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Vi har den 14. juni 2022 med supplerende materiale fra den 30. juni
modtaget ansøgning fra PARKEN Sport og Entertainment A/S om
gentagelse af kortvarig indretning af parkeringsareal mellem Parken og
Brumleby til publikumsområde med forskellige faciliteter for tilskuere, der
venter på at kunne komme ind på stadion.
Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en
virksomhed, der kan blive berørt af det ansøgte, idet det ansøgte kræver
dispensation fra lokalplan nr. 401 ”Parken”.

Ejendomsadresse:
Per Henrik Lings A 2
Ejendomsnummer:
991652

Du har derfor mulighed for at komme med bemærkninger, inden vi træffer
afgørelse.
På de følgende sider kan du læse uddybende om:
1. Byggeprojektet og lokalplanen ........................................................................ 2
2. Lovmæssige rammer ........................................................................................ 3
3. Lovhensyn ved dispensationer fra lokalplaner .............................................. 4
4. Sådan sender du eventuelle bemærkninger ................................................. 6
5. Det videre forløb................................................................................................ 6
Frist for dit svar
Hvis du ønsker at komme med bemærkninger, skal vi have dem senest den
5. august 2022.

236678723

Hvis du har spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte
byggesagsbehandler Torben Kjærgaard Høj på mail CX48@kk.dk.
Venlig hilsen
Jonas Bondegaard Elkjær
Administrativ byggesagsbehandler
Område for Bygninger

Område for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504 København V
Kundecenter
Njalsgade 13
2300 København S
Telefon
33 66 33 66
Direkte telefon
33 66 52 00
E-mail
bygninger@kk.dk
www.kk.dk

1. Byggeprojektet og lokalplanen
Hvordan ser projektet ud?
Publikumsfaciliteter ved 14 kampe i Parken i 2022
I forbindelse med fodboldkampe i Parken har PARKEN Sport og
Entertainment A/S søgt tilladelse til at etablere et område, hvor publikum,
der venter på at komme ind på stadion, kan opholde sig og i den
forbindelse kortvarigt opstille publikumsfaciliteter.
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Nogle af de ansøgte faciliteter kræver dispensation, da de opstilles på et
areal, der jf. lokalplanen skal friholdes for bebyggelse. Vi betragter telt,
containere på terræn og flere af de oppustelige legeredskaber, der ønskes
opstillet, som konstruktioner, der går ind under begrebet bebyggelse.
Teltet har et areal på ca. 250 m², der er næsten 5 m til kip og facadehøjden
er 2,5 m. Der opstilles 10 og 20 fods containere på terræn, der anvendes til
bar og salg af merchandise. De oppustelige legeredskaber, vi vurderer, kan
forudsætte dispensation, er en overdækket hoppeborg og et redskab, der
klatres på, som begge er ca. 6 m høje.
Arealet, der ikke må bebygges, ligger mellem Parken og Brumleby. Når der
ikke er kamp i Parken anvendes arealet til parkering. Parkeringspladserne er
forudsat i forbindelse med byggeriet, og derfor skal der også dispenseres
fra lokalplanens bestemmelse om parkering.
Der søges om 3 forskellige opstillinger alt efter hvor mange deltagere
ansøger forventer, der vil gøre brug af faciliteterne. Der er en ”Stor”
opstilling ved 6000 – 8000 deltagere, en ”Mellem” ved 3000 – 6000 og en
”Lille” ved 1500 – 3000 (se bilag side 6 – 11).
Det er kun ved ”Stort” og ”Mellem” opstilling, at der indgår et telt. Ved
”Stor” opstilling er der lidt flere foodtrucks og legeredskaber end ved
”Mellem”, og ved ”Lille” opstilling er der hverken telt eller børneområde.
Legeredskaberne er ved ”Lille” opstilling begrænset til 3 penna baner og 1
oppustelig dartskive (se bilag side 15). ”Lille” opstilling kræver dispensation
til at anvende parkeringsarealet til publikumsfaciliteter, og evt. dispensation
til opstilling af container med salg af merchandise. ”Stor” og ”Mellem”
opstilling kræver både dispensation fra bestemmelsen om placering af
bebyggelse og bestemmelsen om parkering.
Der søges tilladelse til, at der i forbindelse med 14 fodboldkamp i Parken i
perioden fra 12 august til 9 november etableres følgende opstillinger på
nedenstående datoer:

