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From: Allan M <allan.Marouf@hotmail.com>

Sent: 10. juni 2020 11:19

To: 'allan.marouf@hotmail.com'; 'alon.tyrrestrup@gmail.com'; 'annette-

engell@youmail.dk'; 'axel@thrigelaursen.dk'; 'bibiiben@gmail.com'; 

'bo.sandberg@tdcadsl.dk'; 'conradsenhenrik@gmail.com'; 'david@david-

trappaud.com'; 'egelund.majeske@post.tele.dk'; 'emmeline@emmeline-othine.com'; 

'finn.kristiansen@gmail.com'; 'finn.larsen.lu@gmail.com'; 'ingermarg7

@hotmail.com'; 'jandue1956@gmail.com'; 'jesperkom@gmail.com'; 

'joannes@privat.dk'; 'js@bkskjold.dk'; 'lartey_lawson@kk.dk'; 

'marikatingleff@hotmail.com'; 'moffi.dan@outlook.dk'; 

'mogensovenielsen@gmail.com'; 'mortenbuchwald@outlook.com'; 'sj@kb.dk'; Krista 

Stentoft; birger jensen

Cc: Ellen Engsted; Jon Oppfeldt-Jackson; Marie Lolk Toghøj; Marie Holm-Andersen; 

Thomas Frederiksen; emen@tv2lorry.dk; Hans Nørgaard; TV 2 Lorry - Redaktionen; 

Borgmesteren TMF; Dan Pedersen (moffi.dan@outlook.dk); David Rønne

Subject: VS: Svar på henvendelse vedr. udsættelse af høringsfrist på lokalplanforslaget 

Svanemølleholmen til efteråret (2020-0125009)

Kære alle,

Trist at vi har en forvaltning som ikke lytter til borgerne men agerer gummistempel for 

bygherren !

Hilsen

Allan

Fra: Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk> 

Sendt: 10. juni 2020 10:57

Til: allan.marouf@hotmail.com

Emne: Svar på henvendelse vedr. udsættelse af høringsfrist på lokalplanforslaget Svanemølleholmen til efteråret 

(2020-0125009)

Kære Allan Marouf

Tak for din henvendelse fra den 25. maj 2020, hvor du anmoder om en forlængelse af høringsfristen vedr. 

Svanemølleholmen grundet den planlagte spildevandsudledning. Jeg beklager det forsinkede svar. 

Du har skrevet til hele Teknik- og Miljøudvalget, og jeg svarer derfor her som formand for udvalget. Det 

betyder også, at din henvendelse og dette svar vil blive sendt til de resterende medlemmer af udvalget, der 

kan reagere af egen drift.

Som I sikkert har set, så har overborgmester Frank Jensen nu meldt ud, at den planlagte udledning af spildevand i 

Øresund, der kun er mekanisk renset, nu er helt aflyst, da Københavns Kommune og Hofor har forpligtet hinanden 

på at finde en anden løsning.

Jeg har igen forhørt mig hos Teknik- og Miljøforvaltningen og de fastholder deres tidligere anbefaling fra den 18. maj 

2020 om at fastholde høringsfristen vedr. Svanemølleholmen.

Med venlig hilsen 

Ninna Hedeager Olsen
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Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 
1599 København V 

Fra: Allan M <allan.Marouf@hotmail.com> 

Sendt: 25. maj 2020 13:18

Til: Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk>; Helle Dahl Ring <heldah@kk.dk>

Cc: Lars Weiss (Borgerrepræsentationen) <Lars_Weiss@kk.dk>; Finn Rudaizky (Borgerrepræsentationen) 

<Finn_Rudaizky@kk.dk>; Fanny Broholm (Borgerrepræsentationen) <fanny_broholm@kk.dk>; Mette Annelie 

Rasmussen (Borgerrepræsentationen) <Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk>; Klaus Mygind 

(Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) 

<Jakob_Naesager@kk.dk>; Heidi Wang (Borgerrepræsentationen) <Heidi_Wang@kk.dk>; Marcus Vesterager 

(Borgerrepræsentationen) <Marcus_Vesterager@kk.dk>; Gorm Gunnarsen (Borgerrepræsentationen) 

<Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Dan Pedersen (moffi.dan@outlook.dk) <moffi.dan@outlook.dk>; David Rønne 

<david@david-trappaud.com>; Thomas Frederiksen <thof@minby.dk>; emen@tv2lorry.dk; Ellen Engsted 

<BD1K@kk.dk>; Jon Oppfeldt-Jackson <FJ1I@kk.dk>; Marie Lolk Toghøj <LJ5L@kk.dk>

Emne: VS: Svar på henvendelse vedr. anmodning om udsættelse af høringsfrist vedr. Svanemølleholmen (2020-

0112507)

Kære Ninna og TMU medlemmerne,

I forbindelse med den offentlige debat vedr. spildevandsproblematikken ved 

Svanemølleholm og i lyset af, at sagen er direkte forbundet med byggeriet af domicil til AP 

pension og lokalplansforslaget, så vil jeg igen anmode om en forlængelse af høringsfristen 

vedr. lokalplansforslag til efteråret, På det tidspunkt vil vi gerne arrangere et debatmøde om 

hele lokalplansforslaget mellem Jer i TMU og borgerne.

