
 

 

 
   

 
Bilag 1 Overblik over politisk behandling 

 

Borgerrepræsentationen den 7. april 2022, Forslag til lokalplan Lyng-

byvej 100 med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, Østerbro 

 

Borgerrepræsentationen vedtog indstillingen om at sende forslag til lo-

kalplan Lyngbyvej 100 og kommuneplantillæg i offentlig høring 

Indstillingen blev godkendt med 45 stemmer imod 9. Ingen medlem-

mer undlod at stemme. 

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O. 

Imod stemte: C og D. 

 

Økonomiudvalget den 10. august 2021, Startredegørelse for lokalplan 

Lyngbyvej 100 med kommuneplantillæg, Østerbro 

Økonomiudvalget godkendte, at Økonomiforvaltningen skal udarbejde 

forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 på baggrund af startredegørel-

sens intentioner og anbefalinger.   

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

  

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. juni 2021, Startredegørelse for lokal-

plan Lyngbyvej 100 med kommuneplantillæg, Østerbro 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte, at Teknik- og Miljøforvaltningen 

udarbejder forslag til lokalplan Lyngbyvej 100 på baggrund af de inten-

tioner og anbefalinger, der fremgår af startredegørelse, scenarie C. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

  

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbe-

mærkning: ”Det Konservative Folkeparti ønsker, at parkeringsnormen 

for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på 

egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer.” 

  

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af-

gav følgende protokolbemærkning: ”Partierne opfordrer til, at det over-
vejes, at den oprindelige bygning med facaden mod vest, der i scenarie 

C delvis bevares, bevares i sin helhed”. 
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Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2021, Startredegørelse for lo-

kalplan Lyngbyvej 100 med kommuneplantillæg, Østerbro 

 

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 

1. at-punkt: ”at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen 

med henblik på en tredje model, der indeholder, at forvaltningen går i 

dialog med bygherre om en model/hybrid mellem forslag A og B, og 

forvaltningen ligeledes inddrager/hører Østerbro lokaludvalg ift. den 

videre proces, herunder er det vigtigt, at der ikke bliver færre træer.” 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod 

at stemme. 

 

For stemte: A, B, C, F, V og Å. 

Imod stemte: O og Ø. 

 

Den således ændrede indstilling blev sendt tilbage til Teknik- og Miljø-

forvaltningen. 

 

 


