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Høringssvar
Hvidovre Kommune har den 28. juni 2016 sendt forslag til Kommuneplan 2016 i offentlig høring.
Indsigelsesfristen er den 5. september 2016.
Erhvervsstyrelsen har holdt telefonmøde med kommunen den 24. august 2016 på teknikerniveau. I
samtalen blev Erhvervsstyrelsens foreløbige bemærkninger til forslaget drøftet.
Hvidovre Kommune tilkendegav, at der vil ske følgende tekniske rettelser i kommuneplanen:


”Hovedcenter” ændres til ”Bymidte” i planforslagets kapitel ”3.3 Centerområder”



Uoverensstemmelse i størrelsen på den samlede ramme til butikker med særlig
pladskrævende varer i retningslinje 3.3.7 og 3.3.8 rettes.

Vedhæftet er de aftalte ændringer til Hvidovre Kommuneplan 2016 vedr. detailhandel, som er
indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Hvidovre Kommune.
Erhvervsstyrelsen[i]. finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1[ii], mod
forslag til Hvidovre Kommuneplan 2016 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse
medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Erhvervsstyrelsens vedlagte notat af 30.
august 2016.

Med venlig hilsen
Christine Brønnum-Johansen
Landskabsarkitekt
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291335
E-mail: ChrBro@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

[i] Erhvervs- og vækstministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er
i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2017”, udsendt af Erhvervs- og Vækstministeriet 2015.
[ii] jf. planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af lov om planlægning.
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de overordnede statslige interesser.
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Notat om aftalte ændringer i Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016
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Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Hvidovre Kommune har den 28. juni 2016 sendt forslag til Kommuneplan 2016
i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 5. september 2016.
Erhvervsstyrelsen har holdt telefonmøde med kommunen den 24. august 2016
på teknikerniveau. I samtalen blev Erhvervsstyrelsens foreløbige bemærkninger
til forslaget drøftet.

2100 København Ø
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35 29 10 00
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35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17
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www.erst.dk

Det følgende er de aftalte ændringer til Hvidovre Kommuneplan 2016, som er
indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Hvidovre Kommune.
ERHVERVS- OG

Detailhandel
I.

Hvidovre Kommune indsætter kort i pdf-versionen af kommuneplanen
med centerstrukturens med afgrænsning af hhv. bymidte, bydelscentre, lokalcentre og området til butikker med særlig pladskrævende varer. På
kommunens hjemmeside er kortet vist under afsnittet ”Centerområder”.

II.

Hvidovre Kommune supplerer redegørelsen for udvidelse af bydelscentret
Hvidovre Stationscenter, så det fremgår, at udvidelsen er baseret på den
statistiske metode. Dette vises gerne med et kort, men som minimum skal
det fremgå, at udvidelsen er i overensstemmelse med den statistiske metode.

III.

Hvidovre Kommune supplerer redegørelsen for det nye lokalcenter Hvidovrevej Nord, så det fremgår at udvidelsen er baseret på den statistiske metode og omfatter eksisterende butikker og erhverv.

VÆKSTMINISTERIET
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indsigelse / Cirkusgrunden

