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Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg om 

placering af pavillonboliger til ukrainske 

flygtninge på Sydhavnstippen 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har d. 25. august drøftet 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets (BIUs) beslutning 

på mødet den 22. august om at anlægge pavillonboliger til 

550 flygtninge fra Ukraine på Sydhavnstippen for enden af 

Bådehavnsgade. 

 

Lokaludvalget vil gerne sige mange tak til Birgitte Kehler 

Holst for at gøre os opmærksomme på beslutningen, som blev 

truffet uden nogen form for inddragelse eller orientering 

af lokaludvalget. Dette er problematisk af flere grunde. 

 

For det første foregriber placeringen af boliger på det 

grønne område, det arbejde med lokal inddragelse, der lige 

er startet i forbindelse med udviklingen af Bådehavnsgade 

Vest. 

 

For det andet er det i direkte modstrid med Kommissorium 

for Lokaludvalg, som Borgerrepræsentationen godkendte for 

mindre end et år siden, at undlade at inddrage 

lokaludvalget i et så væsentligt spørgsmål. Vi finder det 

både beklageligt og betænkeligt, at det ikke skete før BIU 

behandlede sagen. Som det vil fremgå af nedenstående, har 

den manglende inddragelse af Kgs. Enghave Lokaludvalg 

medført, at beslutningen om at placere pavillonboligerne 

på Sydhavnstippen blev truffet på et ufuldstændigt og 

dårligt oplyst grundlag. 

 

Oplysningsgrundlaget: 

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil i dette brev gøre opmærksom 

på, hvorfor anbringelsen af 550 flygtninge fra Ukraine på 
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den valgte placering på Sydhavnstippen er en dårlig idé af 

hensyn til flygtningene selv.  

 

Lokaludvalget understreger, at vi ser meget positivt på at 

modtage flygtninge i Sydhavnen, der ligger hverken 

modvilje mod flygtninge eller ”not in my backyard” motiver 
bag de indvendinger vi har mod placeringen. Kgs. Enghave 

Lokaludvalg ser positivt på, at ukrainske flygtninge får 

bolig i bydelen.  

 

 

Bådehavnsgade er en lang (ca. 1 km) og bred lige vej. 

Placeringen i bunden af Bådehavnsgade medfører, at 

Københavns Kommune anbringer 550 fortrinsvis kvinder og 

børn fra Ukraine på et sted, der er afsides beliggende og 

uden naboer. Nærmeste naboer er Sydhavn Genbrugscenter og 

en rockerborg, som politiet flere gange forgæves har 

forsøgt at lukke. Der er ingen boliger lige i nærheden. 

Dette finder lokaludvalget vil modvirke en vellykket 

integration af flygtningene, og det er desværre 

sandsynligt, at den isolerede beliggenhed vil gøre 

pavillonerne til en enklave uden meget kontakt med 

omverdenen. 

 

Om aftenen og natten er området helt øde, bortset fra at 

der ofte køres bilræs på den lange, lige strækning af 

Bådehavnsgade. Enden af Bådehavnsgade er også et sted, 

hvor det sker, at der brændes biler af, og hvor udbrændte 

bilvrag henstår i månedsvis uden at blive fjernet. Området 

er uden gadebelysning og meget mørkt. 

 

Placeringen er meget tæt på politiets skydebane på 

Selinevej. Tæt nok til, at der er kontinuerlig støj fra 

skud i skydebanens åbningstid i dagtimerne. Når man tænker 

på målgruppen for pavillonboligerne, kan dette udgøre et 

problem. 

 

Bådehavnsgade er uden offentlig transport. Nærmeste 

offentlige transport er over 1 km. væk ved Sjællandsbroen. 

Der er ingen dagligvarebutikker i nærheden. Nærmeste 

supermarked er Irma på Sluseholmen, ca. 1,5 km. væk. Der 

er heller ikke cafeer eller andre steder i Bådehavnsgade, 

hvor man kan mødes med lokale Sydhavnere. 

 

I den nærmeste fremtid vil to store anlægsarbejder gå i 

gang i nærheden. Det drejer sig om byudviklingen af 
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Stejlepladsen og anlægget af den store skybrudsplan, Valby 

Skybrudstunnel ved Fragtvej. Begge byggerier vil medføre 

store gener for alle i nærheden i form af støj og støv og 

kørsel med tunge lastbiler, der vil medføre utryghed for 

bløde trafikanter. De vil også medføre, at adgangen til 

Sydhavnstippen og til vandet vil blive begrænset af 

byggepladserne og af afspærringer med hegn. Der må i 

perioder forventes stærk støj fra bl.a. spunsning på begge 

byggepladser.  

 

Sidst, men ikke mindst er lokaludvalget i sidste uge 

blevet orienteret af Teknik- og Miljøforvaltningen om, at 

der er konstateret PFAS og PFOS i både overfladevandet og 

grundvandet på Sydhavnstippen. Det er velkendt, at Tippen 

er forurenet, da den er lavet af opfyld fra bl.a. 

byggepladser, men det er først nu kommet frem, at der også 

er problemer med disse fluorholdige, svært nedbrydelige, 

miljøfarlige stoffer. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg finder, at ovenstående med meget 

stor vægt taler imod at placere pavillonboligerne på 

Sydhavnstippen for enden af Bådehavnsgade. 

 

Hvis Københavns Kommune ønsker det, vil lokaludvalget 

gerne indgå i en dialog med Økonomiforvaltningen og 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om muligheden 

for alternative placeringer af de ukrainske flygtninge i 

Sydhavnen. Vi vil også gerne i dialog om modtagelsen og 

integrationen af flygtningene, hvis Københavns Kommune 

fastholder placeringen på Sydhavnstippen, som den bedste, 

alt taget i betragtning. 

 

 

Venlig hilsen 

Joan Røge 

Formand for Kgs. Enghave Lokaludvalg 

 

 


