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Høringssvar vedr. projektforslag til omlægning af Litauens Plads 

I Vesterbro Lokaludvalg er vi glade for forslaget og at det er 
udarbejdet med stor fokus på miljø, klima og LAR i forhold til alle 
elementer.  
 
Dog ville vi have sat stor pris på, hvis der var blevet sat midler af til 
klimaberegninger inden og efter omlægningen, så man kunne se 

1. hvad den nuværende plads med dens veletablerede træer og 
jordstruktur kan optage af CO2 og håndtere af regnvand 

2. hvad selve omlægningsprocessen kommer til at koste i CO2 
forbrug 

3. hvad omlægningsprocessen betyder for forbedring hhv. 
ødelæggelse af jord- og rodstrukturer 

4. hvad den efterfølgende nyindretning kan optage af CO2 og 
regnvand 

5. om den nye pladsindretnings mængde af beplantning vil 
kunne kompensere for omlægningsprocessens energiforbrug 

 
I Vesterbro Lokaludvalg er vi bekymret for, at det samlede regnskab – 
inkl. omlægningsprocessen – ikke ender positivt, sådan som 
Københavns Kommunes vedtagne klimamålsætninger forudsætter. 
 
Med det forbehold, at vi ikke har set den nye LAR-/kloakeringsplan, 
frygter vi, at forslaget kan medføre, at græsplænen ved pludselige, 
voldsomme regnskyl vil stå under vand noget længere end det er 
hensigten, fordi 

1. der graves ud til en græsplæne, som kommer til at ligge lavere 
end det omkringliggende niveau 

2. der i selve græsplænen ikke står nogle vandsugende- og 
fordampende træer 

3. nuværende veletablerede jord- og rodstrukturer ødelægges 
4. der fældes store velfungerende træer 
5. der kommer flere befæstede områder end der er nu 

 



 Side 2 af 2 

Vi henstiller til de udførende ansvarlige, at de træer som skal 
bibeholdes, ikke får deres fremtidige levevilkår forringet under 
anlægsprocessen. 
 
Fredede flagermus 
Der bor mange flagermus i træerne på Vesterbro. De er alle 
totalfredet. Til trods for det mister de mange levesteder, fordi store 
gamle træer allerede er fældet og vil blive fældet i forbindelse med 
metrobyggeriet på Enghave Plads. Disse dyr skal finde andre træer at 
bo i, og her er den nuværende tætte bestand af træer på Litauens Plads 
relevant. Vi vil hermed opfordre kraftigt til, at man overholder 
fredningsbestemmelserne og til ikke at se isoleret på Litauens Plads, 
men tager hele det lokale naturgrundlag for flagermus i betragtning. 
 
Drift/vedligehold 
Med tanke på det vedligehold der har været til pladsen i de foregående 
år, er vi bekymrede for om pladsens nye elementer er tænkt 
tilstrækkeligt ind i Københavns Kommunes driftsbudget for 
vedligehold og drift af grønne anlæg. Det vil vi opfordre til at 
Københavns Kommune prioriterer højt. 
 
Vi vil gerne bede om en konkret tilbagemelding på ovennævnte 
bekymringer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Vestergaard 
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