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Høringssvar til naboorienteringen vedr. Ny bebyggelse på
Sluseholmen
Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet naboorienteringen om ”Ny
bebyggelse på Sluseholmen”, hvor der orienteres om dispensation fra
bestemmelser i lokalplan nr. 310 – 1, 2 & 3 ”Teglværkshavnen” i
forbindelse med opførelse af to karrer og en boligblok på
Sluseholmen. Høringssvaret er godkendt på lokaludvalgsmødet d. 9.
september.
Lokaludvalget er generelt af den opfattelse, at Københavns Kommune
er ude på et skråplan, når der bruges enorm megen tid på at udarbejde
en lokalplan med høringsprocesser, hvor også kommende bygherrer
har mulighed for at komme til orde. Umiddelbart herefter er
kommunen klar til at dispensere over en bred front fra det netop
vedtagne. Lokaludvalget mener, at det er et skævt signal at sende, der
ikke levner respekt for lokalplanerne og anbefaler at holdning og
procedurer tages op.
I den pågældende sag mener Lokaludvalget, at Kommunen skal
pålægge grundejerne at anlægge fællesanlæg; veje, cykelstier, broer
og pladser straks!
Dette kan gøres for veje og cykelstiers vedkommende med
udgangspunkt i privatvejsloven, når vejenes tilstand ikke svarer til
trafikkens art og størrelse. Københavns Kommune udnytter ikke
mulighederne til stor gene for indbyggerne.
Lokaludvalget har allerede erfaring med nødvendigheden af dette, når
man ser på den eksisterende dårlige infrastruktur i området, hvor
adgangsforholdende til den kommende bro mellem Sluseholm og
Teglholm langt fra er tilfredsstillende.
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Kongens Enghave 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.

Desuden bør Kommunen sikre tilvejebringelsen af foranstaltninger,
der fremmer offentlig transport og forholdene for bløde trafikanter i
området, når nu antallet af p-pladser nedsættes - særligt set i lyset af
den indtil nu ikke eksisterende offentlige transport.
Dette høringssvar er givet på baggrund af viden indsamlet i
forbindelse med arbejdet med bydelsplanen, samt løbende
henvendelser fra beboere og boligforeninger på Sluseholmen.
Med venlig hilsen
Joan Røge
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