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Supplerende høring - forslag til lokalplan Lønstrupgård 
 

Forslag til lokalplan Lønstrupgård har været i offentlig høring i perio-

den fra den 24. februar til den 20. april 2016. 

 

Der henvises til det materiale, der i den forbindelse er udsendt. Mate-

rialet kan også ses her: https://blivhoert.kk.dk/node/30317 

 

 

Ændringer i forhold til materialet udsendt i offentlig høring 

Ved den endelige vedtagelse vil der blive foreslået en række ændrin-

ger til forslaget til lokalplan. Inden den endelige vedtagelse af lokal-

planforslaget sendes de væsentlige ændringer hermed i supplerende 

høring. 

 

Bygherre har i forbindelse med udvikling af et alment familieprojekt 

på matr. nr. 3575 Vanløse, København ønsket at fordele bebyggelsen i 

to rækker af rækkehuse i stedet for i én bygning, som lokalplanforsla-

get muliggør. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at byggefeltet i 

lokalplanområdets nordøstlige hjørne på matr. nr. 3575 Vanløse, Kø-

benhavn bliver udvidet således byggefeltet går helt ud til vejlinjen i 

stedet for med en afstand på 6,5 meter fra vejlinjen. På denne måde 

muliggøres, at der kan etableres to rækker af rækkehuse, og at der 

samtidig kan opnås acceptable lysforhold i boligerne. Endvidere fore-

slås bestemmelsen om bebyggelsesplan ændret, således det er muligt 

at etablere to bygninger indenfor byggefeltet i stedet for én bygning. 

Bebyggelsesprocenten på 110 ændres ikke. 

 

De foreslåede ændringer til forslaget til lokalplan kan ses her: 

https://blivhoert.kk.dk/node/45314 

 

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

kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 

1296 eller 3366 1368. 

 

Dette høringsbrev med bilag er også fremlagt i: 

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 

København S 

26-09-2017 

 

Sagsnr. 

2017-0234516 

 

Dokumentnr. 

2017-0234516-6 
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 Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 Køben-

havn K 

 Borgerservice Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 

2720 Vanløse 

 

Når forslag til lokalplan Lønstrupgård fremlægges til endelig politisk 

vedtagelse, vil de modtagne høringssvar fra både den offentlige høring 

og denne supplerende høring blive fremlagt sammen med et notat med 

resumé af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil. 

 

Supplerende høring 

Ifølge planlovens § 27, stk. 2, kan der i forbindelse med den endelige 

vedtagelse af planforslaget foretages ændringer i det offentliggjorte 

planforslag. Forvaltningen har vurderet, at ændringerne af byggefeltet 

på matr. nr. 3575 Vanløse, København kræver høring af de ejere, leje-

re og brugere samt interesseorganisationer som bliver berørte af den 

beskrevne ændring.  

 

Den supplerende høringsperiode løber fra den 26. september til den 

17. oktober 2017. 

 

På kommunens høringsportal www.blihoert.kk.dk/lokalplaner kan du 

finde de foreslåede ændringer til planforslaget og indsende dine be-

mærkninger. 

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til byensud-

vikling@tmf.kk.dk og/eller til: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Center for Byplanlægning 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Høringssvar skal være modtaget i Center for Byplanlægning senest 

den 17. oktober 2017 

 

 

Med venlig hilsen 

Mette Mejdal Christiansen 

Arkitekt  
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