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NOTAT 

 
 
Bilag 9. Forvaltningens forslag til ændringer 
 
 
Som følge af de to høringer foreslår forvaltningen en række ændringer 
af lokalplanforslaget samt enkelte præciseringer og konsekvensrettel-
ser. 
 
Skyggediagrammer som viser henholdsvis eksisterende muliggjorte 
forhold og foreslåede ændringer på Voksfabrikken i delområde D 
fremgår af side 9 og 10. Skyggediagrammerne vil blive indsat i rede-
gørelsen.  
 
 
 
Skema over forvaltningens forslag til ændringer 
  

Bestemmelse og be-

mærkninger 

 

 

Nuværende ordlyd  

 

 

Forslag til justering  

 

§ 1 Formål  

§ 1, 1. og 2. dot, tilfø-

jelse af delområde D  

- at muliggøre nedrivning og 
nybyggeri i de på tegning 
nr. 4 angivne tre delområder 
A, B og C samt ændring af 
anvendelse 
- at ubebyggede arealer i 
delområder A, B og C ind-
rettes med varierede, ople-
velsesrige og trygge mulig-
heder for adgang , ophold 
og rekreation 

- at muliggøre nedrivning og 
nybyggeri i de på tegning nr. 
4 angivne tre delområder A, B, 
C og D samt ændring af an-
vendelse 
- at ubebyggede arealer i del-
områder A, B, C og D indret-
tes med varierede, oplevelses-
rige og trygge muligheder for 
adgang , ophold og rekreation 

§ 1, 5. dot, tilføjelse   - Området skal udvikles 
efter miljørigtige principper, 
hvor bæredygtige og kli-
mamæssige tiltag er integre-
ret i området og arkitektu-
ren, og indikerer en bære-
dygtig klimasikret by (her-
under ved fastsættelse af 
krav til terrænkote). 

- at området skal udvikles efter 
miljørigtige principper, 
hvor bæredygtige og klima-
mæssige tiltag er integreret i 
arkitekturen, og indikerer en 
bæredygtig klimasikret by. 
Det sker ved krav til friarealer 
og håndtering af regnvand, 
herunder ved fastsættelse af 
krav til kote. 

§ 1, nyt 6. dot, tilføjelse  - at eksisterende træer skal 
bevares, og bestemmelser om 
beplantning skal fremme et 
grønt præg. 
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§ 2 Område  

§ 2, ajourføring af ma-

trikulære ændringer  

Tillægsområdet afgrænses 
som vist på tegning nr. 1 og 
omfatter ejendommene 
matr.nr. 1a, 61d, 61c, 643a, 
643aa, 643ø, 643at, 643b-æ, 
643ab-ai, 643ak-as, 3391a, 
3391b, 3618, 3627, 3790, 
3825, 4107, 4195, 4200, 
4206a-s, 4222, 4226, 4227 
og del af offentlig vej Ama-
ger Strandvej, del af umatr. 
baneareal 
(Amagerbanen), del af ejen-
dommene matr.nr. 61a, 
847a, b og c, 1776a og b, 
3770, 4186, 4190, 4196, 
4395 Sundbyøster, 
København, samt alle par-
celler der efter 25. januar 
2016 udstykkes i området. 

Tillægsområdet afgrænses 
som vist på tegning nr. 1 og 
omfatter ejendommene 
matr.nr. 1a, 61a, 61d, 61c, 
643a, 643aa, 643ø, 643at, 
643b-æ, 643ab-ai, 643ak-as, 
847a-c, 1776a-b, 3391a, 
3391b, 3618, 3627, 3770, 
3790, 3825, 4107, 4186, 
4190, 4195, 4196, 4200, 
4206a-s, 4222, 4226, 4227, 
4395 og del 
af offentlig vej Amager 
Strandvej, del af 4498a Sund-
byøster, 
København, samt alle parcel-
ler der efter 25. januar 2016 
udstykkes i området. 

§ 3 Anvendelse 

§ 3, stk. 1, tilføjelse  Boliger skal placeres som 
vist på tegning nr. 2. Er-
hverv og publikums-
orienterede erhverv skal 
placeres som vist på 
tegning 3. 

