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Vedr. lokalplanforslag for Nyhavn og Gammelholm.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Københavns Museum mener generelt, at forslaget lægger op til en lokalplan, der
beskytter områdets egenart.
I forbindelse med den videre proces omkring udarbejdelse og offentlig høring af
lokalplanforslaget vil Københavns Museum meget gerne bidrage til at bringe lokalområdets og især områdets kulturhistoriske kendetegn frem som en del af den
offentlige debat, og museet indgår gerne i en dialog med Center for Bydesign omkring dette.
Som en del af baggrunden for de arkæologiske kommentarer er der foretaget en
gennemgang af dels Fund og Fortidsminder, Kulturarvsstyrelsens database over
arkæologiske fund i Danmarki, samt en gennemgang af Københavns Museums
Topografisk Arkiv.
Nyhavn og Gammelholm ligger i en del af København, hvor oplysningerne om arkæologiske fund er mange og rige.ii Det berørte område har, som en del af Københavns ældre bykerne, en lang historie, der følgelig også afspejler sig i områdets
arkæologi. Levnene udgøres hovedsageligt af kulturlagene fra områdets opfyldning
i løbet af 1500-tallet samt af levn fra områdets maritime forhistorie med bolværker
som hyppigt fund – Gammelholm tjente som skibsværft og flådestation ind til midten af 1800-tallet, og det afspejles i fundene.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst
vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov
om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum
står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende
anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil
kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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