
 

 

s     
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   

 

   

      

  
Bekendtgørelse af tillæg 1 til lokalplan 489 Nuuks Plads 
Metrostationsplads med kommuneplantillæg 

 

Borgerrepræsentationen har den 1. december 2022 vedtaget tillæg 1 til 

lokalplan 489 Nuuks Plads Metrostationsplads og tillæg nr.  15 til 

kommuneplanen. 

  

Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer. 

  

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det offentliggjorte forslag som 

anført nedenfor.  

 

 

REDEGØRELSEN  

-Sammenskrevet for lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg 

 

-Justeret fsv. mindestenen for faldne under 2. verdenskrig, da Slots-og 

Kulturstyrelsen har vurderet, at mindesmærket er særlig vigtigt at 

bevare med dets aktuelle placering. Mindestenen har derfor fået et 

fredningsnummer. Det er således ikke længere aktuelt med en servitut. 

 

- Opdateret om, at Københavns Kommune har indgået (og ikke forventer 

at indgå) en betinget overdragelsesaftale med Nuuks Plads A/S om opkøb 

af en del af metrostationspladsen og et mindre areal langs Rantzaus-gade. 

 

-Specificeret fsv. afledning af skybrudsvand til grønne veje og at 

afledning ikke må ske på tværs af metrostationspladsen. 

 

- Betegnelsen ’staldvinduer’ er ændret til ’gittervinduer’. 

 

- Benævnelsen ’metroforpladsen’ eller ’forpladsen’ er erstattet med 

’metrostationspladsen’. 
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BESTEMMELSER  

 

§ 2. OMRÅDE  

- § 2; tegning 1:  

Afgrænsningen af lokalplanområdet er justeret på lokalplantegninger, 

så det svarer til kommuneplanens rammeområde. Redegørelsen er 

konsekvensrettet på illustrationer fsv. vignet om betinget salgsaftale s. 

6, vignet om bevaringsværdige bygninger s. 14, skyggediagrammer s. 

16-17 og vignet om lokalplaner i kvarteret s. 19.  

 

§ 4. VEJE 

-§ 4, stk. 1, tegning 1 og 3 

Som følge af matrikulære ændringer af matr.nr. 2105 mod 

metrostationspladsen og ændring af vejlinjer er teksten opdateret, så det 

kun er mod Florsgade og Hiort Lorenzens Gade, at de eksisterende 

vejlinjer opretholdes. Rettet på tegning 1 og 3 og konsekvensrettet på 

øvrige tegninger.  

 

§ 5. BIL- OG CYKELPARKERING  

- § 5, stk. 1: 

Præciseret, at den muliggjorte afsætningsplads skal have størrelse som 

en handicapparkeringsplads. 

 

- § 5, stk. 2:  

Bestemmelsen er præciseret sprogligt. 

 

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING  

-  § 6, stk. 2b; tegning 5b:  

Byggefeltet er justeret i alt 85 cm mod metrostationspladsen på 

lokalplantegning 5b, mhp. at kunne udnytte den fulde byggeret. 

Konsekvensrettet på øvrige lokalplantegninger. Redegørelsen er 

konsekvensrettet bla. er situationsplanen udskiftet s. 13 og snit s. 14. 

 

-  § 6, stk. 2c; tegning 2a, tegning 5c og tegning 6a:  

Felt for placering af port er udvidet på lokalplantegning 5c, så der 

skabes større fleksibilitet.  Samtidig er det præciseret, at der skal være 

en fri bredde på 1.4 m. Konsekvensrettet på lokalplantegninger 2a og 

6a. Redegørelsen er konsekvensrettet bla. udskiftes situationsplanen s. 

13 og vignet af trafikforhold s. 7. 

 

-  § 6, stk. 3c; tegning 5b.  

Det er muliggjort at placere teknik på tag, og der er angivet et felt på 

lokalplantegning 5b. Konsekvensrettet på bla. illustrationsplan og 

skyggediagrammer. Redegørelsen er konsekvensrettet bla. er 

situationsplanen udskiftet s. 13 og snit s. 13. 
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§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN  

- § 7, stk. 1a og c: 

Ændret så der i stueetagen i Nyrops arkiv mod det indre byrum kan 

isættes vinduer og døre efter samme principper som mod 

Rantzausgade med en dobbeltdør. Redegørelsen er konsekvensrettet 

som følge af ændringerne bl.a. er facadetegning mod indre byrum 

udtaget og tekst rettet. Sprogligt er benævnelsen ’staldvinduer’ 

erstattet med ’gittervinduer’.  

 

- § 7, stk. 1 f-k): 

Facadebestemmelser vedr. Koppels magasin er revideret som følge af 

en omdisponering af anvendelserne. Som følge heraf er der muliggjort 

et større vinduesfelt mod Hiort Lorentzens Gade fremfor mindre 

vinduer og et porthul til cykelparkering;  at øvrige vinduer til boligerne 

(primært 3- og 4. etage) ikke opsættes skal asymmetrisk, men over 

hinanden, så facaden fremstår mere rolig; at muligheden for at etablere 

facaden som ’åben klink’ og i moduler er frafaldet, da facaderne ønskes 

som en sammenhængende facade og dermed mere i 

overensstemmelse med bevaringsværdierne; at bredden på 

indgangspartier kan forøges med 0,6 m i stedet for 0,3, og at dette også 

omfatter døre til elevatorer og flugtveje; at farve på vinduer, døre, 

lysninger og portlåger kan være rødbrune; at gavl mod Florsgade kan 

udformes med to vinduer pr. etage, der svarer til facadeudtrykket på 

langsiderne; at bredde på vinduer i langsidernes kan øges med 16 cm af 

hensyn til at sikre tilstrækkeligt dagslys.  

