KOMMUNEPLAN 2022
KOMMENTARER
Overordnede bemærkninger:
Generelt er de viste planer svære at aflæse, de viste områder kan ikke sikkert
detaillæses og dermed bruges i forbindelse med det efterfølgende mere detaljerede
planarbejde/ lokalplaner mv.
Generelt for mange upræcise og alt for rummelige ”hensigtserklæringer” som
lokalt særpræg, bør være, fortrinsvis havnerelateret, overordnet
publikumsorienteret … det er et for svagt styreredskab.
Mange ligegyldige betragtninger (bl.a en meget lang historisk redegørelse) og
fyld-illustrationer svækker planen som et sagligt, professionelt og funktionelt
planredskab.
Set på baggrund af de generelle fremadrettede tendenser og mål omkring natur,
ressource besparelser, kulturmiljøer og bæredygtighed, forekommer
kommuneplanen alt for uambitiøs.
Detail bemærkninger:
Planen side 17: forslag til perspektivområder og nye boligområder er
ødelæggende for byens grønne profil og bør tages ud af planen. De væsentligste
områder er ”Forslag til bebyggelser langs Engvej og kulturlandskabet mellem
Dragør og Store Magleby”.
Planen side 37: byggefelterne giver mulighed for hård udnyttelse af
havneområdet, hvilket kan indebære at havnens eksisterende kvaliteter og
attraktioner forringes betydeligt og karakteren af et historisk havnemiljø mistes.
Byggefelt 2 åbner for byggerier helt ude af skala med den gamle bys og havnens
grundværdier. Feltet anbefales udtaget af planen. Der må under ingen
omstændigheder udbygges, de store nye haller må betragtes som en meget uheldig
disponering, helt ude af skala med omgivelserne.
Byggefelt 3 Mulighed for ny bebyggelse langs Fiskerikajen er en ”ladeport” som
kan betyde områdets fuldstændige omdannelse og tab af et for helheden afgørende
og værdifuldt kulturmiljø. Den oprindelige værftsbygning skal anerkendes og
beskyttes som kulturarv.

Side 42: Det anbefales at muligheden for gennemkørsel Kongevejen/ Toldergade
frem til havnen stoppes, da havneområdet ikke skal indbyde til gennemfart. Der
foreslås udarbejdet et forslag til en overordnet biltrafikplan, som leder trafikken
via Vestgrønningen – Drogdensvej – Færgevej til den store parkeringsplads ved
den gamle færgehavn og retur via Rønne allé.
Stiplanen side 48: kun meget lokalkendte har mulighed for at kunne læse og
dermed kommentere indholdet.
En supplerende præcis liste over beliggenheden af de enkelte tracéer er ønskelig.
Samtlige eksisterende stier/ gange i den gamle by skal beskrives mht. belægning
og udstyr så muligheden for private belægninger, belysning, oplagring og
møblering forhindres. En klar tydelig tekst vil kunne give kommunen et værktøj
til brug for nødvendig regulering.
Pladser og torve side 51: Det tilføjes, at et generelt forbud mod parkering skal
indføres og håndhæves.
Side 52/53 Landskab: Ønsket om at tilføre oplevelses- og aktivitetsmuligheder
stemmer ikke overens med ønsket om at bevare kulturlandskabet, som jo i sin
nuværende fremtræden rummer oplevelses- og aktivitetsmuligheder.
En ”Tivolisering” af landskabet skal netop undgås via klare bestemmelser i
kommuneplanen.
Det anbefales, at der tilføjes en bestemmelse om, at der skal udarbejdes
professionelle sammenhængende landskabsplaner som styreredskab til brug for en
efterfølgende detailplanlægning.
Side 82/83 det åbne land:
Statsligt ønske om skovrejsning betyder ikke et krav om udpegning af
arealerskovrejsning.
Det må som udgangspunkt anføres, at skov er en fremmed landskabstype og vil
generelt ændre de værdifulde landskabstræk (åbne marker, klare grænser mellem
byerne, eksisterende levende hegn ..).
Plan side 83 foreslås suppleret med markering (uønsket skov) af områderne
mellem Store Magleby og Dragør. Det er landskabeligt afgørende at fastholde
dem som frie landbrugsarealer, hvor såvel skov som bebyggelse skal undgås.
Side 97/ 98 bevaring og kulturarv: Hvorfor er Dragør Fort ikke vist på kort som
et kulturmiljø?

Der anføres alt for mange upræcise ”luftige” bevaringshensigter, som er ikke
operationelle i forbindelse med det videre planarbejde og ikke samstemmende
med kommuneplanes øvrige kapitler.
Bestemmelsen forbeholdes til helårsbeboelse bør stryges, det åbner for en
mulighed for at bruge området efter private ønsker (fritidsboliger, som det allerede
nu bliver gjort). Ændres til skal udelukkende være til helårsbeboelse.
Side 105: Planen viser med al tydelighed hvor meget det nye bådværft er ude af
skala med omgivelserne. Bevaringsværdierne må også sikres gennem krav til
kommende bebyggelses detailskala som det gøres i forbindelse med anførelse af
bebyggelsesprocenter og etagehøjder i andre afsnit.
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