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Luftfoto af Kalvebod Fælled med Bella Center og Ørestad i baggrunden samt Kalvebod Miljøcenter („Grøften“) og Kalvebodløbet i forgrunden.

Lokalplanens formål

Det overordnede formål med lokalplanen er at skabe mulighed for etablering af
en golfbane i international klasse i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne for området.
Golfbanen vil være den første i kommunen og vil i kraft af sine landskabelige
kvaliteter og bynære beliggenhed rumme en særlig attraktion i byens udbud af
fritids- og idrætsmuligheder.

Baggrund

Kalvebod Fælled er et fredet naturområde centralt i København. I fredningen
indgår, at de rekreative funktioner skal vægtes højt i samspil med områdets naturværdier, og fredningen muligør en golfbane i lokalplanområdet, der omfatter
arealet mellem Vejlands Allé, Center Boulevard, Øresundsbanen og Amagermotorvejen. Royal Copenhagen Golf Center har indgået lejeaftale med staten
ved Skov- og Naturstyrelsen, der er områdets ejer, med henblik på at etablere en
golfbane, hvor der kan afholdes internationale stævner, samt en kort bane, hvor
der er mulighed for, at alle kan spille – en såkaldt Pay & Play bane. Golfbanen
forventes at stå færdig i løbet af 4 –5 år. Første etape omfatter den korte bane
med 9-huller samt en driving-range på arealerne nord for Skydebanevej, hvor
der er ryddet for ueksploderede granater. Anden etape omfatter det øvrige anlæg, herunder den internationale 18-hullers bane.

Lokalplanområdet og
omgivelserne

Golfbanen kommer til at ligge i den østlige del af Kalvebodkilen, der udgør et af
Københavns mest værdifulde regionale naturområder, strækkende sig næsten
helt ind til Københavns centrum. Banen indrettes på et ca.108 ha stort areal vest
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for Bella Center og Ørestad og omfatter matr.nr. 175 og dele af matr.nr. 136 Eksercerpladsen, samt 890 Sundby Overdrev, København. I den vestlige del af arealet ligger „Trekantsøen“, der udgør ca. 6,2 ha.
Vestamager blev som beskæftigelsesarbejde inddæmmet i begyndelsen af
1940´erne, hvorefter området fik karakter af strandeng. Området ligger omI forbindelse med etablering af en
naturgasledning er der skabt en
kile gennem fredskoven.

kring ½ til 1 m under havets overflade. Vandstanden reguleres derfor til stadighed ved hjælp af dræningskanaler og pumper. Fra det aktuelle areal ledes vand
til en pumpestation ved Sjællandsbroen.
Vestamagers ældste dæmning, der er 3-5 m over terræn, løber på tværs af lokalplanområdet og deler det i to.
Vestamager er en botanisk lokalitet af stor vigtighed og fungerer som et refugium for plantearter, der ellers for manges vedkommende ville være forsvundet
fra landet eller landsdelen. Der er således registeret flere arter, der er sjældne,
truede eller sårbare. Lokalplanområdet rummer 4 fredskov-områder, der er opstået ved selvsåning. Den dominerende træart er birk, men med væsentligt indslag af pil og el. Hele Vestamager er desuden af international betydning som
fuglelokalitet og er levested for flere andre dyrearter, herunder padder, der er

Kanonvej og faunapassagen over
jernbanen og motorvejen giver adgang til naturområderne mod syd.

hensynskrævende. De vigtigste faunaområder ligger syd for Øresundsmotorvejen. Ved Kanonvej er der etableret faunapassage over jernbanen og motorvejen,
der forbinder lokalplanområdet med den sydlige del af Vestamager.
Vej- og stisystemet består på det aktuelle areal af dels den private fællesvej Selinevej, der giver adgang til Københavns Skyttecenter og Kalvebod Miljøcenter i
området vest for Amagermotorvejen, dels de interne færdselsarealer Kanonvej,
Skydebanevej og Indvej, jf. lokalplantegning nr. 1. I forlængelse af Skydebanevej
er der etableret en tunnel under banen med forbindelse til Skydebaneanlægget
og herfra videre til Selinevej.
Den eksisterende bebyggelse ligger på den vestlige del af arealet og består af

Mod øst grænser lokalplanområdet op til Ørestad. I baggrunden
ses nybyggerierne i Ørestad City
med bl.a. Ferring - højhuset og
butikscenteret Fields.

