
Uddybende svar til høringssvar for etablering af Plantagen, Bygmestervej 2 

BIOARK vil gerne takke høringsparterne for de mange konstruktive høringssvar og positive tilkendegivelser i 
forbindelse med etableringen af bylandbruget Plantagen på Bygmestervej 2. Enkelte punkter i ansøgningen 
har givet anledning til en række sammenfaldende spørgsmål og kommentarer i høringssvarene. Disse 
punkter vil vi i BIOARK gerne beskrive yderligere, for at imødekomme bekymringer og udrede eventuelle 
uklarheder. 

 

1) Vækstlys 

I ansøgningen er det beskrevet, hvordan en stabil fødevareforsyning sikres med vækstbelysning i 
drivhusene frem til kl. 21 om aftenen i vinterhalvåret. Det er ligeledes beskrevet, hvordan gardiner vil 
skærme for dette lys i tiden fra solnedgang og frem til kl. 21. Flere beboere har spurgt, om der vil være 
vækstbelysning efter dette tidspunkt, hvilket ikke er tilfældet. Dertil skal nævnes, at planterns vækst sikres 
ved 10 timers lys om dagen. Selv på vinterens korteste dage med solopgang kl. 8.45 kan vækstlyset således 
blive slukket allerede mellem kl. 19 og kl. 20. Tidspunktet for slukningen af vækstlyset er dog mindre 
relevant, eftersom eventuelle lysgener på mørke dage reduceres væsentligt med udrulningen af gardiner 
allerede ved solnedgang. Gardinudrulningen vil i øvrigt ikke medføre nogen støjgener. 
 
 

2) Udsyn og skyggeforhold 
 
BIOARK anerkender, at etableringen af Plantagen vil medføre en privilegieforringelse for nogle af beboerne 
i de omkringliggende ejendomme, fordi Plantagen vil skærme for dele af den åbne udsigt, som beboerne 
nyder på nuværende tidspunkt. Ideen til Plantagen er udfærdiget med respekt for det eksisterende byggeri. 
Plantagen vil forblive lavere end de omkringliggende beboelsesejendomme hvor de forskellige 
henvendelser kommer fra , og de transparente drivhuse vil medføre langt mindre skyggegener end andre 
nyere almene byggerier i området. 
 
 

3) Reflektioner 
 
Der forventes ikke at opstå nævneværdige problemer med refleksion idet tagfladen ikke anvender glas men 
i stedet et gennemsigtig plastmateriale som isolerer drivhuset bedre. Ved anvendelse af dette materiale 
samt sortmalede vinduesprosser er refleksion ikke relevant. De lodrette flader som består af glas er ikke så 
udsatte ifht. de kritiske solvinkler der kan skabe refleksion idet størstedelen af nabobebyggelsen ligger nord 
for samt på Skaffervej i vest som danner et mere aflukket gaderum der afskærmer solen.  
 

 

 

tinben
Maskinskrevet tekst
Modtaget fra BIOARK 8/1 -16



4) Støjgener 

Beboerne i området omkring Skaffervej, Bisiddervej og Bygmestervej udtrykker bekymring for øgede 
støjgener i forbindelse med Plantagen. Som nævnt i ansøgningen vil der ikke være støjgener i forbindelse 
med den daglige drift af bylandbruget, da der ikke anvendes store maskiner. Ligeledes vil der ikke være 
nogen nævneværdig forøget trafik i forbindelse med modtagelsen af varer, da Plantagen efter etableringen 
hovedsagligt vil være et lukket økosystem, der forsynes af organisk affald fra Tribeca NV. 

BIOARK forventer at forsyne mere end 100 personer om dagen med grøntsager, fisk og svampe. Det 
betyder imidlertid ikke, at alle disse personer vil lægge vejen forbi Plantagen dagligt. Vi forventer desuden 
at størstedelen af produktionen afsættes til beboere, der i forvejen færdes i området. Således vil den øgede 
trafik i området, og det deraf følgende behov for parkeringspladser være stærkt begrænset, og formodes at 
være gående og cyklende. 

Enkelte beboere har spurgt ind til eventuelle støjgener fra bylandbrugets hønsegård. Hønsene vil blive 
lukket ud i volieren i medarbejdernes arbejdstid, hvorved eventuelle gener herfra vil være størst inden for 
normal arbejdstid. Der vil ikke være nogen hane i volieren, og dermed ingen hanegal. 

Plantagen egner sig ikke til afholdelse af arrangementer og festligheder, eller pludselig omlæggelse af 
drivhusenes funktion, hvilket heller ikke vil være muligt inden for rammerne af den ansøgte tilladelse. 

 

5) Parkeringspladser 

Parkeringspladsforholdende beror på en misforståelse mellem kommunen og det fremsendte materiale fra 
BIOARK. Med de ca. 3 nye arbejdspladser som Plantagen NV bibringer ses det som overdimensioneret at 
tilvejebringe 1 parkeringsplads pr. 1000 kvm erhvervsareal, som reglerne foreskriver, til en gartneri 
produktion som varetages a 1-2 gartnere. Derfor har BIOARK påpeget at den fremsendte situationsplan  
med påtegnet eksisterende parkering har ledt til misforståelse om antallet af parkeringspladser, og at en 
enkelt officiel parkeringsplads i gården bør være tilstrækkeligt at etablere – i samspil med de generelle 
muligheder for parkering omkring ejendommen og i nærområde. Dette er BIOARK indforståeet med kan 
kræve en ny høringsrunde.  

 

6) Affaldshåndtering og skadedyr 

Både det isolerede komposteringsanlæg og lukkede voliere er skadedyrssikret, og indebærer således ikke 
risiko for tiltrækning af rotter. 

 

7) Økologisk landbrug 

Plantagen er per definition ikke klassisk økologisk, fordi dele af bylandbruget vil blive baseret på en 
dyrkning af grøntsager, hvor der ikke anvendes jord – såkaldt aquaponics. Der vil hverken blive anvendt 



sprøjtemidler eller kemiske stoffer i Plantagens dykning! Dyrkningen beror i stedet på lukkede, biologisk 
levende økosystemer. 
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