at være på plads i perioden 2025-2029. En
yderligere fortætning og øgede byggeretter vil derfor
ikke kunne realiseres før efter 2025-2029. Det er By
& Havns vurdering, at der på dette tidspunkt, hvor
den resterende del af Nordhavn kan udvikles, vil
være tilstrækkelige byggemuligheder i mange år
fremover. By & Havn vurderer, at de økonomiske
gevinster som følge af fortætning derfor vil ligge
mange år frem i tiden, sandsynligvis efter 2060.
Det vil på længere sigt være muligt at tilvejebringe
yderligere 350.000 etagemeter i Nordhavn, hvis den
planlagte bebyggelsesprocent for ydre Nordhavn hæves fra 150 til 180 %. På grund af den lange
tidshorisont vil de øgede byggemuligheder have en nutidsværdi på 200 mio. kr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeren har i brev af 7. maj 2018 meddelt, at man ikke er afvisende
overfor fortætning som et muligt element i en kompensation af By & Havns tab vedrørende Ørestad
Fælled Kvarter. Ministeren har dog betinget sig, at et løfte om fremtidig fortætning får en bindende
karakter for Københavns Kommune.
Økonomiforvaltningens vurdering

Økonomiforvaltningen bemærker, at forudsætningen for udviklingen af Ydre Nordhavn, der i
Kommuneplan 2015 er udlagt som perspektivområde, er tilvejebringelse af metro og Nordhavnstunnel.
I forhold til metroforbindelsen til Ydre Nordhavn udestår fortsat en finansiering på 900 mio. kr. (2016priser). Dertil mangler der finansiering af Nordhavnstunnelen på 745 mio. kr.
Planlægningsmæssigt vil en fortætning af Ydre Nordhavn optimere udnyttelsen af arealressourcen og
understøtte øget brug af kollektiv transport (metro). En fortætning vil dog også rumme en række
væsentlige planmæssige udfordringer, som eksempelvis dagslysforhold i boliger, indbliksgener og
indplacering af større grønne områder og idrætsanlæg. Disse aspekter bør belyses i en eventuel videre
proces.
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Ørestad
Store dele af Ørestad er allerede udbygget, men By & Havn vurderer, at det i området med erhverv syd
for motorvejen vil være muligt at tilvejebringe op mod 20.000 etagemeter yderligere erhvervsbyggeriet
Området har i dag 220.000 etagemeter byggeret og forøgelsen vil have en værdi på ca. 50 mio. kr. i
nutidsværdi.
Økonomiforvaltningens vurdering

Økonomiforvaltningen bemærker, at der i flere
andre planer og projekter i Ørestad er blevet
konverteret erhverv til bolig. Det skal
undersøges om en fortætning kan leve op til
friarealkravene i området, men idet der er tale
om erhverv, er friarealkravene mindre end for
boligbyggeri. Konsekvensen vil være en tæt by
med en bebyggelsesprocent på over 200 %.
Enghave Brygge
By & Havn vurderer, at der på Enghave Brygge på
området, hvor der indtil 2024 skal være
metrobyggeplads, er mulighed for at hæve
bebyggelsesprocenten, hvilket skønnet vil give en øget
indtægt på 50 mio. kr.
Økonomiforvaltningens vurdering

Der er for området udarbejdet en helhedsplan og
lokalplan, hvor byggeretsmetrene er fuldt udnyttet
inden for gældende kommuneplan. Såfremt en
fortætning skal være mulig, vil det betyde en fravigelse
af kravet til friarealer, som er beskrevet i Kommuneplan
2015. Dette vil give en mindre variation i byggeriet samt
et øget misforhold mellem bebyggelse og friarealer
foruden dårligere lysforhold i boligerne. En fortætning
af arealet vil forudsætte en ændring af
Kommuneplanens
friarealkrav,
hvilket
Økonomiforvaltningen ikke kan anbefale, hvorfor Økonomiforvaltningen har set bort fra en fortætning
på Enghave Brygge som alternativ til byggemuligheder i Ørestad Fælled Kvarter.
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Bådehavnsgade
By & Havn ejer i dag en række industriarealer ved
Bådehavnsgade (rød markering). De er i
kommuneplanen udpeget til senere byomdannelse
(perspektivområde). Såfremt en byudvikling
muliggøres, vil arealerne stå foran en potentiel
værdiforøgelse. By & Havn har i deres redegørelse
ikke inkluderet disse arealer som en del af en mulig
løsning. By & Havn pointerer i denne forbindelse, at
det bør være op til selskabets ejere at træffe beslutning
om en potentiel værdiforøgelse i Bådehavnsgade skal
bruges som erstatning for Ørestad Fælled Kvarter. By
& Havn har fremsat ønske om at arealerne udlægges
til byudvikling i den kommende kommuneplan
(2019).
Økonomiforvaltningens vurdering