Faciliteterne opstilles på dagen og tages i brug ca. 3 timer før kampstart. De
er eventuelt i brug ca. 1 time efter slutfløjt og ikke senere end 23 mandag til
lørdag og 22 på søndage. Faciliteterne fjernes så parkeringspladserne kan
benyttes morgenen efter.
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Arealet indrettes som vist i bilaget side 6 - 11. Lokalplanen fastlægger en 15
m bred beplantnings- og afskærmningszone mod Brumleby. De 3
opstillinger respekterer afstandskravet på 15 m til skel mod Brumleby.
Københavns Kommune har givet tilladelse til opstilling af
publikumsfaciliteter ved 2 fodboldkampe i Parken den 17. juli og den 7.
august. Der opstilles ikke telt ved kampene den 17. juli og den 7. august.
Fordi det er en tilbagevendende anvendelse af arealet og fordi det
fremadrettet vil omfatte konstruktioner, vi betragter som bebyggelse,
gennemfører vi denne naboorientering inden vi træffer afgørelse om
tidsbegrænset dispensation til opstilling af publikumsfaciliteter ved 14
kommende fodboldkampe i Parken.
Du kan se illustrationer af arealets indretning og de ansøgte faciliteter i det
vedhæftede bilag og læse mere om høringen på de følgende sider.

2. Lovmæssige rammer
PLANLOVSFORHOLD
Lokalplanens bestemmelser
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 401-1 ”Parken tillæg 1”,
bekendtgjort den 25. juni 2008 beliggende i delområde I.
Afvigelser fra lokalplanens bestemmelser
Det ansøgte overholder ikke lokalplanens bestemmelse om placering af
bebyggelse, og kommunen skal derfor træffe afgørelse om en eventuel
dispensation. Det ansøgte afviger fra lokalplanens bestemmelser om:
•

Opstilling af telt, containere og legeredskaber, der efter
forvaltningens vurdering hører ind under begrebet bebyggelse
udenfor byggefelt forudsætter dispensation fra § 5, stk. 2, litra d,
der blandt andet fastlægger at:
”Nybyggeri i øvrigt må kun placeres nordvest for den på tegning
nr. 1 med kraftig punkteret linie viste grænse for bebyggelse.”

•

Desuden vil den ansøgte anvendelse af parkeringsanlægget
forudsætte dispensation fra § 7, stk. 1 litra b, der blandt andet
fastlægger, at:
”Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1
parkeringsplads pr. 100 m² etageareal, der anvendes til
administration og lignende, jf. § 3, stk. 1 a), samt til serviceerhverv,
jf. § 3, stk. 1 d).”

Kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det fremgår af
planlovens § 19, stk. 1.
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Hvorfor er kommunen indstillet på at tillade projektet?
Ansøger begrunder blandt andet ansøgningen om dispensation med, at de
hidtidige opstillinger har vist, at indretningen har en positiv indvirkning på
publikums adfærd. Det er et naboskab, der er præget af, at der ved
begivenheder i Parken er flere eksempler på interessekonflikt mellem
beboere i området og publikum, der for eksempel er på vej til
fodboldkamp. De konflikter vurderer PARKEN Sport og Entertainment at de
ansøgte faciliteter kan være med til at dæmpe.
Københavns Kommune finder, at indretningen af faciliteter, der gør at
publikum, der venter på at komme ind i Parken bliver på ejendommen, når
de er ankommet, og ikke søger andre steder hen, hvis vejret f.eks. gør, at de
må søge ly eller andet gør, at de må søge steder andre hen, vil afhjælpe
nogen af de forhold, som både beboere i området og tilskuere til kampe i
Parken ikke er helt tilfredse med.
Blandt andet derfor er vi indstillede på at dispensere til, at de ansøgte
faciliteter kan opstilles på parkeringsarealet under forudsætning af, at de
opstilles på dagen og er fjernet inden kl. 8:00 den efterfølgende dag.
Vi vurderer, at den korte varighed og faciliteternes karakter, som elementer,
der umiddelbart kan fjernes, er relevante begrundelsen for at dispensere
fra bestemmelserne om at arealet ikke må bebygges, og omfanget af
parkering i området.
Det indgår i vores vurdering, at der ikke parkeres på arealet, når der spilles
fodbold i Parken. Ansøger har oplyst, at det er en del af lejeaftalen mellem
Parken og de virksomheder, der benytter parkeringsarealet, at de ikke må
bruge pladserne, når der er kampdag i Parken.

3. Lovhensyn ved dispensationer fra lokalplaner
Hvad er en dispensation?
Dispensation fra lokalplaner er et planredskab, der kan være med til at gøre
lokalplaner mere levende og nutidige. Dispensationsmuligheden fremgår
af planlovens § 19, stk. 1.
Lokalplaner er et udtryk for den tid, hvor de blev vedtaget og bekendtgjort.
Nogle lokalplaner er af ældre dato, og det kan være svært at få nutidens
byggeønsker realiseret, hvis ældre lokalplaner skal overholdes til punkt og
prikke.
Planloven giver mulighed for, at kommunen kan dispensere fra
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Planens principper er formålsbestemmelser og
anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen, men
også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og
bebyggede arealer.
Kommunen kan som udgangspunkt først dispensere fra bestemmelserne i
en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft
mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil. Det fremgår af
planlovens § 20, stk. 1.
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Hvilke hensyn kan lovligt inddrages efter planloven?
Kommunen skal i sin sagsbehandling af dispensationsansøgningen
varetage saglige, planmæssigt relevante hensyn, og eventuelle
bemærkninger vil lovligt kunne inddrages i sagsbehandlingen.
Det er ikke sikkert, at alle dine bemærkninger til sagen kan inddrages i
sagsbehandlingen.
Efter planloven og de hensyn, der ligger bag loven, kan der fx ikke lægges
vægt på økonomiske hensyn og andre privatretlige forhold. Eventuelle
bemærkninger herom vil derfor ikke blive inddraget i sagsbehandlingen.
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4. Sådan sender du eventuelle bemærkninger
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Hvis høringen udsendes digitalt
Du kan sende dit svar til bygninger@kk.dk. Du skal skrive vores
sagsnummer i titlen på e-mailen. Du finder sagsnummeret øverst til højre i
dette brev.

Sagsnummer:

5. Det videre forløb
Når orienteringsfristen er udløbet, behandler vi oplysningerne i sagen og
træffer afgørelse ud fra sagens samlede oplysninger, herunder dine
eventuelle bemærkninger til sagen.
Hvis du er kommet med bemærkninger til sagen, vil vi orientere dig om
afgørelsen, og du vil samtidig få vejledning om din mulighed for at klage
over afgørelsen. Vær opmærksom på, at du kun vil kunne klage over retlige
forhold. Retlige forhold handler om, at kommunens afgørelse skal være
lovlig, og at kommunen har forstået eller anvendt reglerne korrekt.
Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige spørgsmål, hvis du fx mener,
at afgørelsen er uhensigtsmæssig.
Behandling af oplysninger
I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af
oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan fx være tale om,
at vi indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms fysiske forhold.
Ifølge databeskyttelsesforordningen har personer, som sådanne
oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i oplysningerne og ret til at få
berigtiget forkerte oplysninger.
Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, eller du mener, at
kommunen behandler forkerte oplysninger, kan du læse mere om, hvad du
skal gøre på vores hjemmeside: Behandling af personoplysninger i
forbindelse med sagsbehandling af byggesager 2020 (itera.dk)