en kantinebygning samt 6 mindre bygninger med klublokaler. Bygningerne er
opført i tilknytning til skydebaneanlægget og blev med etablering af Øresundsbanen adskilt fra det øvrige skydebaneanlæg.
Over for Bella Center er der etableret en ca. 2 ha stor parkeringsplads med
plads til ca. 900 biler, der anvendes af centret nogle få gange om året, når der
er arrangementer med særlig stor publikumstilstrømning. Til daglig kan brugere
af fælledarealerne benytte parkeringspladsen. Mod vest anvendes et ca. 4 ha
stort område til hundetræning, og der er i forbindelse hermed opført en mindre
bygning på ca. 100 m2.
Nord for Vejlands Allé ligger Amager Fælled, der har en stigende betydning som
rekreativt område. Sydvest for Øresundsbanen ligger Københavns Skyttecenter,
der anvender et ca. 50 ha stort areal til riffelbaner, klubhuse m.m. samt en
flugtskydningsbane. Mod vest ligger Kalvebod Miljøcenter. Miljøcenteret benyttes til affaldsdeponering, kompostering og affaldsbehandling. Når deponeringen er afsluttet skal området anvendes til rekreative formål.

Fredning

4

Størstedelen af Amager Fælled og Kalvebod Fælled er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 14. november 1990 om fredning af Kalvebodkilen og ved
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Dæmningen midt på det kommende golfbaneareal er anlagt med en sti. På billedet stien set mod vest.

Naturklagenævnets afgørelse af 7. juli 1994 om fredning af en del af Amager
Fælled i Københavns Kommune.
Formålet med fredningen af 14. november 1990 er at sikre en opretholdelse og
muliggøre en forbedring af de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området, samt at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt. Fredningsområdet opdeles i 6
underområder. Golfbanen placeres i delområde 2, hvor der skal lægges særlig

Fredningen opdeler Kalvebod Fælled og
Amager Fælled i 6 områder. I område 2
kan der etableres en golfbane.

vægt på de rekreative hensyn.
Om tilstandsændringer bestemmes det, at der ikke må foretages terrænændringer, ændringer i de nuværende vegetationsforhold, opføres bebyggelse eller
etableres andre anlæg, medmindre det tillades i fredningsbestemmelserne, af
plejemyndigheden i forbindelse med en plejeplan eller ved dispensation i medfør af naturfredningsloven. Fredningen er ikke til hinder for justering af den nuværende afvanding eller for anlæg af mindre grøfter i forbindelse med tilladt
plantning, men der må ikke foretages uddybning af afvandingskanaler eller anlægges nye afvandingskanaler.
Det er med visse undtagelser udgangspunktet, at fredningsområdet skal være
åbent for almenhedens færdsel til fods. Der skal desuden være mulighed for at
cykle og ride på nærmere i fredningsafgørelsen angivne stier. Det bestemmes
desuden for delområde 2, at den af Bella Centret vest for centret anlagte parkeringsplads må anvendes som parkeringsareal for centret på betingelse af, at
pladsen uden for perioder med udstillingsarrangementer stilles vederlagsfrit til
rådighed for almenheden.
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Plejemyndigheden, der er Skov- og Naturstyrelsen, kan tillade, at der tilvejebringes publikumsfaciliteter, som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.
En golfbane må dog kun anlægges på betingelse af, at der sikres mulighed for
gående færdsel over golfbanen. Udøvelsen af disse beføjelser forudsætter, at
den pågældende foranstaltning er i overensstemmelse med plejeplanen. Som
plejemyndighed må ministeriet, uanset forbudet imod tilstandsændringer, udføre foranstaltninger til forbedring af forholdene for dyre- og plantelivet og til opretholdelse eller forbedring af de landskabelige værdier. Det er dog en betingelse, at det sker på grundlag af plejeplaner, der skal redegøre for eventuelle ændringer i almenhedens adgangsret og for de plejeforanstaltninger og anlægsarbejder, som tænkes udført i de følgende perioder på højst 5 år.
Plejeplan

