
 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL 
 
for mødet den 13.10.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 
 
 
 
 
 
1.  Borgernes 20 minutter (2011-142289) 

2.  Godkendelse af dagsorden (2011-142277) 

3.  Formandens meddelelser (2011-142301) 

4.  Høring om Restaurationsplan (2011-141401) 

11.  Evaluering fast annoncering (2011-135923) 

5.  Høring om Ældrerådet fra 1. januar 2013 (2011-140897) 

6.  Udtalelse vedr. Pakhus 11 (2011-139238) 

7.  Høring om kommuneplan 2011 - Grøn vækst og livskvalitet (2011-141074) 

8.  Høring om tillæg til lokalplan 443 "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtsterminal" (2011-
141094) 

9.  Høring om regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald (2011-141087) 

10.  Indstilling af medlem til Østerbrohusets bestyrelse (2011-135903) 

12.  Eventuelt (2011-142262) 
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1.  Borgernes 20 minutter (2011-142289) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget afholder 20 minutters åben spørgetid, hvor borgernes kan stille 
spørgsmål eller komme med forslag til lokaludvalget.  

 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget modtog ingen spørgsmål eller forslag fra fremmødte borgere 
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2.  Godkendelse af dagsorden (2011-142277) 
 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for mødet. 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 

 

Fravær med afbud: 

Linda Christensen, Axel Thrige Laursen deltog 

Torben Adelborg-Beck, Poul G. Barlow-Andersen deltog 

Kirsi-Mari Lehtonen, Hans Bay og Bjarne H. Larsen 

 

Fravær uden afbud: 

Ole Meilby, Jan Gebhardt Pedersen og Magdalena Szymanski 

 

Juda Feldman og Allan Marouf var ikke til stede under behandlingen af punkt 8 

 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om pkt. 11 skulle rykkes op og behandles mellem pkt. 4 og pkt. 5: 
for: 10 stemmer                      imod: 1 stemme                      undlod: 6 stemmer 
 
Lokaludvalget godkendte at rykke pkt. 11 frem på dagsordenen mellem pkt. 4 og 5. 
  



 
 ØSTERBRO LOKALUDVALG 
 
 
 
 
PROTOKOL … fortsat 
 
for mødet den 13.10.2011 
 

 3 

3.  Formandens meddelelser (2011-142301) 
 

1. Budget 2012 

Hovedpunkterne for Budget 2012s betydning for Østerbro kan ses på lokaludvalgets hjemmeside 
samt i vedhæftede bilag. 

 

 

2. Omlægning af buslinjer i forbindelse med Budget 2012 

I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at: 

Linie 14: Nedlægges 

Linie 1A: Får flere afgange 

Linie 15: Får følgende rute: Ryparken - Lyngbyvej - Østre Alle - Lille Triangel - Østre 
Farimagsgade - Nørreport. Det overvejes om linie 15 fremover skal omdøbes til linie 10 eller linie 
15. Dette afgøres af Movia. 

Linie 40: Får reduceret frekvensen, så den ikke længere kører hvert 10. minut i myldretiden, men i 
stedet hvert 15. minut. I dagtimerne, udenfor myldretiden, kører den hvert 20. minut, og ikke som i 
dag hvert 15. minut.  Om aftenen bliver det hvert 30. minut, som i dag.  
 

 

3. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler 

Som opfølgning på lokaludvalget beslutning den 8. september om indstilling af overførsel af 
775.000 kr. fra puljemidler til sekretariatsmidler for 1½ medarbejder i 2012, har sekretariatet i 
samråd med Center for Sikker By beregnet, at det reelle beløb for 1½ medarbejder er 810.000 kr.  

 

4. Rokering 

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september 2011 Jørgen Eckmanns udtrædelse af 
Østerbro Lokaludvalg som repræsentant for Social/Ældre/Sundhed/Integration. Han afløses af 
Yvonne Svendsen, der indtræder som nyt medlem. 

