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FORUDGÅENDE HØRING

Hvidovre Kommune har igangsat en forudgående borger-
dialog om udviklingen af erhvervsområdet ved Immerkær 
og Svend Aagesens Allé. Formålet er at undersøge mulighe-
derne for at omdanne området til et blandet byområde med 
boliger og ikke-generende erhverv.

På baggrund af den forudgående borgerdialog skal Kommu-
nalbestyrelsen beslutte, hvor høj og hvor tæt bebyggelse der 
skal planlægges for.

Med denne invitation vil vi give mulighed for at grundejere, 
virksomhedsejere, naboer og andre interesserede kan kom-
me med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommen-
de planlægning for området.

Luftfoto af erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé, kilde: Styrelsen for 
Dataforsyning og Effektivisering.
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EKSISTERENDE FORHOLD

Erhvervsområdet ved Immerkær og Svend Aagesens Allé er i 
Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområdet 1B20.

I rammen er området planlagt til boligformål i form af tæt-lav 
boligbebyggelse, etageboligbebyggelse, men også med mu-
lighed for at indpasse ikke-generende erhverv som kontor- 
og serviceerhverv og lettere industri og håndværk. Der kan 
desuden stilles krav om at 25% af boligerne der opføres, skal 
være almene boliger. Der planlægges for bebyggelse i tre 
etager og en maksimal højde på 15 meter. Bebyggelsespro-
centen må ikke overstige 60.

Byudviklingsområdet består af tre ejendomme der i dag 
anvendes til kontor- og serviceerhverv samt autoværksted. 
Bygningsmassen er opført i perioden 1960-1980 og fremstår 
særligt på Svend Aagesens Allé 10A-D, delvist nedslidt.

Syd for byudviklingsområdet ligger et parcelhuskvarter, og 
nord for området ligger jernbanelinjerne mellem København 
og Roskilde. Vest for området  ligger nogle få erhvervsejen-
domme samt en daginstitution langs Immerkær. Øst for om-
rådet er et nyt blandet byområde med tæt-lav- og etagebo-
ligbebyggelse samt detailhandel, kontor- og serviceerhverv, 
publikumsorienterede serviceerhverv og offentlige formål 
under opførelse.

Rammeområdet 1B20 som Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10A-D er omfattet af.



NYT BLANDET BYOMRÅDE VED IMMERKÆR/
SVEND AAGESENS ALLÉ 

Hvidovre Kommune har modtaget henvendelser fra to ejen-
domsudviklere, der har præsenteret et projekt for henholds-
vis ejendommen på Immerkær 42 og de to ejendomme på 
Svend Aagesens Allé 10A-D.

Immerkær 42
Ejendommen ønskes omdannet ved at nedrive den eksiste-
rende erhvervsbygning for at opføre syv ens bebyggelser 
med etageboliger og ikke-generende erhverv i op til fire eta-
ger over terræn samt én etage under terræn etager og med 
en bebyggelsesprocent på 123. Boligerne ønskes indrettet 
som små, private boliger målrettet unge.

Bygningerne placeres, så de ligger vinkelret på jernbanen og 
fordelt over den langstrakte grund. Derved vendes bygnings-
gavlene mod banelegemet i nord og parcelhuskvarteret i 
syd. Bygningernes hovedfacader anlægges, så de peger 
mod hinanden mod øst og vest.

Det er ejendomsudviklerens intentionen at skabe attraktive 
ungdomsboliger med gode fællesfaciliterer og friarealer.

Svend Aagesens Allé 10A-D
De eksisterende erhvervsejendomme ønskes nedrevet for 
at opføre etageboligbebyggelse i fire etager med en maxi-
mumshøjde på 15 meter og en bebyggelsesprocent på 125. 
Bebyggelsen ønskes disponeret som to lange bygningskrop-
pe på henholdsvis ca. 120 m og 150 m, hvor forskydninger 
skaber en variation i facaden.

Det er ejendomsudviklernes intention at skabe et bæredyg-
tigt boligprojekt med lyse og moderne lejligheder. Området 
ønskes udviklet, som en lille bydel med variation i byggeri, 
byrum, landskab og fællesskab. 

