Byens Udvikling
Teknik- og Miljøforvaltningen

Att: Amager Øst Lokaludvalg og
Parkbrugerrådet for Amager Strandpark

Supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager
Strandpark
Revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark har været i offentlig høring. Se
forslaget på https://blivhoert.kk.dk/hoering/amager-strandpark-revideretlokalplanforslag
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I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen 31 høringssvar. Flere
høringssvar omhandlede især byggemulighederne i området, mulighederne for
stadepladser og kiosker i området samt trafik og parkering.
På baggrund af den offentlige høring foreslår forvaltningen en ændring af det
reviderede lokalplanforslag, som hermed sendes i supplerende høring.
Afgrænsning på byggefeltet i underområde II
Det foreslås, at afgrænsningen på byggefeltet i underområde II udvides mod nord med
ca. 15,5 m som vist på det vedlagte tilrettede kortbilag, tegning 4c. Den foreslåede
udvidelse af byggefeltet er i overensstemmelse med både fredningen og
udviklingsplanen for Amager Strandpark. Det skal understreges, at der ikke foreslås
ændringer eller udvidelser af mulighederne for bebyggelsens omfang i området.
Formålet med ændringsforslaget er at muliggøre, at nybyggeri i byggefeltet i
underområde II kan placeres nord for den eksisterende bebyggelse. I enkelte
høringssvar er det nævnt, at der er konkrete ønsker om at etablere nybyggeri med
tilknytning til Naturcentret og Den blå Foreningsby, der ligger i byggefeltet.
Supplerende høring
Der kan foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag efter den offentlige
høring i medfør af planlovens § 27, stk. 2.
Kommunen har besluttet at høre Amager Øst Lokaludvalg og Parkbrugerrådet om
forslaget til ændring forud for endelig vedtagelse af det reviderede lokalplanforslag.

Byens Udvikling
Byplan Vest
Njalsgade 13
2300 København S
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Byplan Vest

Har du spørgsmål kan du kontakte os på mail byensudvikling@tmf.kk.dk eller telefon
21 54 85 30.
Høringssvar kan indsendes på følgende adresse:
Byens Udvikling, Center for Byplanlægning
Postboks 348
1503 København V
eller e-mail: byensudvikling@tmf.kk.dk
Høringssvar skal være modtaget senest den 28. januar 2020.
Venlig hilsen
Trine Sønderstrup Randløv
Chefkonsulent

Bilag: Forslag til ny tegning 4c
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