godthåbsvej

Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg
Borgerrepræsentationen har den 23. maj 2013 vedtaget
forslag til lokalplan Godthåbsvej med tilhørende forslag
til kommuneplantillæg.
Kommunen har besluttet at sende forslagene i offentlig
høring i et udvidet høringsområde. Høringen forløber fra
den 18. september til den 13. november 2013. Planerne
har været i offentlig høring fra den 3. juni til den 3. september 2013 i et mindre høringsområde

Til indsigerne i forbindelse med høringen for
lokalplan ”Godthåbsvej”.

•
•
•
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øring af lokalplanforslaget
Københavns Borgerrepræsentation har
den 23. april 2013 besluttet at offentliggøre et forslag til lokalplan ”Godthåbsvej”
med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

H

Planforslagene var i offentlig høring til
den 3. september 2013. Kommunen har
valgt at udvide høringsområdet og planerne sendes ud i det udvidede høringsområde indtil den 13. november 2013
Indsigelserne fra den tidligere høring og
fra det udvidede høringsområde vil efter
den 13. november 2013 samlet indgå i den
videre behandling af forslagene.

er kan du se materialet:

På planens hjemmeside og kommunens
høringsportal kan du hente materialet
På hjemmesiderne kan du se og hente
forslagene. Har du allerede indsendt et
høringssvar i den tidligere høring, er det
ikke nødvendigt, at indsende et høringssvar på ny.
Indtil den 13. november 2013 vil der være
fremlagt et læseeksemplar af materialet,
herunder referat af den politiske behandling i:
• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

•

Du kan bestille planforslagene skriftligt
eller telefonisk hos Teknik- og Miljøforvaltningen - Center for Bydesign.
Enhver har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige
høringssvar fra denne og den tidligere
høring vil indgå i den videre behandling.

www.kk.dk/lokalplanforslag
På hjemmesiden kan du se og downloade
forslaget.

Lokalplanområde
Tidligere høringsområde

øringssvar
På Københavns Kommunes høringsportal www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner
har du mulighed for at sende et høringssvar.

Udvidet høringsområde

H

Planforslagene er i offentlig høring i et
udvidet høringsområde fra den 18. september til den 13. november 2013

Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.
Kulturstationen Vanløse, Jernbane
Allé 38

Høringssvar kan endvidere sendes til:
Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf.: 33 66 33
66.
Materialet kan tillige fås ved henvendelse til samme adresse.
E-mail: bydesign@tmf.kk.dk

Det tidligere høringsområde er tegnet
ind med hvid streg.
Det udvidede høringsområde er vist med
stiplet linje og omfatter tre adresser nord
for lokalplanområdet, matriklerne syd for

lokalplanområdet i bunden af den karré,
lokalplanområdet ligger i og de to sidste
matrikler langs Frederiksgårds Allé mod
hjørnet af Frederiksgårds Allé og Himmerlandsvej.

