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Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 ”Ørestad Syd”, 

Amager Vest.  

 

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. august 2015 vedtaget 

forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 ”Ørestad Syd”, Amager 

Vest.  

 

Baggrund og formål 

By & Havn afholdt i efteråret 2014 en konkurrence om planlægningen 

af den centrale del af Ørestad Syd. Selskabet ønsker nu mulighed for 

at realisere vinderforslaget. Endvidere ønsker selskabet mulighed for 

mere boligbyggeri på arealer uden for konkurrenceområdet for bedre 

at understøtte det vindende konkurrenceforslag. Herudover ønsker 

Børne- og Ungdomsforvaltningen mulighed for at realisere et ændret 

projekt til den planlagte skole i ’Arenakvarteret’, så byggeriet bedre 

indfrier forventningerne om større sammenhæng mellem fysiske 

aktiviteter og boglig læring. 

 

Planforslagets indhold 

Den oprindelige lokalplan for Ørestad Syd omfattede 1,2 mio. 

etagemeter. Heraf er en del realiseret, dels ved boligbyggeri i den 

sydligste del af Ørestad Syd, og dels erhvervsbyggeri i området 

omkring Hannemanns Alle og i Arenakvarteret, og herudover er der 

en række boligbebyggelser på vej i Arenakvarteret. Dette 

lokalplantillæg omfatter et område beliggende primært mellem Asger 

Jorns Alle og Arenakvarteret og syd for Asger Jorns Allé langs 

Kalvebod Fælle samt skolegrunden i Arenakvarteret. For at styrke 

området som boligmiljø foreslås yderligere godt 110.000 m
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etageareal konverteret fra erhverv til boligformål. Områdets samlede 

byggemuligheder reduceres fra de nuværende mulige ca. 680.000 

etagemeter til ca. 620.000 etagemeter.  

 

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

 

Fra den 1. september 2015 er planforslaget desuden fremlagt i: 

 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13 

 Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 

01-09-2015 

 

Sagsnr. 

2014-0234467 

 

Dokumentnr. 

2014-0234467-1 
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 Borgerservice Sundby, Amagercentret, Reberbanegade 3 

 Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 

 Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15 

 Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 1. september til 27. oktober 2015. 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 planforslaget og indsende dine bemærkninger.  

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

 

Borgermøde 

Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune afholder 

borgermøde om planforslaget onsdag den 23. september 2015 kl. 

19.30-21. 

Mødet finder sted i 8-tallets beboerlokale, Robert Jacobsens vej 72, 

2300 København S (i krydset ved 8-tallet, øverste etage). 

Inden borgermødet inviterer lokaludvalget på gåtur i området. Man 

mødes på hjørnet mellem Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé - 

onsdag den 23. september kl. 18.00. 

 

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 29. september 2015 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 

 

Anders Borg 

Arkitekt/Byplanlægger 
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