I overensstemmelse med fredningsafgørelsen er der i 1999 vedtaget en plejeplan for de fredede dele af Kalvebod Fælled og Vestamager beliggende syd for
Sjællandsbroen og Vejlands Allé. Plejeplanen omfatter delområde 2, 3 og 4 på
Vestamager og gælder for perioden 1999-2004.
Det er Skov- og Naturstyrelsens målsætning, at delområde 2 i perioden skal
henligge uden andre plejeindgreb end punktvis hugst af træopvækst af hensyn
til nærmere bestemte botaniske værdier. Driftsmålet for fredskovpartierne vil blive underordnet den fremtidige beslutning vedrørende golfbane.
I overensstemmelse med fredningens særlige bestemmelser for delområde 2
kan der i planperioden indledes forundersøgelser og projektering af en golfbane
under hensyntagen til de naturmæssige, landskabelige og øvrige rekreative interesser i delområdet. Det er ønskeligt, at skydebanerne og især de tilhørende
bygninger på sigt alene får beliggenhed i den af jernbanen og motorvejene afgrænsede trekant.
Plejeplanen fastsætter følgende retningslinier for projektering, anlæg og drift af

Skydebanevej set fra volden. I
baggrunden bag jernbanen
anes Avedøre værket.

golfbanen:
· Delområdets rød- og gullistede plantearter skal søges bevaret og beskyttet.
· Golfbanens huller anlægges spredt over delområdet og således, at områdets
natur kan bevares i størst muligt omfang samt således, at områdets øvrige
publikum kan færdes i området med færrest mulige gener fra spillet.
· Dræning af arealer begrænses til det nødvendige for anlæggets gennemførelse, således at de mellemliggende naturarealer bevarer deres karakter af
fugtige biotoper.
· Klubhus, parkeringsplads og nødvendige teknikbygninger placeres langs
Center Boulevard i tilknytning til Bella Centrets parkeringsplads og/eller i tilknytning til eksisterende byggeri ved Skyttecentret.
· Offentligheden skal fortsat have adgang til arealerne. Kanonvej samt de øvrige veje og stier (eller erstatning for disse) i området skal fortsat være åbne for
passage.
· Samtidig med eventuelt anlæg af en golfbane skal der etableres cykelstifor-

Volden og stien med højhuset i
Ørestad City markant i bag-
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bindelse mellem Center Boulevard og passagerne over/under de store trafikanlæg. Ved placering af stier vil der blive taget hensyn til de botaniske interesser i delområdet.
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De eksisterende vandarealer opretholdes,
og der etableres nye, som bl.a. indgår
som reservoir til vedligeholdelse af golfbanearealerne. På billedet ses Skydebanevej
til højre og arealet til venstre herfor indrettes med en Pay & Play bane og en Driving-range.

Golfbanen

Golfbaneanlægget skal bestå af en 18 hullers mesterskabsbane, en 9 hullers
øvebane (Pay & Play), en belyst driving-range med overdækket udslagssted,
klubhus, green-keeper-bygninger m.m. som vist på illustrationsplan, tegning nr.
2 side 16.
Anlægget er disponeret med ankomst i det nordøstlige hjørne, over for Bella
Centers hovedindgang og i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads.
Størstedelen af parkeringspladsen genanvendes og forslås tilplantet med opstammede træer. Belægningen kan eventuelt ændres således, at den med tiden
kan fremstå som en grøn p-plads.

Der etableres et stisystem, der sikrer tilgængeligheden til området. Langs jernbanen kombineres stien med en cykelrute.

