
INVITATION 
TIL BORGERMØDE 

Guldkysten og Lorterenden er et om-
råde i byen med sin helt egen selv-
groede stemning og liv. Der er man-
ge kvaliteter at værne om. Samtidig 
er der også en række forhold i om-
rådet, som kommunen er forpligtet 
til at håndtere med fx boliger uden 
godkendelse, boliger uden lejekon-
trakt og boliger, der kan være sund-
hedsfarlige.

Det er endnu ikke besluttet, hvad der 
skal ske med området, men en for-
andring vil være nødvendig. Det skal 
undersøges, hvad der skal til for, at 
flest muligt af de nuværende beboe-
re, der ønsker det, kan blive boende i 
området, og mest mulig af områdets 
unikke egenart kan bevares.

Derfor inviterer Københavns Kom-
mune beboere og lokalområdet til 
at tænke med på et bredt spektrum 
af løsninger, der skal håndtere de 
nævnte udfordringer.

Overborgmesteren, teknik- og mil-
jøborgmesteren og socialborgme-
steren er værter for borgermødet og 
vil byde velkommen og kort ramme-
sætte den igangsatte proces og kom-
munens tilgang til håndteringen. 

Efter en indledning i plenum vil der 
være mulighed for at stille spørgs-
mål, høre mere og indgå i dialog om 
området, udfordringerne, bekym-
ringer, processen og mulige løsnin-
ger i mindre grupper. Her vil medar-
bejdere fra Økonomiforvaltningen, 
Teknik- og Miljøforvaltningen og So-
cialforvaltningen også være tilgæn-
gelige for spørgsmål.

Se mere på om udfordringerne i 
Guldkysten/Lorterenden på bagsi-
den af invitationen. 

Spørgsmål og evt. tilmelding kan 
rettes til projektleder Rikke Levin 
Lindegaard på jt97@kk.dk. 

OM GULDKYSTEN/LORTERENDEN
Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 18-19.30
Aulaen på Ellebjerg Skole 
Der vil blive serveret aftensmad

Københavns Kommune inviterer til en indledende 
dialog om udvikling af området Guldkysten og 
Lorterenden i Københavns Sydhavn



Guldkysten/Lorterenden er en betegnelse for et område i Syd-
havnen, der ligger øst for og syd for Haveforeningen Musikbyen 
(matrikel nr. 568 ekskl. haveforeningen)

Første skridt er, at beboere og lokalområdet inviteres til dialog om 
områdets fremtid. Sammen med den fortsatte dialog med bebo-
erne vil andet skridt være at få undersøgt omfanget af de enkelte 
udfordringer med forurening og bygninger nærmere og lave en 
juridisk afklaring. Herudover skal beboernes behov for – og ønske 
om – hjælp fra kommunen afdækkes. Og tredje skridt vil være i 
tæt dialog med lokalområdet at udvikle konkrete løsninger med 
det mål, at de nuværende beboere, der ønsker det, kan blive bo-
ende. Det er forventningen, at den første dialog vil vare frem til 
efteråret. 

Københavns Kommune har de seneste år foretaget en række for-
skellige undersøgelser af området herunder af forurening, ind-
ledende besigtigelse af bygninger, juridisk afklaring mv. Under-
søgelserne viser blandt andet, at beboelse i området kan være 
sundhedsskadelig, og at der kan være sket forurening af havnen 
og den omkringliggende natur.  Samtidig er der boliger, som er 
opført ulovligt i området. 

Det er kommunens vurdering, at der bor ca. 40 personer i Lorte-
renden. På Guldkysten anslås, at der bor ca. 20 personer fast om 
vinteren og omkring 60 personer om sommeren. 

FAKTA OM 
GULDKYSTEN/
LORTERENDEN


