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UDKAST TIL HØRINGSSVAR

Forslag til Fingerplan 2019 - høringssvar fra Dragør Kommune
Dragør Kommune har med Erhvervsstyrelsens høringsbrev af 24. januar
2019 modtaget forslag til Fingerplan 2019, herunder en oversigt over de
80 forslag fra kommunerne, der foreslås helt eller delvis imødekommet i
forbindelse med fingerplanrevisionen.

Xxxx marts-2019
Sagsid. 19/423
Ref. joergenj

Dragør Kommune må med beklagelse konstatere, at ingen af de 3 planforslag, som blev indsendt under den seneste høring til
fingerplanrevisionens spor 2, er imødekommet.
Det er fra Erhvervsstyrelsen overfor kommunen efterfølgende oplyst, at
forslagene dog henvises til en senere proces, når lufthavnens udbygningsplaner er mere fremskredne, og at det især er forslagene om
udvidet støjfølsom anvendelse i luft- havnens støjkonsekvensområde,
der findes i strid med lufthavnens udvidelsesplaner og
landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.
Dragør Kommune behandlede sagen ved møde i kommunens By-,
Erhvervs- og Planudvalget den 5. marts 2019.
Som udgangspunkt fastholder Dragør Kommune sine 3 forslag til
byudvikling i Dragør Kommune, med henvisning til de begrundelser, der
fremgår af det tidligere høringssvar af den 6. oktober 2017 (vedlagt).
De 3 forslag omfatter:
•
•
•

Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd
Et nyt boligområde nord for Kirkevej
Udlægning af sommerhusområdet "Rosenlund" ved Kongelunden til
permanent helårsbeboelse.

Åbningstid
Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
Lukket
10.00-18.00
10.00-13.00

Telefontid
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
10.00-18.00
10.00-13.00

Dragør Kommune har dog noteret sig, at planforslaget om udvidelse af
erhvervsområdet ved Lufthavn Syd, af styrelsen er vurderet som det
mest realistiske.
Det er Dragør Kommunes opfattelse, at en udvidelse af
erhvervsområdet vil supplere og styrke den erhvervsudvikling langs
Kystvejen, som allerede er besluttet. Området vil således kunne indgå i
et sammenhængende erhvervsområde, på tværs af kommunegrænsen.
Dragør Kommune har videre noteret sig, at erhvervsministeren i sit forord til forslaget til Fingerplan 2019 om "Planlægning omkring
Københavns Lufthavn" anfører følgende:
"Det er på den ene side vigtigt at sikre lufthavnens
udviklingsmuligheder, samtidig skal vi også være opmærksomme på de
omkringliggende lokalsamfund og deres beboere. Når der er kommet
større klarhed over de fremtidige udviklingsplaner, vil regeringen derfor
fortsætte dialogen med kommunerne om fremtidige
byudviklingsmuligheder omkring luft- havnen".
Dragør Kommune ser frem til en sådan dialog.

Venlig hilsen
Jørgen Jensen
Planchef
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