I direkte tilknytning til parkeringspladsen placeres klubhuset på en del af det nuværende parkeringsareal. Herfra er der adgang til driving-rangen og 9-huls banen beliggende nord for Skydebanevej og mesterskabsbanen syd herfor. Golfbanearealerne (fairways, greens, teesteder) etableres ved påfyldning af jord i ca.
1,2 m højde i varierende længde og bredde og tilsås med græs.
Kanonvej og Skydebanevej indgår begge i det interne stisystem, og sidstnævnte
omlægges til en ca. 3 meter bred grusbelagt sti, anlagt på en hævet græsklædt
vold, så publikum herfra får gode udsynsmuligheder over de omkringliggende
arealer. Den østlige del af vejen flyttes mod syd for at give plads til driving-rangen. Selinevej skal ud over at betjene Kalvebod Miljøcenter og skyttecenteret
fungere som vejadgang til green-keeper området mod sydvest. Indvej forudsættes nedlagt.
Det markante voldanlæg midt på arealet bibeholdes og anlægges med en ny
gennemgående sti. Endvidere etableres et stisystem langs hele områdets periferi.
Eksisterende vandhuller, grøfter og kanaler tænkes oprenset i det omfang, der
kan gives tilladelse hertil. Endvidere etableres flere nye søer i området, der bl.a.
skal anvendes som vandreservoir i forbindelse med banevanding.
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De fredede skovpartier bibeholdes og forstærkes med nye plantninger. Endvidere beplantes jernbaneskråningerne med træer og buske, og kanalmotivet langs
Vejlands Allé strammes op med træbeplantninger.
Bebyggelsen består som nævnt af et klubhus, overdækket udslagssted samt
bygninger for green-keeper. Klubhuset omfatter en ca. 1.500 m2 stor bygning
indrettet med klublokaler, restaurant, butik med golfudstyr mm. Birum placeres
i underetagen og skjules delvist af et hævet græsklædt areal. I hjørnet mellem
Vejlands Allé og Center Boulevard indrettes driving-rangen. En græsklædt jordvold med træbeplantning omgiver området. Udslagsstederne overdækkes, og i
godt vejr kan også ”taget” anvendes som udslagssted. I forbindelse med driving-rangen skal der indrettes toiletter, en lille café og et kontor, hvor folk fra
gaden kan leje golfudstyr. Der er ikke konkrete forslag til bebyggelsen.
Med henblik på at udnytte hele arealet til golfbane har Skov- og Naturstyrelsen
optaget forhandlinger med skytteforeningerne om at fraflytte de eksisterende
lokaler i områdets sydvestlige del til nye lokaler inden for skyttecenterets område. Den eksisterende kantine forudsættes genanvendt til bl.a. green-keeper.
Hundetræningsbanen forslås ligeledes flyttet til et areal syd for jernbanen og øst
for Skyttecentret. Med hensyn til parkeringspladsen ved Center Boulevard har
Bella Center i dag en midlertidig brugsret, som kan opsiges med 3 måneders
varsel. Det er oplyst, at der vil være mulighed for en dobbeltudnyttelse af parkeringspladsen, der med anlæg af golfbanen reduceres til ca. 500 pladser, i de situationer, hvor der er en stor publikumstilstrømning til Bella Center, hvilket er 3
– 4 gange årligt.
Landzone og kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og inden for kystnærhedszonen,
som ifølge planloven skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er
afhængige af kystnærhed. For planlægning af kystnærhedszonen gælder
blandt andet, at anlæg i landzone kræver en særlig planlægningsmæssig eller
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og at fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse
med eksisterende bysamfund eller større ferie- eller fritidsbebyggelse. Et anlægs visuelle påvirkning skal endvidere indgå i de lokalplanmæssige overvejelser, og bygningshøjder på over 8,5 m kræver en særlig begrundelse.
Den planlagte anvendelse af området til golfbane og offentlige rekreative formål ligger i umiddelbar tilknytning til Ørestad og Bella Centret med boliger og
erhverv, og der er en god kollektiv trafikbetjening (Metro og bus) samt nem adgang til det overordnede vejnet. Området er således planmæssigt og funktionelt
velegnet til rekreative funktioner.
Med hensyn til den visuelle påvirkning bemærkes, at området er omkranset af
store vejanlæg, og set fra kystlinien mod Kalveboderne vil området, herunder de
kommende bygninger, være visuelt svært opfatteligt. Fotografierne viser golfbanearealet set fra henholdsvis Sjællandsbroen og Kalvebodløbet. Som det fremgår, er det kun højhuset i Ørestad, der træder markant frem. Lokalplanforslagets
bestemmelser om en bygningshøjde på maksimalt 10 m over eksisterende terræn nærmest Bella Centret og 8,5 m i den vestlige del af området vurderes ikke
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Mellem Amagermotorvej og stien langs Kalvebod Miljøcenter og Kalvebodløbet er der
ved opfyldning i 6 m´s højde skabt et rekreativt areal. Fra stien ses Ørestad City med højhuset. Golfbanearealet er svært opfatteligt.
Kun de øverste af trætoppene kan ses.

Fra Sjællandsbroen er det primært de
store vejanlæg, der dominerer. I baggrunden golfbanearealet med skovpartierne og bebyggelsen i Ørestad.

at ville få visuel indflydelse på oplevelsen af kysten.
Påvirkning af miljøet

Golfbanen forudsætter, at der sker en opfyldning på de arealer, hvor der etableres fairways, greens og teesteder. De øvrige arealer skal henligge som naturområder i form af skov og strandeng. I forbindelse med godkendelse af detailprojektet vil der blive stillet krav om, at de arealer, der ikke berøres af jordarbejderne, bevarer deres nuværende tilstand ved, at vandstanden ikke sænkes, at der
ikke tilføres næringsstoffer til naturområderne fra de mere intensive udnyttede
arealer, og at der ikke anvendes kemisk bekæmpelse.
Trafikalt vil der ske en forøgelse af trafikbelastningen til og fra lokalplanområdet, og lokalplanområdet vil blive mere intensivt udnyttet. Det forventes, at anlægget vil blive besøgt af 300 dagligt i sæsonen. I forbindelse med stævner og
lignende arrangementer vil besøgstallet være betydeligt, men beliggenheden
ved fordelingsveje og regionalvej samt Metro vil medføre begrænsede gener på
arealfølsomme områder, som boliger og lignende.

