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Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 

Kommentar til Miljøkonsekvensrapport for Svanemøllen Skybrudstunnel 

j.nr. MST-531-00023, Hvidbogens høringssvar nr. 28. 
 

Dyssegaards Grundejerforening har 25. februar 2019 indsendt høringssvar til projektet. Vi har gjort 

indsigelse mod placeringen af en skakt i Dyssegårdsparken, der er et fredet område, og hvor skaktens 

overjordiske konstruktioner til driftsfasen vil stride mod fredningsbetingelserne. Vi har foreslået en alternativ 

placering af skakten syd for Søborghusrenden. Anlægsfasen vil strække sig over mindst 5 år, og projektet 

forventes afsluttet i 2027. 

 

Hvidbogens kommentar anfører, at ”en placering af DYS-skakten syd for Søborghusrenden i Emdrup 

Idrætspark tidligere har været undersøgt i forbindelse Skybrudskonkretiseringsplanen. Denne løsning er ikke 

hensigtsmæssig”, og to årsager anføres, boldbanerne og adgangsforholdene. En tidligere (ikke 

offentliggjort?) undersøgelse har vi svært ved at forholde os til. 

 

Dyssegaards Grundejerforening vil hermed gøre opmærksom på, at kommentaren til vort høringssvar ikke 

afspejler de faktuelle forhold. Nord for boldbanerne i Emdrup idrætspark på den østlige side ligger et 

ubenyttet område på mere end 2.500 m2, mellem hegnet til boldbanerne og Søborghusrenden. Der vil ikke 

være behov for indgreb i boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter i Emdrup idrætspark, som ellers anført i 

kommentaren, hvis skakten placeres syd for Søborghusrenden. Arealet af det ubenyttede område modsvarer 

det ifølge projektbeskrivelsen skønnede arealbehov i Dyssegårdsparken. 

 

Endvidere anføres det i kommentaren, at adgangsforholdene og adgangsvejene i stor udstrækning er de 

samme som ved en placering nord for Søborghusrenden. Dette er ikke tilfældet. Der kan ved en placering af 

skakten syd for Søborghusrenden foregå tilkørsel via Nøkkerosevej/Emdrup Mosevej ad grusvejen mellem 

boldbanerne, og frakørsel ad Rødkløvervej, eller omvendt. Ved placeringen nord for Søborghusrenden skal 

både til- og frakørsel ske via Ved Renden. Søborghusrenden løber imellem de to områder. 

 

Vi henstiller til, at den i projektoplægget foreslåede placering af DYS-skakten genovervejes. Beslutningen 

om placeringen af DYS-skakten skal helst træffes på et sagligt grundlag. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dyssegaards Grundejerforening 

Mogens Laursen og Erik Stephansen 

 

Kontaktinformation: 

 

Mogens Laursen Erik Stephansen 

Mindevej 20 Mindevej 3 

2870 Dyssegård 2870 Dyssegård 

 

Tlf. 25851946 Tlf. 535654766 

e-mail: mogensl@gmail.com e-mail: erikstephansen@hotmail.com 

 

 

Cc: Novafos ved Projektleder Mathias Elle 
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