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Høringssvar - Lokalplanforslag "Nokken" 

Amager Vest Lokaludvalg takker Teknik- og Miljøforvaltningen for at blive 

inddraget i arbejdet med lokalplanforslag ”Nokken”. Vi er positive overfor 

det fremlagte forslag, og finder, at der er mange gode hensigter i den. 

 

Vi mener, at lokalplanforslaget og Nokkens interesser stemmer overens, og 

bakker op om at bevare Nokken, som den fremstår i dag.  

 

Vi mener, at den uhindrede adgang for offentligheden er en forudsætning for 

lovliggørelsen, og støtter ideen om en fælles offentlig sti. Vi mener, at det er 

i Nokkens interesse at få vist området frem for offentligheden med henblik 

på fremtidig bevarelse.  

 

Vi mener dog ikke, at opfyld er en god idé for at få etableret stien. Dels er 

det en meget indgribende løsning, og dels er der en risiko for, at stien bliver 

for oplagt at cykle på, da lokalplanen muliggør en tre meter bred sti. Vi 

mener, at en sti på godt en meters bredde vil være bedre egnet som gangsti, 

og jo mere stien følger vandkantens forløb, jo hyggeligere og mindre 

cykelegnet vil den være. 

 

Vi foreslår derfor at etablere en kombination af en træbrygge og trampesti i 

forlængelse af stien syd for lodderne, således at trampestien forlænges syd 

for de seks lodder nordpå indtil Bellevue. Dertil foreslår vi at anlægge en 

træbrygge nord for Bellevue op til roklubområdet, der samtidig bevarer 

ophalerpladsen. 

 

Vi vil desuden gerne påpege, at vi deler Grundejerforeningen Artillerivej 

Syds (GAS) opfattelse af, at broen over vigen bør placeres som skitseret på 

tegning nr. 4 side 56 i lokalplan 410 som mulig stibro. 

 

Med en udbygning af vandtilførslen og offentlig kloakering er betingelserne 

for at tillade begrænset overnatning også i vinterhalvåret til stede, til gavn og 

glæde for beboerne. Området har problemer med vand og mangel på dræn 

især ift. skybrud. Jorden er dog så leret og kompakt, at dræn har vist sig 

utilstrækkeligt. Vi opfordrer derfor til, at der udarbejdes en grundig plan for, 

hvordan regnvand kan afledes på tilstrækkelig vis. 

 

 

Med venlig hilsen 
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