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Vedr. Intern høring i forbindelse med udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr.
391-2 "F.L. Smidt II" med ændrede kommuneplanrammer
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte og har følgende
kommentar.
Det fremgår i forslaget, at der er tale om matr.nr. 2055, Valby, samt at “det forventes, at der vil
blive fremsat ønske om nedrivning af dele af den bevaringsværdige bebyggelse …”
Så vidt vi kan se, er der ikke udpeget nogen bevaringsværdig bebyggelse på matr.nr. 2055, men
på nabomatriklerne 472. Museet ser ikke gerne, at der gives tilladelse til nedrivning af disse, som
er den sidste rest af det tidligere kulturmiljø på F:L: Schmidt-grunden.
Vi ser frem til yderligere præcisering omkring hvilke bygninger, der er tale om.
Arkæologi
Der er ikke meget i dag, som afslører noget om stedets oprindelige topografi. Tidligere lå der et
plateau på matriklen, der lå godt beskyttet for foden af Valby Bakke og strakte sig som en tunge ud
i et lavereliggende område, muligvis strandeng, tæt på kysten. Stedet har haft en ganske attraktiv
beliggenhed i forhistorisk tid, og der er da også flere oldtidslevn i det omkringliggende område i
form af oldtidshøje og redskaber fra stenalder og bronzealder.
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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