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Sammenfatning af høringssvar til Planstrategi 2015

Baggrund:
Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 17.december 2015 godkendt udkast til ”Planstrategi 2015 –
Fremtid med forankring” – med tilhørende ”Agenda 21 strategi” med henblik på endelig tilretning
efter høring.
Der har været gennemført en høring fra slutningen af december 2015 til 1. marts 2016, og denne
lever op til planlovens krav om mindst 8 ugers høring. Der er indkommet 8 høringssvar til
pt@drageoer.dk og derudover er der en række korte tilbagemeldinger på postíts fra
borgerarrangementet d. 20.februar 2016.
I dette notat sammenfattes høringssvarene fra borgerne og interessenter. Høringssvarene
spejles også i forhold til planstrategi 2015 og kommende kommuneplanrevision 2017.
De 8 høringssvar er:
•
•

Høringssvar 1
Fra Turistrådet ved formand Axel Bendtsen
Høringssvar 2

Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, DN-Amager ved formand Bent Larsen

•

Høringssvar 3
Fra Dragør Rugby Klub ved Formand Jens Aage Skare Nielsen

•

Høringssvar 4
Fra Lone van Deurs

•

Høringssvar 5
Fra Hanne Bendtsen, Beboerforeningen for Dragør Gamle By

•

Høringssvar 6
Fra Gitte Dupont, Formand for Biblioteksrådet

•

Høringssvar 7
Fra Socialdemokraterne

•

Høringssvar 8
Fra Liste T
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Sammenfatning af høringssvar
•

Høringssvar 1
Fra Turistrådet ved formand Axel Bendtsen
Turistrådet bakker op om høringen, og finder at planstrategi 2015 indeholder mange relevante
emner. Turistrådet mangler en lidt stærkere markering af turist- og kulturperspektiverne i
Planstrategi 2015 og oplæg til vision. Turistrådet mener, at museerne skal styrkes, og at
borgerne skal inddrages i udviklingen af kommunens kulturattraktioner, som er en
styrkeposition for kommunen.
Høringssvaret i forhold til planstrategi 2015 og kommuneplanrevision
Administrationen har taget til efterretning, at flere henvendelser og diskussioner i
høringsperioden har drejet sig om kommunens kulturmiljøer, og har indføjet et afsnit i
planstrategi 2015 om kommunens kulturmiljøer.

Høringssvar 2

•

Fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, DN-Amager ved formand Bent Larsen
Danmarks Naturfredningsforening har følgende opmærksomhedspunkter:
- Hollænderhallen og eventuelt ny svømmehal bør opvarmes med solvarme eventuelt
sammen med jordvarme.
- Den tidligere planlagte lund på arealet øst for Kastaniegården (Kirkevej 56) ønskes anlagt.
- Den lokalplanlagte bypark med tennisbaner ved Enghavevej ønskes bevaret som en
forlængelse af ”det grønne bælte” fra Kirkevej til Dragør Strandby.
- Det grønne areal fra Stejleparkeringen til skurbyen på havnen bevares, og udtages af
lokalplanen.
- Slørvej som natursti fra Kirkevej til Ndr. Dragørvej bør bevares, såfremt området nord for
Kirkevej og øst for Slørvej tillades bebygget på sigt.
- Der ønskes naturfredning af Bypark ved Engvej og den grønne firkant ved Hvidtjørnen.
Høringssvaret i forhold til planstrategi 2015 og kommuneplanrevision
Planstrategien og oplæg til vision er primært en overordnet strategisk ramme for hele
kommunens udvikling. Derudover beskrives samtidigt udvalgte konkrete projekter, hvorom der
er truffet politisk beslutning om gennemførsel fx i afsnit om ”Aktivt knudepunkt St. Magleby”.
Naturfredningsforeningens forslag kan indgå i det videre planlægningsarbejde.

•

Høringssvar 3
Fra Dragør Rugby Klub ved Formand Jens Aage Skare Nielsen
Dragør Rugby Klub ønsker at bidrage aktivt til udviklingen af området ved Hollænderhallen for
at skabe de bedst mulige rammer for foreningsliv i Dragør. Foreningen ønsker også et
afgrænset område eller særskilt lokale i hallen, hvor klubben kan samles og vise sin identitet.
Klubben ønsker fortsat adgang til rugbybaner på arealet mellem Hollænderhallen og Kirkevej,
og forventer at få brug for større arealer i fremtiden.
Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Planstrategien og oplæg til vision er primært en overordnet strategisk ramme for hele kommunens udvikling. Derudover beskrives samtidigt udvalgte konkrete projekter, hvorom der er truffet politisk beslutning om gennemførsel fx i afsnit om ”Aktivt knudepunkt St. Magleby”. Kommuneplanen tilgodeser ikke enkelte interesser/klubber, men udlægger områdets anvendelse
bredere forstand.
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Rugbyklubben og andre klubber i området vil med fordel kunne inddrages i konkrete projekter i
området fx i brugerinddragelsen ved kommende renovering af Hollænderhallen og i kommunens fritidsanalyse. Det er et arbejde, som forventes at begynde i 2016.