Trafikstøj

Området er på 3 sider afgrænset af store vejanlæg Amagermotorvejen, Vejlands
Allé og Center Boulevard. Amagermotorvejen er en regional vej, hvor det ækvivalente trafikstøjniveau i 2000 er beregnet til ca. 81 dB(A). Vejlands Allé og
Center Boulevard er fordelingsveje, hvor det ækvivalente trafikstøjniveau på disse strækninger er beregnet til henholdsvis ca. 73 dB(A) og 64 dB(A).
Trafikstøjen på Amagermotorvejen og Vejlands Allé betyder, at de arealer, der
ligger nærmest, vil være belastet med støj, men på grund af afstandsdæmpning
og en „blød overflade“ vil støjniveauet overholde de vejledende grænseværdier
på langt den største del af arealet.

Forurening af

Lokalplanområdet består hovedsagelig af inddæmmet og drænet havbund.

undergrunden

Miljøkontrollen har ingen oplysninger om forurening af jorden eller grundvandet i området, hvor golfbaneanlægget tænkes placeret.
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Miljørigtigt byggeri

Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har i 2001 tiltrådt
den reviderede udgave af vejledningen „Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri“. Kommunen ønsker, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige
forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog
med befolkningen.
Pjecens emner er: miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer
og grønne områder. Hvert emne indeholder en række minimumskrav, anbefalin-

Pjecen „Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri“, kan bestilles
på Internettet, hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur.

Grundvand

ger og visioner.
Minimumskravene skal følges ved byfornyelse, støttet byggeri og ved kommunalt byggeri, mens private anbefales at hente inspiration i pjecen, der udleveres
i Miljøkontrollen og Plan & Arkitektur. Pjecen indeholder adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes yderligere oplysninger om miljøorienteret byggeri.
Arealet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser uden aktuel
vandindvinding.
De steder på Kalvebod Fælled, hvor der er taget prøver af grundvandet, har det
vist sig, at det i større eller mindre grad er påvirket af indtrængende saltvand.
Dette forhold må også formodes at gøre sig gældende i lokalplanområdet.
For så vidt angår grundvand, der måtte skulle oppumpes og udledes i anlægsfasen, skal tilladelse hertil søges hos Miljøkontrollen. Forurenet grundvand må påregnes renset, inden det udledes.

Dræning og vandafledning

Det meste af lokalplanområdet er tidligere havbund og ligger under havoverfladens niveau. Arealet holdes tørt ved hjælp af et stort antal drænkanaler, som leder regn og grundvand til Nordre og Søndre pumpestation. Herfra pumpes vandet til henholdsvis Kalvebodløbet i nord og Øresund i syd. Dele af arealet er vådområder.
Der er knyttet væsentlige afledningsinteresser til lokalplanområdet, idet der til
både Bella Center og Ørestad er godkendt og givet permanente tilladelser til
vandafledning til området. Der afvandes bl.a. fra parkeringsarealer i Bella Center
og infrastrukturen i dele af Ørestad.
Lokalplanområdet bliver for nogle delområders vedkommende lejlighedsvis
dækket af vand ved større regnhændelser. Dette forhold er foreneligt med den
hidtil ønskede naturtype i området og er derfor indgået i vandløbsmyndighedens vurdering af områdets naturforhold m.v. i forbindelse med drænings- og afvandingstilladelser. I april 2003 har Fredningsnævnet meddelt dispensation til at
ændre dræningssystemet i forbindelse med anlægget af golfbanen på betingelse af, at detailprojektet godkendes af Københavns Kommune.
Væsentlige ændringer af afvandingsforholdene i området vil medføre krav fra
den vandløbsretslige myndighed om dokumentation af ændringernes indvirkning på det eksisterende afvandingssystem samt om eventuel godkendelse heraf.
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LOKALPLAN

I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for
området begrænset af Vejlands Allé, Center Boulevard, Øresundsbanen og
Amagermotorvejen.