Immerkær 42,  © Over Byen Arkitekter 

Svend Aagesens Allé 10A-D,  © Holscher Nordberg 



DEBAT OM ÆNDRING AF KOMMUNEPLANEN

Erhvervsområdet ved Immerkær og Sven Aagesens Allé er 
med retningslinje 1.2.2 i Kommuneplan 2021 udpeget som 
et område til byudvikling, hvis omdannelse skal planlægges 
i perioden 2021-2024. Det er beliggende inden for det stati-
onsnære kerneområde omkring Hvidovre og Rødovre station.

Kommuneplanens retningslinje 1.2.8 giver mulighed for, at 
byggemulighederne i byudviklingsområdet ved Immerkær 
og Svend Aagesens Allé, som de fremgår af rammerne, kan 
øges gennem et tillæg til kommuneplanen. Forudsætningen 
herfor er en forudgående borgerdialog om et konkret projekt 
med flere scenarier og en analyse af kapaciteten i områdets 
dagtilbud og skoler. Derfor gennemføres der nu en proces, 
hvor borgere og andre interessenter kan deltage i arrange-
menter hvor de kan spørge ind til og drøfte udviklernes vision 
for det nye byområde og komme med egne ideer og ønsker 
til udvikling af området.

Der afholdes følgende arrangementer:

• Den 7. marts 2023, kl. 15.00-15.45 er der en fælles gåtur 
igennem erhvervsområdet ved Immerkær. Her vil ejen-
domsudviklerne præsentere hvilke muligheder og udfor-
dringer der er ved omdannelse af erhvervsområdet, set 
fra deres perspektiv. Deltagere har mulighed for at stille 
spørgsmål og komme med bemærkninger og forslag til 
udvikling af området.  
Mødested er Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Gåturen 
starter herfra kl. 15.00.

• Den 7. marts 2023, kl. 16.00-17.00 er der en fælles 
gåtur igennem erhvervsområdet ved Svend Aagesens 
Allé. Her vil ejendomsudviklerne præsentere hvilke 
muligheder og udfordringer der er ved omdannelse af 
erhvervsområdet, set fra deres perspektiv. Deltagere har 
mulighed for at stille spørgsmål og komme med be-

mærkninger og forslag til udvikling af området.  
Mødested er Svend Aagesens Allé 10A, 2650 Hvidovre. 
Gåturen starter herfra kl. 16. 

• Den 29. marts 2022, kl. 18.00-21.00 afholdes en works-
hop i Kulturhus Risbjerggård, Strungesalen 1, Hvidovrevej 
241, 2650 Hvidovre. Ejendomsudviklerne vil i overordnet 
form præsentere deres ideer til hvilken slags bebyggel-
se, boligformer og andre byfunktioner de forestiller sig 
på Immerkær 42 og Svend Aagesens Allé 10A-D. Det 
sker med afsæt i mindst to scenarier per projekt. Delta-
gere har igen mulighed for stille spørgsmål og komme 
med idéer, bemærkninger og forslag til udvikling af 
området.

Hvidovre Kommune har vurderet, at der potentielt kan blive 
tale om ændringer af kommuneplanen, der forudsætter, 
at der skal ske en formel indkaldelse af ideer og forslag til 
planlægningen efter Planlovens § 23c. Den forudgående 
borgerdialog gennemføres derfor også som en formel høring 
efter § 23c.



OFFENTLIG HØRING

Ud over at deltage i de nævnte arrangementer kan du i 
perioden 1. marts - 31. marts 2023. skriftligt sende dine idéer, 
forslag og kommentarer til Hvidovre Kommune. 

Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere de indkomne 
tilkendegivelser, og på denne baggrund beslutte sig for, om 
der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021 og hvil-
ket indhold det skal have. 

Bemærkninger skal indsendes via kommunens høringsportal 
på https://www.hvidovre.dk/politik/horinger-og-afgorelser/ el-
ler som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, 
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. 

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 
31. marts 2023.

https://www.hvidovre.dk/politik/horinger-og-afgorelser/
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