Dragør den 29.03.2022

Høringssvar Kommuneplan 2022

Generelle bemærkninger til kommuneplan 2022
Kongelundens grundejerforening finder at der er flere punkter i kommuneplanen, der kræver VVM
for vores område og der mangler en gennemgang af områderne på sydvestpynten efter forsvaret
salg af ejendomme startende i 2011.
Sommerhusområde Rosenlund
Der må snart findes en permanent løsning for området, området har de seneste 30 år fået 10-årig
dispensationer til helårsbeboelse alt efter hvilken kommunalbestyrelse, der er på ansøgningstidspunktet gives eller afslås dispensationerne. Det er frustrerende at der ikke er fundet en løsning
til at ophæve servitutterne på ejendommene, da de pga. flystøj ikke har den store rekreative formål
62-65 DB.
Citat kommenplan 2022: Side 12 ” I Rosenlund ønskes der mulighed for, at de nuværende
sommerhuse kan omdannes til permanent helårsbeboelse. Området rummer 50 ejendomme, hvoraf
10 har permanent status som helårsboliger, ligesom der er institutioner og virksomheder i området.
Rosenlunds attraktion som fritidsområde er begrænset. Kommunen har i sin hidtidige planlægning
prioriteret andre områder til fritidsformål.”
Side 90 ”Retningslinjer for sommerhuse • Enligt beliggende sommerhuse i landzone skal som
hovedregel opretholdes til ferieformål.
Dragør Kommune rummer et sommerhusområde ved Rosenlunden med omkring 60 ejendomme.
Der udlægges ikke nye sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområde fastholdes som
rekreativt område til ferieformål”
Der bør stadigvæk stå at der arbejdes hen imod at området bliver helårsbeboelse, idet støjniveauet
er meget for højt for rekreativ benyttelse, men kan accepteres som landzone ejendomme

Indledning side 6 miljøvurdering

Se bemærkninger til fritid og turisme afsnit sport og fritid, Kongelundsfortet og Kongelundskasernen

Transport og mobilitet side 48

Stier
Grundejerforening Kongelunden vil kræve den anlagte natursti beliggende langs TAMU´s marker ned
til strandengene nedlagt efter etablering af Amarminoen .
Naturstien er ikke eksisterende i dag og ufremkommelig, da den er helt tilgroet og går ned til
afspærret område for offentligheden.
Naturstien er placeret lige op af de private boligers hække, og såfremt der bliver etableret
stiforbindelser over til Søvang vil dette give en menneskevandring med indbliksgener p.g.a.
Amarminoen for beboerne i de boliger der er placeret her. Forbindelse til den fremtidig sti kan ske
mellem Kongelundsfortet og Kongelundshallen, hvor trafikken ikke generer beboerne i området og
ikke vil give gående trafik langs Kalvebodvej og vil være sammenhængende med den nye sti over til
Kongelundsfortet.

Fritid og turisme
side 89,93 sport og fritid

Kongelundsfortet og Kongelundslejren
Kongelundsfortet er et tidsbegrænset projekt, hvor der ikke er lavet VVM for placering i de fredede
strandenge, kystnærhedszone, natura 2000 og EU-fuglereservatet. Endvidere er fortet placeret på en
blind vej der fungerer som redningsvej for områdets beboere og kysten (stranden).
Fortet har tilført betydelig trafik til området sammen med etablering af Amarminoen og med
kitesurfing på Sydvestpynten, således at trafikstøjen er stærk stigende i området fra privatbilisme og
buskørsel og ved større arrangementer lukker område for betjening af den offentlige transport.
På fortet er der under projektet været sportsaktiviteter i voldgraven hvor der § 3 fredning, samt
campering (opstilling af teltlejr på fortet, samt aktiviteter på de omkringliggende arealer).

