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Indledningsvis vil lokaludvalget bemærke, at det er særdeles problematisk at udsende en sådan naboorientering midt i sommerferien, nemlig
d. 30. juni 2022, hvor der ønskes et svar allerede d. 8. august 2022. Vi
har efterfølgende fået en udsættelse til den 18. august, men det har ikke
efterladt tid til, at vi i Lokaludvalget har kunnet inddrage relevante parter.
Vi har behandlet det fremsendte materiale ved vores ordinære møde d.
17. august 2022 og set på de fem punkter i dispensationsansøgningen
fra bygherre.
Vi kan godt støtte forslaget om at give mulighed for, at de almene boliger kan placeres i andet byggefelt, idet det giver mere regulære boliger.
Ligeledes er vi med på, at det hævede friareal ”plinten”, som kan benyttes af alle, kan få et mere hensigtsmæssig forløb for brugerne.
Vi har vanskeligt ved at gennemskue følgerne af ændring af facader og
ny placering af overkørsel og har derfor ingen bemærkninger hertil.
Vi kan til gengæld ikke støtte, at der gives dispensation til at hæve bygningshøjden i flere byggefelter og har meget svært ved at forstå, at forvaltningen ”vurderer, at den forøgede højde på byggefelt I kun i mindre
grad vil kunne ses fra omgivelserne”. Der er tale om 6 meter!
Derfor mener lokaludvalget, at der bør ikke gives dispensation til at forhøje bygningerne på felt K og L.
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Dette lægger sig i forlængelse af vores tidligere høringssvar af 26. juni
2017 og 28. september 2018, hvori det fremgår, at lokalplanen i sin nuværende form allerede skaber en alt for massiv bebyggelse, der efter
vores mening vil ødelægge det københavnske indtryk, som vores hovedstad er kendt for. En yderligere forhøjelse af bebyggelsesprocenten
og højden vil yderligere bidrage til dette, og det kan vi ikke anbefale.
Vi vil i den sammenhæng henvise til, at også Indre By Lokaludvalg af 28.
juni 2017 havde samme kritik af byggeriets størrelse og højde.
Vi vil i denne sammenhæng gerne rejse nogle påtrængende spørgsmål
Det har tidligere fremgået, at den øverste del af bebyggelsen
påvirkes af røgen fra H. C. Ørstedsværket. Denne problematik
omtales overhovedet ikke i det fremsendte materiale.
Lokalplan 555 har en grundig gennemgang af lys og skyggeforhold, vind og støj. Der er i det fremsendte materiale overhovedet ingen bemærkninger om, hvorledes en forøget byggehøjde
vil påvirke disse forhold. Der er i lokalplanen også en række visualiseringer af bebyggelsen – og vi har vanskeligt ved at se andet,
end at en væsentligt forøget bygningshøjde vil ændre disse visualiseringer betydeligt.
Med venlig hilsen
Thomas Egholm
Forperson for Vesterbro Lokaludvalg
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