Boliger skal placeres som vist 
på tegning nr. 2. Erhverv 
og publikumsorienterede er-
hverv skal placeres som vist 
på tegning 3. Endvidere skal 
miljøstationer placeres som 
angivet på tegning nr. 2. 

§ 3, stk. 2, præcisering 

og tilføjelse til kom-

mentar 

Stk. 2. Butiksarealer 
Etablering af butikker skal 
ske med henblik på betje-
ning af lokalområdet, og 
skal etableres i stueetagen i 
bebyggelsen placeret som 
vist på tegning nr. 3. Der må 
ikke etableres butikker over 
stueplan. Det maksimale 
butiksareal, der må etableres 
inden for den del af lokal-
planområdet, der er omfattet 
af bydelscentret 
jf. tegning nr. 3, er 3.500m2. 
For det øvrige område må 
det samlede bruttoetageareal 
til butiksformål ikke over-
stige 1.000 m2, hvoraf højst 

Stk. 2. Butikker til detail-
handel 
Det maksimale bruttoetage-
areal til butik, der må etableres 
inden for den del af lokalplan-
området, der er omfattet af 
bydelscentret, jf. tegning nr. 3, 
er 3.500 m2. Bruttoetage-
arealet for den enkelte ud-
valgsvarebutik må ikke 
overstige 1.000 m2, og for den 
enkelte dagligvarebutik 
2.000 m2. Udenfor bydels-
centret må der etableres op til i 
alt et bruttoetageareal på 1.000 
m2 i enkeltstående butikker. 
Højst halvdelen må anvendes 
til dagligvarebutik. Brutto-
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halvdelen må anvendes til 
dagligvarehandel. Brutto-
etagearealet må ikke over-
stige 500 m2 for dagligva-
rebutikker og 200 m2 for 
udvalgsvarebutikker. 
Kommentar 

Opmærksomheden henledes på, 

at planlovens § 5t indeholder 

særlige regler om beregning af 

bruttoareal til butiksformål. 

Bydelscentret ved Øresundsvej 

må maksimalt have et brutto-

etageareal på 6.000 m2 . Heraf 

kan 2.500 m2 anvendes 

nord for og 3.500 m2 syd for 

Øresundsvej. 1.000 m2 reserve-

res 

til Amager Strandvej 108. 

etagearealet må ikke overstige 
500 m2 for dagligvarebutikker 
og 200 m2 for udvalgsvare-
butikker. 
Kommentar 

Opmærksomheden henledes på, at 

planlovens § 5t indeholder særlige 

regler om beregning af bruttoareal 

til butiksformål. Bydelscentret ved 

Øresundsvej må maksimalt have et 

bruttoetageareal på 6.000 m2 . 

Heraf kan 2.500 m2 anvendes nord 

for og 3.500 m2 syd for Øresunds-

vej. 1.000 m2 reserveres til Amager 

Strandvej 108. Det eksisterende 

butiksareal i 

bydelscentret er registreret til 

1.400 m2 pr. oktober 2014. 

§ 3, stk. 3, ny bestem-

melse 

 Stk. 3. Boligstørrelser 
Beregninger og størrelser fore-
tages med udgangspunkt i 
antal kvadratmeter brutto-
etageareal. Pulterrum indgår 
ikke i beregningen. Boliger 
skal i gennemsnit have et areal 
på mindst 95 m2 ved ny-
byggeri og ved opdeling af 
eksisterende boliger, og 
ingen bolig må være mindre 
end 50 m2. Dog kan op til 25 
% af arealet fritages fra bereg-
ningen af gennemsnittet. 
Mindst 15 % af arealet skal 
indrettes til boliger mellem på 
50 m2 og 70 m2. Krav til bo-
ligstørrelser kan opfyldes for 
flere ejendomme under ét. 
Kravet til boligstørrelser om-
fatter ikke boliger og botilbud, 
der skal tilgodese behov som 
følger af nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller 
særlige socialeproblemer. 
Kravet til boligstørrelser om-
fatter ikke bebyggelse med 
særlige boformer med større 
fællesarealer indeholdende 
lokaler og faciliteter til rådig-
hed for beboerne, som for 
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eksempel bofællesskaber. Bo-
ligerne i sådanne bolig-former 
skal have en størrelse på 
mindst 75 m2 i gennemsnit. 
Ingen bolig må være mindre 
end 50 m2 areal. Fællesarea-
lerne skal udgøre mindst 12,5 
% af arealet og skal etableres i 
umiddelbar sammenhæng med 
boligerne. 
Kollegie- og ungdomsboliger 
skal have et areal på mellem 
25 og 50 m2. Teknik- og Mil-
jøudvalget kan tillade andre 
boligstørrelser, 
hvis særlige bygnings- eller 
ejendomsmæssige forhold 
forhindrer opfyldelse af kra-
vene, eller hvis der er tale om 
erstatningsbyggeri for boliger 
på samme ejendom. 