•

Høringssvar 4
Fra Lone van Deurs
Lone van Deurs finder det prisværdigt at kommunen fremlægger visioner til drøftelse. Hun
ønsker at kommunen gør en målrettet indsats for at bringe Dragør gamle by på Unescos
verdensarvsliste, og indskriver dette som en målsætning i kommuneplanen. Hun er overbevist
om, at der vil gavne Dragør økonomisk såvel som i form af anseelse på kort og lang sigt.
Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Administrationen har taget til efterretning, at flere henvendelser og diskussioner i
høringsperioden har drejet sig om kommunens kulturmiljøer, og har indføjet et afsnit i
planstrategi 2015 om kommunens kulturmiljøer. Der er ikke politisk taget stilling til ønsket om
at bringe Dragør på UNESCO´s verdensarvsliste.

•

Høringssvar 5
Fra Hanne Bendtsen, Beboerforeningen for Dragør Gamle By
Beboerforeningen er glade for at Dragør Kommune arbejder med en fremtidsvision, og har
følgende opmærksomhedspunkter:
- Titlen ’Fremtid med forankring’ rammer ganske præcis den grundholdning der bør ligge for
udviklingen af kommunen.
- Beboerforeningen mener ikke, at der tidligere har været tilstrækkeligt fokus på de
kulturmiljøer, som Dragør Gamle by og Store Magleby udgør, og at kulturmiljøerne bør få
nogle flere mere konkrete ord i planstrategien.
Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Administrationen har taget til efterretning, at flere henvendelser og diskussioner i
høringsperioden har drejet sig om kommunens kulturmiljøer, og har indføjet et afsnit i
planstrategien om kommunens kulturmiljøer.

•

Høringssvar 6
Fra Gitte Dupont, Formand for Biblioteksrådet
Gitte Dupont fremhæver, at bibliotekerne er meget usynlige i planstrategi 2015, og at de
ønsker, at biblioteket er en del af folks bevidsthed, og at biblioteket indgår aktivt i udviklingen
af knudepunkt St. Magleby.
Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Planstrategien og oplæg til vision er primært en overordnet strategisk ramme for hele
kommunens udvikling, og enkelte institutioner nævnes som udgangspunkt ikke. Derudover
beskriver Planstrategi 2015 udvalgte konkrete projekter, hvorom der er truffet politisk
beslutning om gennemførsel fx i afsnit om ”Aktivt knudepunkt St. Magleby”. Biblioteket kan
indgå i udviklingen af konkrete projekter i området fx i renovering af Hollænderhallen og
eventuelt i de udendørs læringsrum for skolen.
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•

