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INTERN HØRING 
 
 
Høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag ”Østre 
Gasværksgrunden” med tillæg til Kommuneplan 2015 
 
Baggrund 
Forvaltningen har på baggrund af en helhedsplan udarbejdet en 
startredegørelse for Østre Gasværksgrunden, som beskriver for 3 
scenarier for udvikling af grunden.  
Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august og Økonomiudvalget har 
den 1. september 2015 godkendt startredegørelsen og besluttet, at der 
arbejdes videre med scenarie 3 – se dette link:  http://www.kk.dk/edoc-
agenda/26419/d4982f0c-3946-4177-99a8-8a58132ba422/0e57f7a6-
68e8-4e3a-ba21-fdb13df1e08c 
 
Helhedsplan 
Hovedidéen i helhedsplanen er, at grunden udvikles til et 
sammenhængende, rekreativt område med gode natur- og byrum, 
rekreative tilbud og muligheder for idræts- og bevægelsesaktiviteter, 
både for den organiserede idræt og den mere uorganiserede idræt – en 
park- og aktivitetsring.  
 
I scenarie 3 er der i park- og aktivitetsringen placeret byggefelter for 
boliger og et plejecenter på den vestlige del af grunden.  
Boligbebyggelserne tænkes udformet som karréer i det parkagtige 
landskab med mulighed for passage gennem området. Der åbnes 
mulighed for indpasning af en daginstitution i området. 
Desuden opføres der en ny skøjtehal i den sydlige del af området, 
hvilket betyder, at nogle af de nuværende fodboldbaner omplaceres.  
 
Kommuneplan 
Området er i forslag til Kommuneplan 2015 omfattet af rammer for 
B5*-område, som fastsætter anvendelsen til boligformål og muliggør 
en bebyggelsesprocent på 185. Den østlige del af området er omfattet 
af O1-ramme, som fastsætter anvendelsen til sports- og fritidsformål 
uden nogen egentlig bebyggelse. Områderne mod nord og syd er 
omfattet af O2-rammer, der bestemmer anvendelsen til institutioner og 
fritidsområde. Udarbejdelse af lokalplan forudsætter derfor, at der 
udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2015, der justerer afgrænsningen 
mellem O1-, O2- og B5*- områderne. 
 
Den videre planlægning 
I forbindelse med lokalplanen arbejdes der videre med følgende: 
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• Størrelse og placering af byggefelter og bygningshøjder under 
hensyntagen til, at kommuneplanen muliggør bebyggelse med 
en højde på 45 m og en bebyggelsesprocent på 185.  

• Området disponeres, så der kan indpasses mindst to almene 
boligbebyggelser og en daginstitution.  

• Skøjtehallens landskabelige og arkitektoniske karakter skal 
tilpasses området.  

• Udformning og disponering af park- og aktivitetsringen, 
herunder at der skabes gode, trygge forbindelser internt og til 
naboområderne.  

• Adgangsvejens forløb og udformning, herunder hensynet til 
betydningsfulde sigtelinjer.  

• Disponering af B93´s boldbaner på en hensigtsmæssig måde, 
herunder sikring af, at antallet af træningsbaner ikke reduceres. 
Helhedsplanen rummer samme antal baner som i dag med en 
mindre forøgelse af det samlede areal pga. re-/nyetablering af 
baner, der opdateres med hensyn til DBUs gældende krav.  

• Udvikling af en strategi med fokus på grøn bæredygtighed i 
byggeriet 

• Der undersøges mulighed for at skabe plads til en ny 11-mands 
fodboldbane 

 
Høring 
Vi vil gerne have jeres eventuelle bemærkninger til 
startredegørelsen/projektet inden den 22. december 2015 til 
byensudvikling@tmf.kk.dk   
I bedes særligt komme med bemærkninger vedrørende vej- og 
trafikforhold, bebyggelsesregulerende forhold, miljøforhold og de 
grønne områder. 
Hører vi ikke fra jer, regner vi med, at I ikke har bemærkninger til 
startredegørelsen/projektet. 
I er velkomne til at kontakte undertegnede på telefon 33 66 13 49 eller 
på mail ranhar@tmf.kk.dk hvis I har spørgsmål til sagen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Randi Dürr Harpøth 
 
 
Bilag: Startredegørelse for Østre Gasværksgrunden 
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