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Høringssvar: Amager Øst Lokaludvalg

Navn: 
Amager Øst Lokaludvalg 
Postnr: 
2300 
By: 
København S 
Adresse: 
Jemtelandsgade 3 

Amager Øst Lokaludvalg vedtog på dit møde den 23.3 følgende erklæring i forhold til 
høringen 

"Amager Øst Lokaludvalg bakker op om ændringen idet lokaludvalget støtter tiltag, der 
kan fremme etableringen af almene boliger". 

Høring: 
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder [1]

Destinations URL: http://www.blivhoert.kk.dk/svar/14905

Links:
[1] http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-kommuneplantill-g-almene-boliger-i-serviceerhvervsomr-
der
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09-03-2017 
 

Sagsnr. 
2017-0119462 

 
Dokumentnr. 

2017-0119462-1 
 

Amager Vest Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

Sundholmsvej 8 
2300 København S 

 

 

Københavns Kommune      

Økonomiforvaltningen 

Center for Byudvikling 
Att: Mads Laursen 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg for almene 
boliger i serviceerhvervsområder 

 
 
Amager Vest Lokaludvalg takker for at blive hørt i sagen vedr. almene 
boliger i serviceerhvervsområder.  
 
Lokaludvalget bakker op om tiltag, der understøtter en god og 
fleksibel byudvikling. I dette tilfælde at der i kommuneplantillæg 
tilvejebringes grundlag for udlægning af boligområder i større 
serviceerhvervsområder og at der i den forbindelses stilles krav om, at 
25 % af boligetagearealet skal være almene boliger.  
 
I kommuneplantillægget bør der også indarbejdes mulighed for, at der 
i forbindelse med de 25 % almene boliger i serviceerhvervsområderne 
etableres almene plejehjem/boliger og andre institutioner, som led i 
planlægning og udvikling af alment bolig byggeri og som en 
nødvendig forudsætning for en geografisk spredning af især 
ældreboliger i København.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Formand for Amager Vest lokaludvalg 
Lars Rimfalk Jensen 
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BIBLIOTEKET 
Rentemestervej 76 

2400 København NV 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 
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Bispebjerg Lokaludvalg takker for muligheden for at blive inddraget i høringen. 
 
I Bispebjerg Bydel er i høringsmaterialet udpeget 6 små områder som 
serviceerhvervsområder, hvor 25 % vil kunne være boliger, og af disse boliger vil 
op til 25 % kunne være almene boliger.  
Det vil give nogle meget små almene enheder, som måske vil være for små til at 
være rentable.  
De fleste af de anførte områder er desuden allerede disponeret varigt til anden side, 
- såsom det nybyggede Bibliotek på Rentemestervej og den såkaldte Skodagrund, 
hvor bygning af et Kampsportens Hus påtænkes.  
Det eneste af de foreslåede områder, hvor det fremsendte kommuneplantillæg reelt 
kunne tænkes at blive relevant i vores bydel, er området omkring Drejervej. På 
grund af stationsnærhed kunne området være interessant for en investor med den 
fornødne kapital.  
 
Vi bakker generelt op om konceptet, at København skal rumme en blanding af 
forskellige boligformer, og at man aktivt skal arbejde for almene boliger over hele 
byen. Det er et godt princip. Samtidig skal dog påpeges, at Bispebjerg Bydel er 
den del af København, hvor der allerede nu findes flest almene boliger.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Alex Heick    
Formand    
Bispebjerg Lokaludvalg   
 

  
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling   
 
  
Høring: Forslag til kommuneplantillæg for almene boliger i 
serviceerhvervsområder 

16.03.2017 
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13-03-2017

Sagsnr.
2017-0121113

Dokumentnr.
2017-0121113-1

N ørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

N ørrebro Lokaludvalg 

Kulturhuset Støberiet 

Blågårds Plads 3. 2.sal 

2200 København N  

Telefon

2677 0582

E-mail

BC50@ okf.kk.dk

EAN  nummer

5798009800275

 

 

N ørrebro Lokaludvalg 

N ørrebrogade 208 

2200 København N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om forslag til 
kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder 

Nørrebro Lokaludvalg ser frem til at princippet om, at der kan stilles 
krav om at op til 25 % af boligmassen skal være almene boliger, også 
kommer til at gælde i Serviceerhvervsområder. 
 
