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Publikumsorienterede serviceerhverv i Lille Kongensgade 
Bemærkninger i forbindelse med sagsnr. 2018-0002201-1 - forslag til lokalplan Lille Kongensgade-karreen. 

 

Holdningen er meget ens blandt mange ejere og lejere i Lille Kongensgade, i forhold til det 

publikumsorienterede serviceerhverv jf. forslaget til ny lokalplan af 17. december 2018. 

 

Kravet om, at stueetagerne og de høje kælderlokaler i Lille Kongensgade skal benyttes til 

publikumsorienteret serviceerhverv, er ifølge mange ejere og lejere af disse omhandlende etager i gaden, 

en rigtig god og holdbar løsning for gadens liv og udvikling. 

 

Desværre, vil den gennemgående trafik og den manglende mulighed for udeservering på vejarealet, være 

med til at forringe gadens kvalitet for besøgende. Trafik i gaden vil ødelægge det rolige og stemningsfyldte 

miljø, som man siden metrobyggeriets opstart har fornemmet i gaden. Ved at udelukke trafikken i gaden, 

vil det samtidig være en mulighed, at tillade gadens mange restaurationer, at servicere deres kunder under 

åben himmel.  

 

De perfekte rammer for en gade med liv, både for byens borgere, samt turister fra hele verden, vil derfor 

være en gade uden gennemgåede trafik, og hvor hyggelige timer, ude som inde, kan nydes hos gadens 

mange restaurationer. 

 

Yderligere vil det for restaurationerne være tæt på umuligt at overleve uden udeservering i sommer 

halvåret, idet det tegner sig for en stor del af den årlige omsætning. Så hvis ikke der i gadens udformning 

tages hensyn til udeservering, vil det være modstridende i forhold til at tage hensyn til det 

publikumsorienterede serviceerhverv. Med cykelstiens nuværende placering modsat Magasins facade, kan 

vi ikke få tilladelse til udeserveringer, hvilket altså vil betyde lukning for de fleste publikumsorienterede 

serviceerhverv. 

 

Dette gør sig også gældende for udlejerne i gaden, at de får ganske svært ved at udleje deres lokaler, hvis 

ikke der medfølger mulighed for udeservering, og dermed risikerer man en gade uden handelsliv.  

 

I øvrigt foreligger der en skrivelse fra Indre By Lokaludvalg af 29. januar 2018, sagsnr. 2018-0045200, 

dokumentnr. 2018-0045200-1, som vi virkelig bifalder. Lokaludvalgets vision af Lille Kongensgade vil løfte 

oplevelsen af gaden, og i den grad give os erhvervsdrivende et fantastisk miljø til at drive vores forretninger 

med succes. Både til glæde for handelslivet, men i høj grad også for alle de besøgende i gaden. 

 

Ovenstående skal ikke ses som en klage, men et nødråb og et kæmpe ønske om at tage aktivt del i at gøre 

Lille Kongensgade til et enestående handelsstrøg / markedsplads. 

 

Men venlig hilsen 

 

Bar Piccolo, Barfoed Group og Hope Organic 
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