se vedhæftede skrivelse.bekræft venligst modtagelse.
mvh
lone ravn månsson

Hvidovre 18. juli 2016

Indsigelse mod lokalplan for området Cirkusgrunden/Byvej.
Vi vil hermed igen gøre indsigelse imod lokalplanen vedr. nyt og højt byggeri med op til 300 lejemål
på Cirkusgrunden.
Og hvad med de indsigelser samt den underskriftindsamling som vi afleverede tilbage i oktober
2015, tager I stadigvæk dem med i jeres nye høring eller var det bare spild af vores tid?
Vi er flere parceller der har haver direkte ud til Cirkusgrunden, og vi ser det som en stor forringelse
af vores boligområde, hvis dette forslag bliver vedtaget.
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil vores privatliv blive krænket i høj grad, da bebyggelse i op til 8
etager vil medfører, at de nye beboer vil kunne se direkte ned i vores haver og huse, og tænk på
alle de år vi kommer til at bo ud til en byggeplads. Og hvad med den støj vi efterfølgende kommer
til at leve med, både fra den nye børneinstitution samt den nye bebyggelses beboer og biler. Laver
i en støj måling før og efter byggeriet, så vi ved om det bliver sundhedsskadeligt?
Udover dette vil det også medfører at vores huse vil falde voldsomt i værdi, hvis det overhovedet
bliver muligt for os at sælge dem, med denne bebyggelse samt en børneinstitution i baghaven. Er
det bare et tab vi må accepterer, eller får vi en kompensation fra jer for dette tab?
Og hvad med beboersammensætningen, bliver det endnu en Ghetto i kommunen, så vi får endnu
flere problemer i området end de nuværende, med flere utilpassede unge, og hvad med
adgangsforholdene for al den trafik der vil komme, er det tænkt ind i jeres planlægning?
Hvad er tidshorisonten for det påtænkte byggeri, og vil vi blive inddraget i planerne og have en
indflydelse på udformning og placering?
Da vi i sin tid købte vores huse var der en klausul hvor man ikke måtte bygge over 2 etager på
Cirkus-grunden, hvad blev der lige af denne? Det var blandt andet den der gjorde at vi turde købe
hus så tæt på, et ubeboet område.
Vi er flere der påtænker at flytte fra området hvis tæt høj bebyggelse vedtages på Cirkusgrunden,
og det vil vi være meget kede af, da vi er meget glade for at bo i vores huse, og så skal vi i hvert
fald ikke bo i Hvidovre kommune, så i kommer til at miste nogle gode skatteborgere.
Vores forslag til hvad Cirkusgrunden kunne bruges til, et grønt område/park da Cirkusgrunden
dagligt bruges af rigtig mange og især nu hvor der også skal bygges en Idræts børne institution på
grunden. Det ville gavne både børn og voksne og pynte på vores nærmiljø. Eller rækkehuse kunne
være en løsning, gerne i et plan da der jo i kommunen er mangel på boliger til ældre borgere uden
trapper, og disse ville ikke generer de nuværende beboer på samme måde som det påtænkte høje
byggeri.
Lone og Nick Månsson, Kærgårdsvej 38
Jane og Kim Ruusunen, Kærgårdsvej 36
Birgitte og Sarah P.S. Rantzau, Kærgårdsvej 34
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3.parter [mailto:3.parter@energinet.dk]
26. juli 2016 13:01
Henrik Nielsen
Thomas Rask Eriksen; Dorte Udengaard Hansen
SV: Modtagelse af høringssvar til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan
2016 - jeres sagsnr. 16/14046

Kære Henrik Nielsen.
Tak for orienteringen.
Blot en enkelt lille rettelse til retningslinje 5.10.12 i afsnit 5.10 om vindmøller: Vindmøller skal
placeres i en afstand fra respektafstanden…. I retningslinjen står ’deklarationsarea’l.
I kunne evt. overveje, at indarbejdet afsnittet om ’høre genstande’ iI Kommuneplanen.
Ellers ingen bemærkninger i relation til vores eltransmissionsanlæg.
Venlig hilsen
Gitte Madsen
3. parter
Plan og Miljø

Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk
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Henrik Nielsen
25. juli 2016 11:37
3.parter
Modtagelse af høringssvar til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 jeres sagsnr. 16/14046

Kære Gitte Madsen.
Vi skal herved kvittere for modtagelsen af jeres høringssvar til Hvidovre Kommunes forslag til
Kommuneplan 2016.
Jeg skal i den anledning bemærke, at kommuneplanforslaget allerede har optaget jeres
bemærkninger, der i øvrigt svarer til dem, I sendte til det fremlagte forslag til Kommuneplan 2014:
 Det gælder redegørelsen til afsnit 5.9 om tekniske anlæg (s. 115) og det tilhørende
kortbilag til kap. 5.9 og 5.10.
 Det gælder desuden retningslinje 5.10.12 i afsnit 5.10 om vindmøller.
Giv os venligst besked, hvis I på denne baggrund ønsker at ændre jeres høringssvar.

Venlig hilsen
Henrik Nielsen
Arkitekt/souschef

Hvidovre Kommune
Kultur, Miljø & Vækst
Plan- og Miljøafdelingen
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Telefon: 3639 3561
Mobil: 5158 7748
hni@hvidovre.dk
kmv@hvidovre.dk
www.hvidovre.dk

3.parter
22. juli 2016 08:21
Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Thomas Rask Eriksen; Dorte Udengaard Hansen
Høringssvar fra Energinet.dk til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016

Til Hvidovre Kommune.
Hermed Energinet.dk’s høringsvar (se vedhæftede) til Hvidovre Kommunes kommuneplanforslag
2016.
Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.
Vores sagsnummer er 16/14046.
Venlig hilsen
Gitte Madsen
3. parter
Plan og Miljø

Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk

Hvidovre kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Sendt til e-mail: kmv@hvidovre.dk

Høringssvar fra Energinet.dk til Hvidovre Kommunes
forslag til Kommuneplan 2016

22. juli 2016
GMA/GMA

Energinet.dk har ikke i forbindelse med eltransmissionsnettet nogle
bemærkninger til Hvidovre Kommunes kommuneplanforslag 2016, der giver
anledning til at opfordre Naturstyrelsen til statslig indsigelse af hensyn til vores
kabelanlæg eller planer for samme.
Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer, driver og bygger det
danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med elog gassystemerne i vores nabolande. Energinet.dk ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.
For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes
Hvidovre Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf.
Energinet.dk har følgende tekniske bemærkninger til Hvidovre Kommunes
kommuneplanforslag 2016 i relation til vores eltransmissionsnet.
Bemærkninger
Gennem Hvidovre Kommune forløber vores:
400 kV (jord)kabel HK 4008 Avedøreværket-H. C. Ørstedværket
400 kV (jord)kabel HK 4009 Ishøj-Avedøreværket-H. C. Ørstedværket
132 kV (jord)kabel HK 1212 Brøndbygård-Avedøreværket 1
132 kV (jord)kabler HK 1213 Brøndbygård-Avedøreværket 2
132 kV (jord)kabler HK 1214 Brøndbygård-Avedøreværket 3.
Se kortudsnittet på sidste side som viser Hvidovre Kommune med gul
transparent farve, 400 kV kabeltracér med røde stiplede linjer og 132 kV
kabeltracér med sorte stiplede linjer.
Ovennævnte kan indarbejdes i afsnittet ’Miljø og forsyning’ i kommuneplanen
såvel som nedenstående fokuspunkter. Der kan i afsnittet evt. også suppleres
med linket http://www.energinet.dk/DA/El/Sider/default.aspx, der henviser til
Energinet.dk – EL.
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Vindmøller:
Energinet.dk anmoder om, at følgende sikkerhedsafstande indskrives i
retningslinjerne gældende for vindmøller:
Energinet.dk anbefaler følgende sikkerhedsafstande til vindmøller:

Vindmøller nær Energinet.dk’s jordkabelanlæg skal som minimum
placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs
jordkabelanlæg. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, som gælder
både små og store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører
Energinet.dk’s jordkabelanlæg skader ved lynnedslag med store følger
for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke
forsyningssikkerheden.

Vindmøller nær Energinet.dk’s luftledningsanlæg skal som minimum
placeres i en afstand på vindmøllens fulde totalhøjde fra
respektafstanden langs luftledningsanlægget.
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af vindmøller
ikke medfører en risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis
vindmøllen skulle vælte eller en vinge falde af. Et havari på f.eks. en vindmølle
der medfører, at luftledningerne på højspændingsanlægget brydes, kan i værste
tilfælde forvolde personskade, hvis man befinder sig i nærheden, og det kan få
store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke
forsyningssikkerheden.
Høje genstande:
Vi har følgende anbefalede sikkerhedsafstande til høje genstande nær et
transmissionsanlæg:

Høje genstande som fx vindmøller, antenner skorstene mv., nær
Energinet.dk’s luftledningsanlæg, skal som minimum placeres i en
afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden1 langs
luftledningsanlægget.
Den anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje genstande ikke
medfører risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis
genstanden fx skulle vælte. Risikoen er, at luftledningerne på
højspændingsanlægget brydes og kan i værste tilfælde forvolde personskade,
hvis man befinder sig i nærheden, samt det kan få store følger for
højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.
Forsigtighedsprincip og magnetfelter:
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der
være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle
elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger
eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i
ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.
I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår
eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det
vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund
for.
1

Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller
ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, § 6.8 (BEK nr. 309 af
27/04/2009).
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I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra
Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra
magnetfeltet og er formuleret således:
”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør
opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende
boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i
den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete
eksponering.”
Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og
byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet.dk ønsker
forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man
følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening,
planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens
Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening – se venligst
denne vedhæftet.
For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside
www.energinet.dk/magnetfelter.
Generelt:
Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder,
råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling,
vejanlæg, cykelsti, boligområder el. lign. skal det understreges, at der langs
vore kabelanlæg er tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til
stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand
til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg
af nogen art herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget
restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.
Fremtidige planer:
Før folketingsvalget 2015 præsenterede den tidligere regering en Vækstpakke
2015, som indeholdte en række initiativer til at løfte væksten i Danmark. Et af
de områder, der er indeholdt i vækstpakken, er "Mere effektivt byggeri og
billigere forsyning", hvor der er præsenteret 9 initiativer, herunder et initiativ
vedrørende "Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne". Se
yderligt om vækstpakken på Finansministeriet hjemmeside her
Der er lavet analyser og forskellige scenarier, der belyser konsekvenserne ved at
tilpasse kabelhandlingsplanen. Det betyder konkret, at der er stor usikkerhed
om realiseringen af Energinet.dk’s kabelhandlingsplan og de demonteringer af
luftledninger den indeholder.
Derfor har Energinet.dk sat beslutninger, der er relateret til
kabelhandlingsplansprojekter, som ikke allerede er vedtaget som
anlægsprojekter i Energinet.dks bestyrelse, i bero, indtil der er skabt en politisk
afklaring.
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Energinet.dk har også besluttet ikke at offentliggøre en Netudviklingsplan 2015
på grund af en igangværende udredning af konsekvenserne ved en tilpasning af
kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne. Udredningen, som er foranlediget af
en samlet vækstpakke, udarbejdes med deltagere fra Energi- Forsynings- og
Klimaministeriet, Energistyrelsen (formand), Finansministeriet og Energinet.dk.
Vækstpakken kan studeres yderligt på finansministeriet hjemmeside her.
Udredningen kan føre til, at de nuværende principper for kabellægning og
etablering af transmissionsnettet revideres, hvilket i så fald vil betyde, at
rammerne for Energinet.dk’s Netudviklingsplan vil blive ændret.

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.
Kortudsnit

Med venlig hilsen

Gitte Madsen
Elteknisk konsulent
Plan og Miljø - Team 3. parter
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Tlf.: +4570220275
e-mail: 3.parter@energinet.dk
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Jørn Dalgaard Mikkelsen
29. juni 2016 20:32
Henrik Nielsen
'Krogstad'; kristina.e.young; Svend Sørensen; Mogens Jørgensen; Nej til Trafikstøj
SV: Orientering om fremlæggelse af revideret kommuneplanforslag for Hvidovre Forslag til Kommuneplan 2016

Kære Henrik Nielsen!
Jeg må indrømme at jeg er meget forundret over det lave ambitionsniveau Hvidovre
Kommune har beskrevet i Kommunalplanen for 2016.
Der er meget få af vore "såkaldte grønne områder" der ikke er befængt af en massiv
trafikstøj. Det er absolut ikke en dejlig tur man kan tage i dette støjhelvede.
Hvor er "Herlighedsværdien" blevet af? Da vi kom til Hvidovre i 1983 var der fred og ro, men
nu har BaneDanmark, Vejdirektoratet og Transportministeren destrueret Hvidovre, så denne
by er blevet en "Stopping place for losers". Vi burde faktisk ikke betale grundskat, da vore
grunde er invaderet af en infernalsk trafikstøj, så vi ikke kan kommunikere med hinanden
uden at råbe.
Hvad har I tænkt jer at gøre ved det??
4.0 Benyttelse og beskyttelse af landskabet
Let adgang til lokale, gronne omrader og til de storre, attraktive naturomrader er en
forudsatning for god livskvalitet og sundhed for borgerne.
Kommunen er heldigvis beriget med en rakke storre og mindre gronne omrader - fra
den friserede bypark til det overdrevagtige slettelandskab. Disse gronne omrader skal
sikres og bevares, lige som der skal ske en udbygning og videreudvikling af de gronne
omrader og tilgangeligheden til dem.
Samtidig er de gronne omrader hjemsted for et dyre- og planteliv, der er truet af forskellige
former for forurening fra landbruget, byomraderne, industrien og trafikken. Dette
pres er med til at forringe naturgrundlaget og dermed ogsa omradernes rekreative
udnyttelse. Den rekreative og landbrugsmassige udnyttelse af de gronne omrader og
landskabet skal derfor ske under hensyntagen til beskyttelsen af miljoet og naturvardierne.
Kommunalbestyrelsens malsatninger:
• De landskabelige vardier skal understottes og udvikles med bevaring af den
gronne kile og med sikring af en tydelig granse mellem by og land.
• Den offentlige adgang til rekreative oplevelsesmuligheder i det abne land skal
bevares og tilgangeligheden sikres og oges gennem etablering af flere adgange
til og stier gennem omradet.
• Der skal sikres gode adgangsforhold langs kysten for kommunens borgere.

