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HØRINGSSVAR FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG VEDR. 

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 15. 

Amager Vest Lokaludvalg takker Center for Byudvikling for at blive 

inddraget i udviklingen af Kommuneplan 15.  

 

Lokaludvalget bifalder, at Kommuneplanen har fokus på at styrke de 

nuværende og kommende københavnernes livskvalitet. Vi mener også det 

er vigtigt at værne om de velfungerende rammer. Her tænker vi særligt på 

Amager Fælleds herligheder. Vi erkender at byudvikling er vigtigt og 

nødvendigt, specielt set i lyset af, at København oplever en stor 

befolkningstilvækst. Der skal være plads til os alle sammen. Skolernes 

friareal, områder til sportslig aktivitet og andre rekreative formål er 

særdeles vigtige for byen. Men Amager Fælleds vilde natur er netop noget, 

der gør København unik og som er tiltrækkende for mange borgere. Selv i 

et byudviklingsperspektiv, mener vi, at det vil være ubærligt for byen at 

inddrage mere af Amager Fælled. 

 

Vi har noteret os, at ordet bæredygtig ofte anvendes i Kommuneplanen i 

forbindelse med den kommende byudvikling. Byen skal have bæredygtige 

bygninger, bæredygtig vækst, være socialt bæredygtig osv., dette er svært 

for os at være uenige i, vi er dog meget mere interesseret i hvordan præcist 

man når frem til dette. I forbindelse med det undrer det os, at man 

nedsætter parkeringsnormen fra 1:200 til 1:150 i tætbyen og 

byudviklingsområderne. Dette mener vi ikke bidrager til at Københavns 

Kommune bliver CO2-neutrale om 10 år. 

 

Lokaludvalget bemærker også, at idet rammen B4 for bebyggelsesforhold 

udgår, får Amager Fælledkvarter mulighed for at bygge tættere og op til 6-7 

etager. Dette syntes vi er alt for højt i arkitektonisk og landskabelig 

sammenhæng lige ud til byens største naturområde Amager 

Fælled/Kalvebod Fælled.  

                         

Lokaludvalget støtter en fastholdelse af den overordnede detailhandel 

struktur. Derved håber vi, at kommunen vil være opmærksom på, at en 

mulig detailudvidelse på Amager ikke sker på bekostning af detailhandlen på 

Amagerbrogade. 

 

 

Med venlig hilsen 
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