
Søndre Frihavnsudvalget møde 30 maj 2018 
Sted: Indiakaj 9, stuen. Fælleslokalet. 2100 København Ø. 

Dagsordenen 
 Evaluering af møde med Allan Marouf fra ØLU 

 Kulturelle aktiviteter i Sdr. Frihavn.  

 Støj fra Refshaleøen 

 Bydelsplan incl. Cykelsti, Havnebus, Krydstogtskibe 

 Havneringen 

 Bus 26/27 

 Andre emner 

 Orienteringssager 
 

Deltagere: Lea Mikkelsen, E/F Indiakaj m.fl, Niels Anker Jørgensen, L/F Indiakaj m.fl., Henrik Gerner, 
Gripsholm, Alexander Meyendorff, Midtermolen 14-18, Michael Elkiær Andersen, E/F Langelinie 25-29 og 
Jørgen Kragh, Jørgen Skovgaard, Birger Jensen, E/F Langelinie 3-9 
 
Alexander Meyendorff, Midtermolen 14-18, som overtager fra Jimmy Chabert dukkede ikke op. 

Evaluering af mødet med Allan Marouf 
Særdeles positivt møde som bekræftede, at Allan fremstår som en yderst engageret formand 
med godt kendskab til politikerne og relevante embedsfolk i BR, og at han tager vores sager 
meget seriøst. 
Vi drøftede: 

 Krydstogtskibenes forurening. Allan kører meget på sagen nu og opfordrer til at vi 
skriver læserbreve om landstøm og holder politikerne op på løfter, fx på Østerbro 
Weekend i fælledparken den 9-10 juni. 
http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page/824.html 

 Støj fra Refshaleøen. Også et godt emne til læserbreve og Østerbro Weekend 
 Bus 27 og havnebus 
 Havneringen 
 Borgerpanel – vi bor i Sdr. Frihavn. 

Kulturelle aktiviteter i Sdr. Frihavn 
Ideer til kulturelle events 

 Besøg i museet i Kommandantboligen når det åbner. Efterfulgt af spisning/kaffe i Kastellets 
cafeteria. Kjeld Hammer er tovholder. Planlægges når stedet indvies. 

 Byvandring i Sdr. Frihavn. Ideen modnes via kontakt til DAC. Birger er tovholder. DAC guider 
er optaget af indvielsen af BLOX 

 Byvandring i Nordhavn. Ideen modnes via kontakt til Stadsarkitekten. Henrik er tovholder. 

 Mindesmærketur i Sdr Frihavn. Ideen modnes. 

 Niels Anker luftede ide om vinsmagning. Enige om positivt arrangement, men uden for 
udvalgets regi, da forbindelsen til Sdr. Frihavn mangler. 

Målet er 1-2 arrangementer per år. 

Støj fra Refshaleøen 
 Hotline til Birger Jensen  

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page/824.html


Møde med Støjgener i Kbh’s kommune, som har tilbudt at opsætte støjmåler på taget af Langelinie 
alle 3. Mødet og opsætning finder sted 31. maj. Vi måler støj fra torsdagskoncerten på halvandet og 
Distortion den 1-2 juni. 
Dermed udsætter/aflyser vi at betale et professionelt firma til vi ser om kommunens målinger er 
troværdige og brugbare.  
Vi skal have undersøgt politiets hjemmel til at give dispensationer fra Miljølovens støjkrav. 

Bydelsplan 
 Forureningen fra Krydstogtskibene følges op af Allan Marouf fra ØLU. Senest artikler i ØA 

den 23. og 30. maj, hvor Allan interviewes og citeres for at Frank Jensen ikke gør noget for 
sit ønske om landstrøm og CMP ikke er til at få kommentar fra. CMP vil dog opstille 
forureningsmåler på Langelinie Allé 9.  

 Cykelstien Indiakaj er på Budget 2018. ØLU følger op idet anlægsstoppet kan få 
konsekvenser for tidsplanen. 

 Havnebus er i udbud med nye busser fra 2020. Ingen høringsrunde, men der kræves 
halvtimedrift uden udvidelse af busstop. 

Havneringen 
Intet nyt 

Bus 26/27 
Der monteres elevator på østsiden af gangbroen, så adgang til S-tog fra Sløjfen gøres betydeligt 
lettere. Dog langt til metro. Busudvalget refererer, at Movia ønsker sløjfen nedlagt og endestation 
forlænget til Østerport Metro. 

