Dragør, 29.03.2022
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2022
Nærværende høringssvar afspejler Grundejerforeningen Jægervangens syn på Forslag til
Kommuneplan 2022. Kommuneplanen afstikker bl.a. de planmæssige rammer, som skal ligge til
grund for at kunne realisere en boligbebyggelse på Engvejsarealet gennem lokalplanlægning.
Området, der ligger i Kommuneplanens rammeområde 3.22, udlægges i Kommuneplanforslaget til
etageboligbyggeri eller lav tæt boligbebyggelse med op til 2,5 etager, og udgør 7000 m2, hvoraf
4.500 disponeres til 28 boliger.
Forslag til Kommuneplan 2022 ændrer således markant på arealanvendelsen af Engvejsarealet ifht.
gældende Kommuneplan fra 2009 med revisioner fra 2013 samt 2017, hvor området udlægges til
Bydelspark. Grundejerforeningen Jægervangen, der repræsenterer 135 parceller i umiddelbar
tilknytning til området, skal på det kraftigste opponere mod denne ændring. Ifølge vores opfattelse
foregriber Kommuneplanens ændring af rammeområde 3.22 til boligbyggeri udarbejdelsen af ny
lokalplan samt dertilhørende offentlighedsprocedure, der skal sikre, at naboer bliver hørt og får reel
indflydelse på en så markant ændring af områdets anvendelse samt fremtoning. Der henledes
opmærksomhed på, at over 1300 personer allerede har sat deres kontrafej på en
underskriftindsamling imod byggeriet. Området er pt. underlagt Lokalplan 77A, der som sit primære
formål udlægger området til et sports- og fritidsområde, uden mulighed for halbyggeri. Det planlagte
boligbyggeri vil derfor ikke kunne realiseres førend en ny lokalplan vedtages. Det betimelige i
processen ville derfor være at udarbejde en konkret, revideret lokalplan for området med
dertilhørende offentlighedsprocedure og nabohøringer – og såfremt denne skulle vedtages,
udarbejde et selvstændigt kommuneplanforslag.

Grundejerforeningen Jægervangen ønsker at Engvejsarealet (incl. Rammeområde 3.22) bibevares
som et fritliggende grønt område. Området udgør et af de sidste kommunalt ejede grønne arealer,
som flittigt anvendes af såvel SFO, skoler (udendørsidræt, udeskole mv), klub, spejdere,
uorganiseret idræt samt til almene, rekreative formål. En boligbebyggelse på området vil kraftigt
decimere området og udhule disse muligheder samt øge trafikken på såvel Engvej som tilstødende
villaveje. En trafikanalyse fra ultimo februar 2022 forelagt Klima-, By- og Erhvervsudvalget til
behandling 6/4 2022 konkluderer, at opførelsen af boligerne i sammenhæng med den påtænkte
flytning af hjemmeplejen til Enggården vil medføre mærkbare trafikstigninger i Grundejerforeningens
område svarende til en 70-77% stigning i trafikken på feks. Engvej samt Markvænget. Det er værd
at bemærke, at der er tale om betragtelige trafikstigninger på strækninger, som i dag primært
benyttes af lette trafikanter og som fra kommunal side er udlagt til enten skoleveje eller fødeveje til
sådanne. Engvej er en skolevej, der benyttes flittigt af børn og unge fra Sydstranden og Dragør midt
på vej til og fra Dragør Skole, til Blushøj & Strandengens SFO, til Blushøj spejderne, til
tennisbanerne, til selve Engvejsarealet samt til klubberne på såvel Elisenborg samt Krudthuset.
Engvej er allerede, i særdeleshed syd for spærringen ved Wiedersvej, en ikke betryggende skolevej
uden cykelstier og ofte med dårligt udsyn grundet de mange parkerede biler. Ligeledes er
Markvænget en fødevej for cyklende skolebørn til Nordstrandskolen via Kapervænget eller

Jægervej. En væsentlig forøget trafik vil i udstrakt grad kompromittere sikkerheden på disse veje,
som ellers af kommunen er udpeget som ’sikker skolevej’.
Kommuneplanen udstikker rammerne for, hvad det er for et Dragør, vi ønsker at bibeholde samt
udvikle. Det, der gør Dragør attraktivt som bosætningskommune er – foruden Den Gamle By samt
St. Magleby – nærheden til land og hav, vidderne og det åbne land, den høje himmel samt følelsen
af et lokalsamfund kun en spytklat fra København. Ikke en yderligere urbanisering samt byfortætning,
der vil drive Dragør i retning af en vilkårlig omegnskommune.
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