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Høringssvar om Lokalplan Borgervænget II 

Østerbro Lokaludvalg har følgende bemærkninger til Lokalplanforslag 
Borgervænget II: 
 
Kommunen ønsker en forhøjelse af bebyggelsesprocenten for området 
til 150, fordi området ligger stationsnært.  
 
Generelt er det Lokaludvalgets opfattelse, at man ikke bør fremme 
bebyggelse af de få endnu ikke fuldt udbyggede grunde, der findes på 
Østerbro. Østerbro er et af Københavns største og tættest bebyggede 
byområder med kun ganske få ledige arealer. Man bør i stedet gemme 
byggemulighederne til der opstår et behov for at tilføre bydelen nye 
institutioner og aktiviteter. Generelle byggeønsker på Østerbro må 
henvises til Nordhavnen.  
Da der ikke er nogen, der har ønsket at bygge inden for 
lokalplanområdet, ser Lokaludvalget ingen grund til at forhøje den 
nuværende bebyggelsesprocent. 
 
I planen tillades parkering etableret andetsteds i kvarteret. Denne 
tilladelse bør fjernes. Parkering må og skal etableres på egen grund. 
Der er endda rigelig plads hertil. 
 
Hvad angår området omkring Kollektivhuset i vest, bakker Østerbro 
Lokaludvalg op om ejeren af Kollektivhuset, der ønsker almindelige 
familieboliger i blanding med handicap boligerne. Et ønske som også 
kommunen gerne vil imødekomme. En omdannelse af områdets 
anvendelse til helårsboliger med mulighed for serviceerhverv i stuen 
kan derfor støttes.  
 
Den gule murstensbebyggelse øst for kollektivhuset fungerer i dag 
som en blanding af boliger og forskellige former for administration og 
institutioner. En omdannelse af området til de i lokalplanforslaget 
fastlagte anvendelsesbestemmelser synes derfor yderst rimeligt   
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Området med Meteorologisk Institut bør ændres til serviceerhverv, da 
et meteorologisk institut ikke kan betragtes som offentligt formål, 
institutioner og fritidsformål, som området nu er udlagt til. 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving                           Linda Christensen  
ff. Østerbro Lokaludvalg             ff. fagudvalget for teknik og miljø 