Lokaludvalget er meget enig i beskrivelsen af baggrunden for 
forslaget – vi citerer: 
”Det er væsentligt for samfundets sammenhængskraft, at byerne 
udvikles socialt bæredygtigt, så forskellige sociale grupper ikke bor 
adskilt fra hinanden. Det forudsætter, at eksisterende bykvarterer såvel 
som nye byområder rummer en blanding af forskellige boligtyper til 
en bred kreds af beboere.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
 

mailto:BC50@okf.kk.dk
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Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 27. februar 2017 15:32
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Vanløse Lokaludvalg

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-9
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14699 
Navn:  Vanløse Lokaludvalg 
Postnr/ by:  2720 Vanløse 
Organisat ion:   

Adresse:  Frode Jakobsens Plads 4 
Em ail:  vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk 
Øvrige Kontaktoplysninger:  www.vanloeselokaludvalg.kk.dk 

Høringssvar: 

Vanløse Lokaludvalg takker for at  blive hørt  vedr. komm uneplant illægget  om  almene boliger i 

serviceerhvervsom råder. Vi er af den opfat telse, at  forslaget  er en god t ing for kom m unen.  

Med venlig hilsen 
Vanløse Lokaludvalg 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14699 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 
planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 
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Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 6. april 2017 13:41
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Vesterbro Lokaludvalg

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-16
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  15024 
Navn:  Vesterbro Lokaludvalg 
Postnr/ by:  1758 København V 
Organisat ion:   

Adresse:  Lyrskovgade 4, 2. sal 
Em ail:  vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk 
Øvrige Kontaktoplysninger:  Vesterbro Lokaludvalg 

Høringssvar: 

Vesterbro Lokaludvalg t ilslut ter sig forslaget  om  at  skabe m ulighed for at  st ille krav om  almene boliger i 

serviceerhvervsom råder.  

Venlig hilsen 

Thom as Warburg 
Formand for Vesterbro Lokaludvalg 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 15024 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 
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06-04-2017 
 

Sagsnr. 
2017-0141090 

 
Dokumentnr. 

2017-0141090-5 
 

Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 

københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

Telefon 
26121318 

E-mail 
ltb@okf.kk.dk 
EAN nummer 

5798009800275 

 

   

   

      

 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar til kommuneplantillæg for Almene Boliger i 
Serviceområder 

Østerbro Lokaludvalg kan se, at de områder i byen der rummer flest 
områder for serviceerhverv også er de dele af byen, der i hovedtræk 
har relativt færrest almennyttige boliger.  
 
Østerbro Lokaludvalg går helt ind for den ejer- og boligformsblandede 
by og har ikke bemærkninger til forslag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Allan Marouf 
 
pva. Østerbro Lokaludvalg 
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Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 4. marts 2017 20:22
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Pia Weise Pedersen

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-10
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14775 
Navn:  Pia Weise Pedersen 
Postnr/ by:  2200 København N 
Organisat ion:  Ældreråd i Københavns kom m une 

Adresse:  Wesselsgade 2, 1. th. 
Em ail:  piaweisep@gmail.com  
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Det  er godt  at  der bliver bygget  nye alm ene boliger. 

Husk der skal være lys, luft  og grønne om råder m ellem  husene. Der skal også indtænkes offent lige inst itut ioner:  
Vuggestuer, Børnehaver, Skoler og gode t ransport  m uligheder m ed den offent lige m et ro, bus eller tog.  

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14775 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 

Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 
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1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 10. februar 2017 13:09
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Frederik Brønd

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-1
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14583 
Navn:  Freder ik Brønd 
Postnr/ by:  2200 København N 
Organisat ion:   

Adresse:  Julius Blom s Gade 33 st  
Em ail:  f.broend@gm ail.com  
Øvrige Kontaktoplysninger:  20870742 

Høringssvar: 

Som  udgangspunkt  st iller j eg m ig m eget  posit iv over for at  KK kan st ille krav om  andele af alm ene boliger i 

serviceerhvervsom råder i frem t idig lokalplanlægning med det  argument  at  t ilvejebringe boliger, der kan 
t ilfredsst ille behov for en m angfoldig borgersam m ensætning i Københavns Kom m une. 