Økonomiforvaltningen bemærker, at By & Havns ønske om at byudvikle området skal behandles i
Kommuneplan 2019, hvor Økonomiforvaltningen vurderer det samlede byggebehov i kommunen, samt
hvilke nuværende funktioner området i dag består af og hvilke konsekvenser en eventuel omdannelse vil
have for disse. Såfremt en fortætning af Bådehavnsgade skal indgå som et alternativ til Ørestad Fælled
Kvarter, skal der laves en aftale mellem Københavns Kommune og staten herom. Det er
Økonomiforvaltningens vurdering, at sådan aftale med staten ikke er realistisk, da staten efter al
sandsynlighed vil opfatte arealerne som en del af By & Havns nuværende ejendomsportefølje, hvor der
på sigt kan forventes en værdistigning. Økonomiforvaltningen har på denne baggrund set bort fra en
fortætning af Bådehavnsgade, som et alternativ til udviklingen af Ørestad Fælled Kvarter.
Økonomiforvaltningen bemærker, at By & Havns fredede (Kalvebodkile-fredningen) og strandbeskyttet
areal beliggende mod øst og ud til havneløbet (gul markering) indgår i screeningen af byggegrunde.

Relevante bilag
Bilag 25
Økonomiske og planlægningsmæssige konsekvenser af øget bebyggelsesprocent, By &
havn
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1.5

Erstatning og kompensation til By & Havn

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2018 har Økonomiforvaltningen bedt
Advokatfirmaet Horten om en vurdering af Københavns Kommunes mulige erstatningsansvar, hvis
Københavns Kommune ændrer plangrundlaget for Ørestad Fælled Kvarter, således at det udlægges til
offentlige formål. Det følgende afsnit redegør desuden for muligheden for at indgå en forligsaftale med
By & Havn samt muligheden for en kontant afdragsordning til By & Havn.
Ekstern vurdering af Københavns Kommunes erstatningsansvar
Advokatfirmaet Horten har foretaget en vurdering af Københavns Kommunes erstatningsansvar, jfr.
vedhæftede notat fra Advokatfirmaet Horten (fortroligt)25. Økonomiforvaltningen er enig i notatets
konklusioner.
Mulig forligsaftale med By & Havn
Såfremt Borgerrepræsentationen beslutter ikke at realisere projektet ved Ørestad Fælled Kvarter inden
for kommuneplanens nuværende rammer og i stedet ønsker at arealet skal henligge ubebygget, skal
kommuneplanens rammer ændres, således at bebyggelse ikke længere er muligt. Københavns Kommune
vil i denne situation ifalde erstatningsansvar over for By og Havn.
Hvis Københavns Kommune og By & Havn ikke kan blive enige om erstatningens størrelse, bliver den
fastsat af taksationsmyndighederne eller domstolene.
I stedet for at indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne eller domstolene, kan
kommunen søge at opnå en forligsaftale med By & Havn. I forligsaftalen, der forudsætter at parterne er
enige, kan det eksempelvis aftales, hvilken alternativ løsning parterne er kommet frem til, herunder hvor
eventuelt alternative byggefelter mv. skal placeres og eventuelt størrelse og betaling af et kontant vederlag.
Samtidig bør det reguleres, hvornår eventuelt planarbejde skal påbegyndes, og hvornår de
byggeretsgivende lokalplaner senest skal være endeligt vedtaget. Såfremt kommunen efterfølgende
misligholder aftalen, ifalder kommunen erstatningsansvar.
Hvis de anviste løsninger kræver lovændringer mv. vil der være behov for en aftale herom med staten.
Afdragsordning til By & Havn
En afdragsordning med By & Havn er en mulighed, men kræver enighed med selskabet om vilkårene.
Herunder bemærkes særligt, at By & Havn, i henhold til stiftelsesloven, i enhver henseende skal handle
forretningsmæssigt, hvorfor beløbet i givet fald vil skulle forrentes markedsmæssigt.
Økonomiforvaltningen bemærker i øvrigt, at sådan afdragsordning forudsætter kassemæssig dækning i
kommunens økonomi, hvilket vil forudsætte en økonomisk prioritering i kommunens budgetter. Det kan
eksempelvis være en afdragsordning over en 10-årig periode.
Det bemærkes endvidere, at det af brevet fra transport-, bygnings- og boligministeren dateret 7. maj 2018
fremgår, at staten forventer, at Københavns Kommune kompenserer By & Havn kontant eller med
byggemuligheder svarende til 1,7 – 1,9 mia. kr.

