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Forslag til lokalplan "Kvarteret ved Bella Center II" med 

tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljørapport. 

 

 

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. august 2018 besluttet 

at offentliggøre lokalplanforslag ”Kvarteret ved Bella Center II” med 

tilhørende forslag til kommuneplantillæg og miljørapport.  

 

Baggrund og formål 

Bella Center ønsker at videreudvikle messe- og 

konferencefaciliteterne samt fortsætte udviklingen af området til et 

attraktivt bykvarter. Intentionen er at styrke Bella Centers position 

som Nordens største og mest attraktive kongres-, konference- og 

udstillingscenter og København som konferenceby. Den fortsatte 

udvikling af bykvarteret omkring Bella Center muliggør også, at 

området bliver mere tilgængeligt og bedre integreret i Amager Vest.  

 

Planforslagenes indhold 

Området fastlægges til helårsboliger og serviceerhverv herunder 

butikker. 20 % af boligerne skal være almene boliger. Butikker 

placeres i området umiddelbart overfor metrostationen. Derudover er 

der mulighed for at opføre to daginstitutioner. Der er også muliggjort 

en ny tilbygning til Bella Center, der bygges i sammenhæng med den 

eksisterende del af Bella Center.  

 

Omkring Bella Center udformes et byrumsnetværk, der forbinder 

bydelens forskellige områder indbyrdes såvel som med Bella Center. 

Byrummene er tilpasset forskellige funktioner og placeringer i 

området.  

 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside 

Planforslagene kan findes på: https://blivhoert.kk.dk/node/47188 

 

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

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

1296 eller 3366 1368.  

 

Planforslaget er d.d. offentliggjort på www.plandata.dk og annonceret 

på kommunens hjemmeside. 

 

Fra den 6. september 2018 er planforslagene desuden fremlagt i: 

mailto:Byensudvikling@tmf.kk.dk
https://blivhoert.kk.dk/node/47188
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
http://www.plandata.dk/
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 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 

2300 København S 

 Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, 

Jemtelandsgade 3, 2300 København NV 

 Ørestad Bibliotek, Arne Jakobsens Allé 19, 2300 

København S 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 6. september 2018 til og med den 1. 

november 2018. Alle har ret til at komme med bemærkninger til 

planforslagene. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre 

behandling. 

 

På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/47188 kan 

du finde planforslagene og indsende dine bemærkninger.  

 

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Postboks 348  

1503 København V 

 

Borgermøde 

Københavns kommune og Lokaludvalg Amager Vest inviterer til 

borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, den 8. oktober 

2018 kl. 19 på 

 

Comwell Conference Center Copenhagen 

Center Boulevard 5 

2300 København S 

 

Indgang 2, konferencelokale 173, 1.sal. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kim Florian Rahbek 

Specialkonsulent/Byplanlægger 

 

 

https://blivhoert.kk.dk/node/47188