Efter min opfattelse, vedtog BR den 26/ 3 lokalplansforslaget Svanemølleholm på en forkert 

præmis. Det stod tydeligt i indstillingen, at forslaget ikke havde nogle miljømæssige 

konsekvenser. De sidste dages begivenheder har jo så modbevist den påstand. Sagen er nu 

udsat i 6 måned. 

https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/26032020/edoc-

agenda/3acc2367-adab-4b35-92a9-2dd866fc0e7b/938eb0d3-4e06-4909-ade3-

57b4048d30ea

Miljøvurdering

”Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i 

henhold til miljøvurderingsloven.”

Jeg håber at I imødekommer vores ønske.

Mange hilsener

Allan Marouf

Formand for Østerbro Lokaludvalg.

Fra: Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk> 

Sendt: 18. maj 2020 11:55

Til: Fællespostkasse Østerbro Lokaludvalg <fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk>

Emne: Svar på henvendelse vedr. anmodning om udsættelse af høringsfrist vedr. Svanemølleholmen (2020-

0112507)

Kære Allan Marouf

Tak for din mail fra den 11. maj 2020. Du har henvendt dig på vegne af Østerbro Lokaludvalg med en anmodning om 

at få udsat høringsfristen på lokalplansforslaget Svanemølleholmen til efter sommerferien. 



3

Du har skrevet til hele Teknik- og Miljøudvalget, jeg svarer derfor her som formand for udvalget. Det 

betyder også, at din henvendelse og dette svar vil blive sendt til de resterende medlemmer af udvalget, der 

kan reagere af egen drift.
Jeg har bedt forvaltningen om at svare på dine spørgsmål. Du kan læse deres svar i vedhæftede notat.
Med venlig hilsen 

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36 
1599 København V 

Fra: Allan M <allan.Marouf@hotmail.com> 

Sendt: 11. maj 2020 12:49

Til: Borgmesteren TMF <BORGMESTEREN@tmf.kk.dk>; Finn Rudaizky (Borgerrepræsentationen) 

<Finn_Rudaizky@kk.dk>; Fanny Broholm (Borgerrepræsentationen) <fanny_broholm@kk.dk>; Gorm Gunnarsen 

(Borgerrepræsentationen) <Gorm_Gunnarsen@kk.dk>; Lars Weiss (Borgerrepræsentationen) <Lars_Weiss@kk.dk>; 

Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen) <Klaus_Mygind@kk.dk>; Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) 

<Jakob_Naesager@kk.dk>; Marcus Vesterager (Borgerrepræsentationen) <Marcus_Vesterager@kk.dk>; Mette 

Annelie Rasmussen (Borgerrepræsentationen) <Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk>; Heidi Wang 

(Borgerrepræsentationen) <Heidi_Wang@kk.dk>; Helle Dahl Ring <heldah@kk.dk>

Cc: 'Dan Pedersen' <MOFFI.DAN@outlook.dk>; 'David Trappaud' <david@david-trappaud.com>; Ellen Engsted 

<BD1K@kk.dk>; Jon Oppfeldt-Jackson <FJ1I@kk.dk>; Lise Pedersen <GX7F@kk.dk>; Lars Korn <larkor@kk.dk>; 

Birger Jensen (jensenbirger@live.dk) <jensenbirger@live.dk>; 'Jóannes Jørgen Gaard' <joannes@privat.dk>; Krista 

Stentoft <stentoft.krista@gmail.com>; Allan M <allan.Marouf@hotmail.com>; Allan Tyrrestrup 

<alon.tyrrestrup@gmail.com>; Bo Sandberg <bo.sandberg@tdcadsl.dk>

Emne: Anmodning om udsættelse af høringsfrist vedr. Svanemølleholmen

Kære Ninna og medlemmer af Teknik og Miljøudvalget.

Østerbro Lokaludvalg har på et fagudvalgsmøde den 7. maj 2020 fået præsenteret 

lokalplansforslaget ”Svanemølleholmen”. Forslaget er i høring via portalen BlivHørt i 

perioden 6. april til 2. juni 2020.

Jeg vil hermed gerne anmode om, at høringsfristen på forslaget udsættes til efter 

sommerferien.

Lokaludvalget vil gerne have mulighed for at inddrage borgerne og holde et fysisk 

borgermøde i løbet af september, hvor I også vil blive inviteret forud for at afgive 

høringssvar. Vi har igangsat digitale initiativer ift. inddragelse, men vi mener ikke, at det 

med en så vigtig sag vil kunne stå alene.

Vi blev på selve videomødet orienteret om, at sagen vil blive fremsendt til Jeres politisk 

behandling i løbet af efteråret.

Der er tale om et kontroversielt forslag, både på grund af stor bygningshøjde ud mod 

Kalkbrænderihavnsløbet og med forslag om udvidelse af Sundkrogsgade fra 2 til 4 

vejbaner.

Desuden set i lyset af det meget snævre flertal der stemte forslaget igennem i 

Borgerrepræsentationen, vil det være på sin plads at få en åben debat for forslaget.

Mange hilsener

Allan Marouf

Formand for Østerbro Lokaludvalg.

Mobil: 21 55 31 06