I  kom m unalplanram m erne (2015)  er der im idlert id begrænsninger for andelen af m indre boliger idet  nye boliger i 

gennem snit  skal være 95 kvadratm eter. Med udgangspunkt  i at  (et  flertal af?)  kom m unalpolit ikerne deler ønsket  
om  at  København skal være ’en by for alle’, m ener jeg at  m an bør revidere disse ram m er således at  der kan 
planlægges for en højere andel af små boliger. Antallet  af sm å boliger i komm unen er faldende både i absolut te og 

relat ive termer bl.a. som et  resultat  af boligsam m enlægninger og lokalplanlægning af nye boligom råder m ed en 
høj  andel af store boliger. 

Denne tendens m ener jeg bør brem ses ud fra førnævnte hensyn og således bør kom m unalplanram m erne ændres 
for planlægning af boliger i serviceerhvervsområderne så der kan åbnes op eller st illes krav om  en højere andel af 
sm å boliger. 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14583 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 
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Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 
planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  

klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 



1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 10. februar 2017 15:41
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: U. Skovvart

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-2
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14586 
Navn:  U. Skovvart  
Postnr/ by:  1401 København K 
Organisat ion:   

Adresse:  St randgade 63 
Em ail:  ulla.bo@gm ail.com 
Øvrige Kontaktoplysninger:  60681686 

Høringssvar: 

God ide -  byen er ved at  falde fra hinanden socialt  pga. gent r ifikat ion. 

Men der skal også bygges m indre boliger, boliger ned t il 65 m 2. En stor del af byens nuværende befolkning er 
enlige. Skal kun fam ilier og ikke de enlige have mulighed for at  bo/ flyt te... . 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14586 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 

Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 
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Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 10. februar 2017 16:34
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Svend Erik Povelsen

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-3
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14589 
Navn:  Svend Erik Povelsen 
Postnr/ by:  1437 København K 
Organisat ion:   

Adresse:  Galionsvej  18,1 
Em ail:  Sepovelsen@gm ail.com 
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Et  godt  forslag!  

København skriger efter alm ene boliger. Udviklingen af de him melhøje ejendom spriser har grundlag i,  at  der ikke 
har været  eller er nok alm ene boliger. Derfor m å boligprisernes him m elflugt  stoppes ved at  igangsætte byggeri af 
passende almene boliger. 
Ethvert  forslag om  ar nå det te m ål, er velkom m ent  

Under hensyn t il,  at  40 pct  af Københavns borgere er single, bør der etableres et  passende antal lej ligheder, som 
tager højde for den omstændighed. 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14589 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 

Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 
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Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 10. februar 2017 19:09
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Anja Kuhlbrodt

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-4
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14590 
Navn:  Anja Kuhlbrodt  
Postnr/ by:  2450 København 
Organisat ion:   

Adresse:  Peter Holm s Vej  
Em ail:  aqanja@gm ail.com 
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Jeg støt ter kom m unens m ål om  den procentuelle andel af alm ene boliger. 

At  udnyt te servicearealer fornem m er jeg dog som  yderlig fortætning af byens boligm asse. 
Her er jeg bekym ret  for at  der kun arbejdes m ed kortsigtede perspekt iver og at  balancen mellem  boliger og 
servicet ilbud og kulturelle t ilbud ikke t ilgodeses. 
Jeg m ener derfor at  t iltaget  m ed alm ene boliger på de m arkerede om råder også skal understøt tes m ed offent lig 

t ilgængelige t ilbud for bykvarterernes borgere. 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14590 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 
planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  

klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 

mad
Tekstboks
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1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 10. februar 2017 20:16
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: I D Erborg

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-5
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14591 
Navn:  I  D Erborg 
Postnr/ by:  1764 København V 
Organisat ion:   

Adresse:  Alsgade 11 
Em ail:  dorte-erborg@hotm ail.dk 
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Selvfølgelig skal der bygges almene boliger. F.eks. Er der endnu I KKE bygget  en eneste leje-bolig i den nye 

Carlsberg by. København skal I KKE kun være for de r ige. København skal være for ALLE:  de r ige, de fat t ige, de 
unge, de gam le, de enlige og børnefam ilierne. På forhånd TAK 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14591 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 

Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 

mad
Tekstboks
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1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 11. februar 2017 16:17
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: Grith Pontoppidan

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-6
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14592 
Navn:  Grith Pontoppidan 
Postnr/ by:  2300 København 
Organisat ion:   

Adresse:  Lyongade 46 
Em ail:  gr ithp@gm ail.com 
Øvrige Kontaktoplysninger:  22338695 

Høringssvar: 

Der er stort  behov for alm ennyt t igt  boligbyggeri.  Dog skal der tages højde for at  de værdifulde grønne om råder i 

Am ager Vest / Vest  Am ager ikke bliver underlagt  beton-elementer. Ser gerne at  der bygges på sikre erhvervs 
grunde hvor der ikke længere drives erhverv. 