972310
Matrikelnummer:
6152 UK, Kbh.
Ejendomsadresse:
Per Henrik Lings A 2
Ejendomsnummer:
991652

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Att.: Sine Høy
Njalsgade 13
Postboks 416
2300 København S

14. juni 2022

Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 401
Ansøgning om dispensation i forbindelse med opstilling af ”Parken Fan Village”
Niras A/S søger på vegne af PARKEN Sport & Entertainment A/S om dispensation fra en bestemmelse om bebyggelse
i lokalplan 401 i forbindelse med afholdelsen af en række fodboldkampe i efteråret 2022, hvor der ønskes etableret
midlertidige publikumsfaciliteter syd for B-tribunen. Blandt publikumsfaciliteterne er nemlig som noget nyt et telt der
kan rumme over 150 personer.
Forhistorie
PARKEN Sport & Entertainment A/S har gennem nogen tid, i forbindelse med større fodboldkampe, opstillet faciliteter
for publikum umiddelbart syd for stadionbygningen på P-pladsen nord for Brumleby, den såkaldte ”Parken Fan Village”. Det har været i form af forskellige publikumsvenlige setups, hvor publikum udover fx at kunne forrette deres
nødtørft i toiletvogne også kunne få stillet sulten, noget at drikke og finde underholdning og adspredelse både før og
efter fodboldkampene. At opstille midlertidige publikumsfaciliteter på parkeringspladsen har vist sig at have en vis
strukturerende virkning på publikums adfærd.

Efterårets sportsbegivenheder
I forbindelse med 11 sportsbegivenheder i efteråret 2022 ønsker PARKEN Sport & Entertainment A/S som noget nyt
også at stille et større telt op i ”Parken Fan Village” som skal være til rådighed som en service for fodboldpublikummet. Det er i princippet samme setup som til tidligere fodboldkampe, dog nu med et telt hvor publikum kan søge ly
for vejrliget. Der er stadig tale om faciliteter for publikum til fodboldkampene.
Projektplaner
I det følgende beskrives projektplanerne for hvilke der søges dispensation fra lokalplan for. Der arbejdes med tre forskellige setup’s : Stor-Mellem-Lille, hvor vi udelukkende søger om dispensation i forbindelse med de events der har et
”Stor” og ”Mellem” setup, da der her indgår det samme telt på 12 m x 21 m. Det setup der hedder ”Lille” og bruges til
3 af efterårets events, indeholder ikke et telt og kræver derfor ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser om
bebyggelse.
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”Stor” og ”Mellem” - setup
I ”Stor” setup’et indgår et telt på 12m x 21m med åbne sider som opstilles centralt i området, derudover opstilles syd
for dette den såkaldte ”Carlsberg FanVan” som på begge sider flankeres af toiletvogne, foodtrucks, containerbar på
hjul samt borde/bænke i et 5m bredt bælte langs den afskærmende beplantning mod Brumleby.
Op mod selve B-tribunen friholdes en ca. 5 m bred brandvej. Et større område mellem brandvej og serviceområdet
friholdes som åbent asfalteret område hvor sponsorer kan opstille aktiviteter efter eget valg. Et særligt område på ca.
20m x 40m er tilegnet børneaktiviteter som fx hoppeborge, også opstillet af sponsorer.
Ved indgangen til området etableres en slags loungeområde på ca. 6m x 80m med en containerbar på hjul og en
lang række siddemøbler i beton i forskellig udformning. Tegningen herunder viser placering af de forskellige publikumsfaciliteter i det setup der betegnes som ”Stor”. Det setup der hedder ”Mellem” er hvad angår opstilling af telt
identisk med ”Stor” og adskiller sig kun fra dette ved lidt færre madboder, barer mv.

