
 
   

 
Bilag 1: Overblik over politisk behandling 

 

Borgerrepræsentationens den 4. november 2021. Endelig vedtagelse 

af tillæg 1 til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads, Nørrebro 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsfor-
slag (ÆF2): 

at sagen sendes tilbage til forvaltningerne for at få fremlagt et nyt kom-
muneplantillæg med en 0-norm for parkering i lokalplanområdet og et 
tilsvarende revideret lokalplanforslag.  

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag 
(ÆF2) blev vedtaget med 26 stemmer imod 25. 1 medlem undlod at 
stemme. 

For stemte: Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og 
Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger). 
 
Imod stemte: A, V, C og O. 
 
Undlod at stemme: Peter Dits Christensen (Løsgænger). 
 
 Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte føl-
gende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: 
 
Partierne ser gerne, at 0-normen anvendes med kommuneplantil-

læg.  
 
Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti videreførte følgende 
protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: 
 
Partierne stemmer for indstillingen, fordi det vil være en længere pro-

ces at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, og vi ser gerne, at 
byggeriet kommer i gang, således der kan komme almene boliger på 
pladsen.  
 
 Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet og 
Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra ud-
valgsbehandlingen: 
 
Partierne mener, at man med den kommende kommuneplan bør sikre 

det planmæssige grundlag, så der i fremtiden kan gøres brug af 0-nor-
men.  
 
 Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning 
fra udvalgsbehandlingen: 
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Området er meget tæt bebygget, og derfor ønsker vi ikke at fortætte 

området yderligere. Vi ønsker desuden at bevare udsynet til de histori-
ske bygninger af bl.a. Martin Nyrop, og derfor kan vi ikke bakke op om 
nybyggeriet på grunden.  
 
 Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbe-
handlingen: 
 
Venstre stemmer for indstillingen, da vi er tilhænger af, at der opret-

tes parkering under jorden. Belægningsprocenten er over 100% i om-
rådet, og derfor vil det være stærkt uhensigtsmæssigt at opføre et nyt 
byggeri uden parkering. Det vil i så fald være stærkt belastende for de 
beboere i området som har brug for en bil.  


