
Bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden

Nr Dato Navn

1 8. marts 2021 Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

2 20. marts 2021 Haveforeningen Frederikshøj

3 24. marts 2021 Bech-Bruun på vegne af Nomeco A/S

4 26. marts 2021 Kgs. Enghave Lokaludvalg
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Fra: byggeprojekt  

Sendt: 8. marts 2021 15:51

Til: TM FKP PARC <byensudvikling@kk.dk>

Emne: M etro t il Sydhavnen. M etroselskabets bemærkninger t il naboorientering om dispensat ion fra lokalplan 584 

'Sydhavnsgade'

At t .: Louise Overgaard Ploug

Hermed fremsendes M etroselskabets bemærkninger t il naboorientering om dispensat ion fra lokalplan 584 

'Sydhavnsgade'.

M ed venlig hilsen

Fie Kliving

Studentermedhjælp

M etroselskabet og Hovedstadens Letbane

M etrovej 5

DK-2300 København S

T +45 3311 1700 
M  +45 

 E 

M ere end 2 millioner passagerer kører med metroen hver uge, og vi bygger flere metro- og letbanestationer, der 

skaber nye forbindelser og muligheder i Hovedstaden. 

Læs mere på m.dk og dinletbane.dk
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Metroselskabet I/S 
Metrovej 5 

DK-2300 København S 

m.dk 

Metro til Sydhavnen. Metroselskabets bemærkninger til naboorientering om 

dispensation fra lokalplan 584 'Sydhavnsgade' 

Kommunens sagsnr.: 2021-0060277 

Metroselskabet har den 26. november 2021 modtaget anmodning om udtalelse i 

forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan 584 

’Sydhavnsgade’. 

Dispensationen skal muliggøre, at parkeringsnormen for det fremtidige byggeri på 

ejendommene matr.nr. 217 og 264 Kongens Enghave, København, beliggende ved 

Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade, følger parkeringsnormen fastsat i 

Københavns kommuneplan 2019.  

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har ingen bemærkninger 

hertil.  

Hvis kommunen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes 

henvendelse til Metroselskabet, Naboer og Ejendomme på mailadressen 

byggeprojekt@m.dk. 

Med venlig hilsen 

Fie Kliving 

Naboer og Ejendomme 

T 

E 

+45 3311 1700

m@m.dk

2021-03-08 

CR-X-3P-CR-8-0015/FIKL  

Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion 
2300 København S 

Brevet er fremsendt pr. mail til byensudvikling@tmf.kk.dk 
Att.: Louise Overgaard Ploug 

mailto:byggeprojekt@m.dk
mailto:byensudvikling@tmf.kk.dk
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Fra: Ingrid Ledertoug 

Sendt: 20. marts 2021 12:38

Til: TM FKP PARC <byensudvikling@kk.dk>

Emne: Nabohøring i forbindelse medansøgning om dispensat ion fra parkeringsnormen i lokalplan 584 

Sydhavnsgade. 

Fra Lokaludvalget i Kongens Enghave har vi, Haveforeningen Frederikshøj, modtaget naboorientering i forbindelse 
med ansøgning om dispensation fra parkeringsnormen i lokalplan 584 Sydhavnsgade.

Haveforeningen Frederikshøj har følgende bemærkninger til ansøgningen om dispensation. 

”Teknik- og Miljøforvaltningen har ønsket vores bemærkninger i anledning af, at de har modtaget en ansøgning om 
dispensation fra parkeringsnormen i forbindelse med det nye byggeri af boliger, erhverv og institutioner i området 
omfattet af lokalplan 584 Sydhavnsgade. 

Det fremgår af orienteringen, at kommunen er indstillede på at give den ansøgte dispensation, hvilket vi gerne vil 
advare imod. 

Sydhavnen har i lang tid lidt under mangel på parkeringspladser, ikke mindst i området omkring trekanten Borgmester 
Christiansens Gade, Sydhavnsgade, Scandiagade. Haveforeningen Frederikshøj ligger i forlængelse af Scandiagade, 
og dermed tæt på området omfattet af lokalplanen. 

Situationen omkring parkering er allerede ret kaotisk i Scandiagade og omegn, hvor biler til og fra institutionerne, de 
almene boliger og haveforeningen kæmper om pladserne med biler til og fra Nomeco og andre erhvervsdrivende og 
servicevirksomheder i området. Det må forventes, at de mange nye boliger, institutionspladser og arbejdspladser og 
serviceerhverv ikke vil bedre trafik- og parkeringsforhold. 
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Det virker hovedløst at give dispensation til færre parkeringspladser end normen, når det nu er muligt i forbindelse 
med nybyggeri at sikre, at der laves de nødvendige pladser, så området ikke belastes med yderligere biler på jagt efter 
parkeringsplads. 

