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Sagsid.: 20/1727

RESUMÉ:RESUMÉ:

Direktionen fremlægger forslag til overordnet procesplan i forhold til
boligudvikling på Engvejsarealet jf. konstitueringsaftalen mellem A O T V i
april 2020.

INDSTILLING:INDSTILLING:

Direktionen anbefaler at procesplanen besluttes i den form den er beskrevet
i sagsfremstillingen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

For stemte: 6 (A+O+T+V)
Imod stemte: 1 (C)
Undlod at stemme:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

AOTV indgik konstitueringsaftale den 15. april 2020. En del af aftalen
vedrører Engvejsarealet hvor det anføres: ”parterne arbejder for at etablere
et bofællesskab for seniorer på dele af Engvejsarealet. Der gennemføres et
lokalplanarbejde for Engvejsarealet indeholdende blandede boligformer
herunder almene boliger, private leje- og andelsboliger, samt et grønt
område som aktivitetspark for borgere såvel som Dragør Skole og SFO.”

Dragør Kommune har modtaget henvendelser fra forskellige interessenter
der udtrykker ønske om at erhverve hele eller dele af Engvejsarealet med
henblik på opførelse af forskellige boligtyper/boformer.

For at fremme processen anbefaler direktionen at nedenstående procesplan
følges i forhold til den videre sagsbehandling.

Det bemærkes at procesplanen ikke på nuværende tidspunkt indeholder en
egentlig tidsplan. Det er begrundet i, at en sådan er afhængig af, hvilke
beslutninger der bliver truffet om f.eks. salgsform – og omfang.

ENGVEJSAREALET - FORSLAG TIL OVERORDNET PROCES FOR
BOLIGUDVIKLING OG SALG
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Direktionen foreslår følgende proces:

1. Der afholdes separate temamøder med de p.t. 4 interessenter der har
henvendt sig med et ønske om dialog.

Temamøderne tænkes alene at skulle give inspiration til senere politisk
beslutning om, hvilke boligformål Engvejsarealet ønskes solgt til.
Temamøderne kan ikke danne baggrund for valg af en tilbudsgiver.

2. Efter afholdelse af temamøderne udarbejdes en byplanfaglig vurdering af
arealets kvaliteter og potentialer sammenholdt med ønskerne.
Vurderingen vil indgå i en sag som lægges op til politisk beslutning om
hvilke boligtyper arealet ønskes solgt til – og om det er hele eller dele af
arealet der ønskes solgt.

3. Der gennemføres en foroffentlighed (indkaldelse af idéer og for-slag til
planarbejdet) med henblik på en ændring af kommune-planrammen, jf.
planlovens § 23c.

4. På baggrund af foroffentligheden træffes beslutning om igangsættelse af
udbud.

Der vælges mægler til at forestå salgsarbejdet i samarbejde med
administrationen. 

5. Administrationen arbejder herefter – i samarbejde med mægler -på
udarbejdelsen af udbudsmaterialet og indleder eventuelt forhandlinger
med Dragør Tennis såfremt hele arealet besluttes solgt inden 2028. Der
vil i det forløb kunne blive tale om at skulle finde et nyt areal til placering
af Dragør Tennis baneanlæg, hvilket vil indebære yderligere politiske
beslutninger.

6. Udbuds/salgsprocessen igangsættes.
7. Efter udbudsfristens udløb vælges tilbudsgiver.   
8. Der lokalplanlægges i forhold til det valgte projekt.

LOVE/REGLER:LOVE/REGLER:

Udbudsbekendtgørelse ved salg af fast ejendom som tilhører kommunerne
eller Regionerne. Salg skal som altovervejende hovedregel ske gennem
offentligt udbud.

Planlovens § 23c om forudgående offentlighed samt kap 4 og 5 om
kommune- og lokalplanlægning.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen af relevans for denne sag, da der er tale om vedtagelse af en
procesplan.
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KOMMUNIKATION/HØRING:KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.
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