For stort byggeri på Ådalsparkvej 2
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Som jeg forudså ifm vedtagelsen af kommuneplanen, så ville kommunalbestyrelsen snart blive præsenteret
for byggeplaner på Ådalsparkvej 2, som går helt til stregen ift kommuneplanen.
Og det ser vi allerede nu. By- og planudvalget skal på deres kommende møde drøfte en sag, hvoraf fremgår,
at Kommunalbestyrelsen i december 2020 har godkendt en steds- og trafikanalyse for området. Det er en
sandhed med modifikationer, som burde være nævnt i dagsordenspunktet. Det nævnes ikke, at der ikke var
enighed i december 2020, hvor der blev stemt om sagen. Der var dengang 14 stemmer for stedsanalysen og
5 stemmer imod, herunder Venstres.
Venstre afgav ved den lejlighed et protokollat, hvor vi bl.a. fremhævede, at vi stemte imod byggeriet, da
der var lagt op til et alt for massivt byggeri på op til 60 %, hvilket svarer til det dobbelte af det byggeri, som
kommunalbestyrelsen godkendte i boligredegørelsen i 2019. Arealet var oven i købet udvidet, idet man
meget snedigt havde inddraget en del af vejarealet på Ådalsparkvej og Kystbanevej i grundarealet.
Fra Venstres side ønskede vi i 2020, at byggeriet skulle passes bedre ind i det eksisterende byggeri i
området samt borgerdialog om trafikkonsekvenserne ved at inddrage vejareal og lukke Kystbanevej og lede
trafikken ud via Ådalsparkvej og Højmosen. Ingen af disse ting er sket siden 2020.
Jeg undrer mig over, at et sådant forslag nu fremlægges og blot til orientering så kort efter godkendelsen af
Kommuneplanen. Og sagen skal heller ikke videre til kommunalbestyrelsen, idet administrationen
sandsynligvis anser forslaget for godkendt. Jeg håber, at mine kollegaer i Byudviklingsudvalget vågner op og
får skåret denne sag til, jfr. De indlæg, som I kom med ifm vedtagelsen af Kommuneplanen.
Selv vil jeg ikke godkende byggeriet, som jeg finder for omfattende og ej heller lukningen af Kystbanevej.
Jeg vil derfor fremsætte et initiativretsforslag om, at sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen af den
nye kommunalbestyrelse.