Bilag 26 - FORTROLIGT - Vurdering af eventuelt erstatningskrav fra By & Havn ved alternativ placering af byggeri i
Ørestaden
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1.6

Jordopfyld på vandarealer

Økonomiforvaltningen udarbejdede i den første undersøgelse et afsnit om opfyld på vandarealer i
København. Økonomiforvaltningen har ikke haft grund til at ændre vurderingen af muligheden for at
benytte jordopfyld på vandarealer som alternativ til Ørestad Fælled Kvarter siden den 31. maj 2018,
hvorfor vurderingen fra den første undersøgelse gengives nedenfor.
Konklusion
I undersøgelsen af potentielle byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter har Økonomiforvaltningen
ligeledes vurderet muligheden for opfyld på vandarealer i København.
Den 22. juni 2017 besluttede Borgerrepræsentationen, at Københavns Kommune og By & Havn
fremadrettet skal undersøge og vurdere forskellige opfyldningsmuligheder på vandarealer i København
med henblik på at imødekomme behovet for håndtering af overskudsjord efter 2020. Eventuelt opfyld
vil resultere i nye arealer i København. De mulige placeringer på mellemlang sigt er søterritoriet ved
Prøvestenen og ved Lynetten. På lang sigt undersøges søterritoriet ved Stubben i Nordhavn og mellem
Lynetten og Nordhavn.
Om opfyld på søterritorium
Vandarealet omkring København ejes ikke af nogen, men staten har højhedsretten til søterritoriet, hvilket
betyder, at staten har retten til at regulere brugen af søterritoriet. Administrationen af den del af
søterritoriet, som ligger inden for Københavns Havns grænser, hører under By & Havn. Et opfyld på
søterritorium vil kræve godkendelse fra staten, inkl. en opfyldningstilladelse. Derudover kræver det en
lovændring at ændre zonestatus på arealerne, så byggeri muliggøres. Hertil kommer kommune- og
lokalplan, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse.
Vurdering af mulighed for opfyld i relation til Ørestad Fælled Kvarter
Økonomiforvaltningen vurderer ikke, at landvinding med overskudsjord i havnen, som eksempelvis den
i medierne omtalte Nordhaleø, kan udgøre en løsning på udfordringen vedr. ny placering af Ørestad
Fælled Kvarter.
Vurderingen bygger på:
•

•
•

at nutidsværdien af et fremtidigt opfyldsareal må forventes at være relativ lav, da et sådant projekt
vil have en mangeårig tidshorisont og være omfattet af stor usikkerhed ift. realiseringssikkerhed,
-omkostninger og den fremtidige markedsværdi.
at omkostningerne ved at realisere opfyld og efterfølgende grundlæggende ny infrastruktur vil
være meget høje.
at projektet dertil vil være betinget af lovændring og en række statslige godkendelser.

Fra et overordnet byudviklingsperspektiv vurderer Økonomiforvaltningen dog, at området mellem
Nordhavn og Lynetten og omkring Lynetten er perspektivrigt både i forhold til fremtidig byudvikling og
i forhold til stormflodssikring af København. København står på længere sigt over for at skulle
stormflodssikre også på dette sted og opfyldning i området kan indgå i sikringen af byen. Ved at samtænke
fremtidig nyttiggørelse af overskudsjord og stormflodssikring kan stormflodsløsningen på sigt billiggøres.
I forhold til fremtidig byudvikling kan et nyt opfyldsområde skabe plads til byfunktioner. Udviklingen
kan potentielt både billiggøre og bidrage til finansiering af infrastruktur i form af metro og en østlig
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omfartsvej, som vil binde byen bedre sammen. Ovenstående potentiale vil dog kræve et mere
gennemgribende analysearbejde med staten ud over den igangværende analyse vedrørende Østlig Ringvej,
hvis perspektiverne skal afdækkes.
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2. Kombinationsmuligheder for alternative byggemuligheder til
Ørestad Fælled kvarter
2.1 Opsummering af mulige løsninger
Undersøgelsen af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter har vist at følgende elementer,
under en række forudsætninger, kan indgå som helt eller delvist alternativ til Ørestad Fælled Kvarter:
-