Borgerrepræsentationen godkendte den 6. oktober 2011, at Lartey Lawson udtræder af Østerbro 
Lokaludvalg som repræsentant for Børn og Unge i forbindelse med, at han var indkaldt som 
suppleant til Borgerrepræsentationens møde. 

Sekretariatet undersøger, hvorvidt det er muligt at genindtræde i lokaludvalget. 
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5. Suppleantliste 

Formandskabet har besluttet at gøre en indsats for at få en komplet suppleantliste til lokaludvalget.  
Formålet er dels at undgå at risikere manglende beslutningsdygtighed og dels at knytte flere aktive 
til lokaludvalgsarbejdet. Sekretariatet vil i den kommende tid tage nærmere kontakt til de 
medlemmer, hvor suppleantpladserne kan ajourføres. 

 

6. Frister for indsendelse af medlemsforslag 

Jf. regler i Styrelsesloven og normalforretningsordenen for kommuner gælder, at dagsordenen 
udsendes senest 4 hverdage inden mødet, og forslag til punkter på dagsordenen skal være en 
skriftlig anmodning til sekretariatet senest 8 dage før mødet. Hvis materiale ikke er blevet udsendt 
med dagsordenen, skal det være tilgængeligt for medlemmerne mindst 3 hverdage før mødet. 

Se afsnit om lovgrundlag i bilag fra medlemsforslag fra mødet den 19. september, vedhæftet. 

 

7. Puljefrister og behandling af puljeansøgninger 2012 

Ansøgningsfrist 2012 Behandling i lokaludvalget 

1. runde – Mandag d. 23. januar kl. 12 Torsdag d. 23. februar 

2. runde – Mandag d. 23. april kl. 12 Torsdag d. 24. maj 

3. runde – Mandag d. 20. august kl. 12 Torsdag d. 20. september 

4. runde – Mandag d. 22. oktober kl. 12 Torsdag d. 22. november 

 

8. Kulturhusgruppen 
Kulturhusgruppen valgte på deres møde den 6. oktober Inger-Marie Dyrholm og Torkil Groving 
som repræsentanter for lokaludvalgets dialog med forvaltningerne om indholdet af et kulturhus på 
Østerbro. 

 

9. Dispensation fra lokalplan ”Østerbrogades Kaserne”.  

Østerbro Lokaludvalg besluttede den 19. september at afsende en udtalelse til ansøgning om 
dispensation fra lokalplan ”Østerbrogades Kaserne”.  

Center for Bydesign har meddelt, at der er givet dispensation fra lokalplanen til Dan-Ejendomme 
vedr. indretning af et fitnesscenter. Center for Bydesign, har dog, som lokaludvalget anbefalede, 
indført som betingelse om at Dan-Ejendomme forpligter sig til at indrette en publikumsorienteret 
funktion fx cafe, butik eller lign. i centeret. 
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10. Kulturnat 

Fredag den 14. oktober afholdes Kulturnatten 2011. Lokaludvalget afholder i den forbindelse 
kulturnatsarrangement på Sankt Jakobs Plads fra kl. 17-22 med forskellige aktiviteter og 
underholdning for børn og voksne. Der er bl.a. mulighed for at se ild- og fakirshow, bage snobrød 
og høre mere om lokaludvalgets egne projekter. 

 

11. Sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg søger en barselsvikar 

Østerbro Lokaludvalg søger en barselsvikar til en AC-stilling med start den 1. februar 2012 og 8 
måneders ansættelse, med mulighed for forlængelse. Se stillingsopslag på 
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk 

 

 

 

 

 
 
BILAG 
Hovedpointer i Budget 2012 
Vedr. medlemsforslag om mødeafvikling 19 sept 2011 
 
 
  
 
  

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk
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4.  Høring om Restaurationsplan (2011-141401) 
Østerbro Lokaludvalg skal svare på høring om Restaurationsplan 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Restaurationsplan 

 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Restaurationsplan, med svarfrist den 4. november 
2011. 

