
 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 
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Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 



 

 Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 2/3 

 

 

 

 
Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-
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love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  

17. juli 2019 

Sagsnr. 

2017-0314239 

 

Dokumentnr. 

2017-0314239-8 

 

 

 

Center for Byplanlægning 

 

Njalsgade 13 

 

Postboks 348 

2300 København S 

 

Telefon 

3366 3366 

 

E-mail 

Byensudvikling@tmf.kk.dk 
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 

                                                                 
1 BEK nr 130 af 28/01/2017 ”Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for 

indgivelse af klage, indsendelse af klage til planklagenævnet og opsættende virk-

ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 

love” 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 

 

 



 

 

  
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   
 
   
      

 
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus” 

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. juni 2019 besluttet at offentliggøre 

tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 327 ”Ny Tøjhus”.   

 
Planforslagets indhold 
Ejeren af ejendommen Amager Boulevard 70 ønsker at udvide Radisson 
Blu Scandinavia Hotel fra 1973 og opføre en ny bygning til serviceer-
hverv. Derudover er der behov for en kommunal daginstitution i plan-
området. Udvidelsen af det eksisterende hotel kan med lokalplanforsla-
get opføres i op til 32,5 meter i maksimalt ni etager med et etageareal på 
ca. 25.000 m². Udvidelsen placeres syd for det eksisterende højhus, 
som er 85 meter højt. Der skal etableres publikumsorienteret serviceer-
hverv i stueetagen mod Ørestads Boulevard, og der er mulighed for en 
daginstitution på ca. 1.500 m² mod Weidekampsgade. Bygningen opfø-
res i gyldne nuancer med tydelige etageadskillelser, runde hjørner samt 
glaspartier med lukkede partier udført i trekantede profiler. Den nye 
bygning til serviceerhverv kan opføres i maksimalt syv etager med et 
etageareal på ca. 10.000 m² i op til 29,5 meter svarende til domicilet på 
ejendommen ved siden af. Bygningen skal opføres i metal og glas, så den 
ligner den eksisterende række af domiciler langs Amager Boulevard.  
 

Miljøvurdering  
Forvaltningen har foretaget en screening af planforslaget i henhold til 
lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har vurderet, at der 
ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, at planerne ikke 
muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 1 eller 2. Endvi-
dere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold 
til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig ind-
virkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 
 

Indtil den 14. august 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurde-
ring.  
 
Link til Københavns Kommunes hjemmeside 
Planforslaget er d.d. offentliggjort på høringsportalen  
https://blivhoert.kk.dk/node/48699 og på www.plandata.dk. 
  
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få bilagene tilsendt ved at kon-
takte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 3366 1296 eller 
3366 1368.  
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Fra den 17. juli 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 
 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 Kø-
benhavn S 

• Borgerservice, Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 
3, 2300 København S. 

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S 

  
Offentlig høring 
Høringsperioden løber fra den 17. juli 2019 til og med den 25. septem-
ber 2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. 
Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af planfor-
slaget.  
 
På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/48699 kan 
du indsende dine bemærkninger.   
 
Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om 
at sende dit høringssvar på mail eller almindelig post og gøre opmærk-
som på beskyttelsen. 
         
Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 
byensudvikling@tmf.kk.dk 
 
eller 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling 
Postboks 348  
1503 København V 
  
Klagevejledning:  
Den trufne afgørelse kan – for så vidt angår retlige spørgsmål – påklages 
til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt 
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø 
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 
59, stk. 1 og 2. 
 
Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, jf. bekendtgørelse om frist for indgivelse af klage mv.1 § 2, stk. 1, 
nr. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendt-
gørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlæn-
ges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele 
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døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kø-
benhavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre mail-
adressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privat-
personer og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-ni-
veau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret til-
bagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling - 
byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til Planklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-
mes. 
 
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i 
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
Læs mere om hvordan du gør på www.naevneneshus.dk 
 
Læs mere om hvordan du gør på 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 
  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pil Kvorning 
Byplanlægger 
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Teknik- og Miljøforvaltningen  
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