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Igangsættelse af forudgående offentlighed for Nuuks 
Plads  

 

Resumé 

Økonomiudvalget orienteres om igangsættelsen af forudgående offent-

lighed for Nuuks Plads og det kommende planlægningsarbejde.  

 

Baggrund 

Borgerrepræsentationen besluttede den 4. november 2021 ved be-

handlingen af den endelige vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 4  ’Nu-
uks Plads Metrostationsplads’ at sende sagen tilbage til forvaltningerne 
for at få fremlagt et nyt kommuneplantillæg med en 0-norm for parke-

ring i lokalplanområdet og et tilsvarende revideret lokalplanforslag.  

 

ØKF vurderer, at der ikke er tale om en mindre ændring i kommunepla-

nens rammedel, hvorfor kommunen efter planlovens § 23 c forud for 

udarbejdelsen af kommuneplantillægget skal indkalde idéer og forslag 

(forudgående offentlighed) mhp. planlægningsarbejdet.  

 

ØKF har udarbejdet vedlagte pjece, som vil blive lagt på kommunens 

høringsportal Blivhørt i perioden 17. januar - 14. februar 2022. I pjecen 

er den påtænkte ændring beskrevet med spørgsmål til den kommende 

planlægning.  

 

Økonomi 

Ingen. 

 

Videre proces  

Resultatet af høringen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget sammen 

med indstillingen om forslag til kommuneplantillæg i løbet af foråret 

2022. Den endelige politisk behandling af forslaget til kommuneplantil-

læg sammen med lokalplanforslaget forventes i løbet af efteråret 2022. 
 

Bilag 
Bilag 1 Pjece om indkaldelse af idéer og forslag til kommende kommu- 
              neplantillæg for Nuuks Plads 

  

Notat  

 

Til Økonomiudvalget 



 

 

 

Kommuneplantillæg 
for Nuuks Plads  
 

   
 

Forudgående offentlighed om 
kommuneplantillæg 

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for at mu-

liggøre fastsættelse af en 0-norm for parkering i forbindelse med lokalplanlæg-

ning for Nuuks Plads. Du kan komme med ideer og kommentarer til denne plan-

lægning indtil den 14. februar 2022. Læs heri hvordan. 
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Baggrund 
 

Borgerrepræsentationen besluttede 

den 4. november 2021 ved behand-

lingen af den endelige vedtagelse af 

tillæg 1 til lokalplan 4  ’Nuuks Plads 
Metrostationsplads’ at sende sagen 
tilbage til Økonomiforvaltningen og 

Teknik- og Miljøforvaltningen for at få 

fremlagt et kommuneplantillæg med 

en 0-norm for parkering i lokalplan-

området og et tilsvarende revideret 

lokalplanforslag.  

 

En 0-norm betyder, at der ikke skal 

etableres parkering til ny bebyggelse, 

udover parkering til renovation, vare-

levering og afsætning samt handicap-

parkering.  

 

Nuuks Plads er i dag omfattet af Kom-

muneplan 2019’s generelle bestem-

melser om parkering i ’Tætbyen’. ’Tæt-
byen’ omfatter brokvartererne, Chri-

stianshavn og Islands Brygge. 

 

Kommuneplan 2019’s bestemmelser 

om parkering kan ses her: 

Bilparkering i Kommuneplan 2019 

 

Projektet, som påtænkes opført, rum-

mer i alt 10.000 m2 etageareal bestå-

ende af familie- og ungdomsboliger, 

serviceerhverv og detailhandlen. Med 

de generelle bestemmelser om par-

kering ville projektet forudsætte etab-

lering af 43 parkeringspladser. 
 

 

 

 

Kommuneplanforhold 
 
Eksisterende forhold 

 

I Kommuneplan 2019 er området 

(plannr. R19.C.3.6) fastlagt til bolig og 

serviceerhverv (C3*) med en maksi-

mal bygningshøjde på 24 meter.  

 

Der kan inden for området anlægges 

en station for Cityringen med dertil 

hørende funktioner. Der kan etableres 

op til 10.000 m2 inklusive udnyt-

telse/ombygning af bevaret bebyg-

gelse på matr.nr. 2105, Udenbys Klæ-

debo Kvarter, København. 

 

 

 
Nuværende rammer i Kommuneplan 

2019. Området er markeret med tyk 

streg. 

 

 
Evt. ændring af Kommuneplan 2019  

Det kan tilføjes til kommuneplanram-

men, at der kun skal etableres parke-

ring til renovation, varelevering og 

afsætning samt handicapparkering til 

bebyggelse på matr.nr. 2105 Uden-

bys Klædebo Kvarter, København. 

 

Hovedspørgsmål til den 
kommende planlægning 
 

I planprocessen ser Københavns 

Kommune følgende overordnede ho-

vedspørgsmål, som der ønskes idéer 

og kommentarer til:  

• Hvordan sikres en god ad-

gang til og fra området for 

beboere, gæster og brugere 

ved en 0-parkeringsnorm?  

  

Kom med ideer og kommentarer  
til kommende kommuneplantillæg for 
Nuuks Plads om parkering  

https://kp19.webprod.kk.dk/bilparkering
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Offentlighedsperiode 

 
Offentlighedsperioden varer fra 

den 17. januar 2022 til den 14. fe-

bruar 2022. 

 

Alle har ret til at komme med ideer 

og kommentarer til den kom-

mende planlægning. Alle skriftlige 

henvendelser om forslaget vil 

indgå i den videre behandling. 

Indsigelser og bemærkninger indsen-

des via høringsportalen 

 
Blivhoert.kk.dk  

 

Eller pr. brev til: 

Københavns Kommune  

Økonomiforvaltningen  

Center for Byudvikling  

Rådhuset 1599 København V 

Mærk kuverten ”Nuuks Plads". 

 

Dine bemærkninger eller indsigelser 

skal være os i hænde senest 

den 14. februar 2022. 

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål vedr. kommuneplantil-

læg kan stilles til: Økonomiforvalt-

ningen, Center for Byudvikling Tlf.  

33 66 28 00 eller på mail til: 

cbu@kk.dk 

 
Fremlæggelse 

I offentlighedsperioden fremlægges 

eksemplarer af pjecen på: 

• Hovedbiblioteket, Krystal-

gade 15 

• Blågårdens Bibliotek, Blå-

gårds Plads 5 

http://www.blivhoert.kk.dk/
mailto:cbu@kk.dk