I forlængelse af Kultur og Fritidsforvaltningens inspirationsmøde den 31. maj 2011 om 
restaurationsplanen, som repræsentanter fra flere lokaludvalg deltog i, har Bevillingsnævnet 
arbejdet videre med et udkast til en kommende restaurationsplan. I den forbindelse vil nævnet gerne 
inddrage lokaludvalgene i udarbejdelsen af afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i de 
enkelte bydele. 
 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar om Restaurationsplan. 

Høringssvaret bakker op om forslag til restaurationsplan, der øger fokus på balancen mellem hensyn 
til henholdsvis erhvervslivet, gæsterne i byens natteliv og beboerne. 

Derudover støtter Lokaludvalget Bevillingsnævnet i at det er væsentligt at øge trygheden i 
nattelivet, herunder certificeringsordningen for tryghedsindsatsen for natklubber og barer, og 
arbejdet med bekæmpelse af diskrimination i nattelivet. 
 
Lokaludvalget ser frem til udmøntning af principperne og intentionerne i forbindelse med 
udviklingen af Århusgadekvarteret i Nordhavn.  

 
Sluttelig er Østerbro Lokaludvalg enig i, at der på Østerbro ikke er iagttaget særlige områder 
eller behov for særlige hensyn.  
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BILAG 
Dok nr 2011-636032 - Høring af lokaludvalg vedr  input til afsnit om lokalisering af bydelene.doc 
Restaurationsplan - 3  udkast.doc 
Udkast til høringssvar om restaurationsplan 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om restaurationsplan 
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11.  Evaluering fast annoncering (2011-135923) 
Østerbro Lokaludvalg skal evaluere forsøg med fast ugentlig annoncering 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget beslutter at fortsætte ordningen med en fast annonce i 
Østerbro Avis i resten af 2011, idet der bevilges et rammebeløb på 65.000 kr. i 
2011-puljemidler hertil. 

2. at Lokaludvalget beslutter at ordningen med en fast annonce gøres permanent, 
og at der afsættes midler hertil i budget for puljemidler 2012. 

3. at Lokaludvalget foretager en fornyet evaluering af ordningen i 2. kvartal af 
2012. 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg besluttede på ordinært møde den 12. maj 2011 at godkende et 
medlemsforslag om fast annoncering i Østerbro Avis i en forsøgsperiode frem til sommerferien og 
igen efter sommerferien og frem til 1. oktober 2011. 

Annoncen har været bragt på ugentlig basis som en halvside i stort set samme udseende hver gang. 
Indholdet har bestået af annoncering af aktuelle sager, projekter og invitationer til 
arrangementer/borgermøder.  
Derudover har puljemodtagere haft mulighed for at annoncere de støttede arrangementer, og 
annoncen har været anvendt til at annoncere for Lokaludvalgets månedlige møde. 

Der er i løbet af forsøgsperioden forhandlet en mængderabat, og ordningen har pr. 13. oktober 2011 
kostet i alt 90.636 kr. i puljemidler.  

 

LØSNING 
På grundlag af nedenstående evaluering og de heri indeholdte forslag, foreslås det, at ordningen nu 
gøres permanent, idet der dog samtidig foreslås en fornyet evaluering i 2. kvartal af 2012, dvs. efter 
at ordningen har løbet i yderligere ½ år. 
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Evaluering af forsøg med fast annonce 
 
Overvejelser om annoncens formål og virke  
 
Fordele ved ordningen: 
 Genkendelighed og forudsigelighed; læserne ved at der kommer nyheder fra Lokaludvalget 

samme tid og sted hver uge. Dvs. at vi får en fast kommunikationskanal til en gruppe 
borgere. 

