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Københavns Kommune 
Teknik og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Postboks 447 
1505 København V 
E-mail: bydesign@tmf.kk.dk 
 
 
 
 
 
    Østerbro d. 8. sept. 2009 
 
                                                                                                                              
Høringssvar til "Hjørringgade" - forslag til tillæg nr.1 til lokalplan 
nr. 306 
 

 
 
Generelt 
Forslaget går imod Østerbro Lokaludvalgs tidligere udtalelse om passende placeringer 
for højhuse på Østerbro, og Østerbro Lokaludvalg vedlægger derfor denne som bilag. 
Lokaludvalget kan således ikke tilslutte sig, at der muliggøres opførelse af et højhus 
indenfor lokalplanopmrådet. 
 
Miljø og trafik 
Østerbro Lokaludvalg har tidligere bedt om indsigt i miljøscreeningen for 
hotelbyggeriet, hvilket ikke er blevet efterkommet. Anledningen var, at der efter 
lokaludvalgets opfattelse bør udarbejdes en miljøvurdering for hotelbyggeriet (efter lov 
om miljøvurdering af planer og programmer), som bl.a. vurderer det visuelle udtryk, den 
trafikale merbelastning samt konsekvenser for naboejendomme (f.eks. tab af lys og 
udsigt). Dette er fortsat lokaludvalgets opfattelse.  
 
Hvad angår trafikbelastningen, så mener Østerbro Lokaludvalg i øvrigt, at det 
foreliggende projekt ikke bør vurderes isoleret men ses i sammenhæng med den 
forholdsvist omfattende byudvikling, der planlægges i nærområdet, bl.a. i Nordhavn og 
på Marmormolen.  
 

Borgerinddragelse 
Østerbro Lokaludvalgs høringssvar afspejler de meninger der fremkom på borgermødet d. 1. 
september 2009.  
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I indstillingen til TMU har teknik- og miljøforvaltningen anslået, at hotelbyggeriet vil 
medføre ca. 100 ekstra bilture dagligt til og fra området. Hvis man f.eks. sammenligner 
med, hvad et tilsvarende antal kvadratmeter boligbyggeri ville medføre, er dette efter 
lokaludvalgets opfattelse en betydelig mængde ekstra trafik.    
 
Bebyggelsesprocent 
Det bør fremgå af lokalplantillægget, hvorvidt den i lokalplanen fastsatte 
bebyggelsesprocent på 165 for hele lokalplansområdet stadig er gældende.  
 
Energi 
Østerbro Lokaludvalg foreslår at ordlyden i §7 vedrørende lavenergi ændres til ”Ny 
bebyggelse skal udføres således, at den klassificeres efter laveste energiklasse i henhold 
til gældende bygningsreglement”. Denne formulering er mere fremtidssikret og i øvrigt 
anvendt i andre aktuelle lokalplansforslag, f.eks. vedr. Marmormolen.  
 
Parkering 
Østerbro Lokaludvalg mener, at den i lokalplanen fastsatte parkeringsdækning skal 
nyetableres i konstruktion indenfor lokalplanens område for at undgå yderligere 
konkurrence om de i forvejen eksisterende P-pladser. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Axel Thrige Laursen   Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for Teknik og Miljø 
 
 
 