Andre emner 
Netto på Dampfærgevej. Michaels brev med opfordring til at hæve standarden blev positivt 
besvaret af Netto. 

Orienteringssager:  
 Udveksling af budgetter (EF LL3-9, EF Gripsholm og EF Indiakaj mv. LL25-29 deltager fra 

budget 2018) Alle sender nye 2018 budgetter til Birger som opdaterer. 

 Kommende mødedatoer i 2018: 29/8 (Gripsholm), og 28/11. Begge kl. 19. 

 

 
 
 
  

Sdr Frihavnsudvalg 

medlem
email telefon forening

Birger Jensen (formand)

Jørgen Kragh

Jørgen Skovgaard

jensenbirger@live.dk

j_kragh@hotmail.com

skovgaard0951@gmail.com

22686495

21197173

61330951

E/F Langelinie 3-9

Michael Elkiær Andersen mea@brammer-advokater.dk 20747085 E/F Langelinie Allé 25-29

Henrik Gerner Hansen hansenstyles@gmail.com 51506543 E/F Gripsholm

Lea Mikkelsen
LMI@OUTLOOK.DK 60351151

E/F Indiakaj 9-13 m.fl. (incl. 

Midtermolen 2-12)

Niels Anker Jørgensen nielsanker@me.com L/F Indiakaj-Midtermolen

Alexander Meyendorff am@semistaal.dk E/F Midtermolen 14-18



Møde med Allan Marouf fra ØLU. 

 Velkommen til foreningerne og til formanden for ØLU. 

 Glade for at kunne få en direkte dialog med fokus på hvordan vi kan samarbejde om vores 
særlige ønsker. Vi har gode erfaringer – fex var cykelstien på Indiakaj næppe kommet på 
budgettet uden hjælp fra Allan – især ikke så hurtigt. Men mer vil have mer. Krydstogtskibe, 
Støjgener, bus og havnebus for at nævne nogle af de hotte emner. 

 Jeg forslår at vi kort fortæller hvem vi er og hvor vi kommer fra og så får Allan til at sige lidt 
om hvordan ØLU generelt arbejder og især hvordan han gør som formand. 

 Dernæst en åben dialog om de hotte emner. 
 

Støj fra musik-events på Refshaleøen 
 Sidste år ramt af nyt støjcirkulære. Selve cirkulæret fint, men konflikter med 

restaurationsloven og miljølov om musik. Og især beføjelser hos medarbejderne i støjgener. 

 Støj forstærkes over vand. Teltenes retning er vigtig. 

 Støjmålinger og hotline. 
 

Krydstogtskibenes forurening 

 Senest artikel i ØA den 25. maj, hvor Allan interviewes og citeres for at Frank Jensen ikke gør 
noget for sit ønske om landstrøm og CMP ikke er til at få kommentar fra.  

 CMP vil dog opstille forureningsmåler på Langelinie Allé 9 

Trafikale forhold - især bus 26/27 og havnebus 
 Der monteres elevator på østsiden af gangbroen, så adgang til S-tog fra Sløjfen gøres 

betydeligt lettere. Dog langt til metro. Busudvalget referer, at Kommunen ønsker sløjfen 
nedlagt og endestation forlænget til Østerport Metro. 

 Havnebus er i udbud med nye busser fra 2020. Ingen høringsrunde, men der kræves 
halvtimedrift uden udvidelse af busstop. 

Slægtsskab med 2150 Nordhavn 

 Vi deler havnen og vandet men ellers føler vi som et 25 år gammelt område ikke noget 
særligt slægtsskab med 2150 Nordhavn. 

  



Støj fra Refshaleøen. I øvrigt har jeg først i dag bemærket, at der har kørt en høringsrunde. Den har ikke fremgået af 
ØLU's hjemmeside under aktuelle høringer. 

