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Høringssvar vedr. Beauvaisgrunden II 

Østerbro Lokaludvalg har behandlet forslaget i fagudvalg og har 

deltaget i borgermødet den 4. september og finder overordnet 

lokalplanforslaget fornuftigt. Lokaludvalget har dog følgende 

kommentarer til forslaget. 

 

Byggehøjden 

I lokalplanen lægges der op til at højden på de planlagte bygninger 

bestemmes ud fra det princip at de skal korrespondere med højden på 

Kollektivhuset og boligbebyggelsen syd for Rovsingsgade. Dette 

princip støtter Lokaludvalget, og vi synes derfor det er mærkeligt, at 

det skitserede forslag indeholder bygninger der mod Lyngbyvej er 

højere end Kollektivhuset og mod Rovsingsgade er højere end 

bebyggelsen på den modsatte side af gaden.  

 

Skybrudshåndtering   

I Lokalplanforslaget beskrives der hvorledes grunden kan fungere som 

vandopsalimlingssted ved skybrud. Der skrives dog ikke om dette er 

under 10 års, 50 års eller 100 års forekomster, og der kunne ikke gives 

svar på dette ved borgermødet. Da Lyngbyvej har vist sig meget let at 

oversvømme vil Lokaludvalget henstille til at man undersøger 

vandsituationen ved 100 års skybrud, pga. ønsket om at bygge 

underjordisk parkering, samt grundens forurening.  

 

Forgrønningsbælte på Rovsingsgade 

Helt tilbage fra kommuneplanen 2005 har det været tænkt at der på 

den nordlige side af Rovsingsgade skulle være en grøn strækning ud 

til vejkanten. Dette bælte er allerede gennemført på grunden vest for 

Beauvaisgrunden, og det virker også som om det er medtaget i denne 

lokalplan. Vi vil blot henstille til at dette ikke bliver glemt, da det vil 

betyder meget for at Rovsingsgade opleves som en helhed. 

 

Adgang for offentligheden 

Lokaludvalget går stærkt ind for, at de historisk vedholdende ønsker i 

kvarteret om at bevare Beauvaisgrunden som grønt område 

respekteres som tænkt, så kvarteret borgere sikres adgang til og kan 

anvende friarealerne på området, og at ddisse formes på den 

landskabelige måde, der er vist i lokalplanforslaget. 
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