Høringssvar 7
Fra Socialdemokraterne
Socialdemokraterne har følgende opmærksomhedspunkter til planstrategi 2015:
- Fællesskaber og foreningscenter Hollænderhallen
Socialdemokraterne ønsker at støtte op om de mange forskellige foreninger og gode borgerinitiativer, og ønsker konkret at etablere gode foreningsfaciliteter med et foreningscenter i Hollænderhallen.
- Det fælles udeliv
Socialdemokraterne ønsker at bakke op om en udvikling af en række aktive knudepunkter i
kommunen. Knudepunkt definerer socialdemokratiet som en aktivitetsplads med udstyr til aktiviteter/ophold/afslapning/mødested, og disse knudepunkter skal forbindes af stier til bløde trafikanter. Socialdemokraterne nævner følgende knudepunkter som interessante: 1.Ved Hollænderhallen 2. Legepladsen på havnen 3. Bålpladsen ved Sdr.Strandvej/St.Magleby Strandvej 3.På sydstranden 4. I Søvang 5. På nord fx ved grushullerne og/eller lufthavn Syd, 6. Ved
tennisbanerne som en del af grøn bydelspark i sammenhæng med Wiederspark.
- Naturen
Socialdemokraterne ønsker at sætte fokus på nødvendige reguleringer af menneskelige udfoldelser på forskellige offentlige arealer fx kite-og windsurfing, mountainbikes og løse hunde i
fuglenes yngle- eller trækperioder.
- Havnen
Socialdemokraterne ønsker en aktiv og levende havn med fritids- og erhvervsaktiviteter baseret på Tænketankens og lokalplanens intentioner. En eventuel undersøgelse af konsekvenserne ved udnævnelse af Dragør til verdensarvsområde skal indeholde en klarlæggelse af
hvordan turisme, erhverv og havnens udviklingsmuligheder forventes at blive påvirket. Socialdemokratiet ønsker, at fremtidige byggerier på havnen tilpasser sig den eksisterende skala og
orienteres øst-vest for at bibeholde kig mellem by og vand.
-Almene boliger
Socialdemokraterne ønsker at antallet af almene boliger i Dragør Kommune øges og at arealet ved Rødtjørnen, det tidligere fritidshjem og den sydligste del af området Bydelsparken ved
Engvej planlægges til almene boliger.
Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Kommunalbestyrelsen har besluttet at revision af den gældende Kommuneplan 2013 alene vil
omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revisionen i 2013, idet der ikke er
fundet behov for omfattende ændringer af kommuneplanen.
Det betyder, at der efter vedtagelse af planstrategi 2015 vil blive udarbejdet et forslag til
Kommuneplanrevision 2017. De rammeområder, beskrivelser og eventuelt politiker, som er
ændret i den foregående planperiode vil indgå i kommuneplanrevision 2017. Derudover kan
komme mindre tilretninger fx affødt af de aktuelle høringssvar til planstrategi 2015 og kommende høringssvar til et kommuneplanforslag.
De konkrete forslag fra Socialdemokraterne kan indgå i konkrete projekter og den videre planlægning, eventuelt efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, eller de kan indgå som forslag til kommuneplan 2021.

•

Høringssvar 8
Fra Liste T
Liste T har generelle bemærkning om at planstrategien i højere grad bør være specifik om-
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kring, hvilke områder der vil blive revideret i kommuneplan 2017. Liste T mener, at planstrategi
2015 er for ukonkret.
Derudover har Liste T følgende opmærksomhedspunkter til planstrategiens enkelte afsnit:
-Visionen
Liste T er enig i, at det er klogt at have en vision, og støtter dele af denne. Liste T ønsker, at
det skal fremgå, at kommunen vil sikre transparens i beslutningsprocesser, samt hvordan
kommunen vil sikre at relevante parter inddrages i en fælles dialog. Derudover ønsker Liste T
at tilføje et afsnit om traditionen for internationalt samarbejde mellem borgere og inklusion af
nye borgere i kommunen
- Skole og lokalsamfund i dialog
Liste T ønsker en evaluering af den hidtidige gennemførelse af folkeskolereformen, og på dette grundlag at indarbejde konkrete forslag til gennemførelse af lærings- og trivselsmæssige
mål i folkeskolereformen – herunder også konkrete forslag til hvorledes ”den åbne skole” skal
realiseres i Dragør for alle børn.
- Fælleskaber i børnehøjde
Liste T er enig i intentionen i dette afsnit, og ser frem til konkretisering i selve kommuneplan
2017.
- Frivillighed og medborgerskab
Afsnittet fokuserer i for høj grad på ældre borgere, og der ønskes at der sættes mål for hele
spektret af livet indenfor området. Liste T ønsker at §18 midlerne anvendes i deres fulde omfang efter formålet.
-Dragør Havn
Liste T ønsker at kommuneplan 2017 indeholder beskrivelse af regnskabsmæssige forhold,
beslutning om at havnearealerne udbydes til leje på langtidskonktrater, at området syd for stejlerækkerne tages ud af lokalplanen (kommuneplanens rammer) og at der skal etableres et
velkomstcenter og retningslinjer samarbejdet med et velkomstcenter.
- Aktivt knudepunkt i St. Magleby
Liste T ønsker at der sikres forbedrede bade- og omklædningsfaciliteter for Hollænderhallens
brugere, ligesom kommuneplan 1017 bør indeholde et mål om en moderne boldhal ved Hollænderhallen.
-Naturen
Liste T er enig i afsnittet om naturen og ønsker at kommuneplan 2017 indeholder konkrete
forslag til hvorledes Dragør Kommune vil bidrage til den videre udbygning af Naturpark Amager.
Supplerende emner til kommuneplanrevision
Liste T beskriver forslag til 7 emner, som ønskes indarbejdet i kommuneplan 2017. De 7 emner er følgende, og de kan læses i det samlede høringssvar: 1. Det åbne land, 2.Dragørs kulturværdier, 3.Arkitekturpolitik, 4. Rent drikkevand, 5. Trafikudvikling og trafiksikkerhed,
6.Klimastrategi og 7.Erhverv og turisme

