
 

 

 
   

 
Bilag 1 - Overblik over den politiske behandling  

 

Beslutninger og orienteringer 

 
 
Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28. oktober 2019  

Via TMU-portalen blev Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2021 

orienteret om, at Planklagenævnet den en 6. februar 2019 delvist ophæ-

vede kommunens lovliggørende dispensation til ændring af den beva-

ringsværdig bygning på Amager Strandvej 122. Ligeledes blev Teknik 

og Miljøudvalget orienteret om, at planklagenævnet den 4. oktober 

2019 traf afgørelse om ikke at genoptage sagen, selvom Københavns 

Kommune forinden havde anmodet herom. Som det sidste blev Teknik- 

og Miljøudvalget den 28. oktober 2019 orienteret om, at Teknik- og Mil-

jøforvaltningen ville påbegynde udarbejdelsen af et lokalplanforslag for 

hele området, der muliggør en retlig lovliggørelse af byggeriet på Ama-

ger Strandvej 122. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 27. november 2017, Lovliggørende dispen-
sation fra lokalplan nr. 425 "Krimsvej" til overskridelse af byggefelt og 
ændring af bevaringsværdig bygning på Amager Strandvej 122, Ama-
ger Øst 
Teknik- og Miljøudvalgets besluttede den 27. november 2017 at lave en 

lovliggørende dispensation af ændringerne af bygningen på Amager 

Strandvej 122.  

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning. 

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning. 

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning: 

”Det samlede udvalg kritiserer skarpt forvaltningens administration af 
denne lokalplan, den konkrete sag samt en tilsvarende tidligere sag. Ud-

valget kritiserer, at byggetilladelsen er givet i modstrid med lokalpla-

nen, og udvalget kritiserer hele sagsgangen, idet det har udtrykt ønske 

om, at der ikke blev ændret i forhold til lokalplanen ud over de beslut-

tede tre tillæg.” 

Borgerrepræsentationen 22. juni 2017, Endelig vedtagelse af tillæg nr. 
2 til lokalplan nr. 425 "Krimsvej", Amager Øst 
Borgerrepræsentationen vedtog Tillæg 2 til lokalplan 425 Krimsvej en-

deligt.  
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Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag fra 

udvalgsbehandlingen (ÆF1): 

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til  pr.  m  bolig.” 

Det af det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) 

blev forkastet med 37 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at 

stemme. 

For stemte:  V, O, C, I og Kasper Heumann Kristensen (løsgænger). 

Imod stemte: A, Ø, B og F. 

Selve indstillingen blev herefter godkendt med 29 stemmer imod 22. 

Ingen medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: A, V, O, C, I og Kasper Heumann Kristensen (løsgænger). 

Imod stemte: Ø, B og F. 

 Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbe-

mærkning fra udvalgsbehandlingen: 

”At Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til  pr.  m .” 

 

Borgerrepræsentationen 22. juni 2016, Endelig vedtagelse af tillæg 1 
til lokalplan 425 "Krimsvej", Amager Øst 
Borgerrepræsentationen vedtog Tillæg 1 til lokalplan 425 Krimsvej en-

deligt.  

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Borgerrepræsentationen 27. august 2009, Krimsvej – lokalplan med 
tilhørende kommuneplantillæg 
Borgerrepræsentationen vedtog Lokalplan 425 Krimsvej med tilhø-

rende kommuneplantillæg endeligt.  

Indstillingen blev godkendt med 34 stemmer imod 8. 5 undlod at 

stemme.  

For stemte: A, B, F, Louise Frevert (løsgænger) og Ø.  

Imod stemte: C, C2, O, Winnie Larsen-Jensen (løsgænger) og Jette 

Bergenholz Bautrup (løsgænger).  

Følgende undlod at stemme: V.  

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning: "Dansk Folke-

parti er positive over for udvikling af området. Vi er dog bekymrede for 

højden og de store skyggevirkninger højhusbyggeriet vil medføre og 

som vil være til skade for Amager Strandpark." 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-22062016/referat/punkt-26
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