
Christianshavn er karakteristisk ved oprindeligt at
være anlagt på en række småholme og opfyldninger,
og bydelen er stadig omgivet af vand - Inderhavnen,
Øresund og Stadsgraven - og gennemskåret af kanaler.
Vigtige dele af bydelen er under eller står over for
byomdannelse til boliger, serviceerhverv og kulturelle
funktioner.

Arealerne langs havnen og kanalerne
Nordligst langs Christianshavns havnefront ligger de
tidligere værftsarealer på Refshaleøen med montage-
haller og andre store bygningsvolumener. 
Den nordligste del af Holmen, Nyholm, anvendes af
Søværnet, og på Dokøen er Operahuset under
opførelse. Resten af Holmen og området umiddelbart
syd for Holmen er under omdannelse til bolig- og ser-
viceerhvervsområde, bl.a. med kultur- og undervis-
ningsinstitutioner. 
Længere mod syd er der store bygningskomplekser,
der huser Dansk Arkitektur Center og Udenrigs-
ministeriet, og syd for Knippelsbro er det gamle
B&W-område og sukkerfabrikkerne Danisco blevet
erstattet af boliger og serviceerhverv.
Langs kanalerne er der især boligkarreer og serviceer-
hverv.
Mellem Grønlandske Handels Plads og Langebro er
alle kajstrækninger mod havnen anlagt med promenad-
er. Også langs det meste af Christianshavns Kanal og
Trangraven er der anlagt promenader. 

Anvendelse af vandarealerne 
I Lynettehavnen ligger enkelte både, og 1-2 gange
månedligt anløber der erhvervsrelateret trafik. Ved de
nordlige kajer på Refshaleøen ud mod havneløbet er
der anløb af erhvervsrelateret trafik 3-4 gange
ugentligt. 
I Margretheholm Havn på Refshaleøen ligger en sejl-
klub med ca. 750 sejlbåde. I Søminegraven og mellem
Refshaleøen og Nyholm ligger en del gamle færger,
kuttere m.v. 
Ved Christiansholm ligger Canal Tours' og Netto
Bådenes fartøjer og et enkelt erhvervsanløb. Alle tre
har besejlingsret indtil 2017.
Langs havnestrækningen fra Trangraven til Wilders
Kanal, ligger enkelte gamle fartøjer.
I Christianshavns Kanal, Trangraven og Wilders Kanal
ligger 4 bådklubber med ca. 330 lystbåde. Hertil kom-
mer et antal både med lejeaftale hos de respektive
bolværksejere og Københavns Havn A/S. 
Der er enkelte stoppesteder for Havnebussen og
Kanalrundfarten langs havnefronten og i kanalerne.

Kommuneplan
Refshaleøen, der tidligere husede skibsværftet B&W,
er et potentielt byudviklingsområde på længere sigt.
Nyholm fastholdes til militære formål. Udbygningen
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Havnepromenader og anvendelse af vandarealer

Eks. havnepromenader
Planlagte havnepromenader
Stop for små passagerbåde
Anløb af erhvervstrafik
Lystbåde
Lystbåde og andre skibe
Gamle skibe mv.
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   Lokalplan for
   Christiania   

Rammebestemmelser og lokalplaner

Supplerende rammebestemmelser (mrk *), med  relevans
for kaj- og vandarealer:
Bestemmelserne T2* for Renseanlæg Lynetten og T* for
området øst for Renseanlæg Lynetten medfører, at der her
kan placeres virksomheder og deponeres havneslam, som
stiller store afstandskrav, der omfatter kystarealerne. 
I T*-området kan der opstilles vindmøller langs kysten.

af Holmen skal ske med respekt for den grønne karak-
ter, de bevaringsværdige bygninger og kontakten til
vandet. Bebyggelsen på Dokøen kan have større di-
mensioner bl.a. på grund af relationerne til det store
vandrum. 
På selve Christianshavn er det et mål at bevare bebyg-
gelsesskalaen og det historiske særpræg ved omdan-
nelse og nybyggeri. 
Anlæg af de manglende promenadestrækninger langs
havnen, kanalerne og Christianshavns Voldanlæg pri-
oriteres højt. Det samme gælder ønskerne om at styrke
de rekreative formål i voldanlægget i sammenhæng
med planerne for de øvrige voldparker omkring de
centrale bydele.

