
 

 

 
   

 
Fagligt notat om naboorientering vedrørende byggetil-
ladelse til Parken Fan Village  

Østerbro Lokaludvalg har d. 3. august 2022 skrevet til medlemmerne af 

Teknik- og Miljøudvalget vedrørende naboorientering om byggetilla-

delse til Parken Fan Village. Lokaludvalget er utilfredse med længden af 

høringen, og at høringen er sendt ud i sommerferieperioden. Desuden 

anmoder lokaludvalget om, at fristen for høringen forlænges til 22. sep-

tember 2022. 

 

Orienteringsbrev 

Forvaltningen har d. 11. august 2022 sendt et orienteringsbrev til bebo-

ere, ejere, lejere og repræsentanter for virksomheder, der kan blive be-

rørt af det ansøgte, samt til de faste høringsparter, heriblandt Østerbro 

Lokaludvalg. 

 

I brevet informeres om, at sagen skal behandles i Teknik- og Miljøudval-

get, fordi der er modtaget et stort antal indsigelser.  

 

Samtidig orienteres om, at Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere har 

givet tilladelse til fan-arrangementer d. 17. juli og 7. august 2022 på 

parkeringsareal mellem Parken og Brumleby. Der er ved at blive givet 

tilladelse til tre lignende arrangementer den 12. august, 16. august og 2. 

september 2022.  

 

De tidligere fan-arrangementer og de kommende tre arrangementer 

adskiller sig fra de ansøgte arrangementer, der er sendt i nabooriente-

ring, ved at de ikke indeholder konstruktioner, der kræver dispensation 

fra lokalplanen. 

 

Længde af høring 

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. september 2006 godkendt, at hø-

ringsperioden for høringer efter plan- og byggelovgivningen, der fin-

der sted i juli måned, skal have en varighed på 4 uger, med mindre 

mindst én uge ligger i enten juni eller august måned. Før og efter er fri-

sten 3 uger som normalt.   

 

Det er muligt at beslutte længere høringsperioder. I høringer efter plan-

loven skal høringsperioden minimum være to uger.  

 

16-08-2022 

Sagsnummer i F2 

2022 - 11188 

 

Dokumentnummer i F2 

1691216 

 

Sagsnummer i eDoc 

2022-0244984 

 

 

 

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndig-

hed 

Njalsgade 13 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Notat 

 



 

 2/2 

 

 

Hvis høringsperioden forlænges, vil det forlænge sagsbehandlingsti-

den tilsvarende.   

 

Lena Kongsbach 

Vicedirektør 