Am agers resterende natur er vigt ig for de kom m ende generat ioner og når byen vil være både grøn og sund, så 

skal borgene jo hurt igt  kom m e t il natur og opleve noget  særligt .  Det  sker ikke hvis det  lægges under beton og 
gemmes fordi der skal bygges etageejendom m e eller veje for at  kom me frem  med bilt rafik.. . . 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14592 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 

mad
Tekstboks
  17



1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 12. februar 2017 18:41
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: ellen bjarnø

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-7
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14595 
Navn:  ellen bjarnø 
Postnr/ by:  2700 København 
Organisat ion:   

Adresse:  Borrebyvej  30 
Em ail:  ellenbjarno@gm ail.com  
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Jeg støt ter at  der åbnes m ulighed for flre alm ene boliger allesteder i København. Og det  skal ikke kun være store 

boliger på 95 kvm og m ere. Der m angler også små almene boliger -  gerne ned t il 50 kvm. 

Jeg er dog noget  i tvilv l om  hvorvidt  det te kommuneplant illæg vil give realist iske m uligheder såvel m ed hensyn t il 
antal som  økonom i. Efter det  m ed følgende kortbilag -  som  er i en m ålestok der gør det  yderst  vanskelig at  aflæse 

og forstå -ser det  ud t il at  m ange af serviceom råderne er cent ralt  beliggende og tæt  bebyggede områder -  f.eks. i 
Am alienborg kvarteret  og city.  

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14595 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 

planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  
klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 

mad
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1

Mads Laursen

Fra: noreply@blivhoert.kk.dk
Sendt: 13. februar 2017 10:51
Til: Mads Laursen
Emne: Høringssvar: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i   

Serviceerhvervsområder (). Afsender: kjeld bentzen

AppServerName: kkedoc4
DocumentID: 2017-0092276-8
DocumentIsArchived: -1

Tak for  dit  høringssvar i forbindelse m ed Forslag t il kom m uneplant illæg for Alm ene Boliger i 
Serviceerhvervsom råder  

Du vil ikke få et  direkte svar på dit  høringssvar m ed m indre det  er en byggesagshøring. 
Når høringsperioden er slut , vil forvaltningen sam le alle de indkom ne høringssvar og indarbejde dem  i den 
polit iske behandling, som  kan følges på kk.dk. 

Dit  høringssvar er  m odtaget  m ed følgende oplysninger: 
Sagsnum m er:   

Svar id:  14597 
Navn:  kjeld bentzen 
Postnr/ by:  2700 brønshøj  
Organisat ion:   

Adresse:  hyrdevangen 18 
Em ail:  kjeld.bentzen@gm ail.com 
Øvrige Kontaktoplysninger:   

Høringssvar: 

Det  er et  t iltag som  vi borgere i kom m unen kan støt te. 

Det  er dog meget  nødvendigt  med m indre boliger i størrelsen 60-65 kvm , da der er mande enlige borgere ,og der 
er også pensionister som  jo ikke m odtager t ilskud i form  af boligstøt te t il alt  over 65 kvm , og det  er ikke 
uvæsent ligt  for pensionister og andre ikke velhavende. 
Derfor ønskes m indre boliger 

Serviceerhverv kan være behæftet  m ed støj  og lugtgener, -  så her er noget  at  tænke over ?? 

 

Vedhæftede filer: 
Der er ingen vedhæftede filer 

Høringssvaret  kan ses på net tet  på følgende adresse: 
ht tp: / / blivhoert .kk.dk/ node/ 14597 

Har du spørgsm ål t il høringssvaret  -  eller tekniske problem er kan du kontakte forvaltningen på:  

Mads Laursen 
Økonom iforvaltningen, Center for Byudvikling 

Det  er m uligt  at  k lage over ret lige spørgsm ål i forbindelse m ed en afgørelse Borgerrepræsentat ionen har t ruffet  j f. 
planloven. Klagen sendes t il kom m unen, som  sender den videre t il Naturklagenævnet . Læs m ere om  

klagem uligheder på www.blivhoert .kk.dk 

mad
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