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Høringssvar - Ved Amagerbanen Syd - forslag til lokalplan 

 

Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelsen af høringen. 
Høringssvaret fremsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige 
godkendelse på dets møde den 29. september 2016. 
  
Amager Øst Lokaludvalg ønsker at kvittere for at det endelige forslag 
til lokalplan indeholder flere af de tanker og ideer, der er 
fremkommet i forbindelse med den tidligere inddragelse.  
  
Amager Øst Lokaludvalg finder, at den tidlige inddragelse bør tjene 
som forgangseksempel for kommende lokalplansager, idet den tidlige 
inddragelse fordrer at lokale input fremmes i større omfang end det 
tidligere har været tilfældet.  
  
Ved den seneste borgerhøring er fremdraget en række aspekter, som 
lokaludvalget gerne vil fremhæve. 
  
Der er en udbredt modstand mod, at Amager Strandvej udvides med 
øget trafik som konsekvens. 
  
Endvidere er der ønske om, at kommunen medvirker til at sikre, at 
den relativt lave parkeringsnorm i byggeriet ikke blot omsætter sig i 
øget parkering i naboskabet. Lokaludvalget vil gerne understrege, at 
når vi i samarbejdet med bygherrerne og kommunen har talt meget 
for et ”bilfrit bykvarter” har det ikke kun handlet om at selve 
området gøres bilfrit, men at byggeriet i sig selv indrettes, 
struktureres og markedsføres med henblik på et lavt bilejerskab 
blandt beboerne. Derfor vil vi opfordre kommunen til at samarbejde 
med bygherrerne om at denne dagsorden kan fremmes mest muligt. 
Der kan her bl.a. henvises til erfaringerne fra udlandet i den rapport, 
som lokaludvalget har fået Concito til at udarbejde.  
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Omkring selve byggeriet er der udtrykt ønske om, at højden holdes 
på max. 6 etager samt at det vurderes, om de højeste huse med 
fordel kan placeres andre steder end i hjørnerne. 
  
Endelig ønsker Amager Øst Lokaludvalg - belært af tidligere erfaringer 
med bl.a. Krimsvej - at Københavns Kommune i størst muligt omfang 
sikrer sig, at intentionerne og tankerne i den foreliggende lokalplan 
implementeres i det endelige projekt.  
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