
 

 

     
Byens Udvikling 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

   

 

   

      

  
Revideret forslag til lokalplan "Amager Strandpark" 

 

Teknik- og Miljøudvalget har den 16. september 2019 besluttet at 

offentliggøre et lokalplanforslag ”Amager Strandpark”.   

 

Forslagets indhold 

Lokalplanforslaget fastlægger en samlet byggemulighed på strandøen på 

5.800 m2. I forhold til det eksisterende byggeri svarer det til, at der kan 

opføres yderligere 2.534 m2 byggeri på strandøen.    

 

I byggefeltet på den nordlige del af strandøen ved Øresundsstien kan 

der ifølge lokalplanforslaget etableres op til 955 m2 nybyggeri udover 

det eksisterende byggeri. Der kan også opsættes telte til arrangementer 

og lign. Bebyggelserne skal anvendes til klubaktiviteter, inklusiv café og 

kiosk. I to zoner på den nordlige del af strandøen må der desuden 

placeres midlertidige boder og stadepladser.   

 

I den centrale del af strandøen ud for Kilometerbroen giver forslaget 

ikke mulighed for yderligere byggeri, men der er her mulighed for 

midlertidige boder og stadepladser i to zoner. Derudover kan der i 

byggefeltet blive etableret rekreative anlæg til f.eks. legepladser og 

boldbaner samt opstilles telte til arrangementer o.lign. 

 

I den sydlige del af strandøen er der et byggefelt ved Havkajakvej. 

Udover det eksisterende byggeri kan der i byggefeltet etableres op til 

1.299 m2 nybyggeri til strandparkens rekreative anvendelse. I fire zoner 

på den sydlige del af strandøen må der desuden placeres midlertidige 

boder og stadepladser. Derudover kan der på den sydlige del af 

strandøen blive etableret en yderligere strandstation på 280 m2, 

rekreative anlæg samt opstilles telte til arrangementer o.lign.  

 

På den oprindelige strand muliggør forslaget, at der kan etableres 

enkelte, mindre bebyggelser med en størrelse på maks. 60 m2. De 
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mindre bebyggelser skal anvendes til strandparkens drift i form af f.eks. 

toiletter, lager og kiosker. I den nordlige del må der i to zoner desuden 

placeres midlertidige boder og stadepladser og derudover enkelte 

rekreative anlæg. I den sydlige del kan der etableres rekreative anlæg og 

opstilles telte til arrangementer o.lign. Etablering af de rekreative anlæg i 

området og byggeri på den oprindelige strand forudsætter imidlertid 

dispensation fra fredningen. 

 

I redegørelsen til lokalplanforslaget side 7-9 er der redegjort nærmere 

for byggemulighederne i lokalplanområdet. Desuden fremgår alle 

byggefelter, placeringen af strandstationer samt zoner til midlertidige 

boder og stadepladser af tegning nr. 4a – 4d i lokalplanforslaget.  

 

Baggrund for fornyet høring 

Der har tidligere været et lokalplanforslag for Amager Strandpark i 

offentlig høring i efteråret 2018. Under høringen gjorde staten 

(Erhvervsministeriet) dog indsigelse mod planforslaget, da det var 

vurderet, at planforslagets samlede ramme for byggeri ikke var i 

overensstemmelse med den på det tidspunkt gældende Fingerplan 

2017. Fingerplan 2019 er dog ændret i foråret 2019 og muliggør nu, at 

der etableres op til 5.800 m2 byggeri på strandøen.  

 

De centrale forskelle ift. det forslag, der tidligere har været i offentlig 

høring, er således, at det nu er muligt at opføre op til 5.800 m2 byggeri 

på strandøen mod 7.285 m2 i det tidligere lokalplanforslag. Derudover 

omfatter det reviderede forslag nu ingen vandarealer i og omkring 

strandparken, ej heller badeanstalten Helgoland, pga. en afgørelse fra 

Planklagenævnet. 

 

Det reviderede lokalplanforslag skal i offentlig høring igen, da et 

lokalplanforslag skal være i overensstemmelse med Fingerplanen på 

tidspunktet for den offentlige høring.  

 

Udviklingsplan og designmanual 

Ved siden af lokalplanen er udviklingen i Amagerstrandpark reguleret af 

en udviklingsplan og en designmanual, der begge er udarbejdet af 

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som drifter 

parken.  

 

Designmanualen fastlægger i forlængelse af lokalplanen flere 

retningslinjer for det fysiske udtryk på byggeri på strandøen. Herunder 

fastlægger manualen blandt andet, hvilke grønne tage (græsarter), der 

ønskes på tage i området, og hvordan der i overensstemmelse med 

lokalplanen kan etableres kontrastfelter på træbebyggelserne i området. 

Udviklingsplanen opstiller retningslinjer for bebyggelsens nærmere 

placering. Læs mere her. 

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1791
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Miljøvurdering 

Forvaltningen har foretaget en screening af det reviderede planforslag i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har 

vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen er, 

at det er vurderet, at udvidelsen af byggemulighederne inden for 

byggefelterne på strandøen ikke vurderes at få væsentlige indvirkninger 

på området eller omkringliggende områder eller bebyggelser. 

 

Indtil den 29. november 2019 kan du klage over afgørelsen om 

miljøvurdering, se klagevejledning nedenfor.  

 

Link til Københavns Kommunes hjemmeside 

Det reviderede lokalplanforslag er d.d. offentliggjort på  

https://blivhoert.kk.dk/node/49128 og på www.plandata.dk 

 

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af det reviderede lokalplanforslag, 

og herunder også behandlingen af de 87 høringssvar til det første 

lokalplanforslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside.  

 

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.  

 

Fra den 1. november 2019 er planforslaget desuden fremlagt i: 

  

 Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 
København S 

 Borgerservice, Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 
København S 

 Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S. 

 

Offentlig høring 

Høringsperioden løber fra den 1. november til og med den 6. december 

2019. Alle har ret til at komme med bemærkninger til planforslaget. Alle 

skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling af 

planforslaget.  

 

På kommunens høringsportal https://blivhoert.kk.dk/node/49128 

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 

opmærksom på beskyttelsen. 

         

Du kan endvidere sende dine bemærkninger til: 

byensudvikling@tmf.kk.dk 

 

https://blivhoert.kk.dk/node/49128
http://www.plandata.dk/
https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/16092019/edoc-agenda/26653899-e451-436a-854f-fd189a08887c/ec89a526-bcd1-497c-8c52-ca88d5ac8650
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
https://blivhoert.kk.dk/node/49128
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk


 

 4/5 

 

 

 

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 

afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, 

forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i 

hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for 

klagefristens 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 

Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig om at anføre 

mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under Københavns Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Københavns Kommune i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 

privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-

niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret 

tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning 

om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk 

 

                                                                 
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 
virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse 
andre love” 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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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 

begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling 

- byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503 København V. 

Teknik- og Miljøforvaltningen videresender anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes. 

 

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 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Anders Klintgaard 

Projektleder og byplanlægger 

 

 

mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
http://www.naevneneshus.dk/

