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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at kommentere forslaget 

til en lokalplan for Rentemestervej Nord.  

Dette høringssvar er drøftet i bymiljøudvalget og Lokaludvalget. 

 

I de senere år har den nordlige del af Rentemestervej ændret sig positivt i 

retning mod et mere blomstrende byliv med iværksættere og en 

restauration. Butikshandel har været tilladt i kommuneplanen/lokalplanen, 

men disse planer har ikke muliggjort egentlig restaurationsdrift, hvorfor der 

ønskes en revision af lokalplanen samt et kommuneplantillæg. 

 

Restaurationer 

Lokaludvalget har afgivet et høringssvar ift. startredegørelsen.  

Dengang havde vi spurgt i vejlauget DOREME om deres input. Vejlauget 

er positive overfor udviklingen med flere udeserveringssteder, men ønsker 

ikke, at der åbnes op for, at serveringsstederne får mulighed for at bruge 

baghaver.  

Serveringen foreslås således holdt indendørs samt på fortorvet ud mod 

vejen.  

Dette argument er stadig gældende.   

 

Øget trafiktæthed- et problem 

En problematik, som lokaludvalget mener, bør have opmærksomhed, er den 

øgede trafik, som restaurationerne forhåbentlig skaber.  

Rentemestervej er en privat fællesvej, hvilket betyder, at det er grundejerne, 

som betaler for vejens drift. Flere restauranter vil medføre flere besøgende 

og flere biler, som slider mere på vejene, hvilket i sidste ende øger 

vejlaugets udgifter til vedligehold.  

Restauranter – eksisterende som nytilkomne - bør derfor bidrage til 

vejlauget med en andel, som svarer til den trafik, de afstedkommer.  

 

 På Rentemestervej er også etableret et udendørs galleri i form af 4 gavlmalerier. 

Og flere på vej. Det må forventes at indbyde til længere varende ophold på 

fortovet samt flere gående af Rentemestervej fremadrettet. 

  

Teknik og Miljøforvaltningen 
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Umulige parkeringsforhold 

Herudover er der i forvejen problemer med parkering. 

Parkeringssituationen på denne del af Rentemestervej er for længst 

løbet løbsk. Der parkeres i begge sider af vejen, hvorved vejbanen 

snævres ind til blot et enkelt frit spor. Da kørsel er tilladt i begge 

retninger medfører dette konstant interessante udfordringer for biler, 

der skal passere hinanden. Jo flere restauranter og gæster, jo mere udtalt 

bliver dette problem.  

 

Grøn cykelsti 

Her skal samtidig erindres om, at Rentemestervej er udpeget til at være en 

grøn cykelsti (Hareskovruten).  

Både den umulige parkeringssituation og planen om en sådan cykelsti peger 

i retning af, at Rentemestervej snarest bør ensrettes. Der kunne herved 

formentlig både indrettes skråparkering og en cykelsti i modsatte side af 

vejen.  

Møntmestervej kunne med fordel ensrettes den modsatte vej, fordi 

parkeringssituationen og de trafikale forhold her er lige så kaotiske, og de to 

veje løber parallelt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick    

Formand    

Bispebjerg Lokaludvalg   

 


