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Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af forslag til
lokalplan for BørneRiget
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) (lovbkg. nr. 1225 af 28. oktober 2018), skal
planmyndigheden efter den offentlige høring udarbejde en
sammenfattende redegørelse for,
- hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet
og,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i
offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige
alternativer, der også har været behandlet, og
- hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planen eller programmet.
Med denne redegørelse og de ændringer, der er foreslået i lokalplanen,
finder forvaltningen, at der er foretaget en miljøvurdering af planerne,
som kan danne grundlag for, at planerne vedtages endeligt.
Integration af miljøhensyn
Miljørapporter skal udarbejdes med udgangspunkt i den form for plan,
der er tale om. Her er det et lokalplanforslag. Miljørapporten skal
være detaljeret nok til, at det er belyst, hvilke miljøaspekter det er
relevant at tage hensyn til som en del af det samlede
beslutningsgrundlag.
Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med planprocessen, så der
har været mulighed for at påvirke lokalplanens bestemmelser og
kommuneplantillæggets rammer og retningslinjer. Miljøvurderingen
er afgrænset til planemner, som er vurderet særligt miljømæssigt
væsentlige. Afgrænsningen af miljøvurderingen er dels sket i en intern
proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i
henhold til lovens § 32, stk. 2, og er nærmere beskrevet i
miljørapportens bilag 1.
Offentlig høring
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med lokalplan fra
den 21. januar 2019 til den 18. februar 2019.
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Der er modtaget i alt 5 henvendelser. En af henvendelserne er
behandlet i et selvstændigt dokument med forvaltningernes
kommentarer. Nogle af henvendelserne har relevans for
miljøvurderingen, og bør give anledning til ændringer i lokalplanen.
Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en ændring
af lokalplantillæggets bestemmelser om parkering, så normen for
bilparkering ændres fra en plads pr. 185 m2 til en plads pr. 215 m2.
Det betyder, at kravet til parkering reduceres med 42 pladser fra 303
til 261 pladser. Begrundelsen for ændringen fremgår af bilag 7.
Alternativer til planerne
Faciliteterne til børn, unge og fødende er i dag spredt over det meste
af Rigshospitalets område med den altovervejende aktivitet i
Sydkomplekset samt de øvrige bygninger fra 1970’erne. Regionsrådet
for Region Hovedstaden har besluttet, at den nuværende placering af
Rigshospitalet på Blegdamsvej 9 skal bevares, og at det tætte
samarbejde med Københavns Universitet indenfor forskning og
uddannelse fastholdes.
BørneRiget er blevet til gennem en integreret designproces, hvor
mindre alternativer har været behandlet undervejs i processen og
samlet mundet ud i den færdige plan. Bygningerne er blevet til fra et
ønske om at samle forskellige funktioner samtidigt med
nærhedsønskerne i bygningen, fysisk nærhed mellem funktioner, hvor
dette kan øge patientsikkerheden. Et eksempel på dette er nærhed
mellem operationsgangen og de intensivt syge børn. Ønskerne til
funktionsplanlægningen i bygningen giver et ønske om en kompakt
bygning, med store etager og en effektiv indre logistik.
0-alternativet
Hvis lokalplanforslaget ikke godkendes, og der således ikke opføres
bebyggelse til et børnehospital, vil den nugældende lokalplan nr. 493
Rigshospitalet III, som er bekendtgjort d. 18. juni 2013 fortsat være
gældende. Det betyder, at der er rammer for lokalplanområdet, men at
der ikke vil foreligge en byggeretsgivende lokalplan for området.
Rigshospitalets børne- og fødeafdelinger kan fortsættes som hidtil,
men den nødvendige samling og modernisering, vil være vanskelig
om ikke umulig at gennemføre andetsteds i området.
Overvågningsprogram
Lokalplanen giver grundlaget for opførelse af byggerier og
trafikanlæg m.m. I den efterfølgende projektering vil de hensyn blive
inddraget, som er beskrevet i miljørapporten og redegørelsen til
lokalplanen og kommuneplantillægget. Endvidere vil der i
byggesagsbehandlingen blive varetaget relevante
myndighedsbeføjelser.
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Der er ikke behov for at udarbejde yderligere overvågningsprogrammer.
Med denne redegørelse og de ændringer, der er foreslået i planen,
finder forvaltningen, at der er foretaget en miljøvurdering af planen,
som kan danne grundlag for, at planen vedtages endeligt.
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