Ud over den nuværende mangel på parkeringspladser må det forventes, at udviklingen hen imod flere el-biler 
medfører behov for pladser, hvor el-biler kan lade op fra ladestandere, da der ikke er mange steder i Sydhavnen, hvor 
el-biler kan lades op direkte fra den enkelte husstand. Det kan næsten ikke undgå at gå ud over det nuværende 
parkeringsareal.

Vi skal derfor opfordre Københavns Kommune til overfor bygherrerne at fastholde det oprindelige krav til antallet af 
p-pladser i lokalplansområdet.”

På bestyrelsens vegne

Ingrid Ledertoug



Bech-Bruun 

Københavns Kom m une zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Teknik- og Miljøforvaltningen 

Byens Udvikling 

Center for Byplanlægning 

Postboks 348 

1505 København V 

København 24. marts 2021 

Louise Heilberg 

Senioradvokat 

T +45 72 27 36 49 

lhe@bechbruun.com 

Sendt pr. e-mail til: byensudvikling@tmf.kk.dk 

Sagsnr. 003287-0208 ham/lhe/inca 

Dok.nr. 26319195.2 

Svar på nabohøring vedrørende dispensation fra parke 

ringsnorm i lokalplan 584 Sydhavnsgade 

Nomeco A/S, herefter "Norneco", er ad omveje blevet gjort opmærksom på, at Teknik- og Miljøforvaltningen 

påtænker en ansøgning om dispensation fra parkeringsnormen i lokalplan 584 Sydhavnsgade, og har der 

for sendt denne i høring den 5. marts 2021. 

Nomeco er beliggende på adressen Borgmester Christiansens Gade 40, 2450 København SV, og berøres 

derfor direkte af en eventuel dispensation fra parkeringsnormen i lokalplan 584 Sydhavnsgade, da dette alt 

andet lige vil øge presset på den nuværende parkeringssituation. 

Da Nomeco i forvejen er i dialog med Københavns Kommune i forbindelse med overvejelserne om at ned 

lægge dele af Borgmester Christiansens Gade og parkeringsproblemer i den anledning, står Nomeco noget 

uforstående over for, hvorfor Københavns Kommune ikke finder, at Nomeco skal høres om dette. Der hen 

vises til vedlagte mail fra Københavns Kommune af 11. marts 2021 hvoraf fremgår: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Da forvaltningen betragter Nom eco som part i sagen er det derfor vores beslutning at vi, i for- 

bindelse med ansøgningen af det detaljeret vejprojekt som netop skal redegøre konkret for 

vejens frem tidige vejindretning og trafikafvikling, vil frem sende vejprojektet i partshøring til No- 

meco som derved får mulighed for at se og gennem gå det detaljeret vejprojekt inden forvalt- 

ningen giver endelig tilladelse til den fysisk vejom læ gning. " 

Uanset at Nomeco på trods af ovenstående ikke er blevet hørt, skal jeg på Nomecos vegne fremsende føl 

gende bemærkninger til den påtænkte dispensation: 

Af brevet fra Teknik- og Miljøforvaltningen af 5. marts 2020 fremgår det, at der påtænkes dispenseret fra 

parkeringsnormen i lokalplan 584. 

Af§ 5, stk. 1, i lokalplan 584 Sydhavnsgade fremgår følgende: 

"Parkeringsdæ kningen skal væ re af størrelsesordenen og m å ikke overstige 1 parkeringsplads 

pr. 200 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 etageareal, dog 1 p lads pr. 100 m2 etageareal til detailhandel, og 1 plads pr. 300 

m2 til kollegie- og ungdom sboliger samt plejeboliger. For daginstitutionen skal etableres 1 

plads pr. 200 m2 etageareal." 

Dispensationen vil alt andet lige medføre, at der sker en formindskelse af antallet af parkeringspladser i for 

hold til behovet. Dette medfører et øget pres på de nuværende få p-pladser. 

