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Vejdirektoratets bemærkninger til Dragør Kommunes forslag til Kommuneplan 2022 

Vejdirektoratet har den 2. februar 2022 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Dragør Kommu-
nes offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2022. Planforslaget er i offentlig høring i perioden 
frem til den 30. marts 2022. 
 
Vejdirektoratet har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i al-
mindelighed, og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommune-
planlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som kan have betydning for de statslige vejinte-
resser i Dragør Kommune. 
 
Vejdirektoratet er i den sammenhæng opmærksom på, at der ikke er statsveje i Dragør Kommune. 
 
Vejdirektoratet har noteret sig, at forslag til Kommuneplan 2022 udgør en fuld revision af Kommu-
neplan 2017 med fokus på emnerne ”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på kulturarven” og ”Den 
robuste kystkommune”. Der ses ikke at være sket ændringer på vejområdet siden Kommuneplan 
2017, som kan få betydning for det kommunale vejnets forbindelse til det overordnede statslige vej-
net, Øresundsmotorvejen (i nabokommunen). 
 
Vejdirektoratet har på den baggrund ingen bemærkninger til Dragør Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2022 med relation til de nationale interesser i kommuneplanlægningen, som 
Vejdirektoratet varetager som statslig vejmyndighed. 
 
Vejdirektoratet bemærker dog, at forslaget til Kommuneplan 2022 umiddelbart synes at mangle en 
arealreservation til og retningslinjer for transportkorridorer til fremtidig overordnet trafikal infrastruk-
tur og tekniske anlæg, jf. § 24 i Fingerplan 2019 og tilhørende kortbilag N. 
 
En mindre del af transportkorridoren ses således at være beliggende i Dragør Kommune, jf. neden-
stående kortudsnit fra Plandata.dk (fig. 1). 
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Fig. 1. En del af transportkorridoren, som er fastlagt i § 24 i Fingerplan 2019, er beliggende i Dra-
gør Kommune. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på direkte tlf.nr. 
7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Rikke Schade Weje 
Landinspektør 
 
 
 
Kopi af dette brev er sendt til orientering til 

- Bolig- og Planstyrelsen pr. mail til planloven@bpst.dk 
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