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og et lavprissupermarked på ejendommen Kettevej 3-13.

Der er indkommet i alt 27 kommentarer og indsigel=:..

Resultatet af den offentlige h@ring vil blive behandlet af Økono-
miudvalget den L4. februar 1995 og af Kommunalbestyrelsen den 21.
februar l-995.

De vi1 derefter blive orienteret skriftligt om kommunalbestyrel-
sens beslutning.

Med venlig hilsen
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Hvidovre Kommune skal
inds i ge1 se /komment arer

hermed bekræfte, åt vi har modtaget Deres
til forslaget om at etablere en burgerbar
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Fredag kl. 9-13

Rådhusservice åbningstid :
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Havnevei
01.02.00 G01/5681

på økonomiudvalgets møde den 24. oktober ),9g4, pkt. 6l-, beslutte-
de udvalget, dt der på baggrund af det fremsendte forslag skulle
foretages en forudgående offentlig kommuneplanhøring med en hø-
ringsperiode på 3 uger.

På Kommunalbestyrelsens møde den l-5. november 1994, pkt. 5, blev
det besluttet at føIge Økonomiudvalgets beslutning med følgende
bemærkninger:

rrGrupperne A, C, F, V og Z kunne under ingen ornstændigheder støt-
te etabl-ering af et tankanlæq.

Gruppe T stemte imod, idet gruppe T ikke kan støtte projektet. rl

Den offentlige høring har været afholdt i perioden 30. novernber -
21-. december ]-994.

Der er indkommet i a1t 27 argumenterede indsigelser, som er op-
surnmeret i notat af 6. januar l-995.

Indsigelserne fra de to nabogrundejerforeninger Ketteholm og'
Avedøregårds Villaby er udsendt som bilag til økonomiudvalgets
møde L4 .2.95 , pkt. 3 .

De mest gennemgående indsigelser er:

at projektet vil afstedkomme en stor trafikbelastning af det i
forvejen meget trafikerede kryds, og at beboerne især frygter
for deres børns skolevej,
at man ikke ønsker en 3-7 n høj McDonald lysreklamestander som
vartegn for sit boligområde,
at der vil være alvorlige niljøqener for de nærmestboende i
form af friturelugt, bilstøj og rrflyvenderr affald

Det gennemgående træk i indsigelserne er, at man ønsker lokalplan
409 fastholdt. Det vil sige, åt grundene fortsat skal udlægges
til rækkehuse i forlængelse af bebyggelsen Ketteholm.

Forvaltningen har den 31. januar l-995 modtaget et revj"deret for-
slag fra ansøgerne rned henblik på at irnødekomme nogle af de ind-
sigelser, der er indkommet mod projektet. Endvidere har ansøgerne
fremsendt en skriftlig redegørelse for de ændringer, der er sket
i projektet

Den væsentligste ændring er, at automattankanlægget er taget ud
af projektet. Endvidere kan det nævnes:
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at hele parlcer.ingsområdet på grundens vestlige del (der hvor
r=nrrrn't'lr:Ir:'ør forr war nlaceråt) ef bleVet |tmefe gfønttt med tfæ-tankanlægget før var Placeret) er
er og fåv Uepfantning. Denne deL af p-an1ægget
søgerne være ekstra plaa=er' som kun vil blive
de andre Pladser er oPtaget,
;; å;;-"i-i-nii"e opsal e! 2 m hø1L, ubrudt, lukket hesn i hele

r -- J 
- -ejendommens vestliqe skel. Dermeå er der nogen støjafskærmnrng

både rnod q;;å;Jåiråt"r,i.,q"n Kettehol-m og mod grunde j er-fi;å;Jå'råiå"i"q"" Kettehor-m. os 1:9- 9::"::1.::-
iåIE",-irå;" ";;;;;;;å;å;--viir"uv, som er de to nærmeste srund-
ejerforeninger,
at der etabieres svingbane og midterrabat på Kettevej helt hen

til indkørslen, der s*.al sikie overskuelige forhold ved ud- og

indkørseI,
at den fæl-les skiltepylon ud mod Avedøre Havnevej er reduceret
til 1,2 m mod de først ansøgte t7 m'

Endvidere har McDonald indvilliget i at forbedre trafikafviklin-
;;; ior gåenae og kø.rende omkring selve bygningen' r'1

Der henvises til Teknisk Forvaltnings vedlagte notat af 2. febru-
ar 1995 (bilag 5) vedrørende rrDen itanlægningsmæssige vurderinq
af placering af en burgerrestauranl og ei laVprissuperinarked på

ejendommen Kettevej 3-13rr.

Med de nævnte ænd.ringer finder Teknisk Forvaltning, at projektet
er væsentligt forbedret i teknisk henseende'

Sagen indstill-es
oversende en af

ngs indst].r1l-nq:
tiI økonomiudvalgets drøftelse med

vil- if øIge .t 
-benyttet, når

henblik på at
KommunalbestY-de to følgende indstiltinger tiI

relsen,
A)- at der udarbejdes et kommuneplantillæg, d"f udlægger ejendorn-

men Kettevej l-ff, natr.nr. Z c Avedøie, til centerformåI,
og at hjørnegrunden, matr.nr' 48 Avedøre' som ejes af vand-
forsynj-ng;;;-'d=å i"aatages i planområdet rned henbrik på at
gøre restaura.,f"., synlig fra Avedøre Havnevej samt at skabe
ådgang for gående, , r ---! --L^ Ft
og at- Økonåmiudvalget overfor Teknik- og Miljøudvalget anbe-
faler de i notat af 2. februar 1995 beskrevne krav til byg-
herren indarbejdes i lokalPlanen,

B)- at aet ansågtå afvises, og at ejendomrnen derrned bevarer sin
kornmuneplanmåssige stai'us som område for tæt-lav boligbebyg-
gelse.

Økonomiudvalqsmøde l-4 - ?. 1995. pkt' 3 :
såm1ing ned 299 indsigelser'

Idet der er taget'højde for en række af ind'sigel?erle i det revi-
å"iåaå-pr"jekt inastiller grupperne A og C indstitling A til kom-

munalbestYrelsens godkendelse.

Grupperne F og v føIger.indstilling 8,. idet rnan tager hensyn til
de rnånge og taltig" indsigelser imod projektet'


