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Høringssvar til forslag til kommuneplan 2022 for Dragør Kommune 

Dragør Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2022 i offentlig høring i perioden 

2. februar til 30. marts 2022. 

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat 8. marts 2022 med de statslige myndig-

heders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mel-

lem Dragør Kommune, Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen den 11. marts 2022. 

På baggrund af drøftelserne har Dragør Kommune den 11., 17., 21. og d. 22. marts 2022 

sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. 

Ikke indsigelse 

Bolig- og Planstyrelsen1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter planlo-

vens § 29, stk. 12, mod forslag til Kommuneplan 2022 under forudsætning af, at der ved 

den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Bolig- 

og Planstyrelsens vedlagte notat af 29. marts 2022 vedrørende ændringer og supplerin-

ger. Der henvises i øvrigt til notat af 29. marts 2022 med statens bemærkninger, referat, 

kommunens tilbagemelding og opfølgning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Aagesen 

Kontorchef 

                                                             
1 Erhvervsministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning, hvis et forslag til kommuneplan eller ændrin-
ger af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og er-
hvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regi-
onale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Erhvervsministerens opgaver vedr. planloven er ved kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 overført til Indenrigs- og Boligministeriet. Beføjelsen til at fremsætte ind-
sigelse efter planlovens § 29, stk. 1, er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse 
nr. 331 af 22/02/2021. 
 
2 jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning. 

Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.  
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