
 

 

 
   

 
Bilag 1 Overblik over politisk behandling 

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets den 16. september 2019, Revideret forslag 
til lokalplan Amager Strandpark, Amager Øst 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte, at et revideret forslag til lokalplan 

Amager Strandpark blev sendt i høring. I forhold til det første 

lokalplansforslag, der var i høring i efteråret 2018, reducerer det 

reviderede lokalplansforslag de nye byggemuligheder i Amager 

Strandpark. 

 

Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. 

at-punkt: 

”At revideret forslag til lokalplan Amager Strandpark bilag 2  
offentliggøres og udsendes i offentlig høring i fem uger dog således, at 

der ikke bygges nyt på den centrale del af Amager Strandpark.” 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. september 2018, Forslag til lokalplan 
”Amager Strandpark”, Amager Øst 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte, at forslag til lokalplan ”Amager 
Strandpark” blev sendt i høring. Forslaget opjusterede 
byggemulighederne for at understøtte de rekreative aktiviteter i 

strandparken.  
 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning: 

”Partierne sender forslaget i høring med henblik på at få lokale indspil, 
da det er et stort rekreativt område med stor betydning for de lokale 

brugere. Partierne ønsker så vidt det er muligt at tage højde for 
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lokaludvalgets ønsker fra den interne høring vedrørende byggefelter og 

bebyggelsesprocent.” 
 

Borgerrepræsentationen den 28. marts 2018, Høringssvar til forslag til 
Fingerplan 2019. 

Borgerrepræsentation godkendte et høringsnotat som kommunens 

høringssvar til forslaget til Fingerplan 2019. I indstillingen blev der 

blandt andet orienteret om Statens veto mod lokalplansforslaget 

”Amager Strandpark”. Herunder blev det indstillet, at kommunens 
høringssvar skulle lægge op til, at alle forhold som anlæg mv. reguleret 

ved fredningen er tilladt i de grønne kiler, også i Amager Strandpark. 

Indstillingen i forhold til Amager Strandpark blev godkendt med 29 

stemmer imod 9. 14 medlemmer undlod at stemme.  


