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Forslag om ophævelse af Reguleringsplan Amerikavej af 
26. april 1945 med tilhørende tillæg af 5. december 
1957. 
 
Borgerrepræsentationen har den 2. marts 2017 vedtaget at sende 
forslag om ophævelse af Reguleringsplan Amerikavej af 26. april 
1945 med tilhørende tillæg af 5. december 1957 i offentlig høring.  
 
Baggrund og formål 
Den gældende reguleringsplan anses for forældet og utidssvarende for 
området. Anvendelsesbestemmelsen vedr. erhverv beror bl.a. på en 
utidssvarende betragtning om, at en placering tæt på godsbanegården, 
Sydhavnen og Kødbyen er gunstig for erhvervsområdet. Steder som 
ikke længere spiller samme væsentlig rolle i forhold til erhverv. Byens 
og områdets udvikling betyder, at det ikke længere er optimalt at 
etablere erhverv på arealet. Derfor vil kommunen formentlig meddele 
et § 14-forbud og udarbejde en lokalplan, hvis der fremsættes ønsker 
om større erhvervsbyggerier. Ovenstående forhold gør, at 
forvaltningen vurderer, at reguleringsplanen er utidssvarende. 
 
Reguleringsplanens anvendelsesområde afspejler ikke 
kommuneplanens ramme. Med reguleringsplanen er delområde I 
udlagt som boliger, og delområde III er udlagt til erhverv med en 
kulturel enklave, mens området med kommuneplan 2015 er udlagt til 
boliger og serviceerhverv. Området er i dag næsten fuldt udbygget, og 
forvaltningen er ikke bekendt med ønsker om projekter, der udløser 
lokalplanpligt.  
 
Formålet med at ophæve reguleringsplanen er at muliggøre boliger og 
serviceerhverv i hele området, hvilket vil være i overensstemmelse 
med kommuneplan 2015 (C-område). Eksisterende lovligt etablerede 
forhold påvirkes ikke af reguleringsplanens ophævelse. 
 
Ophævelse af reguleringsplanen betyder, at området fremover 
reguleres af kommuneplanens rammebestemmelser og det gældende 
bygningsreglement, idet reguleringsplanen ophæves uden 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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Flere grundejere i delområde III ønsker at udnytte deres ejendomme til 
eksempelvis boligformål, hvilket er i overensstemmelse med 
kommuneplan 2015, men ikke med reguleringsplanen. Da der kun er 
interesse for at realisere mindre enkeltstående projekter, der ikke 
udløser lokalplanpligt, vurderer forvaltningen, at en ophævelse af 
reguleringsplanen uden tilvejebringelse af en ny lokalplan vil være 
hensigtsmæssig.  

Forslaget om ophævelse kan findes på:  
http://blivhoert.kk.dk/node/14650 
 
Fra den 15. marts 2017 er forslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 
• Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 
• Kulturanstalten – Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4   

 
Offentlig høring 
Høringsperiode løber fra den 15. marts 2017 til og med den 15. maj 
2017. Enhver har ret til at komme med høringssvar til forslaget. Alle 
skriftlige høringssvar om forslaget vil indgå i den videre behandling. 
 
På kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk/ 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 
 
Miljøvurdering 
Forvaltningen har foretaget en screening af forslagene i henhold 
til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at 
der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Det er forvaltningens 
vurdering, at ophævelse af reguleringsplanen ikke er omfattet af de 
anlægstyper miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 oplister. Andre planer 
og programmer som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter kan være omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
hvis det vurderes, at planen kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet. Forvaltningen har vurderet, at ophævelse af reguleringsplanen 
ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er tale om 
ophævelse af en utidssvarende reguleringsplan. Området er geografisk 
afgrænset, og der kan med ophævelse af reguleringsplanen kun ske 
mindre ændringer, som ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt, 
hverken positivt eller negativt. Gennemførelse af større bygge- og 

http://blivhoert.kk.dk/node/14650
http://www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
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anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, kan udløse 
lokalplanpligt og dermed en ny miljøscreening.  
 
Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der ikke skal 
laves en miljøvurdering. 
 
Klagevejledning 
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – 
påklages til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige 
spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
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. 
planlovens § 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, 
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 
klagefristen 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, 
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen 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 Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer (2016-niveau). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får 
helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen 
kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 
 
Planklagenævnet 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 
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
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Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af 
kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
Læs mere om hvordan du gør på www.nmkn.dk/klage. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Simon Kjølby Larsen 
Specialkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nmkn.dk/klage
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