København Danmark· Aarhus Danmark· Shanghai Kina · New York USA 

T +45 72 27 00 00 · E info@bechbruun.com ·Advokatpartnerselskab· CVR-nr. 38538071 · www.bechbruun.com 
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Nomeco har som nævnt ovenfor haft en løbende dialog med Københavns Kommune om nedlæggelse af 

dele af Borgmester Christiansens Gade. I den forbindelse skrev projektleder Maria Christiansen følgende til 

Nomeco den 11. marts 2021: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Park er in g p å B o rgm es ter Ch r is t ian se n s Gad e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Parkeringspladserne på den offentlige vej kan ikke fastholdes eller reguleres af hensyn til pri- 

vat virksom hedsdrift da pladserne skal understøtte et alment trafikalt behov. I og med at ejen- 

dom m ene ved vejen nu undergår en transformation fra erhvervsområde til boligområde har 

dette også påvirkning på trafikafviklingen, herunder at parkeringspladserne på en del af vejen 

om læ gges med nye parkerings/am m er og beplantning samtidig med at eïendom m ene ved ve- 

ien etablere deres egne p-pladser på de private grunde for at løfte parkeringsbehovet til byg- 

gerierne. Derfor er det forvaltningens vurdering at der er grundlag for at tillade en veiom læ g- 

ning i overensstem m else m ed den gæ ldende lokalplan . 

Der opretholdes fortsat en parkeringsm ulighed på Borgm ester Christiansens Gade i vejens 

sydlige side mod Nom ecos ejendom. P-pladserne er i dag ikke reserveret til lastbiler m en har 

tilladt natparkering for lastbiler og den nuværende skiltning for tilladt natparkering for lastbiler 

planlæ gges ikke fjernet for pladserne i vejens sydlige side. D isse pladser er offentlige tilgæ n- 

gelige og uden restriktioner hvormed både Nom eco og andre ejendom m e og besøgende i om 

rådet kan benytte pladserne. Dette gæ lder både alm indelig bi/parkering og lastbilparkering 

hele døgnet." (Understreget her) 

Mailen til Nomeco er fremsendt efter, at Københavns Kommune havde fremsendt høringsbrevet vedrø 

rende ændring af parkeringsnorm til naboer - dog ikke Nomeco. 

På den baggrund forstår Nomeco, at Københavns Kommune på den ene side fastholder, at vejen kan ned 

lægges, fordi ejendommene etablerer parkering på egen jord, og på den anden side nedsætter kravene til 

anlæg af nye parkeringspladser, når der sker nybyggeri. Hertil kommer, at dele af byggeriet skal være pleje 

hjem, daginstitution og serviceerhverv, hvilket vil medføre yderlige trafik af personer med ærinde til disse 

bebyggelser. 

Nomeco skal på den baggrund fastholde, at der ikke synes at have været udført vurderinger af de trafikale 

konsekvenser af kommunens mangesidede tiltag. 

Nomeco har i sit høringssvar af 15. februar 2021 til Teknik- og Miljøforvaltningen, der vedlægges, vedrø 

rende vejnedlæggelsen udtrykt stor bekymring med trafikafviklingen, hvis den delvise nedlæggelse bliver en 

realitet. Som angivet i høringssvaret har Nomeco 20-30 lastbiler, der dagligt kører til og fra ejendommen. 

Dertil kommer dagligt ca. 30 varebiler, og ca. halvdelen af Nomecos 450 medarbejdere kører til og fra ar 

bejdspladsen i bil. Da der ikke er plads til at få lastbilerne ind og ud fra ejendommen, parkerer lastbilerne i 

dag på Borgmester Christiansens Gade og en sjælden gang imellem på Scandiagade. 

En yderligere reduktion af antallet af parkeringspladser i lokalplanområdet vil samtidig bevirke massiv søge 

trafik fra både andre trafikanter og fra køretøjer med ærinde til Nomeco, der både vil bidrage til en forvær 

ring af trafikfarlige situationer og skabe forøgede støjgener. Hertil kommer, at hvis der både sker en fysisk 
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nedlæggelse af parkeringspladser samt en nedsættelse af p-normen, kommer der til at være hård kamp om 

de få resterende pladser. 

Det skal her understreges, at Nomeco dels er bekymret for forsinkelser og gener i sin drift af virksomheden, 

når medarbejderne, i stedet for at parkere tæt på virksomheden, skal bære varer over længere strækninger, 

for at kunne komme til last- og varebilerne, dels frygter for trafiksikkerheden, når den store mængde er 

hvervstrafik skal lede efter parkeringspladser imellem mange bløde trafikanter. 

Nomeco imødeser fortsat at få vejprojektet i høring og forventer en forklaring på, hvorfor virksomheden ikke 

er blevet hørt i denne sag. 