§ 4, Vej-, sti- og adgangsforhold samt parkering 

§ 4, stk. 1, tilføjelse af 

delområde D 

Den interne trafikbetjening i 
delområderne A, B og C 
skal ske ved, at der udlæg-
ges og anlægges et system 
af private fællesveje, fælles-
stier og adgangsforhold som 
vist på tegning 5. 

Den interne trafikbetjening i 
delområderne A, B, C og D 
skal ske ved, at der udlægges 
og anlægges et system af pri-
vate fællesveje, fællesstier og 
adgangsforhold som vist på 
tegning 5. 

§ 4, stk. 3, tekst slettes 

(fremgår af gældende 

lokalplan) 

Stk. 3. Veje generelt (er-
statter LP425 § 4 stk. 4) 
Om interne vej- og stianlæg 
med tilgang via Amager 
Strandvej gælder: Den in-
terne trafikbetjening af om-
rådet skal ske ved udlæg og 
anlæg af private fælles-veje 
og -stier i princippet  som 
vist på tegning nr. 5. Disse 
vej- og stianlæg skal i vides 
muligt omfang være med 
karakter af alléer. Vej- og 
stianlæggene skal have en 
bredde på 6-10 m. Alle 
blinde veje udføres med 
vendeplads. 

Stk. 3. Veje generelt 
Vej- og stianlæggene skal ha-
ve en bredde på 6-10 m.  

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering 
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§ 5, stk. 1, b), præcise-

ring 

Etageareal, der inden for 
bygningsvolumenet medgår 
til tekniske anlæg, bil- og 
cykelparkering samt fastlag-
te åbninger og porte kan 
etableres udover bebyg-
gelsesprocenten. Det samme 
gælder tårne og skulpturelt 
udformede bygningsdele i 
øvrigt, tekniske opbyg-
ninger, åbne fælles tagter-
rasser/opholdsarealer samt 
glasoverdækninger og åbne 
forbindelser, såfremt det er 
begrundet i særlige arkitek-
toniske, miljømæs-sige, 
rekreative, energimæs-sige 
eller funktionelle hensyn. 

Etageareal, der inden for byg-
ningsvolumenet medgår 
til tekniske anlæg, cykelparke-
ring samt åbninger og porte 
kan etableres udover bebyg-
gelsesprocenten. Det samme 
gælder tårne og skulpturelt 
udformede bygningsdele i 
øvrigt, tekniske opbygninger, 
åbne fælles tagterrasser/op-
holdsarealer samt glasover-
dækninger og åbne forbind-
elser, såfremt det er begrundet 
i særlige arkitektoniske, mil-
jømæssige, rekreative, ener-
gimæssige eller funktio-nelle 
hensyn. 

§ 5, stk. 2, tilføjelse Stk. 2. Bebyggelsesplan 
Bebyggelse i delområde A, 
B og C skal opføres i over-
ensstemmelse med de på 
tegning nr. 4 viste bygge-
felter med tilhørende etage-
antal. 

Stk. 2. Bebyggelsesplan 
Bebyggelse i delområde A, B, 
C og D skal opføres i overens-
stemmelse med de på tegning 
nr. 4 viste byggefelter 
med tilhørende etageantal. 

§ 5, stk. 3, ny bestem-

melse 

 Højden på bebyggelse i del-
område A, jf. tegning nr. 4, må 
ikke overstige 14 meter målt 
fra eksisterende terrænhøjde. 

