Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 18.01.19/KN

Referat
møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion
mandag d. 14. januar 2019 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd

Afbud fra Rolf Aagaard-Svendsen
Afbud fra Kasper Haagensen, Morten Espersen deltog i stedet.

Dagsorden
1. Orientering om status på rostadionprojektet
Referat:
Klaus orienterede om et godt møde med baggrundsgruppen d. 04.10.19.
Der er i baggrundsgruppen et klart fokus er på klagesagerne og på tidsplanen, herunder ikke
mindst en sikring af, at der kan afholdes VM i 2021.
Rambøll laver et opdateret statusnotat omkring d. 20.01.19, hvor der fokuseres på status på
økonomi, klagesagerne, tidsplanen og de afledte konsekvenser.
Sagsfremstilling:
Tidsplan og klagesager
Rostadionprojektet er i venteposition.
Den oprindelige tidsplan med planlagt aflevering februar 2020 forudsatte at de nødvendige
godkendelser og dispensationer fra myndighederne kunne opnås, hvilket er sket. Efterfølgende
er der – som bekendt - klaget over myndighedsgodkendelser og klagerne behandles nu i
Nævnenes Hus.
Fondens formand har rettet henvendelse til Nævnenes Hus om behovet for en hurtig afgørelse
og med et ønske om oplysninger om, hvornår sagerne forventes afgjort. Nævnenes Hus har
efterfølgende oplyst, at Miljø- og Fødevareklagenævnet forventer at træffe afgørelse i de 9 sager
i nævnet, herunder Fredningsnævnets afgørelse, omkring årsskiftet.
Plannævnet skal behandle den sidste sag. Her oplyses det, at ”Planklagenævnet bestræber sig
på at træffe afgørelse i sagen hurtigst muligt, men kan ikke på nuværende tidspunkt komme med
et konkret bud på, hvornår der foreligger en afgørelse i sagen. Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid i Planklagenævnet er ca. 1 år.” Klagen blev indgivet den 23.03.2018, så en
afgørelse på denne sag kan forventes omkring 01.04.2019.
Rostadionprojektet er omfattet af Vandløbsloven (tilladelse til regulering af brinker og bund i
søen samt nedlæggelse af nye kabler). Vandløbsloven foreskriver, at der først kan meddeles
regulering, når alle øvrige tilladelser foreligger i henhold til naturbeskyttelsesloven og

miljøbeskyttelsesloven, herunder at der er foretaget en afgørelse af klagerne i Miljø- og
fødevareklagenævnet.
Afgørelser efter Vandløbsloven kan ligeledes påklages, og lokale foreninger er blandt de
klageberettigede. Klager har opsættende virkning.
For at minimere den tidsmæssige forsinkelse er der i Gladsaxe truffet politiske beslutning om,
”at der gives tilladelse til regulering af brinker og bund i Bagsværd Sø samt nedlæggelse af nye
kabler, når der foreligger endelig afgørelse af sagerne efter naturbeskyttelsesloven og
miljøbeskyttelsesloven fra Miljø- og fødevareklagenævnet.”
Når svarene fra Miljø- og fødevareklagenævnet foreligger, (som jo er lovet omkring årsskiftet
2018/19), vil der herefter være 4 uger klagefrist fra offentliggørelsen. Det er aftalt udsendelsen
af høringen koordineres med Lyngby-Taarbæk Kommune (dele af nogle af kablerne i søen løber
gennem den del af søen, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune).
Ved fornyet henvendelse onsdag d. 2. januar 2019 er det telefonisk oplyst af sagsbehandleren på
den klage, som vedrører Fredningen, at indstillingen på fredningssagen er ved at være færdig.
Det er den største og afgørende sag. Det kan ikke siges præcist hvornår sagen er klar, ”men
inden længe”. Det kan ikke oplyses, hvornår klagenævnet holder møde – det aftales fra sag til
sag. Det oplyses endvidere, at ved behandling af evt. klager over afgørelse efter
vandmiljøloven, vil dette ske ved at vurdere denne i sammenhæng med de afgørelser, som
Nævnet allerede har givet i samme sag.
Samlet tolkes meldingen fra Nævnenes Hus sådan, at der nok vil gå mindst en måned endnu, før
vi får svar på de klager, som skal behandles Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det kritiske i forhold til tidsplanen er, om der opnås en endelig myndighedsgodkendelse senest i
juni 2019. Såfremt den oplyste behandlingstid holder stik, og der ikke påklages yderligere eller
sker en hurtig behandling af endnu en klage, kan byggeriet altså igangsættes med et års
forsinkelse, dvs. sensommeren 2019. Dette vil fortsat være tids nok i forhold til at få rostadion
klar til VM i Kano og Kajak Sprint 2021, som planlagt.
Økonomi
Efter tilbudsindhentning og gennemførte forhandlinger med entreprenørerne på bygnings-,
henholdsvis anlægsentreprisen samt tilbudsindhentning på nedrivningsentreprisen kan det
samlede finansieringsbehov opgøres til:

De tre kommuner har hver især skrevet til Fonden om restfinansieringen i forbindelse med
kommunernes beslutning om budgettet for 2019.
Lyngby- Taarbæk Kommune har således meddelt, at de i 2020 bidrager med yderligere 2,932
mio. kr. incl. moms.
Københavns Kommune har meddelt, at ”resultatet af udbud af anlægsopgaven vedrørende
Danmarks Rostadion ved Bagsværd sø kan vise behov for yderligere finansiering fra
bidragsyderne, herunder Københavns Kommune. Parterne er enige om, at et yderligere
finansieringsbehov tilvejebringes i overførselssagen 2018-2019.”
Gladsaxe: ”Under forudsætning af, at Københavns og Lyngby-Taarbæk Kommuner bidrager
med deres andel af den yderligere finansiering, vil Gladsaxe Kommune bidrage med sin andel
af den yderligere finansiering. Finansieringen tilvejebringes blandt andet i forbindelse med
stillingtagen til videreførelse af anlægsmidler fra 2018 til 2019.”
Der orienteres på mødet om:
• Status på projektets økonomi, herunder resultatet af drøftelsen i
Baggrundsgruppemødet
• Status på behandling af klager og konsekvenser for tidsplanen

2. Orientering fra Brugerrådet
• De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer
•
Referat:
Intet til referatet.
3. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
Referat:
Intet til referatet.

4. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 04.02.19, kl. 18
• Status februar 2019, herunder
o Status på projektets økonomi
o Behandling af klager og konsekvenser for tidsplanen

•
•
•

Budgetopfølgning 4. kvartal 2018
Punkter fra Brugerrådet
.

Referat:
Intet til yderligere.
5. Evt.
• Det vedtagne kommissorium for det kommende brugerråd
• Orientering om møde med DS-40
Referat:
Klaus orienterede om et godt møde med DS-40 om det kommende brugerråd.
Begge punkter blev herefter drøftet samlet.
Der er hos alle et positivt billede af den fremtidige organisering. Der udtrykkes fra alle en
stor respekt om den frivillige indsats og en opfattelse af, at der også fremover sikres frihed
og rum til at varetage opgaverne ud fra de frivilliges ambitioner og præferencer.
Mødet i brugerrådet d. 19.0319 flyttes til d. 27.03.19 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion.

Referent: Klaus Nørskov