Med venlig hilsen 

Hanne Mølb ck 

z., 
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From: Maria Christiansen

Sent: 11. marts 2021 16:57

To: Louise Heilberg

Subject: Høring vedr. delvis nedlæggelse af Borgmester Christiansens Gade - Nomecos

indsigelser - Teknik- og Miljøforvaltningens svar

Attachments: Svar på partshøring af 15. 02 2021.PDF; Signaturbevis.txt

Kære Louise Heilberg  

Tak for det frem sendt høringssvar af 15. februar 2021 på vegne af Nom eco som  er g rundejer ved  d en 
offentlige vej Borgm ester Christ iansens Gade, som  p lanlægges delvist ned lag t og  om lag t. 

Først og  frem m est skal jeg  naturligvis beklage den fejlag tige frist der er g ivet i høringsbrevet t il Nom eco. 
Den rette dato var naturligvis m andag d . 22. februar og  ikke m andag d . 18. februar. Derm ed er der sikret 4 
hele ugers høringsperiode. 

Du undrer d ig  over at der ikke er g ivet 8 ugers høringsfrist jf. vejlovens §124. Jeg  antager at du henviser t il 
stk. 7 i §124: 

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele a f denne ikke oprethold t som  priva t fællesvej eller p riva t vej for en 
enkelt ejendom , ska l der g ives en frist p å  m indst 8 uger t il over for kom m una lbestyrelsen a t frem sætte 
krav om , a t vejen opretholdes i m edfør a f stk. 2 . Afviser kom m una lbestyrelsen kravet, ka n g rundejeren 
kræve, a t vejm ynd ighed en indbringer a fgørelsen for de taksa tionsm ynd igheder, der er nævnt i §§ 105 og  
106, inden 4 uger efter a t a fgørelsen er m eddelt den pågældende.

Vejlovens § 124 om  ned læggelse af kom m uneveje hænger sam m en m ed Vejlovens § 15 og  betyder, at 
kom m unen skal tage still ing  t il arealets frem tid ige status, når den efter § 15  har bestem t, at en 
kom m unevej skal ned lægges. 

Det er forvaltningen vurdering  at vejlovens §124 stk. 7 ikke er gældende for Nom eco i denne sag . Det 
skyldes at stk. 7 efter vores vurdering  går på at en offentlig  vej ned lægges i sin helhed  og  ejendom m en 
derm ed får frataget sin adg ang t il den offen tlige vej ved  en ned læggelse hvis ikke adg angen sikres ved  
ud læg af p rivat fællesvej eller p rivat vej. På Borgm ester Christ iansens Gade er der ingen ejendom m en der 
fratages deres eksisterende adgange t il den offentlige vej ved  at en del af vejen ned læg ges og  vejen 
om lægges således at vejens b redde ind snævres. Ad gangene t il Nom ecos ejendom m en fra den offentlige 
vej opretholdes i sin helhed  og  derfor er der ikke g rund lag  for at sikre vejarealer t il enkelte ejend om m e ved  
vejen som  private fællesvej eller p rivate veje eller at foretage en 8 ugers høring  af enkelte ejend om m e.

Forvaltningen henviser i den forb indelse t il Vejd irektoratets p raksis hvorefter vejm ynd igheden ikke har 
p lig t t il at iag t tage vejlovens p rocedure-reg ler om  ned læggelse af offentl ige veje, når der kun er tale om  
ned læggelse af vejens b redde. Vejd irektoratet har således ud talt, at bestem m elserne i kap . 11 efter deres 
indhold  alene tager sig te på t ilfælde, hvor en offentlig  vej eller vejstrækning  ned lægges i hele dens 
b redde. Se fx Vejd irektoratets Brev af 15. m arts 2005 om  Ned læggelse af offentlig  vej og  afhændelse af 
ned lag t vejareal sam t b rev af 3. m aj 2011 om  Ned klassificering  af offentlig e veje. Vejd irektoratet henviser t il 
Højesteret i d om m en UfR 1984.972 H: "Det kan im id lert id  ikke antages, at  vejm ynd ighederne ikke skulle 
kunne form indske en offentlig  vejs b red de, hvor færdselsm æssige hensyn ikke taler derim od. Sådanne 
t ilfælde er ganske vist ikke reguleret ved  ud trykkelige bestem m elser herom  i vejloven, m en det findes 
naturlig t at anvende lovens reg ler om  ned læggelse af veje, herunder reg lerne i kap itel 9, analog t i det 
om fang, hvori dette er m ulig t." I dom m en er det dog  t ilføjet, "at det findes natur lig t at anvende lovens 
reg ler om  ned læggelse af veje analog t i det om fang, hvori det er m ulig t".

Det er på den b aggrund  forvaltningens op fattelse, at kom m unen ikke har p lig t t il at iag ttage 
bestem m elserne i vejlovens § 124, når der kun er tale om  en ned læggelse af vejens b red de.