Retningslinjer
5.12.1
Stojbelastede arealer, dvs. arealer der er belastet med mere end de vejledende gransevardier:
• Rekreative omrader i det abne land, sommerhusomrader, campingpladser og
lignende; Lden 53 dB fra veje; 59 dB fra jernbane:

Det er nogle helt forkerte grænseværdier Miljøministeriet har foreslået. De har tryllet med
tallene, og tryllestaven er Lden.
Lden står for: d= dag, e= evening og n= night
WHO og EU´s anbefalede grænseværdier er der overhovedet ikke taget højde for n=
night må kun være 40 DB fra kl. 2200 - 0700. Hvis trafikstøjen er højere vækkes beboerne,
og de får en lang række alvorlige sygdomme såsom hjerte-kar sygdomme, slagtilfælde,
diabetes, og kræft. 800 danskere der bor ved veje med høj trafikstøj dør hvert år. Det er 4 x

mere end der dør af trafikulykker. Det er helt forkert at larmen fra togene om natten godt må
være 85 DB. Den skal ned under 40 DB mellem 2200 - 0700. Det er helt ude i hampen, at
togstøjen på 85 DB kan jævnes ud over et døgn eller et år, så den kommer under 60 DB. Den
skal under de 40 DB.
Jeg efterlyser også et stærkt ambitionsniveau på støjgrænserne. Det hører ingen steder
hjemme at 52% af Hvidovres beboere er ramt af trafikstøj over grænseværdien fra statslige
veje. Det er jo nemt og relativt billigt at sænke hastigheden på Motorvejene gennem
Hvidovre. I kan jo sagtens følge Brøndby og andre kommuner på Vestegnen, og gøre
indsigelser fra alle kommunerne overfor Vejdirektoratet og Transportministeren. Som
Brøndby også skriver i Vestegnen onsdag d. 29. juni (se attached file), så hjælper det også
med støjdæmpende asfalt. Nu er det bare med at komme i arbejdstøjet og få løst Hvidovres
massive problem med trafikstøjen.
• Boligomrader, daginstitutioner, skoler og andre og undervisningsbygninger, plejehjem,
hospitaler og lignende, kolonihaver, nyttehaver, udendors opholdsarealer,
bydelsparker mv.; Lden 58 dB fra veje; 64 dB fra jernbane
• Hoteller, kontorer, liberale erhverv mv.; Lden 63 dB fra veje; 69 dB fra jernbane
ma ikke udlagges til stojfolsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse
kan sikres mod stoj ved etablering af afskarmningsforanstaltninger.
5.12.2
Nar der i lokalplanlagningen udlagges landzonearealer til stojfolsom anvendelse, skal
det sikres, at Miljostyrelsens vejledende regler om stoj kan overholdes i planomradet
ved stoj fra veje og jernbaner samt virksomheder.

Med venlig hilsen
Jørn
Professor Jørn Dalgaard Mikkelsen
Center for Bioprocess Engineering
Dept. Of Chemical & Biochemical
Engineering
Technical University of Denmark

Søltofts Plads
Building 229 DTU
DK-2800 Kgs. Lyngby
Denmark
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Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Kommentarer til det udsendte forslag til Kommuneplan 2016

Hej
Vedrørende Energi og varmeforsyning under redegørelse, har jeg følgende kommentarer som jeg
har markeret med gult:

Varmeforsyningen i en klimakommune
Hvidovre er ”Klimakommune” og har siden 2008 forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 %
om året indtil 2025. I de første år har reduktionerne haft fokus på kommunens egen virksomhed.
Senere skal borgere og virksomheder mere på banen. Vi har i denne forbindelse udarbejdet en
klimakommunehandlingsplan.
At nedbringe CO2-udledningen er sat på dagsorden internationalt, nationalt og lokalt. Boligopvarmning
er en af de CO2-kilder, som kommunen har mest direkte indflydelse på via varmeplanlægningen.
Kraftvarmeværket på Avedøre Holme producerer både el og fjernvarme. Ved at udnytte fjernvarmen
maksimalt til boligopvarmning, vil der ske et markant fald i den samlede udledning af CO2 fra
kommunen. Avedøreværket ombygger i løbet af 2016 blok 1 til træpiller. Begge blokke er herefter i
stand til at fyre med træpiller, som er en mere miljø- og klimavenlig energikilde end kul. De
fjernvarmeforsynede ejendomme bliver fremover forsynet med en mere miljørigtig opvarmning.
I Hvidovre er halvdelen af byområderne i dag forsynet med naturgas med individuelle fyr, mens den
anden halvdel er forsynet med fjernvarme. Det er primært boligselskaberne og Avedøre Holme samt
enkelte større ejendomme, der er forsynet med fjernvarme.
Det er distributionsselskabet Hvidovre Fjernvarme som forsyner borgere i Hvidovre med varme.
Hvidovre Fjernvarme køber varmen fra transmissionsselskabet VEKS.
Foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme forsyner virksomhederne på Avedøre Holme med
hedtvand. Foreningens varmeforsyning er baseret på produktion fra Avedøreværket samt

