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Pressemeddelelse: Amager Vest Lokaludvalg sympatiserer med modstanderne af byggeri på Amager 
Fælled   
 
Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) er opmærksom på den opståede situation med uklarheder, retssager, 
påbud om byggestop og i det hele taget den massive modstand, der er blandt borgerne mod byggeriet 
Vejlands Kvarter/Fælledby på Amager Fælled. I situationen ønsker AVLU at udtrykke sin sympati med de 
mange bestræbelser på at undgå byggeriet. 
 
Allerede i forbindelse med bebyggelsesprojektet ”Amager Fælled Kvarter”, omdøbt til ”Ørestad Fælled 
Kvarter” på strandengsområdet på Amager Fælled for fem år siden var Amager Vest Lokaludvalg imod, at 
der blev bygget på fælleden. Lokaludvalget ønskede ”at bevare fælleden, som den er, så den unike og vilde 
natur kan nydes af alle, nuværende og kommende borgere”, som det står skrevet i udvalgets ”Bydelsplan 
for Amager Vest 2017 – 2020”. Amager Fælled er med sin vilde natur enestående i sin udstrækning og som 
led i bevarelse og udvikling af biodiversiteten, som prioriteres højt af Københavns Kommune. 
Biodiversiteten er betydende faktor for nedbringelse af CO2 og klimastabiliserende.  
 
Holdningen i lokaludvalget om at bevare fælleden som naturområde er uændret opretholdt og klart 
formuleret i udvalgets seneste høringssvar af 15. januar 2021 vedrørende den vedtagne lokalplan for 
byggeriet på Lærkesletten og Tornsangerland ved Vandrehjemmet på fælleden ved Vejlands Allé. 
 
I høringssvaret gør lokaludvalget ikke bare opmærksom på de betydelige ødelæggelser af naturen, som 
byggeriet og den afledte effekt af den vil få for fælleden, men også på de fejl, mangler og 
utilstrækkeligheder, der er i lokalplanen og dertil hørende VVM-undersøgelse og miljøkonsekvensrapport. 
Lokaludvalget finder det endvidere påfaldende, at kommunen ikke validerer borgernes store modstand 
mod projektet. En modstand der baserer sig på ødelæggelse af floraen og faunaen, herunder fredede 
dyrearter og på begrænsning af helsebringende natur så tæt på storbyen. I borgernes modstand peges 
endvidere på det folkesundhedsmæssige perspektiv ved permanent opstigende giftige luftarter, der er 
kræftfremkaldende, fra undergrundens store lossepladsfyld samt på projektets utilstrækkelige forslag til 
trafik- og skybrudsløsninger og ikke afprøvede afværgeforanstaltninger i bebyggelsesprojektet. 
 
Efter arbejdet med byggemodningen er sat i værk af selskabet Fælledby i den forløbne sommer, er 
modstanden mod byggeriet fortsat og øget betragteligt. Bl.a. med indsigelser mod byggeriets lovlighed. I 
den forbindelse er det af Byretten stadfæstet kendelse om, at byggeriet stoppes indtil yderligere 
undersøgelser af dets lovlighed er foretaget i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
I situationen og med lokaludvalgets holdning til at værne om naturen, de grønne områder, biodiversiteten 
og folkesundheden i København og på Amager vil Amager Vest Lokaludvalg stærkt opfordre til, at 
bebyggelsesprojektet Vejlands Kvarter/Fælledby på Amager Fælled tages op til grundig fornyet overvejelse 
og skrinlægning i Københavns Borgerrepræsentation, ”By&Havn og PensionDanmark. 
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