§ 1. FORMÅL
Lokalplanen udgør det planmæssige grundlag for anlæg af en golfbane på den
nordøstlige del af Kalvebod Fælled.
Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses:
- Golfbane med tilhørende bebyggelse skal udformes således, at området kan
fungere som et offentligt tilgængeligt rekreativt naturområde, samtidig med,
at områdets naturværdier respekteres, herunder beskyttede områder med karakteristiske og sjældne planter, skovarealer, diger og afvandingskanaler.
- Der skal sikres mulighed for, at golfbanen kan etableres som en 18-hullers
bane med internationale mål, en 9-hullers bane samt en driving-range.
- Fastlæggelse af et system af stier skal medvirke til at sikre den offentlige adgang. En sti langs Øresundsforbindelsens baneanlæg indgår i kommunens
overordnede cykelrute ”Lufthavnsruten”.
- Ved placering og udformning af den for områdets anvendelse nødvendige
bebyggelse og parkering skal der tages særligt hensyn til naturværdierne
med placering i områdets kanter.
- Ved terrænbearbejdning samt bevaring og nyplantning af bevoksning skal
der tages særligt hensyn til områdets karakter med skov, vådområder og åbne partier. Områdets afgrænsning mod Vejlands Allé og mod Amagermotorvejen markeres ved en allébeplantning med træer på begge sider af kanalen
langs Vejlands Allé og træer langs Selinevej ind mod golfbanen. Mod Center
Boulevard skal beplantning fremstå grupperet for visuelt at knytte området til
grønningen i Ørestad.
- Lokalplanen respekterer indholdet af fredningen.

§ 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS
Stk. 1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. 1 og omfatter
ejendommene matr.nr. 175 og del af 136 Eksercerpladsen, København, samt del
af 890 Sundby Overdrev, København, og alle parceller, der efter 1. oktober 2003
udstykkes i området.

Stk. 2

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Anvendelse, terrænregulering, bebyggelse og anlæg som nævnt i §§ 3, 5 og 8, kan ske uden zonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, jf. § 36, stk. 1, pkt. 5.

§ 3. ANVENDELSE
Stk. 1

Området fastlægges til rekreative formål i form af et offentligt tilgængeligt,
grønt naturområde med mulighed for indpasning af en golfbane. Arealet mel-
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TEGNING NR. 1
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§ 3. ANVENDELSE, fortsat

lem Center Boulevard, Øresundsbanen og Skydebanevej kan anlægges med en
18-hullers golfbane med internationale mål, arealet mellem Vejlands Allé, Selinevej og Skydebanevej med en 9-hullers bane og arealet i den nordøstlige del
med en driving-range (udslagssted).
Der må opføres de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg,
såsom klubhus med administration, restaurant og mindre butikker, samt værksted og garage (greenkeeper faciliteter).
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 200 m2.
Kommentar:

Opmærksomheden henledes på lov om planlægnings regler for beregning af
bruttoetagearealer til butiksformål.

§ 4. VEJFORHOLD
Stk. 1

Mod Vejlands Allé, Amagermotorvejen og Center Boulevard opretholdes de eksisterende vejlinier.

Stk. 2

Selinevej opretholdes i en bredde af 20 m.

Stk. 3

Som led i kommunens overordnede cykelrutenet fastlægges langs Center Boulevard og Øresundsbanen en cykelsti. Stien skal have en bredde på mindst 3,5 m
og indgår i det i § 8, stk. 4 fastlagte stisystem. Stien skal anlægges på et hævet
areal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse.

Kommentar:

Cykelruten indgår som en del af ”Lufthavnsruten”, der mod øst bl.a.forløber i
Arne Jacobsens Allé og mod vest gennem en tunnel under jernbanen og herfra
videre til Selinevej og stien langs Kalvebodløbet. Placeringen af stien på et hævet areal gennem lokalplanområdet sikrer denne mod oversvømmelse.