På baggrund  af ovenstående vurdering  har forvaltningen gennem ført en høring  af de berørte ejendom m e 
ved  Borgm ester Christ iansens Gade jf. vejlovens §124 stk. 6. Her er i vejloven ingen fastsat t idsfrist hvorved  
de anviste 4 uger er fastlag t af forvaltningen som  en passende høringsperiode. 



2

Af jeres høringssvar forstår forvaltningen at Nom eco har 4 overordnet indsigelser t il den p lanlag te delvise 
vejned læggelse og  om lægning  af den offentlige vej Borgm ester Christ iansens Gade:

- Parkeringssporerne på den nuværende Borgm ester Christ iansens Gade er af stor betydning  for
Nom ecos d rift

- Nom eco ønsker at fastholde den nuværende trafik t il og  fra ejendom m en
- Nom eco m ang ler en klarere beskrivelse af den frem tid ige traf ikafvikling
- Spørgsm ål om  hvor lastb ilparker ingsp ladserne forventes fasthold t hvis arealet ned læg ges

Som  forelag t i forvaltningens høringsbrev er p langrund laget for denne vejned læggelse og  om læg ning  
m uligg jort gennem  lokalp lan nr. 584 ”Sydhavnsgade”. Forvaltningen kan ikke se at Nom eco som  
grundejer t id ligere har haft indsigelser eller bem ærkninger m od lokalp lanens indhold  i forb indelse m ed 
den gennem førte offentl ig  høring . I lokalp lanen frem går den endelig  p lan for udviklingen af 
erhvervsarealet nord  for Borgm ester Christ iansens Gade sam t den sam led e om lægning  af Borgm ester 
Christ iansens Gade herunder m ed en indsnævringen og  en om lægning  af parkering  på vejen. 

Parkering på Borgmester Christiansens Gade
Parkeringsp ladserne på den offentlige vej kan ikke fastholdes eller reguleres af hensyn t il p rivat 
virksom hedsdr ift  da p lad serne skal understøtte et alm ent trafikalt behov. I og  m ed at ejendom m ene ved  
vejen nu undergår en transform at ion fra erhvervsom råde t il boligom råde har dette og så påvirkning  på 
trafikafviklingen, herund er at parkeringsp ladserne på en del af vejen om lægges m ed nye 
parkeringslom m er og  bep lan tning  sam tid ig  m ed at ejendom m ene ved  vejen etab lere deres egne p -
p ladser på de p rivate g runde for at løfte parkeringsbehovet t il byggerierne. Derfor er det forvaltningens 
vurdering  at der er g rund lag  for at t illade en vejom lægning  i overensstem m else m ed den gældende 
lokalp lan. 

Der opretholdes fortsat en parkeringsm ulighed  p å Borgm ester Christ iansens Gade i vejens syd lige side 
m od Nom ecos ejendom . P-p ladserne er i d ag  ikke reserveret t il lastb iler m en har t illad t natparker ing  for 
lastb iler og  den nuværende skiltning  for t illad t natparker ing  for lastb iler p lan lægges ikke fjernet for 
p ladserne i vejens syd lige side. Disse p lad ser er offentlige t ilgængelige og  uden restrikt ioner hvorm ed 
både Nom eco og  andre ejendom m e og  besøgende i om rådet kan benyt te p ladserne. Det te gælder både 
alm indelig  b ilp arkering  og  lastb ilparkering  hele døgnet. 

Trafik til og fra Nomeco
Forvaltningen har konstateret at Nom eco har en adgang d irekte t i l Borgm ester Christ iansens Gade hvor 
der er adgang t il en m indre p -p lads for personb iler. Denne opretholdes i sin nuværende form . En 
eksisterende adgang t il og  fra Scand iagade betjener Nom ecos varem odtagelse o.lign. Der sker ikke nogen 
ændringer på Scand iagade og  Nom ecos adgang hert il. Endelig  er der en adgang t il Olivia N ielsens Gade 
som  heller ikke b liver berørt af om lægningen af Borgm ester Christ iansens Gade. Derfor er det på 
baggrund  af de nuværende vejforhold  forvaltning ens vurdering , at Nom ecos trafik t il og  fra ejendom m en 
kan opretholdes som  i dag . 

Som  tilstødende g rundejer t il de to p rivate fællesveje Scand iagade og  Olivia Nielsens Gade har Nom eco 
naturligvis m ulighed  for at udarbejde et p rojekt for ind retningen af d isse vejstykker således at 
trafikafviklingen eventuelt forbedre i henhold  t il d e trafikale behov ved  vejen. Dette skal jf . p rivatvejslovens 
§57 godkendes af kom m unens vejm ynd igheden og  p olit iet. Så hvis Nom eco i dag  op lever p rob lem er
om kring  trafikafviklingen eller ønsker en anden parkeringsregulering  på de p rivate fællesvej, m odtager
forvaltningen gerne en ansøgn ing  om  om lægning  heraf.

