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Supplerende høring lokalplan Mølle Allé 

 
Forslag til lokalplan Mølle Allé har været i offentlig høring fra den 2. sep-
tember til 28. oktober 2020. 
 
I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 96 hørings-
svar. Overordnet omhandlede høringssvarene et ønske om at bevare 
smedjen samt ikke at opføre bygningen i gården. 
  
I forbindelse med den politiske behandling, herunder et foretræde fra 
ejeren af Valby Langgade 61-63, blev der fremført et ønske om at flytte 
etageareal mod Lillegade.  Derfor foreslås følgende ændring:   
  
Lokalplanforslagets tegning 4a foreslås ændres fra: Bygning B må opfø-
res i op til hhv. 1, 2 og 3 etager. 
  
Til: Bygning B må opføres i op til hhv. 1 og 3 etager. 
  
Formålet med ændringen er at skabe større afstand mellem Bygning B 
og H fra 2. etage og op, for at sikre bedre dagslys for boliger i bygning H.  
  
Supplerende høring:  
Der kan foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag efter 
den offentlige høring i medfør af planlovens § 27, stk. 2.   
Kommunen har vurderet, at det er nødvendigt at høre de berørte ejere 
af ejendommene om forslaget til ændring forud for endelig vedtagelse 
af lokalplanforslaget.   
 

Høringsmaterialet kan ses her:  

https://www.kk.dk/files/bilag-moelle-alle.pdf  
 
Høringssvar kan indsendes på følende mailadresse:  
byensudvikling@tmf.kk.dk  

 
Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du få høringsmaterialet tilsendt 
ved at kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon 23 99 
06 16.  
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Høringssvar kan desuden indsendes på følgende adresse:   
  
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 
Postboks 348  
1503 København V  
  
eller e-mail: byensudvikling@tmf.kk.dk  
  
Høringssvar skal være modtaget senest torsdag den 9. februar 2021. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Holmberg Stolz 
Projektleder 
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