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Supplerende høring af tillæg 2 til lokalplan 524 Sund-
molen i Nordhavn 

 
Forslag til tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn har været i 
offentlig høring. Se forslaget på: https://blivhoert.kk.dk/node/57044 
 
I forbindelse med den offentlige høring modtog forvaltningen 20 hø-
ringssvar. 
 
Ved behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 
2022 har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at det skal belyses, om der 
er mulighed for en lavere parkeringsnorm for biler. 
 
Parkering 
Sundmolen er udpeget som et byudviklingsområde i Kommuneplan 
2019. Parkeringsnormen kan derfor fastsættes efter kommuneplanens 
bemærkning 0, som sikrer et minimum af kørende adgang til området. I 
helt bilfri byudviklingsområder etableres kun handicapparkering, kort-
tidsparkering og afsætningspladser. 
 
For at benytte bemærkning 0 for tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i 
Nordhavn skal en ny parkeringsnorm indskrives i forslaget til lokalpla-
nen. I dette tilfælde forudsætter det en politisk beslutning og en sup-
plerende offentlig høring. 
 
Brug af kommuneplanens bemærkning 0 vil ifm. kontorbyggeriet på 
7.800 etagemeter i forslag til tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i 
Nordhavn betyde, at der mindst skal etableres 3 handicappladser og 3 
pladser til korttidsparkering samt afsætning, dvs. 6 pladser til parkering 
i alt. 
 
I eksisterende forslag til tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn 
er der fastsat en parkeringsnorm for biler på én parkeringsplads pr. 214 
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m² etageareal for erhverv, 286 m² for kontorer og 143 m² for butikker. 
Dette svarer til, at der skal etableres ca. 28-37 parkeringspladser til ny-
byggeriet alt efter omfang af diverse anvendelser. 
 
Med en beslutning om brug af bemærkning 0 for parkeringsnormen i 
forslag til tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn reduceres 
det samlede antal parkeringspladser til byggeriet med op til 31 parke-
ringspladser ift. det eksisterende forslag 
 
Supplerende høring 
Der kan foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag efter 
den offentlige høring i medfør at planlovens § 27, stk. 2. 
Kommunen har vurderet, at det er nødvendigt at høre de berørte na-
boer til byggeriet om forslaget til ændringerne forud for endelige ved-
tagelse af lokalplanforslaget. 
 
Høringsmaterialet er tilgængeligt på: https://blivhoert.kk.dk/node/59172 
hvor høringssvar kan indsende. 
 
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få høringsmaterialet tilsendt 
ved at kontakte os på mail parc@kk.dk eller telefon 24 43 57 81 eller 23 
99 06 16. 
 
Høringssvar kan desuden indsende på følgende adresse: 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen  
PARC 
Postboks 348 
1503 København V 
 
Eller mail: parc@kk.dk 
 
Høringssvar skal være modtaget senest den 31. oktober 2022. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lea Christensen 
Byplanlægger 
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