Klarere beskrivelse af den fremtidige trafikafvikling
Det frem går af jeres høringssvar vedr. forvaltning ens p lanlag te ned læggelse af en del af den offentl ige vej 
Borgm ester Christ iansens, at Nom eco som  grundejer ønsker en m ere detaljeret afklaring  på den 
frem tid ige trafikafvikling  i forb indelse m ed den endelige vejom bygning . Der er i den frem sendte høring  
kun m edsendt det nuværende skitseforslag  t il vejom bygning . Da forvaltningen betrag ter Nom eco som  
part i sagen er det derfor vores beslutning  at vi, i forb indelse m ed ansøgningen af det detaljeret vejp rojekt 
som  netop  skal redegøre konkret for vejens frem tid ige vejindretning  og  trafikafvikling , vil frem sende 
vejp rojektet i partshøring  t il Nom eco som  derved  får m ulighed  for at se og  gennem gå det detaljeret 
vejp rojekt inden forvaltningen g iver endelig  t illadelse t il den fysisk vejom lægning . 

Lastbilparkeringspladser i fremtiden 
Nom ecos virksom hedsd rift  herunder den in terne log ist ik og  økonom ien heri kan ikke forventes løftet på 
den offentlige vej m en b ør t il alle t ider sikres på egen g rund . Parkeringsp ladserne på den om lag te 
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Borgm ester Christ iansens Gade vil fortsat være t ilgængelige for om rådets b rugere og  besøgende m en da 
en del af erhvervsgrundene nu konverteres t il boliger skal Borg m ester Christ iansens Gade som  boliggade 
også løftes og  derfor om læg ges vejen m ed m ere g rønt areal sam t m indre asfalt for at skabe et passende 
gaderum  m od de kom m ende boliger. Dette er første etape af den p lanlag te udvikling  for Borgm ester 
Christ iansens Gade som  vil b live videreført sam m en m ed den yder ligere byudvikling  på nordsiden af 
gaden t il en fuld t konvertering  af lokalp lanom rådet t il boliger. Det te skal naturligvis ske under hensyntagen 
t il de eksisterende og  frem tid ige erhvervsejendom m e ved  vejen. Derfor vil forvaltningen også m ed tage 
Nom ecos synliggørelse af behovet for p arkeringsp ladserne på Borgm ester Christ iansens Gade t il lastb iler 
som  forvaltningen i bedst m ulig  om fang vil være m ed t il at fastholdes på Nom ecos siden af vejen. 

Samlet vurdering
Det er fortsat forvaltning ens vurdering  at Nom eco ikke fratages hverken adgang eller traf ikafviklingen t il og  

fra deres ejend om  ford i Borgm ester Christ iansens Gade om læg ges, da der fortsat sikres m ulighed  for at 

fastholde en del af de efterspurg te lastb ilparkeringsp ladser på vejen selvom  der g ives t il ladelse t il en delvis 

vejned læggelse og  om lægning  af vejen. Derfor er det forvaltningens beslutning  at fastholde den p lan lag te 

t illadelse t il ned læggelsen af en del af den offentlige vej Borgm ester Christ iansens Gade, som  lokalp lan nr. 

584 ”Sydhavnsg ade” g iver m ulighed  for og  som  forvaltningen vurderer at betingelserne for at kunne 

t illade den delvise vejned læggelse er op fyld t, da det er vores sam lede traf ikale vurdering  af trafikken i 

om rådet fortsat kan sikres og  afvikles ved  en kom m ende vejom bygning  i et sm allere vejp rofil. Den 

p lanlag te vejned læggelse af en del af arealet på Borgm ester Christ iansens Gade sker efter Vejlovens 

kap itel 11, Lov om  offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27/ 12/ 2014. 

Forvaltningens p lanlag te Vejm ynd igheden påtænker t illadelse t i l vejned læggelsen skal polit isk behand les i 
Borgerrepræsentationen som  tid ligere nævnt. Når beslu tningen endelig t er truffet vi l dette frem går af de 
offentlige t ilgængelige referater fra udvalgsm øderne. Disse findes på kom m unens hjem m eside, link: 
Polit iske udvalg  ( kk.dk) Først efter offentliggørelsen af den endelige beslutning  kan det berørte vejareal 
betrag tes ned lag t som  offentlig  vej. 

