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Udtalelse til Rødovre kommunes lokalplan 124 fra Vanløse
lokaludvalg
(Vanløse Lokaludvalg, der er en del af Københavns Kommune, har
under udarbejdelsen af lokalplanen rettet henvendelse til Rødovre
Kommune den 10. marts 2015. Lokaludvalget er ligeledes bekendt
med, at Københavns Kommune har været hørt af Rødovre Kommune
under samme proces).
Vanløse Lokaludvalg vil gerne (i forbindelse med Københavns
Kommunes svar) udtale, at vi lægger vægt på, at fredningsgrænser og
naturbeskyttelseslinjer opretholdes.
Det grundstykke, Københavns Kommune ejer i forbindelse med
Damhus Tivoli falder ind under begge grænser. Lokaludvalget er af
den opfattelse, at en kommunegrænse ikke kan ophæve de
beskyttelseslinjer, som naturbeskyttelseslovgivningen giver naturen.
Af hensyn til at bevare en afskærmning mellem søen og den nye
bebyggelse mener Lokaludvalget ikke, at der skal fældes eller
beskæres træer og anden beplantning på Københavns Kommunes
grundstykke. Hertil kommer, at der i givet fald først skal udarbejdes
en plejeplan for grunden, som er omfattet af fredningen, samt at der er
overvejende mulighed for, at der er flagermus i træerne. Der bør
således også foretages en miljøvurdering af området.
Vedr. Damhussøen må Lokaludvalget fraråde en bred udbygning over
Harrestrup Å og ud i Søen, idet den ikke vil give mere og bedre natur
som resultat. Imod taler også de betydelig mængde fugle i søen ud for
Damhus Tivoli, især svaner, med heraf følgende forurening af søens
vand, der gør den uegnet til menneskelig anvendelse.
Dog kan der formenligt kunne udføres en small gangbro over åen til
stien langs søen fra den ny bebyggelse.
Vanløse Lokaludvalg kan derfor ikke anbefale Københavns Kommune
at deltage i en finansiering af en sådan del af projektet, der som nævnt
ikke vil kunne give en nettoforøgelse af naturen.
I relation til selve byggeriet på Tivoligrunden har VLU noteret sig,
at byggeriet vil være varierende I højden fra 2 - 6 etager. VLU
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Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

finder, at højden bør ændres til maksimalt 3 etager. Al
eksisterende bebyggelse rundt om søen er holdt i højst 3 etaer og
er dermed lavere end træerne langs søen. Dette gør, at søen>fremstår
som en naturpark omkranset af trækroner.
Det vil skæmme søen, hvis der opføres byggeri, som er højere end 3
etager.

Med venlig hilsen
Bent Christensen
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