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     Østerbro d. 5. april 2008 
 
 
 
 
 
Østerbro Lokaludvalgs høringssvar på Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 401 
”Parken” med tilhørende kommuneplantillæg. 
 
Generelle bemærkninger 
Østerbro Lokaludvalg er af den opfattelse, at planerne for den kommende multihal er af så 
gennemgribende karakter for lokalområdet, at det er nødvendigt med udarbejdelse af en helt ny 
lokalplan. Lokaludvalget finder endvidere, at det fremlagte forslag til ”tillæg” til lokalplanen er 
meget vanskeligt at læse og forstå, mht. hvad der er det nyt og hvad der i forvejen er gældende, og 
det er et spørgsmål om ikke et sådant ”tillæg” er i strid med planlovgivningen. 
 
Samtidig vurderer Lokaludvalget, at forslaget kan få negative konsekvenser for miljøet i 
nærområdet, primært pga. en øget trafikal belastning.  
 
Østerbro Lokaludvalg deler således ikke Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse af, at dette er et 
projekt, der ikke "i størrelse og omfang, samt i forhold til lokalplanområdets nuværende udformning 
og karakter vurderes at få væsentlig negativ indflydelse på dette eller omkringliggende bebyggelser 
eller områder". 
 
Lokaludvalget vil derfor igen pointere nødvendigheden af, at man gennemfører en egentlig 
miljøvurdering af projektet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Trafikale konsekvenser 
Østerbro Lokaludvalg mener jf. ovenstående, at det er nødvendigt med en samlet vurdering af de 
trafikale konsekvenser for området.  
 
En vurdering der ser såvel parkering, som støjgener og luftforurening i et bredere perspektiv, og 
som også tager højde for de mange øvrige aktiviteter og arrangementer i området, bl.a. på det nye 
Østerbro Stadion, i Parken samt i Fælledparken.  
 
I den sammenhæng er Østerbro Lokaludvalg yderst bekymrede for, at det såkaldte "flexområde" på 
Øster Allé risikerer at ende som permanent parkeringsområde, frem for det fleksible 
aktivitetsområde, det er hensigten at skabe. 
 
Idræts- og bylivet på Østerbro 
Først og fremmest forventer Østerbro Lokaludvalg, at planerne om en multihal ikke får 
konsekvenser for den planlagte modernisering af Østerbro Stadion. 
 
Som udgangspunkt, og som tidligere nævnt i lokaludvalgets forhøringssvar, mener vi at den 
kommende multihal kan blive til gavn for bylivet på Østerbro, men vil stadig gerne have belyst 
hvorledes den kan tilgodese idrætslivet generelt på Østerbro. 
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Østerbro Lokaludvalg ser gerne, at lokale grupper og foreninger kan få mulighed for at udnytte 
hallen i de perioder, hvor Parken Sport & Entertainment ikke gør brug af den. Lokaludvalget lægger 
stor vægt på styrkelse af breddeidrætten, og ønsker derfor at de lokale organisationer og 
idrætsudøvere sikres adgang til hallen på fordelagtige vilkår, hvad angår booking og priser. 
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen   Jesper Madsen 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff.. Fagudvalget for teknik og miljø 
 


