
Høringssvar Engvejsarealet 
Efter kommunalbestyrelsens beslutning af 24. juli 2021 har indledende ideoplæg til arealudvikling af Engvej 
været i høring til den 30. september 2021.  

Høringen har været annonceret på kommunens hjemmeside, og der har hængt plakater med information 
ved rådhuset, samt nede på Engvej.  

Dragør kommunalbestyrelse har bedt om at få besvaret følgende spørgsmål: 

1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet? 
2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet? 
3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet? 

Høringssvar: 
I perioden er der indkommet 18 høringssvar, og en privat initieret underskriftindsamling indeholdende 1177 
underskrifter. 

Ud af 18 høringsvar er de 6 fra organisationer, foreninger og politiske partier, og resterende fra berørte 
borgere i Dragør Kommune.  

Fra privatpersonernes svar kan udlæses en generel konsensus om, at Engvejsarealet burde forblive et grønt 
åndehul i Dragør, og at en boligudvikling af det pågældende areal vil påvirke de trafikale forhold i området i 
en negativ retning.  

Den privatinitierede underskriftsindsamling "Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør" er en 
protest mod de foreslåede planer for områder. Indsamlingen indeholder personlige oplysninger, og fremgår 
derfor ikke som bilag til dagsordenspunktet.  

Resumé af svar fra privatpersoner: 
1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet? 

Bevare det grønne miljø. 

Respektere såvel Kommuneplan, lokalplan 50 og 77a, og de borger, der ønsker at bevare området som 
offentlig bydelspark – skrinlæg alle planer om at sælge dele eller hele området.  

Imødekomme tennisklubbens ønske om tennishal. 

Skabe et levende område 

Byg bæredygtigt med tanke og respekt for naturen. 

Billige og mindre andelsboliger – det skaber mulighed for ældre, enlige og unge. 

2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet? 

Bæredygtigt boligbyggeri, Klimavenlige, mindre boliger 

Fællesarealer og fællesfaciliteter skal med i planlægningen 

Beplant området med bi-venlige planter og buske, etabler gangstier og bænke.  

Etabler vild blomstermark, som i Søvang, med høslæt 2 gange årligt.  

3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet 

Pavillondelen (mødested) risikerer at udvikles til festplads – dårlig placering ift. områdets beboer. 

Satse på mangfoldighed (biodiversitet). Lad naturen udfolde sig.  

Giv plads til at dyrke blomster og grønt. 



Fælleshus (spisekøkken, værksted, gæsteværelser mv.) smarte deleløsninger. 

I det omfang der er lovligt, bør man benytte lokale håndværkere og firmaer. 

Ønske om krav om, at kun borgere, der har boet i kommunen i 5 år kan komme i betragtning for boliger.  

Risiko for, at når der først er givet grønt lys til at inddrage grønt areal til byggeri, vil næste bid tages inden for 
kort tid.  

Øvrige kommentarer: 

Bevaring af området: 
- Området er fint som det er, og bør bevares 
- Området bliver brugt til mange uformelle aktiviteter.  
- Engvejsarealet er det sidste kommunalt ejede grønne areal, hvor der også er muligheder for, at alle 

aldersgrupper kan udfolde sig - der er ingen alternativer. 
- Gældende plangrundlag burde vise en robusthed, og ikke ændres, medmindre der er sket en 

betydelig ændring i kommunens forhold. F.eks. viser lokalplanen at området er fastlagt til offentlig 
formål og ikke må bebygges. Historisk har lokalplanerne i mere end 20 år fastlagt området til 
bydelspark.  
Bebyggelse: 

- Der bør satses på ungdomsboliger 
- Senior/ældreboliger i mindre huse eller etageejendom  
- Da der mangler boliger i Dragør, er alt nyt velkommen. 

Grønne arealer: 
- Større muligheder for SFO, dagpleje og borgere til at benytte området 

Klager 
- Høringsmaterialet indeholder ledende spørgsmål og burde ses som værende udemokratisk og 

manipulerende. Det er en vildledning af borgerne, projektet er hverken bæredygtig eller grønt. 
- Høringen gav ikke mulighed for at sige ”nej tak”. 

Trafik: 
- Udviklingen vil skabe trafikale problemer, og arealet med pavillon vil tiltrække støj, uro og svineri.  
- Engvej er i forvejen trafikalt belastet med parkerede biler og gennemkørsel 

Alternativt idéforslag 
- En borger har indsendt sit eget idéforslag, indeholdende en plan for ældreboliger og friarealer, 

herunder pleje og drift. 

Resumé af svar fra partier og organisationer: 
Liste T 

1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet? 

Mangfoldighed i brugen af arealet 

Skolen bør inddrages i projektet. 

Undgå barrierer – det skal føles naturlig at bevæge sig rundt i området 

Undgå pavilloner – fasthold den del af området til udendørs aktiviteter. 