Forlængelse af projektet og sammenlægning med aktiviteter på den gamle Kongelundskaserne er
ikke medtaget i miljøscreeningen. Grundejerforening Kongelunden ønsker at såfremt
Kongelundsfortet overgår til fritidsaktiviteter i kommuneplan fra alment fritidsområde
kommuneplan 2009 skal der gennemføres VVM, trafikmålinger og støjpåvirkning af området, da der
er en stigning i støjen både på flystøj og vejstøj.
Citat fra kommuneplan 2009: ”Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse •
Nye støjende anlæg må ikke belaste eksisterende eller planlagt følsom anvendelse”
Citat: Kommuneplan 2022 (Natura 2000)”Områderne skal friholdes for aktiviteter og anlæg mv., som
kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre
forstyrrelse, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det gælder også
for aktiviteter og anlæg uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, men som kan have
indvirkning inde i områderne.”
Kongelundsfortet, Amarminoen har givet ekstra opmærksomhed på området og desværre er de
offentlige forbindelser stærkt begrænset, hvilket har givet en betydelig trafikbelastning af
Kalvebodvej, da besøgende til området kommer kørende i privat bil eller på cykel, vejen er smal
landevej uden mulighed for cykelstier og de landskabelige rekreative fritidsaktiviteter ( ridning) er

stærkt generet af den øgede trafik på vejen, hvor de fleste skal gå langs med og krydse vejen for at
kunne benytte ridestierne i Kongelunden.
Rabatterne i området holder ikke mere end en uge, så er de fyldt med faretruende huller, hvilket gør
det besværligt for gående at trække væk fra trafikken.
./. Vedlagt bilag 1: Støjmåling fra mobil støjmåler placeret på Kalvebodvej 247 i vinteren 2019 af Cph
Københavns lufthavne, som viser vejstøjen 55 dB samt flystøj for området 62 dB

Klima og Energi
Side 125
Afsnit 3: ”Dragør Kommune arbejder derfor mod at etablere en øget og sammenhængende
beskyttelse, som kan udvides over tid.”
Grundejerforening Kongelunden vil gerne have tilført: Dragør kommune arbejder derfor mod at
etablere en øget og sammenhængende beskyttelse til borger der ønsker dette, som kan udvides
over tid.
Side 126
Afsnit 2: fjernelse af ”Så mange steder som muligt”, da kommunens projekt bygger på beskyttelse
alle borgere i kommunen

9.33

Kongelundskasernen
Privat ejet ejendom i landzone
Grunden er solgt i 2021 til privat person og skal derfor tilbageføres til landzone ejendom, således at
den visuel oplevelse af det åbne land bibeholdes i stedet for en statsejendom.
Må kun opføres boliger/bebyggelse med tilknytning til jordbrugsformål eller formål med kystnær
tilknytning.
Der må ikke opføres nye boliger i de grønne kiler, Kystnærhedszone eller i forbindelse med
skovbyggelinien. Såfremt området brug bliver til rekreativt fritidsformål, skal der laves VVM, da
området ligger i indflyvning og støjzone CPH Københavns lufthavn, de grønne indre kiler,
strandsbeskyttelseslinien, kystnærhedszone og tidligere udbygning på marken er tidligere blevet
stoppet pga. der ikke må bygges på landbrugsjorden.
I kommuneplan ønskes endvidere en udvidelse over til Kongelundslejren. Kongelundslejren blev
solgt til privat aktør og grunden er en landzonegrund. Bygninger står med den gamle betegnelse for
anvendelse, da grunden var i statens eje, i tidernes morgen var grunden æbleplantage og en del af
landbruget herude og bør kun bruges til erhverv, der er forbundet med landzonebenyttelse, der er
forbud mod oprettelse af sommerhusområde og camping i servitutterne for grunden. Ved ønske om

fritidsaktivitet vil dette støjbelastet støjfølsomme beboelse, der er belastet af 62 dB flystøj og 55 dB
vejstøj se vedlagte støjmåling. Grundejerforening Kongelunden vil kræve VVM for en sådan ændring
af erhverv i landzone.
Landzonegrund skal overføres til zone 9.72 og 9.33 fjernes

9.34

Kongelundsfortet
Se bemærkninger under sport og fritid
Hvis området ændres til fritidsformål i stedet for alment fritidsformål, herunder Naturpark samt
faciliteter i tilknytning hertil, skal der laves VVM og området skal medtages i miljøscreeningen, der er
krav om VVM i strandengene og beliggenhed op af fuglereservatet og natura 2000

9.41

Embedsboliger
Boligerne er udstykket i medio 2011 sammen med boligen Kalvebodvej 251 og er i privat eje,
landzoneboliger. Boligerne omtalt embedsboliger bør overgå til område 9.62 (se bemærkninger
9.62) som det også er sket for boligen Kalvebodvej 251 og punkt 9.41 fjernes fra kommuneplanen.

9.62
Overskrift
Området består af 1 landbrug, men også af 3 selvstændige helårsbeboelser i landzone uden
tilknytning til Landbrugserhvervet
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