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Forslag til lokalplan for Statens Naturhistoriske Museum 

 
Københavns Borgerrepræsentation har den 12. november 2015 

vedtaget forslag lokalplan for Statens Naturhistoriske Museum, der 

hermed sendes i offentlig høring.  

 

Baggrund og formål 

Folketinget besluttede i 2004 at samle de fire eksisterende museer 

Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og 

Botanisk Have i et nyt museum – Statens Naturhistoriske Museum – 

under Københavns Universitet og med en placering ved Botanisk 

Have. Der har været afholdt to arkitektkonkurrencer om projektet. 

Resultatet af den seneste blev offentliggjort den 31. maj 2012. 

Finansieringen af projektet kom på plads i 2015, hvorefter 

Bygningsstyrelsen har tilpasset projektet til de finansielle muligheder. 

På grund af projektets beliggenhed og størrelse forudsætter en 

realisering, at der udarbejdes en lokalplan. 

 

Planforslagets indhold 

Planforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre placeringen 

af Statens Naturhistoriske Museum i Sølvtorvskomplekset - den gamle 

Polyteknisk Læreanstalts bygninger ved Sølvtorvet - samt i to 

nedgravede etager i området mellem Sølvtorvskomplekset og 

Palmehuset. Denne løsning er valgt for at påvirke Botanisk Have og 

områdets bevaringsværdige og fredede bygninger og fortidsminder 

mindst muligt.  

Museet har to hovedindgange, dels fra Sølvtorvskompleksets 

hovedindgang, som giver adgang fra Sølvgade og Østre Anlæg, dels 

fra botanisk Have, som giver adgang fra Øster Farimagsgade og Nørre 

Voldgade. Hovedindgangen mod Sølvgade vil blive markeret af en 

tilføjet glasbygning, som indeholder hvalskelletter fra museets 

samlinger. 

 

Planforslaget kan findes på: www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner  

 

Fra den 27. november 2015 er planforslaget/ene desuden fremlagt i: 

 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 

 Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 

27-11-2015 

 

Sagsnr. 

2015-0254944 

 

Dokumentnr. 

2015-0254944-1 
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 Borgerservice Sundby, Amagercentret, Reberbanegade 3 

 Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 

 Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 

 Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19 

 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 27. november 2015 til den 25. januar 

2016. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 

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 

 

Borgermøde 

Københavns Kommune inviterer i samarbejde med Indre By 

Lokaludvalg, Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet til 

borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet finder 

sted i Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade 83, 1307 København K, 

tirsdag den 19. januar 2016, kl. 19.00-21.00. 

 

Miljørapport 

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagene i henhold 

til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at 

der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Baggrunden for beslutningen 

kan læses i planforslagene. Indtil den 1. januar 2016 kan du klage over 

afgørelsen om miljøvurdering.  

 

Klagevejledning: 

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

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

4. 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. 
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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 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 Miljøklagenævnets 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 

anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

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 

Dan Mogensen 
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