Dragør den 29. marts 2022.
Att.: Center for Plan, Teknik og Erhverv
Dragør Kommune.
Kirkevej 7.
2791 Dragør.
pt@dragoer.dk

Afs.: Andelsboligforeningen Kastaniegården
Bestyrelsen.
Kirkevej 56.
2791 Dragør.

Kommuneplan 2022 – Høringssvar fra Andelsboligforeningen Kastaniegården.

A/B Kastaniegården på Kirkevej. Lokalområdet er støjbelastet af hovedfærdselsåren Kirkevej, Københavns Lufthavn,
Soundbokse og aktiviteter på kommunens uregulerede boldanlæg. Dragør Boldklub spiller høj musik ud over hele området
med en lydstyrke, der ofte når op på 120 decibel. Al støjforurening fra det kommunale anlæg er Dragør Kommunes ansvar.

COWI A/S har foretaget en misvisende miljøvurdering/screening af den 196 siders lange Kommuneplan 2022,
der er en samlet plan for arealanvendelsen i Dragør Kommune de næste 12 år. Kommunen proklamerer:
”Det er i screeningen vurderet, at kommuneplanforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.
Kommunalbestyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af pligten til
at gennemføre miljøvurdering” (Dragør Kommune, ’Høring: Forslag til ny kommuneplan’, 1. februar 2022).
Hermed skal A/B Kastaniegårdens bestyrelse gøre indsigelse mod dette forhold og samtidig betvivle, hvorvidt
nærværende borgerhørings beskaffenhed overhovedet er juridisk gyldig og brugbar i den videre
sagsbehandling af Dragør Kommunes omfattende og miljøbelastende anlægs- samt planforslag.
Herunder gøres der specifikt indsigelse mod Dragør Kommunes ’Forslag til Kommuneplan 2022 –
Hovedstruktur og rammer’ indeholdende planer om at anlægge flere støjende vej-, parkerings-, opholds- og
sportsanlæg få meter fra naboerne på Kirkevej, Slørvej og Rytterager uden at foretage miljøscreening.
Dragør Kommune forsøger kontinuerligt at tilsidesætte gældende lovgivning. Der er tegnet et tydeligt juridisk
mønster med projekterne ’Copenhagen White Water Park’, ’Hollænderparken’, ’Afgangshallen’ etc.
I årenes løb er Dragør Kommune gentagne gange skriftligt blevet gjort bekendt med, at naboerne under ingen
omstændigheder vil acceptere flere støjende aktivitetsanlæg ved vores ejendomme:
”A/B Kastaniegården skal hermed gøre indsigelse mod Dragør Kommunes planer om opførelsen af de
støjende anlæg, da vores beboere allerede er besværet af støjtrykket fra det eksisterende sportsanlæg samt
en fodbold-kunstgræsbane, som Dragør Kommune har anlagt – vel at mærke uden at foretage
naboorienteringer, nabohøringer, støjmålinger og VVM-redegørelse. Det skal ligeledes gøres klart, at A/B
Kastaniegården under ingen omstændigheder vil acceptere anlæggelsen af parkeringsanlæg, opholdsanlæg
og yderligere sportsanlæg. Tilføjelsen af flere støjkilder vil påvirke hundredevis af grundejere i negativ retning”
(A/B Kastaniegården, ’Indsigelse mod Dragør Kommunes støjende parkerings-, opholds- og sportsanlæg
som nabo’, 11. december 2019).
Når en juridisk tvist er konstateret lægger A/B Kastaniegården via Newsec sag an mod Dragør Kommune.

