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From: Emil Brødsgaard

Sent: 25. august 2022 15:36

To: Anne Christine Brøndum

Cc: Mette Skaarup Yde; Line Hell Madsen; Malte Bern Jensen; Rasmus Bilde

Subject: SV: mail vedr. ukrainske fordrevne

Hej Anne Christine

Fristen skulle have været tirsdag. Det er nu rettet i mailen nedenfor.

Mvh

Emil

Fra: Emil Brødsgaard 

Sendt: 25. august 2022 15:16

Til: Anne Christine Brøndum <acb@kk.dk>

Cc: Mette Skaarup Yde <ZB06@kk.dk>; Line Hell Johansen <PM1E@kk.dk>; Malte Bern Jensen <J94Y@kk.dk>; 

Rasmus Bilde <EM4D@kk.dk>

Emne: mail vedr. ukrainske fordrevne

Hej Anne Christine

Som aftalt nedenfor mail til lokalvalget. T.o. kan jeg oplyse, at Nanna Westerby vil forsøge at fange Joan Røge inden 

mødet.

Mvh

Emil

Kære Kongens Enghave Lokaludvalg

Vi skriver til jer omkring det kommende projekt om indkvartering af ukrainske fordrevne på arealet bag Sydhavn 

Genbrugscenter, matrikel 481 på Bådehavnsgade, som er ejet af By & Havn. Inden der følger lidt mere om

kommunens opgave med indkvartering til ukrainske fordrevne samt projektet, vil vi gerne starte med at beklage, at I 

ikke nåede at blive orienteret omkring pavillonprojektet til ukrainske fordrevne på Bådehavnsgade, inden sagen blev 

behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 22. august. 

Som I nok er bekendt med, så har Københavns Kommune en stor og hastende opgave med at sikre indkvartering til 

de ukrainske fordrevne, der visiteres til Københavns Kommune. Der er på nuværende tidspunkt løsninger spredt ud i 

byen i både eksisterende kommunale ejendomme, der har kunnet ombygges til formålet, i nye projekter, på egne og 

3. mands grunde, hvor der kan stilles pavillonboliger op og hertil kommer hotelkapacitet, som er en mindre 

hensigtsmæssig løsning for de fordrevne og desuden er dyrere og mere usikker. 

Der er pr. 23. august 2022 indgivet mere end 31.500 ansøgninger efter Ukraine-særloven, hvoraf mere end 27.000 

har fået opholdstilladelse. Der kommer fortsat omkring 300 ukrainere til Danmark om ugen og Københavns 

Kommune skal modtage ca. 11. procent af alle de ukrainere, som opnår opholdstilladelse i Danmark. Ukrainerne 

bliver fordelt efter grupper af 10.000 i alt, og da der er taget hul på 4. gruppe af visiteringer (fra 30.000-40.000 

ukrainere), skal Københavns Kommune kunne modtage og indkvartere op til 3.848 ukrainere. 

Københavns kommune har i forvejen etableret pavillonboliger på kommunens egen grund på Amager Strandvej 3 og 

på Refshalevej, på en grund stillet til rådighed af Refshaleøens ejendomsselskab. Københavns Kommune har været i 

dialog med By og Havn om mulige grunde til indkvartering af ukrainske fordrevne, og det har vist sig muligt at lave 

en aftale om opsætning af pavillonboliger på en af By & Havns matrikler. Arealet (matrikel 481, jf. billede nedenfor)
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kan rumme pavillonboliger med plads til op mod 550 ukrainere. By & Havn udlejer midlertidigt grunden til Børnenes 

Dyremark til heste fra Karens Minde Kulturhus. Københavns Kommune og By & Havn indleder en dialog med 

Børnenes Dyremark om hestene evt. kan flyttes retur til Karens Minde Kulturhus og/eller fx kan være alene på 

arealet syd for matriklen.

Som det ser ud nu, vil Københavns Kommune have længerevarende kapacitet til omkring 1.800 personer fra foråret 

2023, når boligerne på Bådehavnsgade bliver etableret. Nogle af løsningerne er tidsbegrænsede vil derfor bortfalde. 

Der skal altså fortsat arbejdes på at finde yderligere indkvarteringskapacitet. Nedenfor er et samlet overblik over de 

løsninger der er etableret, eller er på vej. 

Efter aftale med Lokaludvalgssekretæren hører vi meget gerne fra jer senest tirsdag d. 30. august, hvis der er særlige 

perspektiver, der skal tages med i den videre proces. Sagen skal behandles på Økonomiudvalgets møde d. 13. 

september og efterfølgende på Borgerrepræsentationens møde d. 22. september 2022.

Til orientering afholdte By & Havn i går, d. 24. august 2022, et nabomøde og workshop om Bådehavnsgade Vest. 

Nabomødet skulle informere om den kommende byudvikling på grundene vest for Bådehavnsgade. På mødet blev 

de fremmødte også oplyst om den foreløbige proces for inddragelse og plan for brug af grunden i Bådehavnsgade til 

pavillonboliger til fordrevne ukrainere. 

Mvh

Emil

Emil Brødsgaard

Kontorchef

Team Ejendomsoptimering
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_________________________________________

KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1

1550 København V

Mobil 2049 2119

E-mail fe1z@kk.dk
EAN 5798009800206


