
 

Kære Ninna Hedeager Olsen 
  
Gennem de seneste 8 år har der været mange sager, som har vist, at det gamle Nordvest er 
under stærkt pres. Autopark Nordvest på Provstevej 5, Bispevej 5 og 8, Rentemestervej 17, og 
nu hjørnet af Frederiksborgvej/Provstevej. Fælles for dem alle er, at forandringerne har været 
til gavn for en investor, og ikke er i tråd med områdets behov og ønsker. Alle sager er indenfor 
lokalplanen 261s område, en lokalplan, som er så vagt defineret, at den har kunnet gradbøjes i 
alle vinkler. To af sagerne endte i Planklagenævnet, og borgerne fik medhold. 
  
Lokaludvalget har lyttet til borgerne i lokalområdet, og har gennemført flere debatter med 
politikere og fagfolk om emnet, byvandringer, lavet videoer, høringssvar, skrevet breve til jer 
og dukket op til foretræde. Borgerne har skrevet massive mængder af høringssvar og lavet 
facebookgrupper med ”bevar autopark” og ”bevar fuglereden”.  
 
Det er nu tid til at lytte, overveje og forandre. 
  
Bispebjerg Lokaludvalg vil opfordre Teknik og Miljøudvalget til at skrotte lokalplan 261 i 
København Nordvest fra 1995.  
  
Lokaludvalget har bedt en ekspert om at udtale sig på et fagligt grundlag om Lokalplan 261, 
og hvorvidt denne plan er administrativt operativ – det korte svar er nej. I kan læse den fulde 
forklaring i vedhæftede notat om lokalplan 261. 
  
Dette er derfor en opfordring til både at sætte en stopper for den aktuelle dispensationssag 
vedrørende karréhjørnet Frederikssundsvej 70/Provstevej og at sætte gang i udarbejdelse af 
en fremsynet helhedsplan for området.  
 
Lokalplan 261 fra 1995 er en udtjent rammeplan. Vi trænger til en ny plan, der kan udfrie de 
linjer, som den netop vedtagne kommuneplan lægger op til. Det skal nævnes, at 
Kommuneplanen af os vurderes at være helt i tråd med de lokale ønsker om fokus på bevaring 
af kulturarv, af de mange små arbejdspladser, af identitet, at skabe plads til det grønne, og at 
sikre en boligmasse med forskelligartede boligformer. 
  
I opfordres derfor til at lade udarbejde et budgetnotat til overførselssagen, så der kan findes 
de nødvendige resurser til at få udarbejdet en ny og tidssvarende lokalplan. Det er sidste 
chance for at redde Nordvest! 
 
Bispebjerg den 28. april 2020. 

Med venlig hilsen 

 
Alex Heick 
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg 
 