 Annoncen henviser til hjemmesiden, hvilket formentlig betyder flere besøg på hjemmesiden. 
 Annoncen er en hjælp til puljemodtagerne, der måske ikke har midler at annoncere deres 

arrangement.  
 Annoncen er en god måde at få kommunikeret lokaludvalgets arbejde. 
 Annoncen skaber generel synlighed om lokaludvalget. 
 

Problemer ved ordningen:   
 Ikke alle målgrupper nås via lokalavisen. Dvs. at annoncen kan blive en ”sovepude” for 

ikke, at kommunikere målrettet med andre udvalgte målgrupper. Der kan laves meget 
målrettet kommunikation for de penge og den tid, der anvendes på annoncen.  
a. Med ’målrettet kommunikation’ menes medie- og strategivalg tilpasset det enkelte 

arrangement og den relevante målgruppe(r).  
Eksempelvis direkte og opsøgende kontakt til udvalgte grupper af borgere, der er 
relevante at invitere/inddrage/høre afhængig af tematik. Det kan være via 
facebookgrupper, mail, sms, breve, artikler, mødeforaer, annoncering i fagblade, 
foreningsblade o. lign. Ligesom det kan være ansigt-til-ansigts møder med folk, der hvor 
de befinder sig (gaden, klubber, foreninger, institutioner, rekreative områder).  

b. Informationsmedarbejderens tidsforbrug på at udarbejde annoncen varierer fra uge til 
uge, afhængigt at indhold. Men et gennemsnittidsforbrug er 3-4 timer ugentligt (inkl. 
udarbejdelse og udvælgelse af materiale, layout, rettelser).   

 Den faste skabelon rummer ikke mulighed for rent visuelt at fremhæve et projekt/event. 
Eksempelvis Kulturnatten, hvor der vil være plakater med et individuelt grafisk udtryk sat 
op rundt om i byen. Dvs. at annoncen rummer ikke visuelle muligheder for at målrette 
kommunikationen om særlige begivenheder mod udvalgte målgrupper.  

 Annoncen ligger i gråzonen mellem en klumme, en annonce og et nyhedsbrev/kalender, 
hvilket stiller forskelligartede krav til struktur og sprog i annoncen, der kan være vanskelige 
at forene.  

 Det liggende format giver begrænsede muligheder for at skabe en visuel struktur i de mange, 
ofte forskelligartede oplysninger annoncen rummer.  

 Det kan overvejes om det er nødvendigt med en stor annonce hver uge – indholdet skal være 
relevant og nyhedspræget ellers mister annoncen sin aktualitet/virkning. 
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Forslag på baggrund af overvejelser 
 Størrelsen og format kan variere, dog skal annoncen bevare det samme visuelle grundudtryk, 

så modtagerne ikke er i tvivl om afsenderen. Annoncen kan både være en 1/3del liggende 
eller mindre opretstående.  

 Ved større arrangementer/events 1-2 årligt kan den faste annonce ”byttes” med en annonce, 
der er udarbejdet særligt til det enkelte arrangement. Dvs. at den faste annonce ikke bliver 
bragt, men i stedet bliver en særligt udarbejdet annonce, med et helt anderledes udtryk 
tilpasset det enkelte arrangement, bragt.    

      
Arbejdsgang 

- Annoncen udarbejdes af sekretariatet hver torsdag/fredag og sendes til kommentering hos 
formanden og evt. relevant fagudvalgsformand fredag.  

- Som udgangspunkt er det kun formanden der godkender annoncen, dog skal den eller de 
relevante fagudvalgsformænd også godkende annoncen, hvis indholdet vedrører deres 
arbejdsområde.  

- Det er åbent for alle ØLU-medlemmer at melde forslag til annonce indhold ind til 
sekretariatet. Sådant annonceindhold skal være sekretariatet i hænde senest torsdag kl. 
10.00. 

 
 

ØKONOMI 

Puljemidler til fortsættelse af ordningen i resten af 2011: 62.000,00 kr. ex. moms 

Der er i løbet af forsøgsperioden forhandlet en mængderabat, og ordningen har pr. 13. oktober 2011 
kostet i alt 90.636 kr. i puljemidler.  