Ny lokalplan bør sikre en naturlig og arkitektonisk helhed i bebyggelsen – også hvis der kommer flere end en 
bygherre. 

Bevar det store mirabelletræ mod nord 

2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet? 

Gennemtænk håndtering af overfladevand, gerne LAR-løsninger. Vådområder kan også fremme 
biodiversitet. 



3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet? 

Ønske om fælleshus til nye beboere. 

 

Engparken, Dragør boligforening 

1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet? 

Der skal være en balance mellem boliger og fritidsaktiviteter i området, hvor nye boliger målrettes forskellige 
segmenter. 

Skabe fleksible rekreative områder og en sammenhæng mellem eksisterende og ny bebyggelse.  

Indrette et naturligt forløb fra Engvej til Strandjægervej samt fra Engparken til anlægget ved Enggården.  

2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet? 

Se på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.  

Lav, tæt bebyggelse i bæredygtige materialer med lavt klimaaftryk.  

Stor biodiversitet og klimasikringer, f.eks. LAR, i de grønne områder. 

3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet? 

Gradvis udvikling af området i etaper.  

God trafikplanlægning – sørge for sikre skoleveje.  

Etablere parkering ved boligerne. 

 

Skolebestyrelsen på Dragør Skole 

Dragør skole ønsker at blive involveret i fremtidig planlægningsproces, og er bekymret for at børnene kan 
blive de helt store tabere i processen og eventuelt i det færdige resultat -herunder at skolen mister mulighed 
for udendørs aktiviteter. Skolen er også bekymret for en yderligere degradering af sikre skoleveje grundet 
øget trafikalt pres på Engvej.  

Boldbanen bliver i dag brugt af Dragør Skole, såvel som af Strandengens SFO. Der er ikke andre grønne 
områder i nærheden.  

Hvis dagplejen nedrives – forventer skolen at opbevaring af materialer for udendørsundervisning bliver 
medtænkt i planlægningen.  

Så længe hensynet til børnene bliver taget seriøst – ser Dragør skole fine muligheder i det færdige resultat.  

Dog savner skolen en forpligtigelse fra kommunen, om at resten af parken bliver udført efter salg til boliger.  

Skolen kræver, at skole og SFO bliver inddraget i den endelige planlægning af byggefasen, f.eks. i form af 
arbejdsgruppe eller projektudvalg. Skolen har samme ønske, når der kommer til udviklingen af resten af 
området.  

 

Jægervejens Grundejerforening 

Foreningen har et ønske om, at Dragør Kommune reaktiverer trafikplanlægning i relation til udvikling af 
området, og at der i denne sammenhæng etableres en vejforbindelse mellem Markvænget og Hartkornsvej.  

Jægervej har en voldsom, og stigende, trafikbelastning. Et nybyggeri på Engvej vil øge behovet for yderligere 
gennemkørsel via Jægervej.  

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling DN-Amager 



Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling DN-Amager er der modtaget et høringssvar, hvor 
foreningen protesterer imod byggeri på arealet og at de store beplantningsbælter med træer og krat langs to 
sider af parken ryddes. Disse er naturområder med fin biodiversitet i form af levesteder for småfugle, tudser 
og insekter. Den store grønne plæne i midten bør bevares i fuld udstrækning som en del af byens resterende 
parker og anlæg. Tidl. lokalplanlagt som bydelspark og nødvendig som skoleidrætsplads for Dragør Skole. 

 

Dragør SeniorBo 

1. Hvad mener du er det væsentligste i udviklingen af Engvejsarealet? 

Det vigtigste er at skabe en bymæssig helhed, og et bæredygtig boligområde.  

Det er vigtig at tilgodese seniorerne i planlægningen af nye boliger på arealet ved Engvej, da der generelt er 
en mangel på seniorboliger.  

2. Hvilke bæredygtighedstiltag mener du bør indarbejdes i udviklingsprojektet? 
Det er vigtigt at se på både den materielle, den bymæssige og den sociale bæredygtighed. 

3. Er der andre forhold du ønsker fremhævet i forbindelse med gennemførelse af projektet? 

Hele området burde udvikles ud fra en overordnet masterplan. 

Underskriftsindsamling 
I underskriftsindsamling "Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør", initieret af privatpersoner i 
Dragør, gav man, ud over underskrift, mulighed for at afgive yderligere kommentarer. Muligheden er 
benyttet af næsten halvdelen af personerne, der har skrevet under på listen. Her stiller alle sig generelt 
negative til en udvikling af arealet og langt de fleste kommentarer omhandler: 

- Et ønske om at bevare de få grønne områder vi har i Dragør 
- Engvejsarealet er et af Dragørs sidste grønne åndehuller 
- At der allerede er trafikale problemer på Engvej 
- At arealet er flittig benyttet til rekreation og idræt 
- At tennisklubben skal få lov til at blive 
- Bekymringer vedrørende skolebørnenes plads i byrummet 
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