Borgermøde 27. november 2013
Indledende idéfase i forbindelse med VVM for nyt universitetssygehus
Jeg vil gerne byde velkommen til aftenens møde om det nye universitetssygehus.
Det er glædeligt, at vi nu er nået så langt, at vi kan få lejlighed til at præsentere
projektet og ikke mindst få de ting frem i lyset, som I mener, det er vigtigt at få set
nærmere på allerede her i den indledende fase.
Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse, før der
kan gives tilladelse til projektet. Det betyder, at alle de ting, som det vurderes kan
påvirke miljøet, skal undersøges nærmere.
Før denne undersøgelse går i gang, skal byrådet efter loven indkalde ideer fra
offentligheden, for at sikre sig, at alle væsentlige emner bliver belyst.
Denne idéfase begyndte den 20. november og fortsætter frem til den 18. december.
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Om lidt vil planchef Casper Toftholm fortælle lidt om, hvad VVM er, og hvilken proces
det kræver.
Derefter vil planlægger Troels Wissing fra Byg og Plan supplere med information om,
hvilke ting der er skal til, før vi kan vedtage den endelige lokalplan og tilhørende
kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.
Når vi har hørt om det forestående arbejde med planer og VVM, vil projektchef
Svend Hvid fra Region Sjælland fortælle om det samlede sygehusprojekt og om hvad
det indebærer for os her i Køge Kommune.
Et af formålene med dette møde er at inddrage jer som borgere i hele denne proces.
Derfor vil vi gerne invitere jer til at deltage i en følgegruppe, som kan hjælpe os med
at gennemføre processen på bedst mulige måde. Det vil Casper Toftholm fortælle
om, når vi har hørt om projektet fra Region Sjælland.
Efter en tiltrængt pause på ca. 10 minutter vil der være mulighed for at stille
spørgsmål til det I har hørt og komme med forslag til den videre proces.
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Har I konkrete forslag til processen, vil jeg gerne bede jer om også at sende dem til
Teknik- og Miljøforvaltningen på tmf@koege.dk. Det sikrer at jeres bemærkninger
og forslag bliver gengivet mest korrekt.
Her i salen deltager foruden Casper Toftholm, Troels Wissing og Svend Hvid, som jeg
allerede har nævnt, følgende personer fra Region Sjælland:
• Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen
• Byggechef Kurt Reitz
• Projektdirektør Helle Gaub
• Byggekonsulent Jens Peter Johnsen Nielsen
• Bygherrerådgiver Esben Wong fra Bascon.
Fra Køge Kommune deltager endvidere teknisk direktør Torben Nøhr
Jeg vil nu give ordet videre til planchef Casper Toftholm…
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AFSLUTNING:
Jeg vil gerne takke for alle oplæggene og for den gode diskussion, som vi har haft
her i aften. Jeg håber at I kan gå herfra med en god fornemmelse af, hvad der
videre skal ske, før det nye universitetssygehus står færdigt.
Når lokalplan, kommuneplantillæg og VVM kommer i offentlig høring til sommer
2014, vil der igen blive lejlighed til at komme med bemærkninger til proces og
indholdet af lokal- og kommuneplan.
Vil I gerne deltage i den tidligere nævnte følgegruppe, er I velkomne til at skrive jer
på den liste, som ligger (heroppe).
Jeg vil atter minde om at denne indledende idéfase slutter den 18. december, og har
I bemærkninger, skal de være modtaget af kommunen senest denne dato.
Mailadressen var som sagt tmf@koege.dk.
I kan naturligvis finde mere information på kommunens hjemmeside,
www.koege.dk.
Tak for i aften og kom godt hjem.