 

PULJEMIDLER 2011 
 Budget Reelt disponeret Udbetalt pr. 27. september 
Østerbropuljen 3.096.000   
Ansøgte projekter  1.860.107 716.131 
Egne projekter     985.241 612.376 
Miljøpunkt    450.000    450.000 450.000 
Ansættelser    800.000    800.000  
Fakturaer fra 2010         8.800     8.800 
I alt 4.346.000 4.104.148 1.787.307 

Resterende til disposition pr. 27. september 241.852 kr. 
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I 2012 budgetteres med puljemidler på et maximum beløb på 270.050 kr. ex. moms, der 
baseres på uændret praksis, under forudsætning af at millimeterprisen ikke ændres. Budgettet kan 
løbende justeres, afhængigt af den faktisk anvendte størrelse af annoncen samt efter eventuelle 
ændringer af ordningen på baggrund af evaluering i 2. kvartal. 

 
 
BILAG 
Medlemsforslag om fast annoncering 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om bevilling af 65.000 kr. i 2011-puljemidler til fortsættelse af ordningen 
med fast ugentlig annoncering i resten af 2011: 
for: 5 stemmer                    imod: 7 stemmer                     undlod: 5 stemmer 
Lokaludvalget besluttede ikke at bevilge puljemidler til en fortsættelse af forsøget med fast 
annoncering 
 
2. Lokaludvalget stemte om en permanentgørelse af fast annoncering og afsættelse af puljemidler 
hertil i 2012: 
for: 4 stemmer               imod: 10 stemmer                     undlod: 3 stemmer 
Lokaludvalget besluttede ikke at fortsætte forsøg med fast annoncering i 2012 
 
3. Bortfaldt jf. afstemning om 2. at-punkt. 
 
John Bloch-Poulsen bad om at få ført til protokols, at punktet burde have været behandlet så 
lokaludvalget kunne drøfte sagen for lukkede døre. 
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5.  Høring om Ældrerådet fra 1. januar 2013 (2011-140897) 
Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om vedtægter for Ældrerådet fra 1. januar 2013 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for social og sundhed indstiller, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om vedtægter for Ældrerådet 
fra 1. januar 2013 

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om struktur, valg og vedtægter for et fælles Ældreråd fra 
1. januar 2013, med frist for besvarelse torsdag den 27. oktober 2011. 

I Københavns Kommunes budget for 2011 blev det besluttet at kommunens 12 ældreråd fra næste 
valgperiode skal sammenlægges til et fælles ældreråd. På den baggrund blev der nedsat et udvalg, 
der har arbejdet med den fremtidige struktur for ældrerådene, gældende fra 1. januar 2013. Udvalget 
har haft repræsentation fra ældrerådene, lokaludvalgene og Københavns Borgerservice. 

 

LØSNING 
Fagudvalget for social og sundhed har behandlet sagen og videresendt den til kommentering hos 
Ældrerådet, Nabo Østerbro, Østerbro Lokalråd og Ryvang Lokalråd. 
 
Fagudvalget er meget betænkelige ved fremgangsmåden for valg af suppleanter i det nye 
sammenlagte Ældreråd, da disse vælges ud fra stemmetal uanset bydel. 
 
Østerbro Lokaludvalg foreslår derfor at valg af suppleanter skal sikre, at der altid er et medlem fra 
samtlige bydele repræsenteret i rådet. Det vil sige, at der altid skal være en suppleant fra samme 
område klar, hvis et medlem falder fra. 
 
Østerbro Lokaludvalg godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om vedtægter for Ældrerådet 
fra 1. januar 2013. 

