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Høringssvar Kommuneplan 2022

Flere steder i kommuneplanen beskrives Kongelundsfortet og Kongelundskasernen, som evt. nye
samarbejdspartnere i forbindelse med et naturcenter.
Kongelundsfortets aktiviteter er kun på projekt basic og derfor bør dette ikke fremgå som et fast
integreret vedtaget fritidsformål.
Ved stadig aktivitet på Kongelundsfortet i samarbejde med DGI og fonde skal der laves VVM for
området, da fortet er placeret i strandengene, natura 2000, beskyttelseszone for EU-fuglereservatet,
altså skulle dette have være med i miljøscreeningen.
Ved et samarbejde med den privatejede grund i landzone Kalvebodvej 250 tidligere asylcenter
Kongelund, Forsvaret og endnu tidligere æbleplantage skal der udføres VVM, da grunden er i privat
eje og er en del af landzonen og kystnærhedszone, beliggende i de grønne kiler, og kun efter
planloven kan bruges til erhverv, der har tilknytning til kysterhverv eller landbrugserhverv.
Grunden formodes stærkt forurenet pga. tankanlæg og værksted under forsvaret og egner sig ikke til
fritidstilbud og naturcenter, hvilket kommunen selv observerede kort før et eventuelt køb og sprang
fra købet. Endvidere blev der ved nedrivningen af de skimmelramte bygninger fundet asbest.
Min bolig er i forvejen støjbelastet af 62 Db fra Københavns lufthavn og 55 Db vejstøj, denne måling
stammer fra mobilstøjmåler placeret i indkørslen på min matrikel. Denne måling er foretaget inden
etablering af Amarminoen, som har fået trafikbelastningen af vejen til at blive endnu værre, idet
mange nu bruger bilen til at komme herud og parkere eller vende på Sydvestpynten i det de
offentlige transportmåder herude er så ringe og tidskrævende. Ved etablering af naturcenter vil det
hovedsagelig være privat bus- og biltransport til området. På den anden side af huset er etableret
ridebane, så der er opbrugt alt i støjkvoter og vil gøre boligen ubeboelig, hvis der tilføres mere støj til
området. Tværtimod burde kommunen undersøge, hvordan man vil sikre os borgere mod yderligere
støjbelastning i kommunen.
Ved udvidelse af aktiviteter skal der udføres VVM for området, hvilket ikke er medtaget i
miljøscreeningen
./. Vedlagt støjmåling Kalvebodvej 247

Citater Kommuneplan 2009:
Kommuneplan 2009
Dragør Kommune er fra Regionplan 2005 opdelt i 3 støjzoner med tilknyttede retningslinjer for
støjende friluftsanlæg: Zone A omfatter de områder der er mest sårbare over for støj. Her kan
støjende friluftsanlæg ikke placeres.
I de grønne kiler kan der etableres mindre anlæg som støttepunkter til det almene friluftsliv og
tillades mindre udvidelser af eksisterende anlæg til friluftsliv, hvis det ikke er i konflikt med andre
interesser

Støjende friluftsanlæg skal, uanset hvor de placeres i landområdet eller i byområdet, kunne
overholde vejledende grænser for støj. Med baggrund i blandt andet den støjbelastning, som
lufthavnens aktiviteter betyder for Dragør Kommune, er det generelt målsætningen at undgå
yderligere unødig støjbelastning af kommunens landområder
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