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Høringssvar til Forslag til lokalplan 151 for et seniorbofællesskab på Hvidovrevej 
80 
 
Glostrup Kommunes behandlingsafdeling KABS Hvidovre bor til leje på Hvidovre-
vej 80 og har gjort det siden 2001. 
 
KABS er Glostrup Kommunes takstfinansierede behandlingscenter for rusmidler 
og KABS Hvidovre behandler aktuelt 218 borgere fra flere forskellige kommuner, 
heraf 45 borgere fra Hvidovre. 
 
Der er tale om ambulant behandling, hvor størstedelen af borgerne kommer 
flere gange om ugen for at modtage substitutionsmedicin og psykosocial be-
handling for afhængighed af opioider. 
 
KABS Hvidovre driver også på vegne af Sundhedsstyrelsen en af landets fem he-
roinklinikker, hvor borgerens fremmøde til den højtspecialiserede behandling 
sker 2 gange dagligt på alle ugens dage. Af de 218 borgere i behandling er 30 
tilknyttet heroinklinikken. 
 
Glostrup Kommune har følgende bemærkninger til forslag til lokalplan 151 om 
etablering af seniorbofællesskab som i sidste instans kan føre til, at KABS Hvid-
ovre opsiges i sit nuværende lejemål på Hvidovrevej 80.  
 
Glostrup kommune vil herefter skulle finde en ny lokalitet til behandlingsafdelin-
gen. 
 
Placeringen af behandlingsafdelingen i nærhed til Hvidovre station har været 
helt afgørende for borgernes mulighed for nemt og trygt at kunne gennemføre 
behandlingen. I tilfælde af en opsigelse ønsker Glostrup Kommune en dialog med 
Hvidovre Kommune om mulighederne for at finde en ny placering i nærheden af 
Hvidovre station. 
 
Såfremt der ikke kan findes egnede lokaler i nærheden af Hvidovre station, vil 
KABS af hensyn til det store opland af samarbejdskommuner (aktuelt 25 inkl. 
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Glostrup selv) fokusere på at finde en ny beliggenhed i nærheden af s-tog, let-
bane eller regionaltog et andet sted på vestegnen.  
Det kan dog nemt medføre, at de 45 borgere fra Hvidovre Kommune, der mod-
tager behandling i KABS Hvidovre, vil opleve en forringelse af behandlingsmulig-
hederne fordi der er risiko for, at en del af disse borgere ikke vil eller kan rejse til 
KABS’ nye lokaler hvis de ligger for langt væk fra deres bopæl. Det forventes ikke, 
at alle disse 45 borgere vil kunne modtage behandling i behandlingstilbuddet 
som Hvidovre Kommune selv er ved at etablere. Det vil medføre, at Hvidovre 
Kommune risikerer at skulle finde nye behandlingsmuligheder, og/eller, at et an-
tal borgere vil komme at komme uden for et behandlingsregi med evt. ekstra 
eller længerevarende udgifter vedr. andre ydelse mv., til disse borgere. 
 
En opsigelse i lejemålet på Hvidovrevej 80 vil også påvirke de mange andre bru-
gerkommuner økonomisk, som gennem takstreglerne i KKRs styringsaftale må 
bekoste en flytning af vores store behandlingsafdeling KABS Hvidovre. 
 
På vegne af KABS, Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug, Glostrup kommune 
 
Direktør Martin Roed 
Rådhusparken 2 
2600 Glostrup 
 