 

 
 
BILAG 
Høring vedr ældrerådet 
Udkast til høringssvar om ældreråd 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om ændringsforslag til at slette andet afsnit i udkast til høringssvar: 
for: 1 stemme                         imod: 12 stemmer               undlod: 4 stemmer 
Lokaludvalget besluttede at bibeholde andet afsnit i høringsudkast 
 
2. Lokaludvalget stemte om udkast til høringssvar med enkelte redaktionelle ændringer: 
for: 14 stemmer              imod: 1 stemmer  
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om nye vedtægter for Ældrerådet pr. 1. januar 2013 
 
Yvonne Svendsen ønskede noteret mindretalsudtalelse, om at hun ikke var enig i andet afsnit i 
høringssvaret angående lokaludvalgets betænkeligheder ved fremgangsmåden for valg af 
suppleanter. 
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6.  Udtalelse vedr. Pakhus 11 (2011-139238) 
 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til udtalelse vedr. Pakhus 11.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg er af Kultur- og Fritidsforvaltningen blevet bedt om en udtalelse vedr. Pakhus 
11.  

Borgerrepræsentationen besluttede den 11. marts 2010 at pålægge Kultur- og Fritidsforvaltningen at 
søge at inddrage Foreningen Pakhus 11, ejeren af huset, Østerbro lokaludvalg, Københavns 
scenekunstudvalg og andre relevante parter til at udarbejde et forslag til en permanent løsning for 
Pakhus 11 

På baggrund af en høring af høringssvar fra ejeren af Pakhus 11, Københavns Scenekunstudvalg og 
Østerbro Lokaludvalg besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 9. september 2010, at der ikke blev 
ydet tilskud til en varig løsning for Pakhus 11. Der blev dog i Kultur- og Fritidsudvalget stillet 
forslag om at yde et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr. i 2011 forudsat at forvaltningen fortsatte 
dialogen med de hørte parter om en permanent løsning. 

Der er ikke siden denne beslutning den 7. april 2011 fundet en varig løsning eller en afklaring i 
tvisten mellem ejeren af Pakhus 11 og foreningen Pakhus 11 om regulering af lejen.  

På baggrund af henvendelse fra Pakhus 11 om ønske om forsat driftsstøtte i 2012, beder Kultur- og 
Fritidsforvaltningen Østerbro Lokaludvalg om en udtalelse. 

 
LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget støtter arbejdet med at finde en permanent løsning for Pakhus 
11. 

 

 
 
BILAG 
Bilag 1 Pakhus 11- ansøgning og aktivitetsliste. 
Henvendelse til Østerbro Lokaludvalg vedr  Pakhus 11 
Udkast til høringssvar om Pakhus 11 
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Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget stemte om tilføjelse til udkast til høringssvar om Pakhus 11: 
for: 13 stemmer                  imod: 1 stemme 
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med tilføjelse 
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7.  Høring om kommuneplan 2011 - Grøn vækst og livskvalitet (2011-141074) 
Østerbro Lokaludvalg skal svare på høring om Kommuneplan 2011 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om kommuneplan 2011.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om Kommuneplan 2011, med frist den 17. oktober 
2011. 

Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget et forslag til kommuneplan 2011 den 15. juni 2011, 
hvor der gives et bud på hvordan København kan skabe grøn vækst og livskvalitet.  
 
København oplever i disse år en markant befolkningstilflytning. Dette betyder ifølge 
fremskrivninger, at der formodentlig vil være 60.000 københavnere mere i 2025. 
Befolkningstilvæksten stiller store krav til de kommende års byudvikling; der vil være store 
udfordringer i forbindelse med bl.a. udbygning af skoler, institutioner, boliger, trafikale forhold 
med flere biler og trængsel på vejene. 
 
