Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Kommuneplan 15 – Den sammenhængende by
Kgs. Enghave Lokaludvalg har på sit møde d. 24. september 2015 behandlet Kommuneplan 15 – Den
sammenhængende by, og ud fra denne behandling er svaret færdigbearbejdet på Bymiljøudvalgets møde
d. 15. oktober 2015.
Lokaludvalget er glad for målsætningen om at bevare byens eksisterende grønne og rekreative arealer og
brug disse bedre. Vi ønsker i den forbindelse, at Sydhavnstippen opprioriteres med sine unikke rekreative
muligheder, også den nordlige del, som ikke er medtaget på oversigtskortet s. 46 – hvilket er en fejl.
Se kortet nedenfor, for korrekt angivelse af O1-området med plannummer 1315.

I forbindelse med at rammen for området 1908 og 1044 ændres til J1*, som angivet på kortet ovenfor,
ønsker Kgs. Enghave Lokaludvalg, at den i dag ubebyggede del af dette område i stedet for ændres til et
O1-område. Dette mener vi, et led i sikring af grønne arealer til byens voksende befolkning. Særligt
matrikel nr. 481 bør bevares grøn, eftersom den arkitektoniske udformning af den kommende
genbrugsstation på Bådehavnsgade (matrikel 445) netop er tænkt i samspil med grønne omgivelser.
Lokaludvalget støtter Aalborg Universitets idé om en
færge, der ombygges til kollegium og som kan placeres
ved Frederiks Kaj i husbådeområdet (V-området) med
plannummer 2007.
Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at det kan passe ind i
rammerne for husbåde. Hvis det er nødvendigt for
tilladelsen af en færge med kollegium, vil Lokaludvalget
ønske, at rammerne for større ombyggede fartøjer
ændres, så de ikke kun gælder fartøjer med
publikumsrettede funktioner, men også for f.eks.
kollegier.
Det er også svært at gennemskue, om den ønskede placering er på et af de udpegede områder med
særlige bestemmelser, hvilket er en forudsætning for placering af en kollegiefærge. Hvis det ikke er
tilfældet ønsker Lokaludvalget, at der skabes rammer for sådan en færge.
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