
 
   

 
Overblik over politisk behandling 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen den 20. september 2021: Dispensation 
fra lokalplan til at opføre nyt ungdomsboligbyggeri, Frederiks-
sundsvej 70, København NV 
 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag: 
dog således at der ikke dispenseres fra bestemmelserne om bebyggel-

sesprocent, da det vil medføre uhensigtsmæssig yderligere fortætning 
og at der ikke dispenseres fra bestemmelserne om facadelængde, idet 
der ikke er tilstrækkelig variation . 
Ændringsforslaget blev vedtaget med 8 stemmer mod 1. 1 undlod at 
stemme.  

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 
 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 7. juni 2021: Lokalplanforslag for Bispe-
vej 
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. 
 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen den 26. oktober 2020: Eventuel ned-
læggelse af § 14-forbud på Frederikssundsvej 70, Bispebjerg 
 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 26. oktober 2020 indstilling 
om  

- at nedlægge § 14 forbud mod nedrivning til ejerne af Frederiks-
sundsvej 70 og Provstevej 1-3 samt Theklavej 33-37. 

- at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder bevarende lokalplan 
for Frederikssundsvej 70 og Provstevej 1-3 samt Theklavej 33-
37 

Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at 
stemme. For stemte A, B, F, O, Ø og A. Imod stemte C og V. 
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Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning: Partierne 
ønsker, at autoværkstedet Provstevej 1-3 ikke udpeges som bevarings-
værdigt, men at kommende byggerier på denne placering indpasses til 
den omgivende kontekst . 

 
Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020: Andenbehandling af 
budgetforslag 2021 og overslagsårene 2022-2024  
Borgerrepræsentationen vedtog at afsætte midler til at Teknik- og Miljø-
forvaltningen udarbejder en bevarende lokalplan for Provstevejkvarte-
ret for at bevare eksisterende bymiljøer og bygninger af kulturhistorisk 
eller arkitektonisk værdi. 
 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2020: Medlemsforslag om 
bevarende lokalplan for Farvermøllen 
Teknik- og Miljøudvalget vedtog at pålægge Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen at udarbejde en ny bevarende lokalplan for Farvemøllen. 
 
(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Alternativet og Socialistisk Folke-
parti). 
 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen den 24. august 2020: Dispensation fra 
lokalplan til at opføre nyt ungdomsboligbyggeri, Frederikssundvej 70, 
og tilladelse til at nedrive tre ejendomme på Theklavej 33-37, Bispe-
bjerg 
Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 24. august 2020 en sag om 
dispensation fra lokalplan 261 til at opføre nyt ungdomsboligbyggeri på 
Frederikssundsvej 70 og tilladelse til at nedrive Theklavej 33-37. 
Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning: Partierne øn-
sker, at Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage til Teknik- og Miljø-
udvalget med indstilling om, at der nedlægges § 14 forbud med henblik 
på at udarbejde bevarende lokalplan . 
 
 
Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016: Tillæg 2 til lokalplan 261 
Provstevej 
Borgerrepræsentationen behandlede og vedtog den 17.marts 2016 til-
læg 2 til lokalplan 261, Provstevej. 
 
 
Borgerrepræsentationen den 07. december 1995: Lokalplan 261 
Provstevej 
Borgerrepræsentationen behandlede og vedtog den 07. december 
1995 lokalplan 261, Provstevej. 
 
 


