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     Østerbro d. 11. december 2007 
Til 
Københavns Kommune 
Økonomiforvaltningen 
Center for Byudvikling 
Rådhuset 
1599 København V 
 
 
Høringssvar om Koncept for bydelsplanlægning i Københavns Bydele – ’10 i én’ 
 
Østerbro Lokaludvalg ser bydelsplanlægningen som et ganske væsentligt samlingspunkt for 
borgernes ’nærhed’ til kommunale beslutninger. 
Derfor vil det også styrke processen hvis BR giver bydelsplanerne en reel betydning som 
rammeplan, der skal adresseres i forbindelse med politiske beslutninger.  
 
• Bydelsplanen på Østerbro skal formulere principper for Østerbro Bydels fremtidige udvikling og 

se dem i sammenhæng med principper for byens udvikling. Visionen skal dog virke begge veje, 
så den får ledende betydning både lokalt og centralt.  

 
• Østerbro Lokaludvalg opfatter bydelsplanlægningen som et vigtigt redskab til at udvikle, styrke 

og kvalificere relationen mellem borgerne på Østerbro, Lokaludvalget og Københavns Rådhus. 
Lokaludvalget er derfor klar til at sætte gang i en større lokal dialogproces i bydelen – og gerne 
med eksperimenterende metoder. 

 
• Bydelsplanerne bliver både strategiske i dets valg af principper og konkrete i temaform. De skal 

således kunne anvendes både som værktøj og tematisk ledetråd i udviklingen af projekter for 
den enkelte bydel (såvel færdigformulerede som kommende og ønskelige). 

 
 
Lokaludvalget er helt enigt i, at bydelsplanlægningen er noget nyt, og at der derfor bør gives plads 
til eksperimenter og overvejelser om, hvordan bydelsplaner og andre planer kan komme til at 
hænge bedst muligt sammen. 
Derfor bør også samspillet mellem plantyperne og den øvrige kommunale planlægning være 
forsøgspræget. 
 
• Bydelsplanlægningen bør være på et kvalitativt niveau der gør det muligt at påvirke 

kommuneplanlægningen og sektorplanlægningen. Lokaludvalget ser derfor gerne at samspillet 
mellem bydelsplanerne og den øvrige kommunale planlægning beskrives nærmere.  

 
• Lokaludvalget tilslutter sig, at bydelsplanen følger hovedperspektiverne i den 4-årige 

planstrategi. Bydelsplanen bør således denne gang følge hovedlinjerne i planstrategi 2007 – 
men desuden kunne rumme en række synspunkter eller et tema, der kan sigte på kommune 
planstrategi 2011.  

 
• Også bydelsplanen bør logisk nok revideres hvert 4. år. 
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Det foreslåede bydelskatalog, med den skitserede bredde i indholdet, lever op til forventningerne. 
Lokaludvalget fortolker det foreslåede afsnit om forvaltningernes deltagelse i bydelsplanlægningen 
således:  
 
• Den tværfaglige gruppe af nøglepersoner med deltagelse fra de for den enkelte bydels 

diskussioner relevante centre/forvaltninger får en væsentlig rolle. Nøglepersongruppen skal 
medvirke til at katalogets indholdspunkter bliver realisable.  

 
• Det er nødvendigt for et reelt stykke arbejde at kende distrikternes syn på hvor i bydelen der er 

styrker, svagheder og udfordringer. Det forudsætter bl.a., at Økonomiforvaltningens plandata 
for hver bydel kan suppleres af distriktsforvaltningerne, efter behov.  

 
 
Østerbro Lokaludvalgs holdning til processen og den politiske efterbehandling: 
 
• Der må tages forbehold over for, om bydelsplanens temaer skal forhåndsprioriteres helt eller 

delvist. Det er brug for en nærmere diskussion under den faktiske bydelsplanlægning for at 
afklare, hvad der er hensigtsmæssigt.  

 
• Når bydelsplanerne ligger som forslag fra det enkelte lokaludvalg, bør disse forslag kunne 

kommenteres af tilgrænsende lokaludvalg – ganske som planloven giver nabokommuner ret til 
indsigelse mod planforslag af betydning for nabokommunen. I denne første planrunde med tre 
bydele foreslås, at der bliver mulighed for gensidig kommentering mellem de tre lokaludvalg på 
de tre bydelsplaner.        

 
• Den foreslåede afsluttende evaluering efter politisk behandling af alle 10 bydelsplaner er 

vældig relevant – så relevant, at lokaludvalgene bør deltage, men det er vel også tanken?! 
  
 
Østerbro Lokaludvalg tager som udgangspunkt at bydelsplanen ikke bare anses for at være en 
samling gode ønsker, men får reel betydning for BR- beslutninger. Uanset at bydelsplanen i 
forslaget ikke får nogen bindende kraft, ikke bliver en del af kommuneplanen, men en områdeplan.  
 
Konceptets grundlæggende svaghed er nok den hurtige fremgangsmåde, som risikerer at svække 
det kvalitative og fagligt relevante input til bydelsplanerne.  
 
Meningsfuld og seriøs lokal dialog der udmøntes i en gennemarbejdet lokal forankret bydelsplan 
bør kunne påvirke fx kommuneplanens rammebestemmelser m.fl. og betragtes som en 
rammeplan, der bør adresseres i forbindelse med politiske beslutninger af relevans for bydelen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
Axel Thrige Laursen 
ff. Østerbro Lokaludvalg 
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