Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg - forslag til placering af permanent toilet i Sydhavnen
Kgs. Enghave Lokaludvalg er glade for at blive hørt i forbindelse med
Teknik- og Miljøforvaltningens overvejelser om placering af et permanent toilet i Sydhavnen. Lokaludvalget har overvejet de to forslag
grundigt, men kan som udgangspunkt ikke anbefale nogen af de to
forslag. Forklaringen følger nedenfor.
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Teknik- og Miljøudvalget (TMU) besluttede på deres møde den 26.
august at bevare det midlertidige toilet på Anker Jørgensens Plads.
Forslaget om at anbringe det permanente toilet, der tidligere stod på
Mozarts Plads, på Anker Jørgensens Plads blev dermed ikke vedtaget. I stedet besluttede TMU at bede Teknik- og Miljøforvaltningen
om at afsøge andre muligheder for placeringen af toiletbygningen i
Sydhavnen. Der ligger en bevilling i overførselssagen for 2019 til placeringen af det permanente toilet, men denne bevilling udløber ved
årsskiftet.
Kgs. Enghave Lokaludvalg havde i sit høringssvar vedrørende placeringen af toilettet på Anker Jørgensens Plads foreslået, at toilettet
placeres i depot, indtil det kan placeres på Mozarts Plads i forbindelse med genåbningen efter metrobyggeriet.
Teknik- og Miljøforvaltningen har ladet Kgs. Enghave Lokaludvalgs
forslag om at indrette et alternativt byrum ved det grønne areal ved
Hørdumsgade indgå i overvejelserne for placeringen af det permanente toilet, men har vurderet, at en placering der medføre så store
ændringer af det fredede skovområde, at det vil kræve en dispensation fra Naturstyrelsen. Det er efter forvaltningens opfattelse ikke realistisk at nå dette inden årets udgang, hvor bevillingen som nævnt
udløber.
Forvaltningen foreslår, at toilettet placeres enten ved hjørnet af Sjælør Boulevard og P. Knudsens Gade (ved bunkeren), eller ved Pladsen ved Sydhavn Station.
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Lokaludvalget kan ikke anbefale placeringen ved Sjælør Boulevard/P.
Knudsens Gade, da en placering her sandsynligvis vil betyde, at toiletbygningen vil skulle fjernes i forbindelse med skybrudsplanen for
Sjælør Boulevard/Karens Minde Aksen. Desuden synes der ikke at
være et særligt stort behov for placering af en toiletbygning på netop
dette område. Der er ikke tale om et område med ophold og i forhold til Sydhavn Station er det ikke nær så befærdet.
Placeringen ved Stationsforpladsen ved Sydhavn Station giver mere
mening, da det dels vil være hensigtsmæssigt, hvis der skulle komme
et alternativt byrum ved Hørdumsgade, dels virker fornuftigt at placere et toilet i umiddelbar nærhed af en S-togs Station.
Lokaludvalget er dog bekymret for, at placeringen af det permanente
toilet på nogen af de foreslåede lokaliteter vil vanskeliggøre eller
umuliggøre, at der også placeres et toilet på Mozarts Plads ved genåbningen af pladsen i forbindelse med metrobyggeriets afslutning.
Der er i forslaget til lokalplan for Mozarts Plads ikke taget stilling til,
om der skal placeres et permanent toilet på Mozarts Plads.
For Kgs. Enghave Lokaludvalg er det et ufravigeligt krav til indretningen af Mozarts Plads, at der placeres et toilet på pladsen. Ellers
vil det være vanskeligt at løse de meget alvorlige problemer, der
er opstået på Anker Jørgensens Plads i forbindelse med, at en
gruppe af socialt udsatte borgere, der tidligere opholdt sig på Mozarts Plads, har taget ophold på Anker Jørgensens Plads i stedet.
Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med afsøgningen af mulighederne for placering af toiletbygningen på Anker Jørgensens
Plads op til TMUs møde den 26. august afvist at finde penge til
drift af to toiletbygninger i Sydhavnen.
Lokaludvalget kan ikke anbefale nogen af de to foreslåede placeringer, medmindre der skabes sikkerhed for, at der kommer et toilet på Mozarts Plads ved genåbningen af pladsen. Placeringen af
toilettet er en så vigtig beslutning, at den ikke bør træffes med udgangspunkt i et tidsmæssigt pres for at nå at bruge en økonomisk
bevilling, men derimod med udgangspunkt i hvad der tjener Sydhavnen bedst.
Lokaludvalget foretrækker placeringen på forpladsen til Sydhavn
Station, hvis der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanforslaget
for Mozarts Plads træffes en principbeslutning om, at der skal findes
de nødvendige midler til installation og drift af et toilet på Mozarts
Plads, når denne åbner efter metrobyggeriet.
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