Campingarealet
Amager Fælled nord
Fortætning i Nordhavn og/eller Ørestad
Jordstykker andre steder i byen ejet af By & havn eller Københavns Kommune.
Økonomisk kompensation til By & Havn

Vurderet værdi af alternative byggemuligheder
På baggrund af valuarvurderinger udarbejdet af Colliers samt By & Havns vurdering af den økonomiske
gevinst ved fortætning i Nordhavn og Ørestad er det desuden muligt at udarbejde en skematisk oversigt
over de økonomiske potentialer ved de enkelte alternativer byggemuligheder.
CAMPINGAREALET UDVIDET
ØRESTAD FÆLLED KVARTER
AMAGER FÆLLED NORD
CAMPINGAREALET
TIØREN OG FEMØREN
BELLAHØJMARKEN
UTTERSLEV MOSE -…
VALBYPARKEN SYDVEST
KLØVERMARKEN
ARTILLERIVEJ 190
AREAL ØST FOR…
TINGBJERG ØST
FORTÆTNING NORDHAVN
TINGBJERG VEST
FREDENS PARK
TINGBJERG (RUTEN ØST)
GREISVEJ
SELINEVEJ NORD
TINGBJGERG (RUTEN 149)
PRINSESSEGADE 73
VALBY IDRÆTSPARK
FORTÆTNING ØRESTAD
DE GAMLES BY
VERMLANDSGADE
SKØJTEHALSGRUNDEN
TOFTEGÅRDS PLADS SYD
SANKELMARKSGADE
SCHERFIGSVEJ 2
METROBYGGEPLADS VED…
HANS KNUDSENS PLADS
PARKERINGSPLADS VED…
STATIONSPLADS FORAN…
KÆRSKIFTEVEJ 57A

1.414
1.300
1.211
998
850
622
541B
442A,B
412
309A
262
228
200
179
172
151
128
110A,B
77
63
58A
50
49A
48A
45
45A
38
27
24A
18
16
16
8A

Udgangspunkt
Screnede grunde
Fortætning
Arealer på Amager
Fælled
A Forurening formodet / konstateret
(V1 / V2) – udgifter ikke indregnet og
kan forringe byggeretsværdi.
B

Det vurderes nødvendigt med
betydelige investeringer i ny
vejbetjening og evt. kollektiv transport
samt forsynsledninger til området,
hvilket på baggrund af et konkret
projekt skal afklares nærmere.
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En løsning, der indebærer en økonomisk kompensation til By & Havn indgår ikke som en del af skemaet,
men det vil i princippet være muligt at indfri det erstatningspligtige beløb ved afbetalingsordning.
Byplanmæssig vurdering
For beskrive de overordnede konsekvenser ved en byudvikling af de pågældende arealer er de inddelt i
seks forskellige kategorier nedenfor. Økonomiforvaltningen har vurderet hver kategori ud fra
overordnede byplanmæssige betragtninger.

1) Arealer på Amager Fælled
▪
▪

3) Fortætning

Campingarealet
Amager Fælled Nord

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:

▪
▪

Fortætning i Nordhavn
Fortætning i Ørestad

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:

•

En udvikling af arealer på Amager
Fælled ligger tættest op ad de oprindelige
tanker for udviklingen af Ørestad,
herunder benyttelse af metro mv.

•

Planlægningsmæssigt vil en fortætning
optimere udnyttelse af arealressourcen
og understøtte øget brug af kollektiv
transport (metro).

•

En udvikling af arealerne på Amager
Fælled vil have en negativ indvirkning på
de eksisterende naturværdier (særligt
Amager Fælled nord), og der bør
arbejdes på at finde en planmæssig
løsning, som tager højde for de
naturværdier, som er vurderet af høj
kvalitet.

•

En fortætning vil rumme en række
væsentlige planmæssige udfordringer,
herunder friarealkrav, lysforhold, byliv
og fremtidige ønsker til indplacering af
grønne arealer, infrastrukturanlæg samt
større idrætsanlæg

•

En fortætning af Nordhavn vil have stor
indvirkning på den videre udvikling og
planlægning af bydelen.

