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Indsigelse til ”Forslag til Københavns Kommuneplan 2009” 
fra ”Foreningen Det Grønne Knæ” 
 
 
I forbindelse med tidligere Kommuneplanstrategier og Kommunplaner har”Det Grønne Knæ” 
fremsendt vores forslag til bevaring af de to væsentlige grønne områder i Kgs. Enghave/ 
Sydhavnen – nemlig Tippen og områderne omkring Karens Minde. 
 
Det er derfor med stor glæde, at vi ser, at det i ”Forslag til Kommuneplan 2009” (Rammer og 
lokalplanlægning, s. 47) fremgår, at både den nordlige del af Tippen og de resterende dele af 
Karens Minde området skifter status til O1-områder (parker, mm.). 
 
Vi har dog nogle nærmere kommentarer. 
 
 
Tippen 
 
Tippen udgør et væsentligt natur- og rekreativt område i København – både for den lokale 
befolkning, inkl. de mange nye boliger, der er på vej i de sydlige havneområder, og for de andre 
dele af København, herunder Vesterbro der er meget underforsynet med adgang til grønne 
områder. 
 
Vi ser frem til bevarelse og udvikling af områdets store rekreative værdier og enestående natur. 
Og vi ser frem til at kommunen også vil støtte den fremtidige pleje og udvikling af området, som 
er sat i gang af partnerskabet ”Tippen Syder” – hvor bl.a. Miljøpunkt Vesterbro /Sydhavn 
deltager. 
 
Det er med bekymring, at vi ser der i Kommuneplanforslaget åbnes op for ”lettere industri, lager 
og lignende” (Rammer, s. 46) for ”Bådehavnsgade nord/syd”, der er udlagt til et C1* område. 
Støjende og forurenende aktiviteter på dette område vil være forstyrrende for Tippen, som mister 
noget af sin rekreative værdi. 
 
 



Vi er samtidig bekendt med, at der er planer om at anlægge en genbrugsstation på en del af 
”Bådehavnsgade nord/syd” arealet. Men den del af arealet ligger i dag hen som et selvgroet 
naturområde og hænger sammen med Tippen. Vi mener, at dette areal i stedet bør indgå i de 
grønne områder også i fremtiden, f.eks. som natur-campingplads. 
 
 
Grønne stiforbindelser 
 
Vi vil foreslå, at de grønne områder i Sydhavnen og eksisterende stiforbindelser tænkes ind i det 
samlede grønne cykelrutenet – og at der arbejdes med at udvikle gode stiforbindelser til de ny 
boligområder i Sydhavnen (Sluseholmen og Teglholmen) og videre til Vesterbro, så disse borgere 
også får nem adgang til de grønne områder på Tippen. 
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