Hvis I skulle have yderlig ere spørgsm ål eller bem ærkninger er I velkom ne t il at skrive t il undertegnede. 

M ed venlig hilsen 

M aria Christiansen

Projektleder

Tilladelse til Vejændr ing

_________________________________________

KØBENHAVNS KOM MUNE 

Teknik- og Miljøforvaltningen 

M ob ilitet, Klim atilpasning og Byved ligehold  

Islands Brygge 37, IB 5.sal, 565 

Postboks 380 

2300 København S 

M ob il 5185 9083

E-m ail m archr@kk.dk

W eb www.kk.dk/ da/ borger / trafik
EAN 5798009809452

Fra: Louise Heilberg <LHE@bechbruun.com> 

Sendt: 15. februar 2021 11:39

Til: M aria Christ iansen <marchr@kk.dk>

Emne: Svar på partshøring vedrørende nedlæggelse af en del af Borgmester Christ iansens Gade [IWOV-

Legal.FID3529397]

Hermed fremsendes på Nomecos vegne svar på den af 22. januar 2021 fremsendte partshøring om nedlæggelse af 
en del af Borgmester Christiansens Gade. 

Jeg skal for en god ordens skyld anmode om en kvittering for modtagelsen. 

Med venlig hilsen
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Louise Heilberg 

Senioradvokat 

M +45 25 26 36 49 Langelinie Allé 35 Advokatpartnerselskab Flere kontaktoplysninger

T +45 72 27 36 49 DK-2100 København Ø CVR-nr. 38538071 København Aarhus Shanghai New York

Vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik fremgår af vores hjemmeside. Yderligere info kan findes her

CONFI DENTI ALI TY 

This m essage and any at tachm ent  are confident ial and m ay be privileged or otherwise protected from  

disclosure. 

I f you are not  t he int ended recipient , please not ify Bech-Bruun im m ediately by reply em ail and delete 

the m essage and any at tachm ent  from  your system .

I f you are not  t he int ended recipient , you m ust  not  forward this m essage or any at tachm ent  or 

disclose the contents to any other person.

The contents of any em ail addressed to our clients are subject  to our  standard term s of business.

Our term s of business can be viewed at  ht tp: / / www.bechbruun.com / term s_of_business.htm
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Svar på partshøring vedrørende Borgmester Christian 

sens Gade 

Nomeco har modtaget den fremsendte høring af 22. januar 2021 vedrørende Københavns Kommunes på 

tænkte beslutning om at nedlægge en del af den offentlige vej Borgmester Christiansens Gade, og har bedt 

undertegnede om at besvare høringen på deres vegne. 

Af beslutningen fremgår, at Kommunen har tænkt at nedlægge den del af Borgmester Christiansens Gade, 

der er reserveret til lastbilsparkering. 

Jeg skal derfor på Nomecos vegne fremsende følgende bemærkninger og spørgsmål til sagen: 

1. Formelle betragtninger 

Partshøringen er sendt den 22. januar 2021 med frist mandag den 18. februar 2021. Der er ikke en mandag 

den 18. februar i 2021, så det forudsættes, at høringsfristen er torsdag den 18. februar 2021. 

I henhold til vejlovens § 124, som må formodes at være hjemmel til nedlæggelsen, skal kommunalbestyrel 

sen først tage en foreløbig beslutning om, at den påtænker at nedlægge arealet. Denne beslutning skal 

både offentliggøres og i partshøring. Dernæst skal der være en frist på 8 uger til høringssvar, hvorefter 

kommunalbestyrelsen kan træffe en endelig beslutning. 

Da fristen er markant mindre end 8 uger, og der ikke er vedlagt beslutning fra borgerrepræsentationen, for 

moder Nomeco, at der er tale om en indledende partshøring, inden processen i vejlovens § 124 indledes. 

Hvis dette ikke er tilfældet, skal jeg bede om oplysning herom. 

2. Om det foreslåede 

Af høringen fremgår: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ved den p lan lag te de lv ise vejned læ ggelse og e fterfø lgende vejom læ gning s ikres fortsat op - 

re tho lde lse af tra fika fvik lingen og kom m unens vejm ynd ighed vurderer, a t ejendom m ene ved 

vejen ikke fra tages hverken adgang e ller m uligheder for trafika fv ik ling på vejen , hvorfor det er 

vores vurdering , a t den eksisterende trafik kan opretho ldes på den om /ag te vejstræ kning ." 

