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Til Frode Knipschildt 
Miljøkontrollen 
 
 
  
I anledning af at anlægsarbejdet af golføvebanen på Tippen, Kgs. Enghave er 
påbegyndt med Miljøkontrollens tilladelse (journalnr. 008680-424401), har vi nogle 
spørgsmål og kommentarer. 
  
Baggrunden er at Københavns Driving Range Aps tidligere to gange er påbegyndte 
arbejdet uden kommunens tilladelser. Nu foreligger både Miljøkontrollens tilladelse 
og en byggetilladelse.  
Beboere har protesteret dagligt ved anlægsarbejdet siden påbegyndelsen, fordi 
golføvebanen har unddraget sig lokalplan og offentlig høring. Anlægget udraderer et 
værdsat naturområde.  
 
Miljø- og Forsyningsborgmesteren er blevet anmodet om at gå ind i sagen. 
 
Ifølge Miljøkontrollens tilladelse (side 4, pkt. 9) skal bygherren indsende en rapport 
til Miljøkontrollen efter afslutningen af arbejdet. Skal det forstås således at 
Miljøkontrollen ikke fører tilsyn i byggeperioden? 
 
Vi kan oplyse Miljøkontrollen om følgende: Dags dato er der i alt udlagt ca. 100 x 40 
meter jord i ca. 75 cm tykkelse (sammenpresset). Vi vil opfordre Miljøkontrollen til 
at vurderer om grænsen på 2000 tons ny jord er overskredet, og i givet fald fastsætte 
prøvetagningsfrekvensen konkret som angivet i tilladelsen.  
Vi vil gerne se måleresultaterne af de foretagne jordprøver straks de foreligger.    
 
Bygherren har os bekendt hverken udlagt nivellement-net, udført kontrolgravninger 
eller fotograferet med målestok, som dokumentation af jorddybden.   
 
Ifølge vores oplysninger er der god grund til at kontrollerer vognmændenes 
jordafhentning. Er Miljøkontrollen vidende om hvor den ”dokumenterede rene jord 
kommer fra”, eller venter man på den afsluttende rapport? 
Vil Miljøkontrollen evt. vejlede os med at få foretaget prøver af den ”dokumenterede 
rene jord” hurtigt, hvis vi som Agenda 21 gruppe selv betaler for disse prøver?  
 
Ifølge Miljøkontrollens tilladelse har Københavns Driving Range Aps i november 
2004 oplyst (midt på side 2) at: ”jord der lå i en vold i det kommende udslagsområde 
er flyttet ud langs stien”. Dette er ikke korrekt. En gravko har derimod planeret et 
større område, herunder fjernet træer og buske, og derefter samlet ”overskuddet” i en 
vold som anført. Denne vold skal ifølge tilladelsen bortskaffes eller føres tilbage til 



udslagsområdet efter frasortering af byggeaffald (side 3, pkt. 1). Vi kan oplyse at 
man er påbegyndt spredningen af volden uden at byggeaffaldet er frasorteret. 
 
Endelig skal vi oplyse at der er umiskendelige tegn i landskabet på at anlægget af 
golføvebanen, vil overskride både de i tilladelsen nævnte 24.000 m2 med 
jordarbejde, og de 44.000 m2 i alt.  
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