Lokalplaner
Der gælder 8 lokalplaner og 4 byplaner langs bydelens
havne-, kanal- og voldgravsstrækninger. 6 lokalplaner
indeholder bestemmelser, der sigter på kajarealer og
vandarealer og dermed har interesse for husbåde. De 5
omfatter strækninger med bolværker, og her gælder
det, at permanent henlægning af skibe ved bolværk-
erne m.m. kræver dispensation, og at kommunen kan
stille krav til friarealernes indretning m.v.
Lokalplan nr. 209, "Refshaleøen" muliggør opfyldning
i Østhavnen og opførelse af skibsværft, motorfabrik
m.v. på den østlige del af Refshaleøen. Området om-
kring Margretheholm Lystbådehavn og Lynettehavnen
er fastlagt til rekreative formål, herunder lystbåde-
havne. Der må normalt ikke finde overnatning sted. 
Lokalplan nr. 331 med tillæg I, "Holmen II", muliggør
den igangværende omdannelse af Holmen til et inte-
greret byområde.
Lokalplan nr. 308, "Wilders Plads" muliggør omdan-
nelse af området til boliger og serviceerhverv.
Bebyggelse i den nordlige del forudsætter supplerende
lokalplan.
Lokalplan nr. 183 med tillæg I, "B&W" har muliggjort
omdannelsen af det tidligere B&W Motor-område til
boliger og serviceerhverv.
Lokalplan nr. 186, "Langebrogade" har muliggjort
fornyelsen af Danisco-området. 
Lokalplan for Christiania, udarbejdet af Miljømini-
steriet og publiceret januar 1991, fastlægger området
til blandet bolig- og værkstedsformål kombineret med
øget anvendelse til offentlige rekreative formål. Lokal-
planen erstatter naturbeskyttelseslovens bestemmelser
i området og har bl.a. til formål at sikre voldanlægget
(og hermed også Stadsgraven) mod ny bebyggelse.
Lokalplanen berører ikke beskyttelseslinierne omkring
voldanlægget. 

Fredningsforhold
Der er rejst fredningssag for Københavns Kommunes
del af Christianshavns Voldanlæg, og Enveloppepar-
ken er fredet. 



Christianshavns Voldanlæg inklusive voldgraven er
fortidsmindefredet ifølge naturbeskyttelsesloven, dvs.
der må ikke ændres i tilstanden. Der gælder dog
særlige bestemmelser for den del, der ligger i Christi-
aniaområdet. 
Kanalerne på Christianshavn er omfattet af frednings-
deklarationen for "Kanalerne". Der må ikke uden
Fredningsnævnets tilladelse anbringes "fast anbragte
skibe og andre fartøjer, der er genstand for bygnings-
mæssig udnyttelse af ikke rent forbigående art" i
kanalerne.
Hvis kommunen ønsker at åbne mulighed for mere
end ganske få husbåde i kanalerne på Christianshavn,
er det fredningsnævnets vurdering, at det vil være en
videregående afvigelse fra fredningens formål. Det
betyder, at det kun kan gøres ved at kommunen udar-
bejder et nyt fredningsforslag. Enkelte husbåde kan
eventuelt tillades ved at fredningsnævnet ud fra en
konkret vurdering meddeler dispensation fra frednin-
gen.
Fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Christians-
havns Voldanlæg omfatter både havnearealer og vand-
arealet mellem Nyholm, Holmen og voldanlægget.
Også havnen ved Lynettefortet og vandarealet omkring
Trekroner er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinier.
Der må ikke ændres i tilstanden inden for fortidsmin-
debekyttelseslinien, Københavns Kommune kan dog i
særlige tilfælde dispensere. 

