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Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 240 ”Prinsessegade” 
 

Københavns Borgerrepræsentation har den 26. maj 2016 vedtaget for-

slag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 240 ”Prinsessegade”.  

 

Baggrund og formål 

Borgerrepræsentationen har besluttet at Christianshavns Skole skal 

udvides fra en 3 sporet til en 4 sporet skole for at imødekommen det 

voksende børnetal i København, Indre by. Kapacitetsudvidelsen af 

skolen skal ske i tilknytning til skolens nuværende bygninger på ho-

vedskolen Prinsessegade 45 og ’Filialien’ Prinsessegade 54.  

 

Ambitionen er at skabe rammen for en attraktiv og indbydende 4 spo-

ret skole med fritidstilbud på Christianshavn som en tryg og inspire-

rende læringsvej for den enkelte elev i rejsen fra 0. til 9. klasse.  Sko-

lens nuværende bygninger på Prinsessegade 45 er bygget i henholds-

vis 1758 og 1865, og der er derfor behov for, at de nye bygninger kan 

supplere skolen med moderne og inspirerende rammer for undervis-

ningen. 

 

Planforslagets indhold 

Lokalplantillægget muliggør en udbygning af Christianshavns Skole.  

Anvendelsen fastlægges i overensstemmelse med lokalplan nr. 240 til 

bla. grundskole. Bilparkering fastlægges i overensstemmelse med 

Kommuneplan 2015 til 1 parkeringsplads pr. 200 m2 etageareal. Cy-

kelparkering fastlægges til 0,5 plads pr. studerende. 

 

Lokalplantillægget fastlægger et byggefelt på det i dag ubebyggede 

areal på Bådsmandsstræde 20. Nybyggeriet er tilladt opført i 2 etager 

med en gesimshøjde på 9 m og en bygningshøjde på 12 m.  

 

De ubebyggede arealer udlægges til friarealer til skolen og forbindes 

til et hovedstrøg fra hovedindgangen Prinsessegade 54 til skolens øv-

rige bygninger. Langs hovedstrøget etableres cykelparkering.  
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Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser om beplantning og her-

under om bevaringsværdige træer og erstatningstræer for de der fæl-

des i forbindelse med nybyggeri. 

 

 

Planforslagene kan findes på: http://blivhoert.kk.dk/node/12827 

 

 

 

Fra den 10. juni 2016 er planforslaget desuden fremlagt i: 

 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 

 Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 

 Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53 

   

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 10. juni 2016 til 9. september 2016. 

Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget/ene. Alle 

skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling. 

 

På kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner kan du 

finde planforslagene og indsende dine bemærkninger.  

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

 

 

Klagevejledning: 

Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påkla-

ges til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 4. 

Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndig-

hed. 

 

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen 

samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og 

miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. plan-

lovens § 59, stk. 1 og 2. 

 

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 

meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
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regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 

udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 

følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at kla-

gefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, lige-

som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klagepor-

talen til Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at 

anføre mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns 

Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Køben-

havns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et ge-

byr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklage-

nævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde 

til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal 

du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, 

Byens Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 

København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender anmod-

ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommu-

nen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måne-

der efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

 

Læs mere om hvordan du gør på www.nmkn.dk/klage 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Juul Nielsen 

Byplanlægger 
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