
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2019 

I medfør af lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 nr. 1157 af 1. juli 
2020, foretages følgende ændringer:  

For B3*-rammen (plannr. R19.B.1.3), som er vist på kort A, ændres den særlige 
bemærkning til:  
”Der skal etableres støjvold og/eller andre afskærmende foranstaltninger langs 
det afgrænsende T*-område. Der kan i lokalplan fastlægges bestemmelser, som 
tillader bebyggelse med en bygningshøjde på op til 30 m. På ejendommen 
matr.nr. 650bt, Christianshavns Kvarter, København, kan der i lokalplan tillades 
bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 150.”  

B3*-rammen tildeles nyt plannummer R19.B.1.3.T1. 

Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. marts 2022. 

Center for Byudvikling den 15. marts 2022. 

Kort A: Ændrede kommuneplanrammer. 
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