Forslag til kommuneplan 2011 arbejder med 5 indsatsområder, under overskriften Grøn vækst og 
livskvalitet, med henblik på at imødekomme de kommende udfordringer: 
 Øresundsregionen - En motor for vækst  
 Et godt hverdagsliv i København  
 Viden og erhverv i København  
 København som metropol for grøn vækst  
 Fokuseret byudvikling 

 

Det samlede materiale som udgør den nye digitale kommuneplan findes på www.kk.dk/kp11 

Information kan også findes på www.blivhoert.kk.dk 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar fokuserer på hvilke rammer og muligheder 
kommuneplanforslaget giver i forhold til udviklingen af Østerbro bydel, og de udfordringer 
befolkningstilvæksten giver Østerbro. 

http://www.kk.dk/kp11
http://www.blivhoert.kk.dk
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Høringssvaret tager udgangspunkt i de tidligere indsendte høringssvar for henholdsvis 
kommuneplanstrategi 2010 af 12.10.2010 og den interne høring om kommuneplan 2011 af 
29.04.2011. 

Høringssvaret eftersendes pr. mail til medlemmer og indkaldte suppleanter, og vil kunne findes på 
Østerbro Lokaludvalgs hjemmeside fra mandag den 10. oktober 2011, samme sted på forsiden som 
dagsorden for mødet den 13. oktober 2011. 

 
 
BILAG 
Udkast til høringssvar Kommuneplan 2012, 2. udgave eftersendt pr. mail 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag til udkast om at 4. afsnit s. 1 der starter med 
"Samarbejdet med Malmø ..." udgår uden afstemning 
 
2. Lokaludvalget godkendte ændringsforslag til udkast om at sidste sætning i første afsnit om 
cyklister s. 4 om udsigt til etablering af betalingsring, udgår uden afstemning. 
 
3. Lokaludvalget stemte om udkast til høringssvar med de to ændringsforslag 
for: 14 stemmer                imod: 1 stemme 
 
Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar med de to ændringer. 
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8.  Høring om tillæg til lokalplan 443 "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtsterminal" 
(2011-141094) 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget godkender fagudvalgets udkast til høringssvar om tillæg til 
lokalplan 443 ”udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtsterminal”.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har fået tillæg til lokalplan 443 ”Udvidelse af Nordhavn og ny 
krydstogtsterminal” i høring. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 21. oktober 2011. 

Tillægget skal muliggøre, at der opføres permanente terminalbygninger langs den nye 
krydstogtskaj. Desuden kan der opføres et udsigtstårn og en kioskbygning. Anvendelsen fastsættes 
til krydstogtsterminal, det vil sige serviceformål i tilknytning til anløb af krydstogtsskibe. 
Bygningerne kan evt. uden for krydstogtssæsonen (vinterhalvåret) midlertidigt anvendes til andre 
formål af offentlig almen karakter  såsom marked, udstilling, koncerter, idræt eller lign. 

Østerbro Lokaludvalg har tidligere i høringssvar af 18. august 2009 udtalt sig om 
terminalbygningerne og har påpeget ønsket om, at der skulle være tale om permanente bygninger, 
som uden for krydstogtssæsonen kunne anvendes til andre formål fx sport, udstillinger og lign. 
aktiviteter.  

 

LØSNING 

Fagudvalget foreslår, at lokaludvalget udtaler sig positivt om forslaget og igen påpeger ønsket om 
anvendelse af terminalbygningerne til andre formål uden for sæsonen. 

 

ØKONOMI 

Indstillingen har inden økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg. 

 

VIDERE PROCES 

Såfremt fagudvalgets udkast til høringssvar godkendes, forestår sekretariatet den videre 
sagsbehandling med afsendelse af høringssvar.  
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BILAG 
Udkast - udtalelse om tillæg til lokalplan 443 "Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtsterminal" 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar om tillæg til lokalplan 443, udvidelse af 
Nordhavn og ny krydstogtsterminal 
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9.  Høring om regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald (2011-
141087) 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at lokaludvalget meddeler teknik- og miljøforvaltningen, at lokaludvalget ikke 
har kommentarer til høring om affaldsregulativ for husholdningsaffald og 
regulativ for erhvervsaffald.  

