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for de kommende bebyggelser. Hermed tilgodeses ønsket om skabe 
diversitet i beboer- og boligsammensætningen. 
 
Bebyggelsens omfang, placering og udformning 
Med lokalplantillægget øges den samlede rummelighed i overens-
stemmelse med Kommuneplan 2015 fra 190.000 til 194.000 m2. Med 
hensyn til placering og udformning af de ca. 20 % af bebyggelsen, der 
endnu ikke er opført, fastlægges der bestemmelser med henblik på at 
muliggøre de ønskede nybyggerier. Desuden opdateres en række be-
stemmelser om byggerier, vejforløb og udformning af den landskabe-
lige kanal i overensstemmelse med dispensationer og tilladelser i øv-
rigt således, at planen giver et mere dækkende billede af de faktiske 
forhold. 
 
Friarealer, byrum og kantzoner 
Der er ændrede bestemmelser om udformning af den centrale plads, 
der deles i et byrum på hver side af gaden Islands Brygge, idet det 
med den trafikalt betingede udformning af gaden og ændrede place-
ring og anvendelse af bygningerne på østsiden ikke længere findes 
relevant at se arealet som én stor plads, der spænder på begge sider af 
gaden. Pladsen på vestsiden udformes således, at den tilgodeser den 
nødvendige højde på brofæstet på den eventuelt kommende stibro 
over havnen. Den nordlige og sydlige del af pladsen anlægges i gade-
niveau. For så vidt angår kantzoner er der optaget bestemmelser med 
fokus på de kommende nye byggerier centralt i området. 
 
Der ændres ikke på de bestemmelser i den gældende lokalplan, der 
sikrer, at anlæg og drift af alle fællesanlæg, der er offentligt tilgænge-
lige, herunder den landskabelige kanal, havnepromenaden med 
træbrygge og de centrale pladser påhviler grundejerforeningen. 
 
Bæredygtighed 
Med bestemmelser om infrastruktur, herunder den landskabelige ka-
nal, byfælleden i midten af Hilmar Baunsgaards Boulevard, grønne 
pladser og havepromenaden med træbrygge, lægges der vægt på re-
kreative ophold- og udfoldelsesmuligheder i samspil med havnen og 
Amager Fælled. 
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslagene kan findes på: http://www.blivhoert.kk.dk/node/13843 
 
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at 
kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 
1296 eller 3366 1368.  
 
Fra den 2. december 2016 er planforslaget desuden fremlagt i: 
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 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 

2300 København S 

 Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 

15, 1172 København K 

 Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København 

S 

 
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 2. december 2016 til og med den 3. 
februar 2017. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planfor-
slaget. 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 
Københavns Kommune og Amager Vest Lokaludvalg inviterer til 
borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 
11. januar 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes i Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, Njalsgade 13, mødelokale Kongens Nytorv, 2300 København 
S. 
  
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 planforslaget. Indtil den 5. januar 2017 kan du klage over 
afgørelsen om miljøvurdering.  
 
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. 
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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 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 postboks 348, 
1503 København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender an-
modningen 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 Høiriis Nielsen 
Chefkonsulent 