Høringssvaret i forhold til plangrundlag og kommuneplanrevision
Kommunalbestyrelsen har besluttet at revision af den gældende Kommuneplan 2013 alene vil
omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revisionen i 2013, idet der ikke er
fundet behov for omfattende ændringer af kommuneplanen.
Det betyder, at der efter vedtagelse af planstrategi 2015 vil blive udarbejdet et forslag til
Kommuneplanrevision 2017. De rammeområder, beskrivelser og eventuelt politiker, som er
ændret i den foregående planperiode vil indgå i kommuneplanrevision 2017. Derudover kan
komme mindre tilretninger fx affødt af de aktuelle høringssvar til planstrategi 2015 og kommende høringssvar til et kommuneplanforslag.
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De konkrete forslag fra Liste T kan indgå i konkrete projekter og den videre planlægning,
eventuelt efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, eller de kan indgå som forslag til kommuneplan 2021.

Tilbagemeldinger på post´íts fra borgerarrangement 20. februar 2016 i høringsperioden
Til borgerarrangementet var det muligt at give sin mening tilkende ved at skrive på sedler, og
sætte dem op på plakater under temaer fra oplæg til vision.
Ordlyden fra sedlerne fremgår herunder under tema-overskrifterne og en ”hvad har vi glemt”overskrift:

Havnen
• Flere arrangementer a la ”internationalt marked”
• For sent? Svømmehal ved havnen – både bassin og friluftsbad
• Kunsthåndværk på havnen (læs: ”Glaseriet” som eksempel)
• Udbygningen af havnen skal ske i respekt for de historiske bygningshøjder og volumener/højder/retninger
• Brug tænketankens løsning til bebyggelse af østligt byggefelt (højde/retning)
• Bevaring af traditionel aktivitet på havnen fx værft, fiskeri, røgeri på selve havnen. Kunsthåndværk op på Kongevejen
Fællesskaberne
•
•
•
•

Foreningshus ved Hollænderhallen
Fællesspisning for alle byens borgere jf. lykkeundersøgelsen
Lykkeundersøgelse konkluderede at menneskelige relationer var svaret. Støt netværksdannelse + fælles frivillige aktiviteter
Aktivt indtænke samarbejde ml. frivillige foreninger og Dragørs institutioner fx bibliotek,
ungdomsskole mv. Berigelse af hinandens virke

Trygheden
• Flere ældreboliger – gerne i luksusklassen
• Forbind stinetværket for bløde trafikanter med aktivitetsspots
• Brug seniorkollektiver og almene boliger
• Flere timer til SSP
Naturen
• De forskellige dele af kommunens naturområder skal bruges på forskellig vis – både som
recept og som aktivitet
• Opgradering af mormorstrandens renholdese fra 1.maj + tilladelse til isbil/kaffebil
• Hensyn mellem dyreliv og brug af strandengen til surf mv.
Kulturmiljøet
• Korfestival (vi har selv 5-10 gode kor)
• Der skal arbejdes på at Dragør Gl. By bliver ”world herritage”
• Åben undersøgelse af mulighederne ved UNESCO – verdensarv
• Strandpromenade fra Sylten til mormorstrand – sandbund, samle stenene
Traditionerne
• Dragørs julemarked kan udbygges og tiltrække besøgende fra København (inkl. historie?)
• Dragør som Danmarks mest læsende by – med de gode resultater fra skolerne og to
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biblioteker
Hvad har vi glemt.
• Parkeringsforbud i gl.by
• Almene boliger og ungdomsboliger
• Håndhævelse af parkeringsforbud i gl.by
• Aldersgruppe 18-30 år
• Kraftig forbedring af den offentlige trafik
• Seniorboliger – gerne i blandet byggeri – dvs. plads til unge
• Bedre busnet. Små busser i stedet for de store. Metro
• En hurtig rute med høj frekvens mellem Dragør og lufthavnen i Dragør Kommune + Dragør
Kommune (?) og metro stop
• Ambitioner for gennemførsel af skolereformen (den åbne skole)
• Hurtig/direkte busforbindelse til hospitalerne der betjener kommunens borgere
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