 

PROBLEMSTILLING 

Østerbro Lokaludvalg har fået udkast til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for 
erhvervsaffald i høring. Der er frist for indsendelse af kommentarer den 20. oktober 2011. 

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde nye affaldsregulativer for 
henholdsvis husholdningsaffald og affald fra virksomheder. Til forskel fra tidligere skal de nye 
regulativer baseres på standardregulativer, der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen. 
Regulativerne skal træde i kraft senest den 1. januar 2012. 

 

LØSNING 

Fagudvalget har ingen umiddelbare kommentarer til de to udkast til affaldsregulativer, og foreslår at 
lokaludvalget meddeler dette til forvaltningen.  

 

VIDERE PROCES 

Lokaludvalget meddeler forvaltningen, at der ikke er kommentarer til de to udkast til 
affaldsregulativer.  

 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
1. Lokaludvalget godkendte at der meddeles Teknik og Miljøforvaltningen, at lokaludvalget ingen 
bemærkninger har til høring om affaldsregulativ 
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10.  Indstilling af medlem til Østerbrohusets bestyrelse (2011-135903) 
Østerbro Lokaludvalg skal vælge to medlemmer til at opstille som hhv. repræsentant og suppleant 
til Østerbrohusets brugerbestyrelse på dets generalforsamling  

 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 

1. at Lokaludvalget vælger en repræsentant for lokaludvalget, der kan stille op til 
Østerbrohusets brugerbestyrelse 

2. at Lokaludvalget vælger en suppleant for denne repræsentant, der kan stille til 
Østerbrohusets brugerbestyrelse 

 

PROBLEMSTILLING 

Bestyrelsen for Østerbrohuset er en brugerbestyrelse, og har til opgave at udstikke de overordnede 
rammer for Østerbrohusets drift med hensyn til åbningstider, lokaleanvendelse, arrangementer mv.  

Østerbro Lokaludvalg er faste brugere af Østerbrohuset, og valgte på den baggrund i ordinært møde 
den 19. januar 2010 at stille med en bestyrelsesrepræsentant til generalforsamlingen den 27. januar 
2010. Lokaludvalgets repræsentant blev på generalforsamlingen valgt til brugerbestyrelsen, og har 
siden været repræsenteret ved Juda Feldman. Da Juda Feldman ønsker at trække sig fra posten, skal 
lokaludvalget udpege ny repræsentant der ønsker at stille op til brugerbestyrelsen, samt en suppleant 
for denne. 

 

LØSNING 

Østerbro Lokaludvalg vælger to medlemmer, der kan stille op som henholdsvis repræsentant og 
suppleant til Østerbrohusets bestyrelse på dets generalforsamling. 

Valg til brugerbestyrelsen sker på en generalforsamling, hvor der vælges 6 personer til 
brugerbestyrelsen. De 6 personer vælges blandt de ”valgbare”. Østerbro Lokaludvalg opfylder 
kriterierne for valgbarhed. Det er således ikke sikkert at det medlem der stiller for lokaludvalget 
også vælges ind i brugerbestyrelsen, hvilket vil afhænge af de fremmødte repræsentanter på 
brugermødet.  

Næste generalforsamling med valg til brugerbestyrelsen finder sted onsdag den 30. november 2011 
kl. 19.00 i Østerbrohuset. 

Brugerbestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, og mødes 6-8 gange om året. 
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VIDERE PROCES 

De valgte medlemmer af Østerbro Lokaludvalg skal stille op til bestyrelsen på Østrbrohusets 
generalforsamling onsdag den 30. november 2011 kl. 19.00 i Østerbrohuset. 

 
 
BILAG 
Vedtægter for Østerbrohuset 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011 
 
  
1. Lokaludvalget valgte Dan Pedersen til at stille som repræsentant for lokaludvalget ved 
Østerbrohusets generalforsamling, uden afstemning 
 
2. Lokaludvalget valgte ingen suppleant, da ingen ønskede at stille til posten 
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12.  Eventuelt (2011-142262) 
 

 
 


