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Høringssvar - Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns
Ydre Nordhavn
1. Det er positivt, at det nye lovforslag vil gøre de kommende områder
mere grønne, gøre det klemte rekreative område måske lidt større
og lade naturskabelsen får en stærkere rolle vest for container/erhvervshavnen.
2. Østerbro Lokaludvalg har som andre anbefalet at flytte
containerhavnen længere ud på Nordhavn og at de store turistskibe
placeres her.
3. En udvidelse af krydstogtsskibskapaciteten, risikerer at medføre en
kraftig stigning i den deraf afledte og voldsomt sundhedsskadelige
luftforurening. Derfor bør der etableres faciliteter til - og stilles krav
om anvendelse af - landstrømsanlæg.
4. Skaden skete ved den seneste lovændring, hvor
Nordhavnskonkurrencens vinderforslag indpassede rekreative og
måske ”sumpede” landskabsområder nord containerhavn – en
vision der forsvandt med den seneste lovændring.
5. Netop denne rekreative og naturmæssige tanke var væsentlig for
den folkelige og lokalpolitiske opbakning til vinderforslagets vision
og dermed den tætte udbygning på Nordhavn.
6. Den samlede vision synes ellers at blive fulgt i hovedtræk – men
med tendens til at skubbe den grønne vision ind i den del af
Nordhavn, som ligger uden for landsplandirektiv og lovforslag. Det
er en stor besvigelse. Der er derfor brug for tilkendegivelser fra
ministeren, BR-politikerne og By og Havn om, hvordan der skal
bødes på det.
7. Det mere effektive havneområde og den 4. liggeplads for
krydstogtskibe vil øge trafikken ind og ud af Nordhavn. På Østerbro
forventes, at ændringer som de foreslåede kun øger behovet for at
Nordhavnsvej nu føres videre under Kalvebodløbet til Nordhavn.
8. Østerbro Lokaludvalg ønsker at deltage i det videre arbejde med
miljøredegørelsen for/om den nye placering og indretning af
container-/erhvervshavnen. Lokaludvalget deltog i arbejdet med
miljøredegørelsen for den kommende forbindelse fra Nordhavnsvej
under Kalvebodløbet til Nordhavn, og mener med fordel at kunne
deltage også i den nu kommende miljøredegørelse.
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