Ny § 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 

§ 6, stk. 1, ny bestem-

melse 

 Stk. 1. For bebyggelse i del-
område A gælder særligt: 
a) Facader skal udføres i tegl. 
Mindre bygningsdele kan 
udføres i andre materialer, så 
som glas, træ eller metal. 
b) Vinduer skal udføres som 
åbninger i den murede byg-
ningsflade. 
c) Bygningens hjørner skal 
udføres med en særlig arkitek-
tonisk bearbejdning. 
d) Vinduer og døre skal udfor-
mes med spinkel detaljering 
med karme og rammer i træ og 
metal. Der må ikke anvendes 
plastmateriale. 
e) Værn om altaner skal udfor-
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mes som en spinkel, åben kon-
struktion og fremstå helt eller 
delvist transparent. 
f) Stueetager til publikums-
orienteret serviceerhverv skal 
udformes med mindst 60 % 
transparente glaspartier, 
så der opnås visuel kontakt 
udefra til funktionerne i 
stueetagen. 
g) Opgange til boliger skal 
forsynes med adgange til 
begge facader. Der skal etable-
res adgang til terrasser og 
kantzoner fra boliger i stue-
etagen. 
h) Flade tage skal udføres som 
grønne tage, dvs. med græs, 
sedummos eller lignende. 
i) Der skal etableres en port i 
bygningens stueetage med 
en bredde på 2,5-4 m, som vist 
på tegning nr. 4. Porten skal 
have en loftshøjde på mindst 
3,6 m. 

Ny § 6, stk. 2  Stk. 2. Tekniske anlæg 
Tekniske anlæg og installa-
tioner skal placeres inden for 
bygningens volumen i kælder 
og/eller inden for tagprofil. 
I delområde A kan alene ad-
gangslem, elevatoropstik, 
faldstammeudluftning og ven-
tilationsafkast- og indtag pla-
ceres ovenpå tag. Disse anlæg 
og installationer skal placeres 
centralt på taget og må ikke 
udgøre en højde over 1,5 m 
fratagfladen og skal udformes, 
således at de er en integreret 
del af bygningens arkitektur. 

§§ 6-11 bliver herefter 

til §§ 7-12. 

  

§ 7. Ubebyggede arealer 

§ 7, stk. 1, ny bestem-

melse 

 De på tegning nr. 5 og 7 mar-
kerede bevaringsværdige træ-
er og bevaringsværdige be-
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plantning må ikke beskæres 
eller fjernes uden særlig tillad-
else fra Teknik- og Miljøud-
valget. 

§ 8. Byrum 

§ 8, stk. 1, 3.dot, (tilfø-

jelse) samt ny 5. og 6. 

dot 

- at der skal plantes træer og 
buske i et omfang, der med-
virker til at give rummet en 
markant grøn karakter 

- at der skal plantes min. 7 
træer, som markeret på teg-
ning nr. 5, og buske i et om-
fang, der medvirker til at give 
rummet en markant grøn kar-
akter 
- at rækkehushaver ud til by-
rummet må have en dybde på 
maks. 5 meter, hæk i maks. 
1,3 meters højde, og der skal 
være udgang fra haver til by-
rummet 
- at areal mellem boliger mod 
nord skal anlægges med en 
markant grøn karakter, og der 
skal plantes 6 træer som mar-
keret på tegning nr. 5  
 

§ 8, stk. 2, 1. og 2. dot, 

tilføjelse 

- at det skal indrettes til re-
kreativt brug 
- at der i byrummets skal 
plantes store træer for at 
modvirke vindturbulens fra 
tårnet 

- at det skal indrettes til rekre-
ativt brug og have en grøn 
karakter 
- at der i byrummets skal plan-
tes min. 8 træer med 
en stammeomkreds på mindst 
30 cm, som markeret på teg- 
ning nr. 5, for at modvirke 
vindturbulens fra tårnet. 

§ 8, stk. 3, 3. og 4. dot, 

tilføjelse 

- at pladsen skal fremstå 
med en markant træbeplant-
ning, som angivet på teg-
ning nr. 5 
- at eksisterende træer i vi-
dest muligt omfang skal 
bevares 

- at pladsen beplantes med 
træer, som angivet på tegning 
nr. 5. Træerne skal have en 
stammeomkreds på mindst 30 
cm. 
- at bevaringsværdige træer og 
beplantning markeret på teg-
ning nr. 5 og 6 skal bevares. 

