
 
   

 
Høring af Kgs. Enghave Lokaludvalg om permanent toi-
let i Sydhavnen - udvidet radius fra Mozarts Plads 

 

Kære Kgs. Enghave Lokaludvalg. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen under Københavns Kommune er ved at 

undersøge mulighederne for at opsætte et permanent offentligt toilet i 

Sydhavnen, efter at der blev bevilliget 0,4 mio. kr. som servicemidler i 

Overførselssagen 2018/2019 til en genplacering af toilet fra Mozarts 

Plads på en ny permanent placering i Sydhavnen. 

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. august 2019 at bevare det 

midlertidige toilet på Anker Jørgensens Plads, indtil Mozarts Plads gen-

åbner i 2024. Samtidig bad Teknik- og Miljøudvalget forvaltningen om 

at undersøge nye alternative placeringer til en permanent placering af 

toilettet fra Mozarts Plads et andet sted i Sydhavnen – i en udvidet ra-

dius fra Mozarts Plads. Derfor har forvaltningen undersøgt nye placerin-

ger til et permanent toilet i Sydhavnen, så der vil være placeret to per-

manente toiletter i Sydhavnen frem til 2024 med det midlertidige toilet 

på Anker Jørgensens Plads. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg har i brevet til teknik- og miljøborgmesteren 

den 26. september 2019 peget på mulighederne for et alternativt by-

rum på Hørdumsgade. Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt 

muligheden for, at toilettet fra Mozarts Plads kan komme til at stå per-

manent i Hørdumsgade. Det foreslåede område på Hørdumsgade er 

ejet af Banedanmark. Samtidig er næsten hele arealet udlagt til fred-

skov. Det betyder, at arealet skal drives efter skovlovens regler, og at 

man ikke må bygge eller ændre væsentligt på arealet. Det vil sige, at der 

skal søges dispensation hos Naturstyrelsen, før arealet kan anvendes 

som alternativt byrum. Da bevillingen fra overførselssagen udløber med 

årets udgang, skal toilettet opsættes i 2019. Forvaltningen vurderer, at 

der ikke vil kunne opnås en eventuel dispensation fra Naturstyrelsen, el-

ler indgås en leje- eller købsaftale af arealet med Banedanmark inden 

udgangen af 2019. Derfor er arealet ved Hørdumsgade ikke taget med i 

betragtning til placering af toilettet.  

 

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at toilettet placeres på én af 

følgende to placeringer: 

 

1. Krydset ved P. Knudsensgade og Sjælør Boulevard. 
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2. På forpladsen ved Sydhavn Station på den anden side af jernba-

nen ud til Enghavevej 

 

 
Kort 1: Forslag til placering af det permanente toilet i krydset ved P. Knudsens-

gade og Sjælør Boulevard. 

 

Det skal nævnes, at der kan være en risiko for, at toilettet skal fjernes 

midlertidigt i en periode i forbindelse med at Sjælør Boulevard skal sky-

brudssikres i perioden fra medio 2021 til 2022. Det endelige skybruds-

projekt er dog ikke færdigprojekteret, og derfor kendes det endelige 

projekt endnu ikke, og i hvilket omfang det vil påvirke toilettet, hvis det 

placeres her.  
 

 
Kort 2: Forslag til placering af det permanente toilet på forpladsen ved Sydhavn 
Station på den anden side af jernbanen ud til Enghavevej 
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Forvaltningen vil gerne høre lokaludvalget om de to mulige placeringer 

af toilettet. 

 

Toiletenheden vil indeholde et toilet med handicapadgang og et pis-

soir. 

 

Denne høring vedrører alene placeringen af et toilet og ikke ønsker til 

designet af toilettet. 

 

Dette brev er en høring og dermed ikke en lovning på, om ens ønsker 

bliver opfyldt eller ej. 

 

Høringssvar sendes pr. mail til i72n@kk.dk senest d. 25. oktober 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jon Zerman Hoffmeyer 

Projektleder 
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