Projekt ID: [Enter project ID]
Dokument ID: Y4FEQPU2UYFT-1995394015-716
2/5

Sportsbegivenhedernes omtrentlige datoer
Der skal i efteråret afvikles 14 fodboldkampe der er del af en større kabale af planlægning, hvor de nøjagtige datoer
endnu ikke kan fastlægges præcist, derfor søges der om dispensation til opstilling af telt for flere datoer for hver begivenhed, selvom det reelt kun er én dato for hver begivenhed, der bliver aktuel. Teltet opstilles og nedtages samme
dag. I forbindelse med tre af fodboldkampene benyttes setup’et ”Lille” hvor der ikke indgår et telt; de er markeret
med grønt. Derfor er det kun 11 dage ud af 14 der kræver opstilling af telt.
August
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12/13/14

16/17/23/24
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FCKSIF
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FCK -?
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Gruppespil
Runde_1

FCK -?
Europa
Gruppespil
Runde_2

FCK-AGF
Weekend_3

1/2

November

4/5/6

7/8/9

11/12/13

22/23

25/25/27

1/2/3

4/5/6

9

Mellem/St
or
FCK-?
Europa
Gruppespil
Runde
_3

Lille

Mellem/Stor

Stor

Mellem/Stor

Mellem/Stor

Mellem

Small

FCKFCN
Weekend_4

FCK-?
Europa
Gruppespil
Runde_4

FCKFCM
Weekend_5

FCK-?
Europa
Gruppespil
Runde_5

FCK-?
Europa
Gruppespil
Runde_6

FCKLyngby
Weekend_6

FCK-?
Landspokal

Teltet – en ny midlertidig bebyggelse
Der indgår i de to største setups et telt på 12m x 21m med åbne sider, da det anses for nødvendigt for publikum at
have muligheden for at søge ly i forbindelse med vejrlig som regn eller aftendug. Teltet kan rumme over 150 personer
og kræver byggetilladelse eller en certificering. Teltet anses som bebyggelse, selvom det kun opstilles midlertidigt i
forbindelse med de omtalte specifikke sportsarrangementer på stadion og kun på selve dagen.
Da teltet skal anses som bebyggelse vil det kræve en dispensation fra lokalplanen, da lokalplanen ikke tillader bebyggelse på området syd for Tribune-B.
Teltet har en samlet højde på 4,8 m, en facadehøjde på 2,5 m. Grundplanen er rektangulær og taget er et helvalmet
sadeltag. Teltet udføres som aluminiumskonstruktion og beklædes med gennemsigtig PVC-dug på taget, og er åbent
i siderne.

Lokalplanen - hvilken lokalplanbestemmelse er projektet i strid med
Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 401 "Parken" med tillæg nr. 1. Herunder gennemgås kort den bestemmelse, som er problematisk i forhold til projektet.
Lokalplanens formål
Formålsparagraffen indeholder tre at-punkter.
Projektet er i overensstemmelse med det første punkt, som fastlægger anvendelsen til ”offentlige formål, samt i mindre
grad til serviceerhverv…”.
Lokalplanens formål er også at fastlægge ”bestemmelser for fremtidige bebyggelsesforhold…” hvilket henviser til lokalplanens §5 om bebyggelsens omfang og placering. Projektet er i strid med §5, stk. 2, punkt d, hvorfor der skal søges
en dispensation fra denne bestemmelse.
Det sidste at-punkt fastlægger, at der skal opstilles bestemmelser for ”de ubebyggede arealer således, at der opnås et
helhedspræg for de enkelte dele af området”. I en kommentar til lokalplanens bestemmelser står der ”Det
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trapezformede areal mellem stadionanlægget og den fastlagte byggelinje og Brumleby danner et fint pladsrum, som
skal henligge ubebygget.” Da bebyggelsen kun er at midlertidig karakter og området syd for tribune-B efter de omtalte
sportsbegivenheder, stadig vil henligge ubebygget i den overvejende største del af tiden, er vi af den overbevisning at
der kan gives en dispensation, uden at det er i strid med lokalplanens principper.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanen udlægger området til ”offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, som efter byggeog Teknikforvaltningens skøn kan indpasses i området. Der må opføres og indrettes bebyggelse til fritidsformål, såsom
idrætsanlæg (stadionanlæg, åbne idrætsbaner, idrætshal, svømmehal m.v.) samt dertil hørende administration, publikumsfaciliteter m.v.”
Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
Bebyggelsens omfang og placering
Projektet er i strid med lokalplanens §5, stk. 2, punkt d):