§ 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
Inden for det på tegning nr. 1 med A mærket byggefelt ved Center Boulevard
må der opføres et klubhus med administration, restaurant og butik mv. Det
samlede etageareal må ikke overstige 1.500 m2, og bebyggelsen må opføres i
højst 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m.
Inden for det med B mærket byggefelt ved Skydebanevej må der opføres bebyggelse til green-keeperfunktioner, såsom mandskabsrum, værksteder og garage. Det samlede etageareal må ikke overstige 800 m2, og bebyggelsen må opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
Inden for det med C mærket byggefelt ved Center Boulevard og Vejlands Allé
må der opføres bebyggelse til en driving range (udslagssted). Det samlede etageareal må ikke overstige 500 m2, og bebyggelsen må opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 5 m.
Byggefelterne er principielle, og angivne etageantal er inklusive eventuelle udnyttede tagetager, men eksklusive tekniske anlæg på tag, tekniske rum i tag samt tag-
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§ 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat

Kommentar:

terrasser og trapperum hertil.
I ”Plejeplan for delområde 2, 3 & 4 på Vestamager, 1999- 2004” udarbejdet af
Skov- og Naturstyrelsen er der fastlagt følgende retningslinier for placering af
ny bebyggelse: Klubhus, parkeringsplads og nødvendige teknikbygninger placeres langs Center Boulevard i tilknytning til Bella Centrets parkeringsplads og/eller i tilknytning til eksisterende byggeri ved Skyttecentret.

§ 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN
Stk. 1

Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relatere sig til områdets karakteristiske naturmiljø med en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden.
Bebyggelsen skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk formsprog. Bygningernes
overflader skal fremstå i naturlige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal,
beton og glas.

Stk. 2

Skiltning, lysinstallationer og andet facadeudstyr, herunder markiser og solafskærmning, tillades kun i begrænset omfang og skal med hensyn til placering,
omfang, materialer, farver og lignende udføres således, at der efter Bygge- og
Teknikforvaltningens skøn opnås en god helhedsvirkning i forhold til den specifikke beliggenhed og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk.

Kommentar:

Bestemmelsen vedrører skiltning og belysning for bebyggelsen. Med hensyn til
skiltning og belysning på ubebyggede arealer henvises til § 8, stk. 8 og 9.

Stk. 3

Tekniske anlæg og installationer på tag skal udformes således, at de efter Bygge- og Teknikforvaltningens skøn fremtræder tilpasset tagudformningen i øvrigt
og som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur.

§ 7. LEDNINGSFORHOLD
Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af ledninger.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
Stk. 1

Området skal opretholdes/anlægges i overensstemmelse med den i § 3 fastlagte
anvendelse (rekreativt naturområde med en golfbane).

Stk. 2

Etablering af golfbane skal ske efter en samlet plan i princippet som vist på tegning nr. 2, og i overensstemmelse med med følgende bestemmelser:
a) De arealer, der på tegning nr. 2 benævnes ”Fairway”, ”Green” og ”Tee”,
kan maksimalt terrænreguleres til kote +1.2. De øvrige arealer fastholdes
som hovedregel med eksisterende koter (-1.0), dog således at overgange udføres let skrånende.
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TEGNING NR. 2

Illustrationsplan

b) Vandarealer skal udformes ”landskabeligt” med en placering i princippet
som vist på tegning nr. 2. Det eksisterende vådområde „Trekantsøen“ opretholdes.
c) ”Bunkers” må ikke være skæmmende set fra veje og stier og skal udføres af
sand- og grusmaterialer, der er karakteristiske for stedet.
d) Broer skal udføres i en høj standard efter Bygge- og Teknikforvaltningens
nærmere godkendelse.
e) Arealer med rød priksignatur mærkede R (rød- og gullistede plantearter) skal
friholdes for ny beplantning samt terrænregulering.
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§ 8. UBEBYGGEDE AREALER, fortsat

Kommentar:

Rødlistede plante- og dyrearter er en fortegnelse over arter, der er truede, sårbare og/eller sjældne. Gullistede plante- og dyrearter er en fortegnelse over arter,
som er i tilbagegang, men dog stadigvæk er så hyppige, at de ikke er opført
som rødlistede.

Stk. 3

Der anlægges hovedstier for fodgængere og cyklister i området som vist på tegning nr. 1:
Kanonvej og Skydebanevej opretholdes som stier. En strækning af Skydebanevej
forlægges til et sydligere tracé. Langs Øresundsbanen anlægges en sti i en bredde af 3,5 m, jf. § 4, stk. 3. Langs Center Boulevard anlægges en sti i en bredde
af 3 m. På den øst-vestgående vold fastlægges en sti i en bredde af 3-6 m. Stierne kan anlægges på hævede arealer med græsklædte sider efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Stierne kan anvendes til rednings- og
ærindekørsel

Stk. 4

Der skal etableres ca. 500 p-pladser på det på tegning nr. 1 angivne areal. Herudover kan der etableres enkelte pladser i forbindelse med greenkeeperfunktionen. Parkeringsarealet skal indpasses i omgivelserne og tilplantes med højstammede træer efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. På
samme areal skal der etableres cykelparkering.

