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Supplerende høring om lokalplanforslag tillæg 6 til lokalplan nr. 

310 "Teglværkshavnen" 
 

Lokalplanforslaget tillæg 6 til lokalplan nr. 310 ”Teglværkshavnen” 

har været i offentlig høring i perioden 22. oktober til 17. december 

2015. Der henvises til materiale udsendt på: 

http://blivhoert.kk.dk/node/13697  

 

I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 12 

henvendelser, der primært omhandler udadvendte funktioner i 

stueetagen, rekreative områder og infrastruktur.  

 

Baggrund og formål 

Området mellem A. C. Meyers Vænge og Scandiagade, der ligger tæt 

på Aalborg Universitet København og Teglværkshavnen, er i 

eksisterende lokalplan fastlagt til industri og serviceerhverv. 

Grundejerne har ønsket et blandet bolig- og erhvervsområde med 

mulighed for at opføre ca. 300 nye boliger. Herunder både ungdoms- 

og almene boliger. 

 

Forslag til ændringer af lokalplantillægget 

På baggrund af henvendelserne modtaget i høringsperioden og 

bygherres egne ønsker foreslås en række ændringer i 

lokalplanforslaget. Ændringerne berører forskydning af enkelte 

byggefelter og interne vej- og stiforhold samt fjernelse af 

vendepladser, som muliggør et større beplantet areal. Endvidere 

udvides muligheden for indretning af udadvendte funktioner i 

stueetagen på udvalgte lokalisationer primært orienteret mod 

universitet og langs Teglholmsgade. Forslaget til ændringerne er 

illustreret i uddybende pjece. 

 

Planforslag og pjece kan findes på: http://blivhoert.kk.dk/node/13697  

 

Når planen indstilles til endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen, 

vil de modtagne henvendelser til såvel den oprindelige høring som 

denne supplerende høring blive fremlagt sammen med et notat med 

gennemgang af henvendelserne og forvaltningernes bemærkninger 

hertil. 
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Supplerende høring 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af en lokalplan kan der 

foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. 

Dette fremgår af planlovens § 27, stk. 2. Hvis ændringen på væsentlig 

måde berører andre end dem, der har foranlediget ændringen, skal 

de pågældende have lejlighed til at udtale sig. Forvaltningen vurderer, 

at ændringerne er væsentlige for ejere og brugere i området, men ikke 

så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag.  

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 14. oktober 2016 til og med 31. oktober 

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

Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling. 

 

Yderligere information 

På planens hjemmeside og på kommunens høringsportal kan du se og 

hente forslaget samt den supplerende høring med uddybende pjece. 

http://blivhoert.kk.dk/node/13697  

 

Her kan du også skrive din mening og sende dine bemærkninger. 

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

 

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få den uddybende pjece 

tilsendt ved at kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller 

telefon 3366 1296 eller 3366 1368. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Alexander Blau 

Byplanlægger  
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