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Økonomiforvaltningen  

   

 

   

      

  
til Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

Valby Lokaludvalg har i skrivelse af 3. februar svaret på høring vedr. 

solcelleanlæg ved Damhusåens Rensningsanlæg. 

 

Det er fortsat vores opfattelse, at der kan være solcelleanlæg på det 

udpegede område, idet vi finder det vigtigt, at København Kom-

mune selv etablerer anlæg til produktion af fossilfri energi inden for 

kommunens område, da alternativet kan være, at placere anlæg 

uden for kommunen, hvor de også kan være til gene for omkringbo-

ende eller skabe forandring i naturforhold i de pågældende områ-

der. 

 

Derudover har Valby Lokaludvalg som udgangspunkt den holdning, 

at den konstaterede alvorlige forurening bør oprenses.  

 

Vi er i forbindelse med høringsprocessen af Danmarks Naturfred-

ningsforening blevet gjort opmærksom på, at området med solcelle-

anlægget kan indeholde naturværdier, som bør åbnes for offentlig-

heden. 

 

Valby Lokaludvalg vil derfor opfordre til, at man i denne forbindelse 

tager stilling til, om området syd for solcelleanlægget kan åbnes helt 

eller delvist for offentligheden, hvilket vil være i overensstemmelse 

med de gældende rammer fra Kommuneplan 2019, hvor det er ud-

lagt som ”Områder til fritidsområdet mv.” (iflg. figur på s. 6 i Lokal-

planforslaget). Dermed kan passagen mellem Valbyparken og Kyst-

agerparken i Hvidovre kommune blive bredere til fordel både for 

gæster i parkerne. En stor del af området bør dog fastholdes som 

vild natur til sikring af faunapassagen efter anlæggelsen af solcellean-

lægget.. 
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Valby Lokaludvalg finder det vigtigt, at der på det område, hvor sol-

celleanlægget placeres arbejdes med at opnå størst mulig biodiver-

sitet, og at det sikres, at området fortsat vil kunne være fouragerings-

område for flagermus. 

 

Valby Lokaludvalg vil samtidig opfordre til, at det område, som ligger 

syd for haveforeningen Bergmans Have mellem rensningsanlæggets 

område og Festpladsen, og som nu henligger med grusbelægning, 

omlægges til naturområde, således at det kan indgå i Valbyparken. 

 

Valby Lokaludvalg vil også opfordre til, at Københavns Kommune ar-

bejder på at skabe flere muligheder for placering af solcelleanlæg in-

den for kommunens geografiske område – på bygninger, tagarealer, 

parkeringsområder el.lign. 

 

Venlig hilsen 

Henrik Palsmar, formand for Valby Miljøgruppe 

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
 

 