Stk. 5

Der skal langs Vejlands Allé, Center Boulevard og Selinevej etableres en træbeplantning i princippet som vist på tegning nr. 1.

Stk. 6

Ubebyggede arealer skal som hovedregel henligge uindhegnede. Dog kan der
opsættes hegn i det omfang, det er nødvendigt for sikkerheden i forbindelse
med den muliggjorte driving-range, og særligt sårbare naturområder kan hegnes. I forbindelse med særarrangementer o.l. kan der i nødvendigt omfang hegnes midlertidigt .

Stk. 7

Oplag af varer, affald og lignende må ikke forekomme udendørs. I forbindelse
med greenkeeperfunktionen kan der dog etableres et afskærmet areal til oplæg
af planteaffald m.v. fra driften af området.

Stk. 8

Belysning må alene finde sted på Selinevej, parkeringsarealet, arealer umiddelbart op til bebyggelsen samt på driving-rangen. Belysningen, der skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen, skal udføres under særlig hensyntagen til
områdets funktion som rekreativt naturområde og ikke være til gene for omgivelserne ved blænding, reflekser eller farvevirkning.
Inventar i øvrigt skal begrænses mest muligt og indpasses i omgivelserne efter
Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse.

Stk. 9
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Der må ikke opstilles reklamer, billboards, signboards eller lignende, eller ophænges bannere, reklamevimpler eller lignende. Undtaget herfra er den for områdets funktion nødvendige skiltning samt skiltning i forbindelse med særarran-
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§ 8. UBEBYGGEDE AREALER, fortsat

gementer. Permanent skiltning samt retningslinier for skiltning ved særarrangementer skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen.
Kommentar:

Skiltning og reklamering kræver desuden tilladelse i henhold til bekendtgørelse
nr. 840 af 4. september 2000 om opsætning af mindre oplysningsskilte samt reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Bekendtgørelsen indeholder blandt
andet bestemmelser for opsætning af reklamer på idrætsanlæg, klubhuse og
lignende samt særlige regler om sponsorreklamer på golfbaner.

Stk. 10

Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne.

§ 9. RETSVIRKNINGER
I henhold til planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i
strid med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse
kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i
givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig.
Kommentarer af generel
karakter

På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven
trykt som lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2003.
Påtaleret:
- Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for
overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen.
Dispensation:
- I henhold til planlovens § 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i
en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune.
Andre myndigheder:
- Indretning af de ubebyggede arealer, herunder terrænændringer, udformning
af bebyggelse mv. kræver tilladelse fra plejemyndigheden.
- Der må ikke opføres bebyggelse og etableres belysning uden tilladelse fra
Fredningsnævnet.
- Der må ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres terrænændringer, medmindre det er nødvendigt for skovdriften, jf. skovlovens § 10.
Miljøministeriet kan, når særlige grunde taler for det, tillade, at bestemmelsen fraviges.
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- Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende indenfor en afstand af 300 m fra skove uden dispensation fra Københavns Kommune.
- Der må ikke ændres i vandstanden ved uddybning af kanaler eller ved anlæg
af nye afvandingskanaler uden tilladelse fra Fredningsnævnet, jf. § 3 i Kalvebodkilefredningen.
- Arbejder der forudsætter udgravning i grunden kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer mv. § 26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder).
- Lokalplanområdet er strandeng, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens
forbud i § 3, stk. 2, mod ændringer i tilstanden af blandt andet strandenge
og strandsumpe. Københavns Kommune kan dispensere fra bestemmelsen i
særlige tilfælde.
- Der må ikke ændres i vandsystemet uden tilladelse fra Miljøkontrollen i henhold til vandløbsloven.

Lokalplan nr. 377 er vedtaget af borgerepræsentationen den 9. juni 2004 og bekendtgjort den 13. juli 2004.
Bygge- og Teknikforvaltningen, den 13. juli 2004.

Peter Høiriis Nielsen
kontorchef
/Peter Juhl Nielsen
ingeniør
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Københavns Kommune
Bygge- og Teknikforvaltningen
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Rådhuspladsen 77
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Telefon 33 66 12 90
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