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udvikling af Ørestad Fælled Kvarter)
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forventer i folketingssamlingen
2018/19 at fremsætte vedlagte udkast til Lov om ændring af lov om
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn (Erstatning for
udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).
I lovforslaget indgår i det væsentlige følgende ændringer:


Det foreslås, at det ved lov sikres at Ørestad Fælled Kvarter ikke kan
bebygges. Det foreslås samtidig, at der skabes hjemmel til, at der
efterfølgende vil kunne rejses en fredningssag for området efter de
almindelige regler herom i naturbeskyttelsesloven. Det vil således være
fredningsnævnet der tager stilling til områdets nærmere anvendelse.



Det foreslås, at arealet nord for Vejlands Allé (campingarealet) og
arealet på Selinevej Nord indskydes i udviklingsselskabet By & Havn
I/S, og at der skabes mulighed for, at selskabet kan byudvikle disse
arealer samt arealet øst for Bådehavnsgade. Det betyder bl.a. at visse
fredninger vil skulle ophæves for de pågældende områder.



Endelig foreslås det, at lovforslaget give hjemmel til at ændre de
gældende fredningsbestemmelser for Bellahøj Camping, så det bliver
muligt at udvide åbningstiden samt at udvide faciliteterne til
tidssvarende standard. Dette er en konsekvens af, at den planlagte
campingplads på arealet nord for Vejlands Allé (campingarealet) ikke
bliver etableret som planlagt, da arealet indskydes i By & Havn I/S med
henblik på byudvikling.

Bilag 1 til lovforslaget (vedlagt) er under revidering og vil blive eftersendt
hurtigst muligt.
Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen.dk.
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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal venligst bede om eventuelle
bemærkninger
senest den 6. januar 2019.
Høringssvar bedes sendt til TRM@trm.dk, msv@trm.dk og krl@trm.dk.
Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Kristina Lochmann på mail
krl@trm.dk.
Med venlig hilsen

Kristina Lochmann
Specialkonsulent
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