2) Byudvikling i Tingbjerg
•
•
•
•

Tingbjerg (Ruten 149)
Tingbjerg (Ruten Øst)
Tingbjerg Øst
Tingbjerg Vest

4) Arealer med kultur- og fritidsanlæg
•
•
•
•

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:
•

En udvikling af arealer omkring
Tingbjerg kan understøtte Københavns
Kommunes byudviklingsstrategi for
området, der bl.a. indebærer en
fortætning og opførelse af private
ejerboliger.

Valby Idrætspark
Kløvermarken
Utterslev Mose – delareal
Artillerivej 190

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:
•

Omdannelse af kultur- og fritidsanlæg
vil medføre et øget pres og i nogle
tilfælde en reduktion af eksisterende
faciliteter.
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•

En byudvikling af kultur- og
fritidsanlæggene kan benyttes som afsæt
til at forbedre og indpasse faciliteter,
herunder omklædning, etablering af
kunstgræsbaner og andre sportsanlæg.

6) Mindre grunde i eksisterende by
•
•
•
•
•
•
•

5) Større områder i den eksisterende by
•
•
•
•
•

Areal øst forBådehavnsgade
(B&H)
Tiøren og Femøren
Bellahøjmarken
Valbyparken sydvest
Selinevej Nord

•
•
•
•
•
•
•

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:
•

Flere arealer har en rekreativ værdi for
lokalområdet.

Kærskiftevej 57A
Stationsplads foran Sjælør St.
Hans Knudsens Plads
Metrobyggeplads ved Hans
Tavsens Park
Fredens Park
Scherfigsvej 2
Sankelmarksgade
(huludfyldning)
Toftegårds Plads
Vermlandsgade
De Gamles By
Prinsessegade 73
(huludfyldning)
Greisvej
Skøjtehalsgrunden v. Parken
P-plads v. Flintholm St.

Økonomiforvaltningens generelle vurdering:
•

Det er muligt at finde alternative
byggemuligheder for Ørestad Fælled
Kvarter ved påvirkning af få
sammenhængende områder.

•

En udvikling af de mindre grunde i den
eksisterende by, vil i de fleste tilfælde
understøtte brugen af eksisterende
bæredygtig infrastruktur og kommunale
faciliteter.

•

En generel fortætning af den
eksisterende by, vil samtidigt betyde et
større pres på lokale faciliteter, grønne
områder mv.
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2.2 Forslag til løsningsscenarier
Økonomiforvaltningen har på baggrund af undersøgelsens konklusioner udarbejdet fem scenarier, der
efter Økonomforvaltningens vurdering vil udgøre de mest hensigtsmæssige alternativer til udviklingen
af Ørestad Fælled Kvarter.
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(B&H)
Byudvikling i
(B&H)
Tingbjerg

1200
1100
1000

MIO. KR.

900

Areal øst for
Bådehavnsgade
(B&H)

800
700
600

Campingarealet
udvidet

500

Amager Fælled Nord
Campingarealet

En del af Amager
Fælled Nord

400

Bellahøjmarken

300
200
100
0

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Scenarie D

Scenarie E

Økonomiforvaltningen bemærker, at alle scenarier forudsætter statslig lovgivning og der henvises til
undersøgelsens øvrige beskrevne forudsætninger for en eventuel byudvikling.
Scenarie A: Campingarealet udvidet
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af det
udvidede campingareal. Økonomiforvaltningen
bemærker,
•

at Campingarealet er det område med den
laveste naturværdi af de undersøgte
områder på Amager Fælled og at
naturværdien under alle omstændigheder
vil blive påvirket den af planlagte
campingplads.

•

at Campingarealet er delvist stationsnært
og at udvikling af det udvidede
campingareal vil understøtte et højere
passagertal for Sundby Station, end
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forventet ved realisering af Ørestad Fælled
Kvarter ved Sundby Station.
Scenarie B: Campingarealet, fortætning i Ørestad og areal øst for Bådehavnsgade
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det oprindelige Campingareal, fortætning i
Ørestad samt arealet øst for Bådehavnsgade.
Økonomiforvaltningen bemærker,
•

•

at udviklingen af arealet øst for
Bådehavnsgade vil kunne ske i
sammenhæng med udviklingen af den
resterende del af området, der i
Kommuneplan 2015 er udlagt som
perspektivområde.
at en fortætning i Ørestad vil optimere
udnyttelse af arealressourcen og
understøtte øget brug af kollektiv
transport (metro).