§ 8, stk. 5, tilføjelse til 

kommentar 

Kommentar 

For nærmere beskrivelse af 

promenadens udformning 

henvises til ’’Helhedspla-

nen for byrum og land-

skab’’. 

Kommentar 

For nærmere beskrivelse af 

promenadens udformning 

henvises til ’’Helhedsplanen 

for byrum og landskab’’ og 

’’Promenademanualen’’. 

§ 8, stk. 6, præcisering Der skal etableres kant- Der skal etableres kantzoner, 
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zoner, som angivet på teg-
ning nr. 5 og nr. 6. 

som angivet i stk. 7-9 og på 
tegning nr. 5 og nr. 6. 

§ 8, stk. 10, 5. dot - at det skal tilbyde legefaci-

liteter for mindre børn 

- at der skal etableres opholds-
muligheder samt legefacilite-
ter for mindre børn 

§ 10. Regnvand 

§ 10, stk. 2, præcisering Bygninger sikres ved at der 
anvendes en designkote 
DVR for huse på 263 cm. I 
arbejdet med sikring af byg-
ningen bør indgå tiltag, der 
sikrer bygningerne inklusive 
det sædvanlige 
bygningsinventar, der er 
central for al drift af byg-
ningen. Det kan eksem-
pelvis være el-anlæg, dag-
renovationsanlæg, tele- og 
brandalarmsystemer samt 
fjernvarme. 

Boliger skal sikres mod storm-
flod ved, at der 
anvendes en gulvkote på 263 
cm DVR. I arbejdet med sik-
ring af bygninger i øvrigt skal 
indgå tiltag, der sikrer bygnin-
gerne inklusive det sædvanlige 
bygningsinventar, der er cen-
tralt for al drift af bygningen. 
Det kan eksempelvis være el-
anlæg, dagrenovationsanlæg, 
tele- og brandalarmsystemer 
samt fjernvarme. 

§ 12. Ophævelse af lokalplaner og servitutter 

§ 12, tilføjelser på bag-

grund af ændringsfor-

slag  

I lokalplan nr. 425 ’Krims-
vej’ bekendtgjort den 15. 
september 2019 op-hæves § 
3, stk. 6, § 4, stk. 4, 4. led, § 
5, stk. 1 og § 8, stk. 4 og 5. 

I lokalplan nr. 425 ’Krimsvej’ 
bekendtgjort den 15. septem-
ber 2009 ophæves § 3, stk. 6, 
§ 4, stk. 4, 4. led, § 5, stk. 1 og 
§ 8, stk. 1, 1. led, stk. 4, 5 og 
6.  
§ 6, stk. 2, 1. og 2. led og stk. 
10 ophæves for så vidt angår 
delområde A. § 3, stk. 2, 2. 
led, § 5, stk. 2, 1. led og § 8, 
stk. 13 samt tegning nr. 2, 3 og 
5 ophæves for så vidt angår 
delområde A, B, C og D. Teg-
ning nr. 6 ophæves for så vidt 
angår grænse for underjordisk 
p-anlæg og tegning nr. 7 op-
hæves i sin helhed. 

 
 
 

 
 



21. juni kl. 9.00 

21. juni kl. 12.00 

21. juni kl. 16.00 

SKYGGEDIAGRAM - AMAGER STRAND NORD

21. juni kl. 19.00 

SKYGGEDIAGRAM - AMAGER STRAND NORD

21. marts kl. 9.00 

21. marts kl. 12.00 

21. marts kl. 16.00 

Nyt delområde D - eksisterende muliggjorte forhold

Skyggediagrammer
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21. juni kl. 12.00 

21. juni kl. 16.00 

SKYGGEDIAGRAM - AMAGER STRAND NORD

21. juni kl. 19.00 

SKYGGEDIAGRAM - AMAGER STRAND NORD

21. marts kl. 9.00 

21. marts kl. 12.00 

21. marts kl. 16.00 

Nyt delområde D - muliggjorte forhold med tillæg 2
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