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 Høring om udvidelse af fredning / Jour.nr.: 19/09962  
 
Bemærkninger til ”Fredningsudvidelse af Holmen (Nyholm)” 
 
Danske Landskabsarkitekter (DL) understøtter i høj grad, at der sker en udvidet fredning af en række bygninger 
på Nyholm, og at der samtidig sker en fredning af de nære omgivelser til både fredede og fredningsanbefalede 
bygninger. 
 
Grundet Forsvarets udflytning i begyndelsen af 90’erne begyndte Staten salg og sammen med Københavns 
kommune planlægning af dele af Holmen – Arsenaløen, Dokøen og Frederiksholm - hvor der befandt sig en del 
fredede bygninger. På det tidspunkt blev de fredede bygningers omgivelser ikke medtaget i fredningerne, hvil-
ket indebar en ukontrolleret matrikelopdeling, hvilket igen indebar at omgivelsernes måske bærende frednings-
værdier gik tabt, blandt andet fordi der manglede en registrering af træer/beplantninger og terrænkoter. Inden 
transformationen og nybyggeriet for alvor gik i gang, blev det udarbejdet en række planer og projekter, som ikke 
inddrog eksisterende beplantninger og terrænforhold.  
 

• Et eksempel herpå er, at der i planlagte private vejarealer blev lagt en skelgrænse i vejmidte, så en allé 
kunne få to ejere med forskellig holdning til træbevaring- og -pleje.  

• Et andet eksempel er, at det blev de nye grundejere der selv skulle tage stilling til, hvilke eksisterende 
træer der skulle bevares.  

• Et tredje eksempel er, at udmatrikulering af private bygningsgrunde til bolværkskant, kombineret med 
planlægningskrav om offentlig adgang langs havnekanter, har givet anledning til konflikter om brugsret.  

• Et fjerde eksempel er, at den ny infrastruktur, i form af separat kloakering og en forstærkning af vejop-
bygningen, blev udført efter at hovedparten af nybygningerne og de transformerede bygninger havde 
fastlagt gulvkoter på indgange, hvilket flere steder gav problemer med at skabe niveaufri adgang til 
bygningerne.  

 
DL håber, at en kommende omgivelses-fredning på Nyholm kan undgå nogle af de benspænd, som planlægnin-
gen på resten af Holmen gav. 
 
DL har på den baggrund følgende bemærkninger til udvidelsesfredningen: 
 
Fredningsforslaget fokuserer på, hvad der kan defineres som nære omgivelser til fredede og foreslåede fredede 
bygninger, uden rigtig at se på Nyholms som en helhed. Overordnet er hele Nyholm en fortælling om Søværnets 
historie og udvikling fra dets etablering i 1690’erne frem til moderne tid. DL mener derfor, at begrebet nære om-
givelser omfatter Nyholms arealer fra nordsiden af Kongebrovej i syd op til Sixtusbatteriet i nord samt til de øst-
lige og vestlige bolværker.  
 
Fredningsforslaget kommer stort set ikke ind på den eksisterende beplantning. Det foreslås derfor at indtegne 
de eksisterende beplantninger/træer på bilagskortet (eventuelt ved at overføre dem fra tilgængelige luftfotos), 
for bedre at forstå og inkorporere eksisterende beplantninger/træer i fredningsforslaget. 
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Det foreslås at den aksiale retning af kastanjealléerne H. C. Sneedorffs Allé (mod Marmorkirken) og den nordlige 
del af Henrik Spuns Vej (mod Mastekranen) beskrives i forslaget som en bærende fredningsværdi. 
 
Et stort og ældre træ skaber, når det er udlevet, frirum for et for et nyt stort træ både over og under jorden. Det 
foreslås derfor, at der i den udvidede fredning af de nære omgivelser stilles krav om, at træer med en omkreds 
på over 50 cm 1 meter over jorden registreres med (GPS-)placering, artsbeskrivelse og kronediameter. Da fast-
holdelse af terrænniveauet omkring træer er afgørende for deres fremtidige vækst, bør terrænniveau under kro-
nen også registreres og være en del af det, der sikres, for at imødegå skader på rodnettet ved evt. kommende 
vejrenoveringer. Ligeledes bør der stilles krav om at kommende grundejere - alternativt en grundejerforening 
for Nyholm - skal udarbejde en plejeplan for træerne og for dé nære omgivelser, der kommer til at indgå i den 
udvidede fredning.  
 
Skulle det ikke være muligt at frede Nyholm som et hele, foreslås det at bilagskortets lysegule signatur for ’Nære 
omgivelser’ udvides til at omfatte: 
 

− den vestlige side af Henrik Spunsvej, så hele alléen indgår i nære omgivelser til Søværnets Officers-
skole 

− Henrik Gernes Plads / Kongebrovej samt trærækken mellem Torpedobygningerne og Søværnets Kon-
torbygning, så pladsen får sin funktion tilbage som en åben og ubebygget indgang til Nyholm 

− det karakteristiske bolværk med 5 skifter granitbrosten afsluttet med granithammer på strækningen 
udfor ubåden Sælen og mod nord til bolværket ved Planbygningen 

− lindetræsrækken umiddelbart øst for Marinekasernen, i fald den hører til kasernens nære omgivelser 
 
Endvidere foreslås det at navngive en række bygninger og områder, der ikke indgår i forslaget om den udvidede 
fredning, herunder at Sixtusbatteriet på bilagskortet markeres som ’fortidsmindefredet’. 
 
 
På vegne af Danske Landskabsarkitekter 
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