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Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. Supple-
rende høring - forslag til København Kommuneplan 
2019 
 

Vi har kommentarer til to af emner i den supplerende høring: 

 
Nuuks Plads 
Nørrebro Lokaludvalg ser med stor tilfredshed på, at kommunen har 
hørt på de lokale protester mod det tidligere foreslåede projekt og at 
planforholdene for Nuuks Plads nu ændres fra 11.700 til 10.000 etage m2 
og at højden reduceres fra 75 til 24 m. 

 

Rovsinggade 
Lokaludvalget har i den oprindelige høring ønsket at Rovsinggade blev 
udnævnt til byudviklingsområde, det ønske står vi ved – evt. ved at om-
rådet udpeges som C3-område. Indtil det sker er vi dog tilfredse med at 
området 855 omlægges fra et E2 til et E1-område.  

Her er hvad vi har skrevet i vores tidligere høringssvar: 

Lokaludvalget finder det rigtig interessant at den sydlige del af planom-
rådet (syd for Vermundsgade) Rovsinggade / Vingelodden (plannr. 
855) ønskes ændret af ejerne. Og lokaludvalget ser gerne at området 
(sammen med DSB’s areal, plannr. 796) lægges ind i KP19 som byud-
viklingsområde. 

Først og fremmest fordi transformationen af området er i fuld gang – de 
autoforhandlere, som bor der, er i gang med at flytte ud. Derfor er det 
også nu at den fremtidige anvendelse af området skal planlægges. 

Men også fordi lokaludvalget ser mange muligheder for at udvikling af 
området kan tilføre Nørrebro meget. Med udvikling af området kan der 
etableres en ny skole i en del af Nørrebro, hvor behovet er stort, der 
kommer boliger / ungdomsboliger, som der er behov for, der vil være 
mulighed for at etablere opdateret erhvervsbyggeri. Nye grønne arealer 
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og sportsfaciliteter. Byen mangler også billige boliger, vi ser derfor også 
frem til at 25 % af boligerne er almene. 

Det er vigtigt at der etableres en gang- og cykelsti fra Mimersparken og 
gennem det nye område og frem til Lersø Park Allé, optimalt til Lyngby-
vej. 

Området ligger stationsnært, vi har derfor også vendt muligheden for at 
kunne dedikere området som en bilfri bydel, og i øvrigt at udpege om-
rådet som en forsøgsbydel, hvor fremtidens København kan tegnes. 

 

Venlig hilsen 

Mogens Petersen 
Formand for Nørrebro Lokaludvalg 

 

 


