Høringsnotat for Lokalplan 128 – Skallepanden Kano- og Kajakklub
Høringssvar

Forvaltningens bemærkninger

Planændring

Høringssvar 1: Finn Dichmann
Dybedalsvej 22, 3520 Farum

Det er forvaltningens vurdering, at
placeringen af ny bådbygning 2,5 meter fra
skellet til parkeringsplads, er mest
hensigtsmæssigt, da denne placering
efterlader så stort et udendørs areal som
muligt til klargøring, vedligeholdelse og
opbevaring af et mindre antal både, som
ønsket af Farum Kano- og Kajakklub.

Ingen

Det eksisterende oplagsområde, kortbilag 2
område B er d.d. belagt med ca 100 kanoer og
kajakker. Indsiger mener at der på nuværende
tidspunkt er ca. 25 tomme pladser. Indsiger
finder desuden at ikke alle kanoer lader til at
være i brug.
Indsiger foreslår yderligere at den nye
bådbygning bør flyttes længere ind på det
eksisterende oplagsareal. Dette synes indsiger
er nødvendigt,idet det ifølge indsiger
begrænser fældning af træer.
Alternativt ønsker indsiger, at oplagsarealet
beskæres i øst-enden med et antal pladser
svarende til den nye bygnings kapacitet.

Det er desuden forvaltningens vurdering at en
ændret placering længere mod øst ikke vil
gøre nogen forskel i forhold til eventuel
fældning af de i forvejen ikke
bevaringsværdige træer.
Forvaltningen anbefaler derfor, at den i
planen foreslåede placering af bådbygningen
fastholdes.
I forhold til sidste punkt, så bliver antallet af
kanoer som må befinde sig på oplagspladsen
formindsket med den nye lokalplan.
Formindskelsen er dog ikke 1 til 1 i forhold til
bådbygningens kapacitet.

Høringssvar 2: Erhvervsstyrelsen
Plantilsyn og Dialog

Redegørelsen vil blive uddybet i forhold til
fingerplanens bestemmelser omkring de indre

Lokalplanens redegørelse uddybes.

Høringsnotat for Lokalplan 128 – Skallepanden Kano- og Kajakklub
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på at
redegørelsens afsnit om lokalplanens forhold
til anden planlægning ifølge styrelsen ikke er
fyldestgørende i forhold til Fingerplanen, da
der mangler at blive redegjort for
beliggenheden i indre grøn kile, jf.
Fingerplanen § 17.

grønne kiler