produktion på egne kedler.
Der er mange forskellige private og offentlige aktører med hver deres interesser inden for
energiomstilling. Både Energistyrelsen og Region Hovedstaden peger på nødvendigheden af en
fremtidig sammenhængende og tværgående energiplanlægning, koordination, kommunikation og
samarbejde mellem kommuner og andre aktører.

Man er selvfølgelig velkommen til at tage kontakt, hvis der er behov uddybende
kommentarer.

Med venlig hilsen
Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Jørgen Morsing
Drifts- og administrationschef
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Ulrik Jensen
Høringssvar fra Avedøreværket - Forslag til Kommuneplan 2016

Efter aftale med vores miljøkoordinator Ulrik Jensen fremsendes Avedøreværkets høringssvar i
forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2016.
Med venlig hilsen
Karina Bidstrup
Sekretær
Support Øst
Bioenergy & Thermal Power
DONG Energy

Hammerholmen 50
2650 Hvidovre
www.dongenergy.com
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Høringssvar til Forslag til kommuneplan 2016

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Hovedstensvej 45
2650 Hvidovre
Forslag til Kommuneplan 2016
Høringssvar fra Dennis Honoré, Grænsevej 15, 2650 Hvidovre
Jeg har med stor interesse læst Hvidovre Kommunes Forslag til kommuneplan 2016, der er
fremlagt i offentlig høring indtil den 5. september 2016.
Jeg har følgende bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2016, som bedes indarbejdet i
Kommuneplan 2016 af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder i område Avedøregård, 4B41
hvori jeg er bosiddende.
Afsnit 3.5 Boligområder
I afsnit 3.5.4 beskrives at der bl.a. må være mindre dagligvarebutikker i området. Jeg mener afsnit
3.5.4 bør suppleres med Take-away restauranter, så plangrundlaget stemmer overens med den
faktiske anvendelse af området, med henvisning til burgerrestauranten, The Burger på
Nordlundsvej 29. Det ville virkelig løfte vores lokalområde hvis der var flere forskellige typer takeaway restauranter i lokalområdet Avedøregård.
I afsnit 3.5.5 angives det som en forudsætning for drift af virksomhed i boligerne at virksomheden
ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom.
Dette mener jeg er en unødvendig forudsætning, som bør undlades, da de typer af virksomheder,
der beskrives i afsnit 3.5.4 og 3.5.5 typisk ikke giver anledning til parkering af mere end 1-3 biler
som der sagtens er plads til på vejene i området.

Med venlig hilsen
Dennis Honoré
Grænsevej 15
2650 Hvidovre
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Høringssvar på Kommuneplan 2016

Til Hvidovre Kommune,
Nedenfor er HOFORs høringssvar på Kommuneplan 2016. Svaret er desværre blevet en dag
forsinket pga. sygdom.
Side 130: I første afsnit findes sætningen: ”Der bør løbende ske en udvikling af kloaksystemet med
tiltag, der tilpasser systemet til situationer med skybrud”
Om end sætningen er åbent formuleret vil HOFOR gerne påpege at håndtering af skybrud ikke er
forsyningens pligt og at vi derfor ikke er forpligtet til at tilpasse kloaksystemet til skybrud.
Side 131: I afsnit 6.1.3 bør årstalsperioder opdateres.
Side 131: Afsnit 6.1.4 indeholder serviceniveau for kloakken. Det beskrevne serviceniveau er kun
for den fælleskloakerede del af Hvidovre. For den separatkloakerede del af Hvidovre er
serviceniveauet stuvning til terræn hvert 5. år. Dog hører beskrivelse af serviceniveau for kloakker
hjemme i Spildevandsplanen og ikke i Kommuneplanen, og HOFOR mener derfor ikke det bør
beskrives her.
Med venlig hilsen
Mads Popowitz
Planlægger
Plan - VS
Regn- & Spildevand
Tænk på miljøet - spar på vand og energi !
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