”Nybyggeri i øvrigt må kun placeres nordvest for den på lokalplantegningen med kraftig punkteret linje viste grænse
for bebyggelse. Bebyggelsens højde må ikke overstige 20 m. Bebyggelse og tribuneanlæg m.v. skal efter Bygge- og
Teknikforvaltningens skøn danne en for det samlede område harmonisk og helstøbt bebyggelse i sammenhæng med
det i pkt. b) fastlagte stadionanlæg. Eventuelt erstatningsbyggeri, jf. pkt. c), skal opføres med i princippet samme placering og omfang som eksisterende bebyggelse, således at der opnås en harmonisk afgrænsende vægdannelse mod
de omgivende gade- og pladsrum.”
Kommentar: Der er umiddelbart begrænsede muligheder for at placere øvrige større nybyggerier inden for området.
Placeringen heraf må derfor nøje vurderes i sammenhæng med den omgivende bebyggelse og idrætsanlæggene,
herunder eventuelle fornyelser af eksisterende bygninger og anlæg, eksempelvis skøjtehallen og B93 tribunen. Det
trapezformede areal mellem stadionanlægget og den fastlagte byggelinje og Brumleby danner et fint pladsrum, som
skal henligge ubebygget.
Som vist på lokalplankortet herunder, så må der ifølge lokalplanen ikke opføres bebyggelse mod Brumleby. Det er
nødvendigt at opnå dispensation fra denne bestemmelse. Beplantningsbæltet mod Brumleby berøres ikke med projektet.
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Lokalplankort fra lokalplan 401 der viser den punkterede linje gennem område I for hvilket det gælder at der ikke
må opføres bebyggelse syd for denne.

Såfremt I skulle have spørgsmål til ovenstående, skal I ikke tøve med at tage kontakt.

Med venlig hilsen
Andreas Bollerslev
Afdelingsleder, Konstruktioner

M: +45 2040 0021
E: anbo@niras.dk
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Bilag 1.a – Arrangementsplan, stort set-up
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Bilag 1.b – Arrangementsplan, mellem set-up
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Bilag 1.c – Arrangementsplan, Lille set-up
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Faciliteter, der opstilles i forbindelse med kampe i Parken
Udover de eksempler der er beskrevet nedenfor, fremgår det af planerne for ”Stor”, ”Mellem” og ”Lille”
opstilling, at der desuden opstilles forskellige siddemøbler udført i beton, borde‐/bænkesæt med
overdækning og forskellige toiletfaciliteter.

Opstilling af container, der ikke er på hjul, betragter vi som bebyggelse. Containerne skal have dispensation
fra bestemmelsen om placering af bebyggelse, og da de opstilles på parkeringspladser, skal der også
dispenseres fra bestemmelsen om etablering af parkering.

Faciliter, der opstilles i børneområdet

Panna bane øverst til venstre
Oppustelig dartskive øverst til højre
Hoppebog og oppusteligt mål midt
Oppustelig stige nederst
Hoppeborgen har evt. en overdækning og både den og Stigen er ca. 6 m høj
Derfor vurderer vi, at de skal have dispensation fra bestemmelsen om placering af bebyggelse.

Statuer ved indgangen til området
Statuerne vurderer vi ikke er bebyggelse