København Danmark· Aarhus Danmark· Shanghai Kina · New York USA 

T +45 72 27 00 00 · E info@bechbruun.com · Advokatpartnerselskab · CVR-nr. 38538071 · www.bechbruun.com 
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Nomeco vil altid gerne indgå i konstruktive drøftelser med Københavns Kommune og er derfor meget glade 

for at have modtaget denne forudgående partshøring. Ikke mindst, da der ikke kan herske tvivl om, at det 

pågældende vejstykke og især parkeringsarealet er af stor betydning for Nomecos mulighed for at drive sin 

virksomhed fra ejendommen. 

Nomeco har intet ønske om andet end at støtte op om et grønnere København, men har omvendt brug for 

fortsat at kunne fastholde den nuværende trafik til og fra ejendommen. 

Den fremsendte partshøring mangler efter Nomecos opfattelse en klarere beskrivelse af, hvorledes trafik 

ken forventes afviklet, når der både sker en halvering af kørebanearealet samt nedlæggelse af et parke 

ringsareal. 

Nomeco står noget undrende over, at Københavns Kommune ikke mener, at den nuværende trafikafvikling 

vil blive påvirket. Vi skal i den forbindelse spørge om, hvorledes Københavns Kommune forestiller sig trafik 

afviklingen i praksis, og ikke mindst hvor Københavns Kommune forventer at placere lastbilsparkeringen, 

hvis det pågældende vejstykke nedlægges. 

Som bekendt har Nomeco 20-30 lastbiler, der dagligt kører til og fra ejendommen. Dertil kommer ca. 30 

daglige varebiler og ca. halvdelen af de 450 medarbejdere, der også kører til og fra arbejdspladsen i bil. 

Da der ikke er plads til at få lastbilerne ind og ud fra ejendommen, parkerer lastbilerne i dag på Borgmester 

Christiansens Gade og en sjælden gang imellem på Scandiagade. Hvis parkeringsarealerne på Borgmester 

Christiansens Gade nedlægges, vil Nomeco for at kunne fortsætte sin virksomhed være nødsaget til at par 

kere på Scandiagade og muligvis også på Olivia Nielsens Gade. 

Der er allerede i dag klager fra især børneinstitutionen på Scandiagade og forældrene til brugerne af institu 

tionen over, at der er for trafikeret på vejen, og at dette medfører både trafikfarlige situationer og støj. Det er 

reelt svært at forestille sig, at der på det vejstykke også fremover skal være plads til at på- og aflæsse last 

biler og varebiler samtidigt med, at børnene skal afleveres og hentes, men det vil blive realiteten, hvis der 

ikke er plads til parkering af lastbiler på Borgmester Christiansens Gade. 

Dertil kommer, at det i praksis med de nuværende parkeringsforhold i området ikke er muligt for to lastbiler 

at passere hinanden på hverken Scandiagade eller Olivia Nielsens Gade. Derfor vil der både være en for 

øget risiko for lastbiler, der skal bakkes ud på Borgmester Christiansens Gade eller for opstuvning af lastbi 

ler på Borgmester Christiansens Gade, der afventer at kunne køre ind til på- og aflæsning af varer. Dette vil 

naturligvis blive markant værre, når Borgmester Christiansens Gade indskrænkes til 2 spor, hvor både ud 

bakninger og opstuvning vil påvirke både den drejende trafik, men også den forbipasserende. 

Nomeco skal derfor bede om, at når sagen igen fremsendes i høring, vil den være bilagt en grundig beskri 

velse af, hvorledes de trafikale problemer forventes håndteret og ikke mindst, hvortil kommunen forventer at 

flytte reservationen af lastbilsparkering. 
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Nomeco indgår meget gerne i en konkret drøftelse med Københavns Kommune om spørgsmålet, idet det er 

klart, at det vil kunne have alvorlige konsekvenser for Nomeco både logistisk og økonomisk, jo længere par 

keringspladsen er fra Nomecos virksomhed. 

Med venlig hilsen 

Hanne Møl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k. iler 
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Fra: Anne Christ ine Brøndum 

Sendt: 26. marts 2021 13:34

Til: Louise Overgaard Ploug 

Cc: 
Emne: 2021-0071074-2 - Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg t il naboorientering om dispensat ion for 

parkeringsnormen på Trekantgrunden

Se venligst  vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

M ed venlig hilsen 

Anne Christine Brøndum

Specialkonsulent

Sekretar iatet for  Vesterb ro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
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KØBENHAVNS KOM MUNE 

Økonom iforvaltningen 

Lyrskovgade 4, 4. sal 

1758 København V 

M ob il 2366 8968

E-m ail 

W eb www.kk.dk/ lokaludvalg 
EAN 5798009800275
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