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SVAR FRA AMAGER VEST LOKALUDVALG VEDRØRENDE FORSLAG TIL 
TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 158 ”AMAGERBROGADE” 
 
Amager Vest Lokaludvalg takker Center for Bydesign for at blive 
inddraget i høringen om lokalplan for Amagerbrogade. Lokaludvalget 
påskønner, at forbuddet mod liberale erhverv på den nordlige del af 
Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til Tingvej/Frankrigsgade 
bevares. Området har et velfungerende butiksliv, særligt i kraft af sin 
nærhed til Christianshavn, Holmbladsgade og Amager Centeret.  
Herudover ser lokaludvalget nødvendigheden af at udvide 
anvendelsesmulighederne i stueetagen i de sydlige dele af Amagerbrogade, 
fra Englandsvej til Sundbyvester Plads, med muligheden for at etablere 
liberale erhverv. Vi bifalder løsningen med at opdele handelsgade i en sydlig 
del, der tillader liberale erhverv og en nordlig del, som ikke tillader liberale 
erhverv, da der er en væsentlig forskel på by- og butikslivet i den nordlige 
og sydlige del af Amagerbrogade.  
 
Lokaludvalget værdsætter den nye vejledning i opsætning af skilte og 
reklamer for butiksejere. Dog er der adskillige eksempler på facader på 
Amagerbrogade, der ikke kan leve op til disse anvisninger. Vi opfordrer 
Københavns Kommune til at håndhæve egne regler overfor de butiksejere. 
Særligt bør der gøres en indsats overfor de butikker der helt lukker sig mod 
gadeplan.   
 
Amager Vest Lokaludvalg støtter op om både Helhedsplanen for Ny 
Amagerbrogade og det nye forslag til tillæg for Lokalplan for 
Amagerbrogade, men vi mener fortsat at der ligger en stor uløst opgave i at 
regenererer bylivet på handelsgaden Amagerbrogade. Ideen om en 
kvartermanager er god, men rollen og økonomi for denne stilling er fortsat 
uvis. Vigtige intentioner fra Helhedsplanen om aktivering af de brede fortov 
og byrum syntes at forsvinde i en rolle der endnu ikke har vedhæftet en 
økonomi.  
 
Med venlig hilsen 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 
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