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Grundejerforeningen Ørnekærgård 

 
 
 

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. ophævelse af plangrundlaget 
for Ørnekærs Vænge Syd 
 
I forlængelse af ophævelsen af kommunens kommuneplantillæg samt lokalplan for bygge-
riet i Ørnekærs Vænge Syd, er der fra Grundejerforeningen Ørnekærgård modtaget føl-
gende skriftlige spørgsmål  
 
1. Hvad vil Ishøj Kommune foretage sig på baggrund af Planklagenævnets afgørelse? 
 
Svar: 
Efter en konkret, juridisk vurdering af Planklagenævnets afgørelse tager Ishøj Kommune 
afgørelsen til efterretning. Der igangsættes nu et arbejde med at få miljøvurderet kommu-
nens planer i området. Vurderingen foretages af en ekstern konsulent. I forbindelse med 
miljøvurderingen udarbejdes der også konkrete forslag til, hvordan de resterende udendørs 
opholdsarealer kan bringes til at leve op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
vejstøj. Det er forventningen at miljøvurderingen vil være færdiggjort i løbet af foråret 2022, 
hvorefter der tages stilling til hvordan der kan tilvejebringes et nyt plangrundlag for byggeri-
et i Ørnekærs Vænge Syd.   
 
2. Vil det nye byråd, herunder den nye ledelse, i højere grad end hvad vi hidtil har oplevet, 
lytte til og handle på borgernes bemærkninger? I den konkrete sag har vi opfattet at næ-
sten alle kommentarer blev ”fejet af bordet”. 
 
Svar: 
Jeg beklager, at beboerne i området ikke har følt sig hørt i processen, og vi vil bestræbe os 
på at være bedre til at inddrage lokalområdet i de fremtidige løsninger. Den konkrete afgø-
relse fra Planklagenævnet giver i øvrigt anledning til, at der i den fremtidige byudvikling 
fortsat er en skærpet opmærksomhed på vejstøj. Udfordringen er på ingen måde ny, men 
forstærkes i disse år pga. øget trafik på vejene, herunder på motorvejene. Samtidig er der 
et behov for at øge udbuddet af boliger i hovedstadsområdet, også på arealer der ligger 
tæt på de større veje. Administrationen vil i endnu højere grad arbejde for at sikre, at der i 
byggefasen etableres den nødvendige støjafskærmning i sådanne områder.    
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