Bevaringsværdier
Havnefronten er præget af vinkelrette indskæringer i
form af kanaler og dokanlæg, og bebyggelsen danner et
markant forløb af fronter og gavle. 
Store dele af bebyggelsen langs kanalerne både på
Christianshavn og Frederiksholm danner markante
byrum. Der er vigtige sigtelinier og udsigter over
Inderhavnen og voldgraven. 
Ifølge Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996
findes en række fredede bygninger og bygninger med
høj bevaringsværdi langs havneløbet og langs kanalerne
på Christianshavn. 
Det konsekvente bebyggelsesprincip giver Christians-
havns havnefront en særlig karakter, og de mange
bevarede købmandsgårde, pakhuse og erhvervs-
bygninger udgør et af bydelens dominerende træk -
ligesom de bevarede gamle militærbygninger på
Holmen.
De eneste bygningsfredede anlæg, der grænser direkte
til vandet, er Trekroner, den gamle dok på Dokøen og
den nordlige del af Christianshavns Vold.

Miljøforhold
Husbåde skal respektere afstandskravene til følgende
virksomheder:
Amagerværket, Lynetten, Vindmøllepark Lynetten,
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Bygningsfronter
Markante byrum og rumlige forløb
Vartegn
Sigtelinier
Udsigter
Særlig enkeltbygning

Byskabsatlas 2003 (udkast 24.3.03)

Bevaringsværdierne er gengivet fra Byskabsatlas for
København 2003, som er under udarbejdelse.
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Amagerforbrændingen, Optiroc og specialdeponierne
for havneslam og slamaske på Margretheholm. 
Afstandszonerne kan ses på kortet på den modstående
side. 
Ved en nærmere vurdering af de enkelte virksomheder
kan en ændring af afstandskravene komme på tale.

Sammenfatning af faktorer af betydning for hus-
både 
Erhvervsrelateret trafik, havnebusser og kanalrund-
farten sætter  begrænsninger på anvendelsen af
kajarealerne omkring Christiansholm, i kanalerne, i
Lynettehavnen og ved enkelte havnestrækninger. Så
længe disse områder besejles, skal husbåde placeres så
de ikke begrænser besejlingen.
Fredningsbegrænsningerne på Christianshavns
Voldanlæg gør Stadsgraven uegnet for husbåde.
Miltæranvendelsen af Nyholm gør ligeledes
kajstrækningerne her uegnede.
Der er mulighed for et begrænset antal husbåde i
Margretheholms Havn sammen med lystbådene.
Ønskes der placeret mere end ganske få husbåde i
kanalerne på Christianshavn forudsætter det en
ændring af fredningen. Enkelte husbåde kan eventuelt
tillades ved at fredningsnævnet giver dispensation. 
Fortidsmindebeskyttelseslinierne omkring
Christianshavns Voldanlæg, Lynettefortet og Trekroner
betyder, at husbåde indenfor disse områder kræver
særlige overvejelser samt dispensation fra Københavns
Kommune, hvis husbådene medfører en ændring i til-
standen.  
Husbåde bør placeres og udformes, så der tages hen-
syn til Christianshavns Bydels særlige karakter, herun-
der  udsigten over Inderhavnen og voldgraven, havne-
fronten, de mange bygninger med fredninger eller høj
bevaringsværdi og de fredede anlæg ved vandet. 
Miljøafstandskravene medfører, at det indtil videre
ikke er muligt at placere husbåde i den nordlige del af
bydelen.
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Renseanlæg 
Lynetten

Vindmøllepark, Lynetten

Havneslam- og
slamaskedepoter

Optiroc

Amagerforbrænding

Amager
værket

Fredningsforhold og miljømæssige begrænsninger

Fredningsdeklaration
Fredet fortidsminde
Fortidsmindebeskyttelseslinie
Afstandszone om miljøbelastende virksomhed
Miljøbelastende virksomhed


