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Høringssvar til ændringer i forslaget til Kommuneplan 2019 

 

Nordhavn 

Nordhavn Naturvenner ønsker, at Nordhavn får en naturpark på 100 ha, og har til kommuneplan 

2019 indsendt forslag hertil med forslaget til Nordhavn Naturpark (Kan ses på: 

https://nordhavns-naturvenner.dk/).  

Da planerne for en del af området for naturparken først skal fastlægges endeligt senere, er det 

væsentligt, at der ikke indtil da træffes beslutninger til bebyggelser m.m., der kan blive hindringer 

for en Nordhavn Naturpark.  

En sådan hindring indgår muligvis i det ændringsforslag, der fremsættes for Nordhavn i området 

med kommuneplanrammen H1* R19 H.2.6. I den angives, at der kan bygges 4.500 m2  boligbebyg-

gelse i forbindelse med ØTC-hallen (Tunnelelementfabrikken). Det er ikke i ændringsforslaget 

præciseret, hvor der kan bygges. 

Hele området øst for ØTC-hallen indgår som et essentielt område for Nordhavn Naturpark og lige-

ledes en del af området op til ØTC-hallen mod vest. Det vil være til stor skade for området som 

naturpark, hvis der bygges der. Øst for vil den komme til at ligge som en blok mit i Nordhavn 

Naturpark og vest for vil den lægge beslag på et grønt område, der er bedre brugt til aktiviteter. 

Vi skal derfor kraftigt opfodre til, at det præciseres, at de 4.500 m2  boligbebyggelse ikke kan 

placeres inden for området for Nordhavn Naturpark.  

 

Der gives i forslaget til kommuneplanændringer mulighed for, at UNICEF kan udvides. Vi vil også 

her opfodre til, at placeringen præciseres, og således at udvidelsen ikke må ske vest for UNICEF 

bygningen. Sker det vil den gå ind i det foreslåede naturparkområde. 

 

Med venlig hilsen  

Knud Erik Hansen 
 
Talsperson for Nordhavns Naturvenner 
Næstformand, Danmark Naturfredningsforening København 
40 40 43 44 – mail@nordhavns-naturvenner.dk 

Allan Marouf 
 
Formand Østerbro Lokaludvalg 
21 49 31 88 - allan.Marouf@hotmail.com 

 

Nordhavns Naturvenner består af 10 grønne/lokale organisationer: Danmarks Naturfredningsforening København, Østerbro Lokaludvalg, 

Friluftsrådet København, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, NOAH, Verdens Skove, Østerbro Havnekomite, 

Miljø-punkt Østerbro og Østerbro Lokalråd.  


