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Vedr. startredegørelse for Carlsberg ll tillæg 6
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte lokalplanforslag og har foretaget en gennemgang af sagen.
Det er lidt utydeligt, hvilke bygninger og anlæg der berøres i nævnte plan. Af MPPscreeningsskemaet fremgår det dog, at den vestlige, bevaringsværdige del af Mineralvandsfabrikken skal rives ned, men der angives ikke præcis, hvilken del der er
tale om, hvorfor vi ønsker dette udspecificeret.
Endvidere fremsættes ønske om at forøge etageantallet på flere bygninger, hvoraf
kun nogle af disse bygninger er angivet. Dette gøres blandt andet for at kompensere for etagemeter, der går tabt i forbindelse med anlæggelsen af større gårdrum.
Københavns Museum stiller sig positive over for at tænke mere plads ind mellem
bygningerne, men er af den opfattelse, at flere etager på bygningerne kan resultere
i, at disse fremstår meget dominerende ift. det oprindelige byggeri og dermed
kommer til at ”skygge” for områdets kulturhistoriske fortælleværdi.
Sidst foreslås det, at J.C. Jacobsens Have samt toldområdet ved husbryggeriet
forbliver indhegnet og der lægges op til en indhegning af den fredede Æresbolig. Vi
opfordrer til, at indhegningen udføres på en måde så disse bygninger stadig fremstår tilgængelige og synlige for offentligheden.

Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. Museet skal dernæst
vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at museet vil indstille til Kulturstyrelsen, at der udstedes påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov
om museer mv. §26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum
står, som Kulturstyrelsens repræsentant, til rådighed for en vurdering af kommende
anlægsarbejder med henblik på at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdets begyndelse. En arkæologisk forundersøgelse vil
kraftigt reducere risikoen for en uplanlagt, midlertidig standsning af arbejdet.
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