bruge ejendommen til. Kommunen indbyder hermed forslag og
ideer til brug for det videre planlægningsarbejde.
Hovedspørgsmålet og -formålet med denne høring er at spørge
borgernes om deres mening til de fremlagte planer for et hospice
på dette sted, og i givet fald til hvordan et sådant kan se ud?
Yderligere information kan fås ved at rette henvendelse til Claus
Wilhelmsen i kommunens Plancenter på telefon 43 59 12 85
eller via mail på ClausWi@htk.dk

Kommunen indkalder forslag og ideer til
planerne om at omdanne
keramikfabrikken Eslau til et hospice
Høje-Taastrup Kommune overvejer at igangsætte en planlægning, der giver ejeren af den tidligere keramikfabrik Eslau i
Sengeløse mulighed for at omdanne denne til et hospice. Et
hospice er et sted, hvor der tages vare på den døende og den
enkeltes specielle behov. Omdannelsen af ejendommen til dette
formål kræver, i givet fald, et tillæg til kommuneplanen og en
lokalplan. Kommunen indbyder borgerne til at komme med
forslag og ideer til brug for det videre planlægningsarbejde.

Forslag og ideer skal sendes til:
Høje-Taastrup Kommune
Plancenteret
Bygaden 2
2630 Taastrup
og skal være kommunen i hænde senest
den 15. december 2004
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Høje-Taastrup Kommune

Hvorfor omdanne ejendommen til hospice?
Ejendommene Ole Rømers Vej 7-9 i Sengeløse har tidligere
huset keramikfabrikken Eslau. Den tidligere keramikproduktion
kan dog ikke længere betale sig. Ejeren af ejendommene har
søgt kommunen om lov til at anvende ejendommene til et
hospice. Forslaget er blevet positivt modtaget af Plan- og
Miljøudvalget i Høje-Taastrup kommune, der ser det som et
spændende tiltag i kommunen. Desuden er forslaget er blevet
principielt godkendt af både Københavns Amt og af
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Placeringen af et hospice
på denne ejendom er motiveret med beliggenheden tæt på de
fredede områder i Sengeløse mose i fredfyldte omgivelser med
store herlighedsværdier. En omdannelse af ejendommene til
hospice kræver både et tillæg til kommuneplanen samt
udarbejdelse af lokalplan. Ideer og forslag til arbejdet er
velkomne.

Bygningerne opføres i max 2 etager. På kortet er den
eksisterende bygningsmasse indrammet med sort.

Hvordan tænkes ejendommen omdannet?
Bygherren har tænkt sig at indrette hospicet, dels i de
eksisterende to etages bygninger, dels i nyopførte ét etages
bygninger på det areal, hvor de nuværende produktionshaller,
lagerhal og silo i dag ligger. Bygherren vil derfor nedrive disse
bygninger. Samlet set vil hospiceprojektet medføre en væsentlig
reduktion af bygningsmassen på ejendommen. Hospicet vil få 24
sengepladser. Desuden vil der blive indrettet faciliteter for et
Palliativt team, såfremt det skønnes økonomisk forsvarligt.
Palliativt betyder "at være lindrende, uden at være helbredende".
Den palliative indsats er dermed den behandling, pleje og
omsorg, der tilbydes kræftpatienten og de pårørende, når det
ikke længere er muligt at blive helbredt. Teamet har en
opsøgende funktion; det vil sige, at borgere kan få besøg af
teamet enten på hospitalet eller hjemme. Det kommende
byggefelt er skraveret med rødt på tegningen. Byggefeltet ligger
udenfor de fredede områder omkring ejendommen.

Signaturforklaring:
Byggefelt
Nybyggeri i max to etager
Område uden fredning

Hvorfor indkalder kommunen ideer og forslag?
Området ligger i landzone og der er ingen kommuneplanbestemmelser for anvendelsen af området. HUR anser den ansøgte
omdannelse af ejendommen for at være af mindre betydning for
regionplanlægningen. Det er dog en betingelse for HUR, og for
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune, at Plancenteret udarbejder
et kommuneplantillæg og en lokalplan for ejendommen. En
lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område,
og rummer en række konkrete bestemmelser for, hvad man må

