
 
   

 
Overblik over den politiske behandling 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2021, Forslag til lokalplan Bispe-

vej, Bispebjerg 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan 

Bispevej i offentlig høring. Forslaget vil muliggøre udvikling af et tidli-

gere erhvervsområde med boliger og detailhandel, indretning af nye 

tagboliger og at midlertidigt tilladt indkvartering til flygtninge gøres 

permanent. Byggeønskerne ligger i Provstevejkvarteret, som forvaltnin-

gen primo 2022 vil forelægge udvalget en bevarende lokalplan for.  

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative 

Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag 

som tilføjelse til 1. at-punkt: 

”at område I udgår af dette lokalplansforslag og stillingtagen til nedriv-

ning og opførelse af nybyggeri i område I i stedet medtages i den kom-

mende bevarende lokalplan for Provstevejskvarteret.” 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 

 

Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019 BI6 Ny indkvartering af 

nyankomne flygtninge  
Parterne er enige om, at indkvartering af nyankomne flygtninge sker på 

Dortheagården fra marts 2021, og der afsættes midler til flytningen til 

Dortheagården. Flytningen er en konsekvens af, at den midlertidige di-

spensation fra planloven til at benytte ejendommen på Ottiliavej udlø-

ber i 2021. Welcome House flyttes ligeledes fra Ottiliavej til Dortheagår-

den.  

 

Der afsættes: 

- 7,6 mio. kr. på anlæg i 2020 til ombygning og istandsættelse af Dor-

theagården.  

- 0,1 mio. kr. på service i 2020, 

-0,2 mio. kr. i 2021,  

-0,6 mio. kr. i 2022 og frem til midlertidig indkvartering og Welcome 

House.  

- 0,8 mio. kr. på service i 2021 til flytning til Dortheagården og genetab-

lering af Ottiliavej.  

 

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne afdække 
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muligheder for at samle administrative enheder i ejendommen på Otti-

liavej. 


