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Følgeskrivelse i forbindelse med 2. offentlighedsperiode for projektet ”udbygning af Panum Komplekset”

Forslag til tillæg til kommuneplan for udbygning af Panum Komplekset
Naturstyrelsen Roskilde offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Københavns Kommune for udbygningen af Panum Komplekset.
Baggrunden for planforslaget er, at Universitets- og Bygningsstyrelsen
(UBST) ønsker at udbygge det eksisterende Panum med laboratoriefaciliteter i en 75 meter høj bygning, derudover etableres undervisnings-, auditorieog kantinefaciliteter. Formålet er at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset. Universitets og Bygningsstyrelsen gennemfører
projektet i samarbejde med Københavns Universitet.
I forslaget til kommuneplantillæg indgår et resume af miljørapporten, som
kan findes i sin fulde ordlyd i VVM redegørelsen. Miljørapporten beskriver
den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
Som baggrund for planforslaget er udarbejdet en VVM-redegørelse som
indeholder en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet. Den samledes
VVM-redegørelse og miljørapport kaldes ”Miljøredegørelse”.
Forslaget til kommuneplantillæg (del 1.), VVM-redegørelse indeholdende
miljørapport (del 2.) samt udkast til VVM tilladelse (del 3.) kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk eller fås ved henvendelse til
Naturstyrelsen på tlf.nr. 72 54 30 13. Bilag til redegørelsen kan ligeledes
rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Roskilde.
Offentlighedsfasen løber frem til den 21. september 2011 og vil blive annonceret i lokale ugeaviser. Skriftlige indsigelser mod og bemærkninger til
planforslaget og miljørapporten kan sendes til Naturstyrelsen Roskilde, Ny
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller som e-mail til ros@nst.dk.
Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være Naturstyrelsen i hænde
senest den 21. september 2011.
Efter offentlighedsfasen tager Naturstyrelsen stilling til indsigelserne og beslutter derefter, om planforslaget skal udstedes eller ej.
Inden udstedelse af det endelige kommuneplantillæg vil Københavns kommune modtage en sammenfattende redegørelse jf. § 9, stk. 2 i lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og VVM-bekendtgørelsens § 12, samt
kopi af de indkomne bemærkninger. Kommunen vil blive bedt om en udtalelse til materialet.

Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST) indkalder i forbindelse med denne
2. offentliggørelse til borgermøde:
Tid: den 25. august fra kl. 19-22
Sted: Den lille mødesal/sofastuen – lokale 5.1.07-08
(følg skiltning fra indgangen)
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Blegdamsvej 3B (Panum instituttet)