Scenarie C: Amager Fælled Nord og fortætning i Ørestad
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det østlige areal ved Amager Fælled Nord og
arealet øst for Bådehavnsgade.
Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at udviklingen af Amager Fælled Nord
ligger i forlængelse af de oprindelige
tanker for udviklingen af Ørestad,
herunder benyttelse af metro mv.

•

at området ligger tæt på centrum og
byudvikling her derfor vil understøtte
gang og cykling (’grøn mobilitet’).
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Scenarie D: En del af Amager Fælled Nord og areal øst for Bådehavnsgade
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen af en del af det østlige areal ved Amager Fælled Nord og
arealet øst for Bådehavnsgade.
Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at scenariet kan tage udgangspunkt i de
mest stationsnære områder i Amager
Fælled Nord, således at naturen påvirkes
så lidt som muligt, samtidigt med at
brugen af offentlig transport understøttes.

•

at området ligger tæt på centrum og vil
understøtte gang og cykling.

Scenarie E: Udvikling af Bellahøjmarken, Tingbjerg Vest, Tingbjerg (Ruten 149), areal øst for
Bådehavnsgade, Selinevej Nord samt fortætning i Ørestad
Scenariet tager udgangspunkt i byudvikling i Tingbjerg, fortætning i Ørestad på By & Havns arealer
samt udvikling af arealet øst for Bådehavnsgade.
Økonomiforvaltningen bemærker,
•

at en udvikling af arealer omkring Tingbjerg kan
understøtte
Københavns
Kommunes
byudviklingsstrategi for området, der bl.a.
indebærer en fortætning og opførelse af private
ejerboliger.

•

at scenariet med udviklingen af Bellahøjmarken
og
Tingbjerg
kan
understøtte
passagergrundlaget for højklasset kollektiv
trafik på Frederikssundsvej.

•

at en fortætning i Ørestad vil optimere
udnyttelse af arealressourcen og understøtte
øget brug af kollektiv transport (metro).

•

at en udvikling af arealet ved Bådehavnsgade og Selinevej Nord kan ske i naturlig sammenhæng
med en fremtidig byomdannelse af industriarealer ved Bådehavnsgade.
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2.3 Øvrige scenarier
Foruden de ovenstående løsningscenarier har Økonomiforvaltningen nedenfor set på øvrige scenarier,
der tager udgangspunkt i principper om udvikling af henholdsvis små grunde og fortætning (scenarie
F), samt kultur- og fritidsanlæg (scenarie G). Økonomiforvaltningen kan på baggrund af nedenstående
vurderinger ikke anbefale scenarierne som en del af løsningen for alternative byggemuligheder til
Ørestad Fælled Kvarter.
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Scenarie F: Udvikling de mindste grunde samt fortætning
Scenariet tager udgangspunkt i et princip om at
udvikle og fortætte i den eksisterende by og derved
bevare byens store sammenhængende arealer. Såfremt
de 19 byggeretsværdivurderede arealer og
fortætningsmuligheder med en værdi på 200 mio. kr.
eller derunder sættes sammen, ville det være muligt at
tilvejebringe byggemuligheder med en byggeretsværdi
på over 1,3 mia. kr.
Økonomiforvaltningen bemærker, at scenariet vil
medføre fortætning af flere af byens pladser,
rekreative steder og grønne mellemrum. Det vil
betyde et øget pres på de eksisterende friarealer i
byen. Økonomiforvaltningen vurderer, at
udviklingsomkostninger desuden vil være relativt høje,
herunder omkostninger i forbindelse med etablering af parkering mv.
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Scenarie G: Udvikling af arealer med kultur- og fritidsanlæg
Scenariet tager udgangspunkt i udviklingen arealer
med kultur- og fritidsanlæg. Dette indebærer en
udvikling af Valby Idrætspark, Kløvermarken,
Utterslev Mose – delareal og Artillerivej 190.
Økonomiforvaltningen bemærker, at scenariet vil
betyde en udvikling af flere af byens kultur- og
fritidsanlæg, der i dag indgår som en vigtig del af de
kommunens tilbud til byens borgere.
Økonomiforvaltningen vurderer, at det er ikke
hensigtsmæssigt at lægge yderligere pres på kultur- og
fritidsfaciliteter ved at bebygge arealerne med boliger.
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