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Supplerende høring forslag til tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 
”Teglværkshavnen” 
 
Lokalplanforslaget tillæg 7 til lokalplan nr. 310 ”Teglværkshavnen” 
har været i offentlig høring i perioden 7. marts til 6. maj 2016. Der 
henvises til materiale udsendt på: 
http://blivhoert.kk.dk/node/13544 
 
I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 152 
henvendelser, der primært omhandler den foreslåede 
anvendelsesændring af Pladehallen.  
 
Baggrund og formål 
Pladehallen er i dag udlagt til kulturelle formål. Ejeren af bygningen 
har ønskes at anvende den til boliger. Den gældende lokalplan 
muliggør ikke boliger på denne placering. Det kræver således, at der 
vedtages et tillæg til den gældende lokalplan, som ændrer 
anvendelsen. På baggrund af de mange indsigelser, primært 
omhandlende denne anvendelsesændring, revideres projektet og 
sendes i supplerende høring. 
 
Forslag til ændringer af lokalplantillægget 
I stedet for, at hele Pladehallen indrettes til boliger foreslås en 
kombineret anvendelse af Pladehallen, hvor stueetagen i Pladehallen 
indrettes til kultur- og fritidsformål med boliger ovenpå. 
Endvidere foreslås en ændring af bestemmelserne om boligstørrelser 
og om almene boliger. 
 
Planforslaget kan findes på: http://blivhoert.kk.dk/node/13544  
 
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. 
 
 
 

29-09-2016 
 
Sagsnr. 
2016-0322031 
 
Dokumentnr. 
2016-0322031-2 
 

http://blivhoert.kk.dk/node/13544
http://blivhoert.kk.dk/node/13544


 Side 2 af 2 

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 29. september 2016 til og med den 12. 
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/13544 
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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