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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om 
placering af offentligt toilet i Nørrebroparken 

Nørrebro Lokaludvalg bakker op om Teknik- og Miljøforvaltningens forslag 
til placeringen af toilettet på nordsiden af Nørrebroparken ved 

Hillerødgade mellem cykelstien og lindealléen. 
 
Venlig hilsen 
Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 
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Høringssvar for Parkbrugerrådet for Amager Strand-
park 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har spurgt Parkbrugerrådet for Amager 

Strandpark om deres holdning til placeringen af et nyt offentligt toilet 

ved Amager Strandvej/Øresundsvej. Høringssvarene er udelukkende 

være positive. 

Grundet Corona-krisen er høringen foretaget over mail. 

Høringssvarene fremgår i udspecificeret rækkefølge herunder. 

 

1. 

Kære Jon 

 

Jeg er enig i denne placering af toiletenheden. 

 

Mvh Anders Simonsen 

 

2. 

Vi har drøftet høringen i Amager Øst Lokaludvalg og støtter den foreslå-

ede placering. 

  

Med etableringen af naturlegepladsen er der et klart behov for et toilet 

tæt derpå. 

  

Vi har også noteret os, at der som led i overførselssagen er besluttet at 

etablere et yderligere toilet som vi gerne ser placeret ved strandstation 

4 

  

Med venlig hilsen 

  

Jens William Grav 

Medlem af parkbrugerrådet for Amager Øst Lokaludvalg  

 

3. 

Kære Jon Zerman Hoffmeyer 

 

28. maj 2020 

Sagsnummer 

2020-0092792 

 

Dokumentnummer 
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Byens Drift  

Partnerskaber 

Islands Brygge 37 

Postboks 394 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Byens Drift 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

  

Notat 
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Jeg kan på vegne af Danmarks Naturfredningsforening meddele, at for-

eningen finder, at da der kun er tale om placering en ny toiletbygning 

på den gamle strand, er det udmærket at placere toiletbygningen, hvor 

den gamle toiletbygning tidligere lå ved naturlegepladsen ud for Itali-

ensvej. 

 

Med venlig hilsen 

Ove Løbner   

 

4. 

Vedr. Vedlagte Høringsbrev til Parkbrugerrådet for Amager Strandpark. 

 

Friluftsrådet i København har ingen kommentarer til den foreslåede pla-

cering af permanent toilet i Amager Strandpark. 

 

mvh 

Friluftsrådet i København 

v/ 

Lars Myrup 

Bestyrelsesmedlem og medlem af  

Parkbrugerrådet for Amager Strandpark 

 

5. 

Jeg kvitterer hermed for modtagelsen af høringsbrevet vedr. placering 

af toilet i Amager Strandpark. 

 

Tårnby Kommune har ingen bemærkninger til den foreslåede placering 

af toilettet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marit Kristiansen 

Landskabsarkitekt 

 

Tårnby Kommune 

 

6. 

Kære Jon Z. H. 

 

Hermed mit høringssvar: 

Jeg er meget enig i placeringen af det nye Københavnertoilet,  

ved Naturlegepladsen. Så fint! 

Bare til orientering: De gode argumenter for placeringen, her i en artikel 

jeg skrev sidste år til lokalbladet AmaRøsten. 

 

Håber at det snart bliver opsat 
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Bedste hilsner 

Lene Krambeck 

  
 

 



 



 

Indre By Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. 

Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns 

Rådhus. 

 

 

 

 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
 
 
 
 
 
Med mail den 26. marts 2021 bad forvaltningen bedt Indre By 
Lokaludvalg om kommentarer til den foreslåede placering af et toilet 
på Nytorv. 
 
Lokaludvalget tog stilling til sagen i sit møde den 8. april 2021. Vi 
besluttede at meddele forvaltningen, at vi ikke har bemærkninger til 
placeringen af et offentligt toilet på Nytorv. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bent Lohmann, 
formand 

12. april 2021 
J.nr. 2021-0071022 


