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Referat
Brugerrådet, Danmarks Rostadion
mandag d. 17. august 2020 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd

1. Orientering om status på rostadionprojektet
Der blev budt velkommen til det nyvalgte Brugerråd (identisk med det gamle). Kasper
Haagensen blev valgt til kontaktperson/formand.
Klaus Nørskov orienterede om status.
Udover den bistand, som Fonden får fra Rambøll og AART, er der lavet en aftale med en
advokat, som er er specialist i miljø-, plan- og byggeret.
Der er på denne baggrund etableret et team med den juridisk- og procesmæssige ekspert,
Rambølls miljøfaglige eksperter samt bygherrer-repræsentanter fra Gladsaxe Kommune og
Fonden. Alt for at optimere forløbet med at få alle de nødvendige tilladelser på plads.

Tidsplan
Bestyrelsen for Danmarks Rostadion besluttede i sit møde d. 05.02.2020, at der arbejdes ud
fra en tidsplan med samtidig udførelse af rocenter og terrænarbejder.
Ifølge tidsplanen vil projektet være klar til udførelse i starten af 2023. Af hensyn til de
svaler, der har rede i bådhallen og de flagermus, der lever i området nær målområdet, kan vi
imidlertid ikke gå i gang med udførelsen før omkring oktober måned. Det betyder, at der
bliver et stop i projektet hen over sommeren 2023, og at hele det nye baneudlæg vil være
klar omkring årsskiftet 2024/2025. Rocentret vil være klar til indflytning i april 2025.
Myndigheder
Nedenfor gives en kort opsummering på sagens status.
Status klagesager
Bortset fra byggetilladelsen og dispensation fra vandmiljøloven er alle
myndighedstilladelser nu givet til projektet.
Af de 20 klagesager, som er indbragt for Nævnenes Hus, er 4 sager er afvist.
Dispensationen, som Fredningsnævnet først gav, blev ophævet, og Planklagenævnet har
hjemvist ansøgningen vedr. landzonetilladelsen. Derudover er der ikke afsagt flere kendelser
fra Nævnenes Hus.
Tidsperspektiv
Nævnenes Hus har den 25.04.2019 meddelt Fonden, at de ikke på nuværende tidspunkt kan
sige noget om, hvornår Nævnenes Hus behandler de øvrige klagesager, der er indbragt, men
det forventes på daværende tidspunkt, at kunne ske inden for de kommende 12 måneder.
Fonden Danmarks Rostadion har ved mail af 16.12.2019 modtaget aktindsigt i de
verserende klagesager i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår der forventes at ligge svar på klagerne.
Fonden har på foranledning af henvendelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet i januar 2020
kommenteret på de fremsendte klager over Fredningsnævnets dispensationer fra
fredningerne.
Det er efterfølgende oplyst, at yderligere 10 klagesager fra DN Gladsaxe er oversendt fra
Fredningsnævnet til Nævnenes Hus.
Medio 2020 er der igen rettet henvendelse til Nævnenes Hus. Der foreligger ikke svar på
denne henvendelse.
Dispensation fra lokalplan
Der er i forbindelse med projektet givet en dispensation fra lokalplanen. Dispensationen
blev givet den 24.08.2017 og er gældende i 3 år. Dispensationen skal være udnyttet, dvs.
byggeriet skal være påbegyndt inden udløb.
Der er derfor indsendt ansøgning til Gladsaxe Kommune om at få dispensationen forlænget
med 2-3 år.
VVM-tilladelsen
Fonden har bedt Rambøll om at udarbejdet en ny VVM.
Der skal udarbejdes ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, hvori der skal redegøres
for, om projektet fortsat er det samme, eller om det er ændret. På den baggrund skal
myndigheden gennemføre en VVM-screening for vurdere, om den eksisterende VVMredegørelse fortsat er fyldestgørende.
Det forventes, at Gladsaxe Kommune som myndighed kan give godkendelse ultimo primo
2021.
Endvidere har Fonden lavet aftale med en advokat med speciale i VVM/miljøspørgsmål som
bistår med processen i forhold til klagesager og VVM.
2. Orientering fra Brugerrådet
 De tre udvalg:
o Udvalg A: Rocentret. Michael orienterede om diverse praktiske arbejdere, som
er udført på centeret.
o Udvalg B: Søen,
o Udvalg C: Regattaer
3. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
 Corona og konsekvenser for brugerne: restriktioner, aflysninger mv.
De mange små popup-arrangementer, som både DKF og DFfR har arrangeret i år, blev
drøftet. På trods af de gener, som arrangementerne også medfører, er der ros til
initiativerne/arrangementerne, som brugerrådet ønsker, skal fortsætte.


Der arbejdes på tilladelser fra Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune til starthusene.
De er sammen med AART udformet, så de får samme udtryk som det kommende
rocenteret

4. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 31.08.20, kl. 18




Status august 2020
Budgetopfølgning 2. kvartal 2020
Punkter fra Brugerrådet
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5. Evt.
A. Retningslinjer for Corona og tilhørende ansvar: DS40 er ansvarlig for at sikre, at de
overordnede retningslinjer overholdes. Forbundene administrerer/tolker hver især de
udstukne retningslinjer.
Referent: Klaus Nørskov
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