 
Det fremstilles som om vi kun oplever musikarrangementer i Fælledparken. Det er ikke korrekt, idet arrangementer på 
Refshaleøen giver de voldsomme problemer, som jeg redegjorde for i mailen og fortalte om på seneste møde i 
Fagudvalget for Teknik og Miljø. Det er ikke kun os i Sdr. Frihavn der rammes, men også på den anden side af togbanen 
opleves støjen. Bemærk i øvrigt, at støj forstærkes på vejen over vand.  
Jeg har netop indgået en aftale om at afdelingen "Støjgener" under TMF opstiller en støjmåler på vores tagterrasse, så 
vi kan få nogle valide data om lydniveauer under de mange koncerter derude. 
 
Jeg opfordrer til at ØLU svarer på evalueringshøringen.  Svaret bør i overskrift være, at forskriftens intentioner er 
fine, men at de skal implementeres bedre i forvaltningen, og at de skal udvides til også at dække de øvrige 
restauranter, som opstiller telte med musik. 
 
Her er mine kommentarer fra sidste uge. De to midterste afsnit må kunne bruges i høringssvaret som beskrivelse af 
problemerne og start på løsninger. 
 
Vi bor i en storby og må tåle en vis mængde støj. Faktisk skal vi nyde, at byen bruges og oser af liv. 
Der skal dog tages hensyn til alle, ikke mindst om natten. 
 
Derfor er der kun ros til intentionerne bag Københavns nye støjforskrift fra sidste år. Her fastsættes grænser for antallet 
af store koncerter og der lægges rimelige grænser for støjniveau om dagen, aftenen og natten. 
Det er rimeligt, og de store koncerter er kendt lang tid i forvejen, så man kan planlægge ud fra dem. F.x. rejse bort fra 
byen. 
 
Problemet er, at der også gælder en restaurationslov. Den henholder de øvrige restauranter med musikarrangementer 
sig til, og den lægger nogle andre grænser. 
Og så kommer det aktuelle problem oven i, nemlig at kommunen har indført en ny enhed i TM- Støj og Miljø, som 
modsat den gamle enhed med en støjansvarlig, ikke har fået et tilstrækkeligt mandat til indgriben, eller også ikke er 
deres ansvar voksent. 
F.x. oplevede vi sidste år rigtig mange gener fra Refshaleøen. Her havde restauranter opstillet telte med musikalske 
arrangementer med et støjniveau som vi aldrig har oplevet før og det både hverdage og weekender og til langt ud på de 
små timer. Tilsvarende kan sikkert findes andre steder i byen end lige fra Refshaleøen., 
Selve grundideen med en støjgruppe er fin, hvis den baseres på at formidle dialog mellem beboerne og restauranterne 
om hvordan gener minimeres og med et klart mandat til at gribe ind når regler ikke holdes, og klagerne strømmer ind. 
 
De konkrete problemer kan bl.a., afhjælpes, hvis teltenes retning rettes mod sundet og ikke mod byen. Det bør kunne 
aftales med restauranterne. 
Og ved at støjgruppen udstyres med mobile støjmålere og har mandat til hurtig indgriben, når der klages, og 
støjmålingerne viser for meget støj. 
Og ved at åbne en Hotline til støjgruppen og politiet i tilfælde af støj. 
 
Synspunkterne tager afsæt i hvordan vi oplever støj. Mest fra koncerter og anden musik i gaden. 
Men der er selvfølgelig andre kilder til støj. En af dem vi kender her på Langelinie er motorcykler. Mange elsker at 
mødes på spidsen, nyde en is og på turen tilbage speede gevaldigt op, når de kører under broen. 
Det er voldsomt, men nok en støj, som er svær at dæmme op for. Godt at de kun kører i dag- og aftentimerne. 
Og så er der krydstogtskibenes højtalere. De bruges både til meddelelser og til musik. Vores erfaring er, at vi via dialog 
med CMP og indirekte med rederierne kan begrænse det til et minimum. 
 
Og det skal være de sidste ord fra mig lige nu: Man kommer generelt meget længere med en god dialog mellem os 
beboere og "de andre"- gæsterne. Det virker oftest langt bedre end en masse love, forskrifter og politikker. De fleste 
forstår godt budskabet, at vi alle skal være her, så man må vise hensyn. Jeg håber, at det kan være tilgangen til at få 
kommunens støjgruppe til at løse problemerne. De kan sikkert bruge en overordnet politik som rettesnor, men næppe 
en for detaljeret lov. Love kan bruges til at skride ind, når problemet er opstået, men dialog kan forbygge inden skaden 
sker. 