 

- § 7, stk. 1 l):  

Det er muliggjort at højde på skilt til supermarked kan øges fra 40 cm til 

60 cm, og at farven også kan være rødbrun. Det er præciseret, at skiltet 

maks. kan placeres 20 cm over indgangspartiet. 

 

- § 7, stk. 1 n) og § 7, stk. 3 g:  

Bestemmelser om indgange fra gård/gade samt felt for port samt 

portåbninger er justeret af byggetekniske og logistiske grunde, så der er 

mere fleksibilitet ift. om det er indgangen fra gaden og ikke kun gården, 

der kan udelades, hvis der er under 10 m til en port. 

 

- § 7, stk. 2:  

Krav om at der skal være vinduer i gavle på nybyggeri er gjort til en 

mulighed fremfor et krav. Samtidig er det præciseret, at der kun stilles 

krav om facadebeplantning på den lodrette del af facade, da det ikke er 

muligt at drifte den skrå facade. 
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- § 7, stk. 3, d): Procentsatsen for gennemsigtigt glas er ændret til 50 % 

som svarer til projektets aktuelle udformning (ikke en ændring), da 

procentsatsen ved en beregningsfejl var sat for højt. 

 

 

§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN OG § 8. UBEBYGGEDE 

AREALER  

- § 7, stk. 3, d); tegning 6b og tegning 8. 

Bestemmelser for placering af beplantning og støjværn er justeret, da 

tagterrassen er reduceret i størrelse. Samtidig er højden på støjværn 

reduceret fra 1,5 m til 1,2 m, og plantekasser på tag er beskrevet 

procentuelt fsv. plantekasser inden for tagterrassens udstrækning.  

 

- § 8, stk. 5; tegning 7a. 

Det er muliggjort, at der inden for et angivet felt, vist på tegning 7a, at 

der også kan anvendes belægninger i stål i tillæg til natursten, og at der 

kan anvendes glas, for at etablere ovenlys til funktion i fælles kælder. Der 

muliggjort, at der kan placeres et vandelement på pladsen. 

 

 

ØVRIGE ÆNDRINGER 

Udover de nævnte ændringer er der foretaget konsekvensrettelser og 

mindre sproglige præciseringer. 

 

Lokalplanen, og det område den gælder for, kan ses her: 

https://dokument.plandata.dk/20_10240443_1671185282510.pdf  

 

Lokalplanen har følgende betydning 

I medfør af planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres 

forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre 

dispensation meddeles efter reglerne i planlovens § 19. 

  

Ejendomme, der er omfattet af planen, må derfor ikke bebygges eller 

skifte anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser. 

  

Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendes 

som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker 

at gennemføre ændringer på ejendommen. 

 

Kommuneplantillægget har følgende betydning 

I medfør af planlovens § 12, stk. 2, kan kommunen i byzone modsætte 

sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens 

rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller 

lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. 

  

https://dokument.plandata.dk/20_10240443_1671185282510.pdf
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I medfør af planlovens § 12, stk. 3, kan kommunen i byzone og i 

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller 

ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når 

bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i 

kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, 

eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside  

Lokalplanen kan findes på: https://blivhoert.kk.dk/node/51554 

 

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at 

kontakte os på mail parc@kk.dk eller telefon 24 43 57 81 eller 23 99 06 

16.  

  

Lokalplantillægget er d.d. bekendtgjort på www.plandata.dk 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelser, der vedrører lokalplaner, til 

Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det er kun retlige 

spørgsmål, du kan klage over. Øvrige spørgsmål kan der ikke klages over 

til anden administrativ myndighed. Det vil for lokalplaner sige, at 

Planklagenævnet blandt andet kan behandle klager over, at vedtagelsen 

ikke er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i 

planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i 

lokalplaners indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt 

spørgsmål, som kan efterprøves. 

 

Du kan klage, hvis du er klageberettiget. 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. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 2, stk. 1, 

i planklagebekendtgørelsen. Det betyder, at en klage skal være indgivet 

inden 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. 

 

Sådan klager du 

Du skal sende klagen via Planklagenævnets digitale klageportal. 

https://blivhoert.kk.dk/node/51554
mailto:parc@kk.dk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk
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Find Klageportalen på nævneneshus.dk 

 

I Klageportalen skal du anføre mailadressen parc@kk.dk under 

Københavns Kommune. 

Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Københavns Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 

Klageportalen. Planklagenævnet 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 Planklagenævnet. – enten via mailadressen 

plan@naevneneshus.dk eller ved at sende et fysisk brev til 

Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du skal 

begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis 

du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, skal du oplyse 

dette i din anmodning. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af 

klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til Teknik- og 

Miljøforvaltningen, Plan, Analyse og CO2-reduktion – enten via 

mailadressen parc@kk.dk eller ved at sende et fysisk brev til postboks 

348, 1503 København V. Så ved forvaltningen nemlig, at der er en klage 

på vej. 

 

Klagegebyr 

Når du klager, skal du betale et gebyr: 

 Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. 

 Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. 

 

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.  

 

Domstolsprøvelse 

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. 

 

Hvis du vil vide mere 

Læs mere om klagereglerne i Planklagenævnets Vejledning. 

 

Find Planklagenævnets Vejledning på nævneneshus.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

Helle Bay 

Projektleder, Arkitekt MAA 

https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:parc@kk.dk
mailto:plan@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/
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