Forslag til Dragør Kommuneplan 2022. Notat med statens bemærkninger
Enhed
Landsplanlægning
og Tilsyn
Sagsbehandler
Mette Frølunde
Sagsnr.
2022 - 1287
Doknr.
39510
Dato
29. marts 2022

Dragør Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 2.
februar til 30. marts 2022. Dette notat indeholder en oversigt over Indenrigs- og Boligministeriets og andre statslige myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Der blev den 11. marts 2022 afholdt teknikermøde med Dragør Kommune.
Deltagere i mødet
Fra Dragør Kommune:
Hanna Rehling
Cecil Lundme Olausson
Fra Miljøstyrelsen (MST):
Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen
Fra Bolig- og Planstyrelsen (BPST):
Mette Frølunde
Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet et notat af 8. marts
med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget.
I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført i notatet under ”Referat” under hvert enkelt punkt.
Dragør Kommune har den 11., 17., 21. og d. 22. marts 2022 givet tilbagemelding på
notatet, hvilket er anført under ”kommunens bemærkninger”.
Bolig- og Planstyrelsen har herefter angivet en konklusion for de enkelte punkter.
Fingerplan
BPSTs bemærkninger
I henhold til pkt. 1.4.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet være i overensstemmelse med Fingerplanen. Af planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 22 fremgår det desuden, at kommuneplanen
skal indeholde retningslinjer for realisering af regler eller beslutninger efter planlovens
§ 3 (landsplandirektiver).
1

Transportkorridor
Forslag til Dragør Kommuneplan 2022 mangler en arealreservation til og retningslinjer for transportkorridorer til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg, jf. § 24 i Fingerplan 2019 og tilhørende kortbilag N (se nedenstående kortudsnit,
der viser beliggenheden af transportkorridoren i Dragør Kommune).

Derudover muliggør forslag til Dragør Kommuneplan 2022 fortætning med boligbyggeri i et eksisterende boligområde, hvor dele af området er omfattet af transportkorridoren (nedenstående kort er fra forslag til Dragør Kommuneplan 2022). Af § 24 stk. 1,
pkt. 3 i Fingerplan 2019 fremgår det, at den kommunale planlægning skal sikre, at udnyttelse af byzonearealer i transportkorridorerne ikke intensiveres.
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De grønne kiler
Forslag til Dragør Kommuneplan 2022 mangler kort og retningslinjer for de indre
grønne kiler i overensstemmelse med Fingerplanens § 18. Retningslinjerne skal bl.a.
sikre, at de grønne kiler ikke inddrages til byzone og at de friholdes fra bymæssige fritidsanlæg.
Referat
Det blev på mødet aftalt, at kommunen indarbejder retningslinjer og kort for transportkorridoren, grøn kile og støjrestriktioner omkring Københavns Lufthavn, Kastrup i
overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser herfor.
Det blev desuden aftalt, at kortet, der viser de boligområder med større muligheder for
fortætning på s. 17 i forslag til Dragør Kommuneplan 2022, rettes til, således at arealet
i Søvang, der overlapper med transportkorridor, udgår.
Kommunen fremsender udkast til retningslinjer og kort til BPST senest d. 23. marts
2022.
Kommunens bemærkninger
Kapitlet om "Byerne" indledes med følgende nye afsnit:
Overordnede rammer for planlægningen
Dragør Kommunes kommuneplan skal udarbejdes i overensstemmelser med Fingerplanen for Hovedstadsområder. Fingerplanen har status af landsplandirektiv og udstik-
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ker overordnede mål og fastlægger rammer for udviklingen i hovedstadsområdet. Fingerplanen sikrer dermed, at udviklingen i Hovedstadsområdet koordineres på tværs af
kommunerne, og at der varetages overordnede hensyn i kommuneplanlægningen.
I Dragør Kommune har Fingerplanens bestemmelser om reservationer af arealer til
transportkorridor, om grønne kiler og om støjrestriktioner omkring Københavns Lufthavn særlig betydning.
Retningslinjer for transportkorridor





Der reserveres areal til transportkorridor til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Transportkorridorens beliggenhed fremgår af kortet.
Udnyttelsen af byzonearealer i transportkorridoren må ikke intensiveres.
Landzonearealer i transportkorridoren skal friholdes for yderligere permanent
bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for
driften af landbrugsejendomme.

Redegørelse for transportkorridor
Transportkorridorerne har til formål at holde arealer fri for byggeri og anlæg, som kan
gøre det vanskeligere i fremtiden at anlægge overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg som f.eks. overordnede veje, jernbaner og forsyningsledninger.
Transportkorridorerne blev en del af hovedstadsområdets planlægning omkring 1980
og er f.eks. blevet benyttet til anlæg af motorveje og jernbaner og hovedtransmissionsledninger for naturgas.
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Der er to transportkorridorer i hovedstadsområdet - en nord-sydgående korridor på ca.
100 km og den øst-vestgående på ca. 60 km., som Dragør Kommune er omfattet af.
I Dragør Kommune følger transportkorridoren kommunegrænsen mod Tårnby Kommune nord om Kongelunden og passerer gennem kommunen ved den østlige del af
Søvang. Det meste af transportkorridoren i Dragør Kommune ligger i landzone, men
på strækningen forbi Søvang berører transportkorridoren den østligste del af byområdet i Søvang, der er beliggende i byzone.
I den berørte del af Søvang må arealudnyttelsen ifølge Fingerplanen ikke intensiveres.
Søvang var i den hidtil gældende kommuneplan fra 2009 ikke omfattet af transportkorridoren og var allerede dengang i lighed med flere andre byområder i Dragør Kommune udpeget som byfortætningsområde. Siden er transportkorridorens forløb ændret,
så den i dag berører omkring 135 meter af Søvangs østlige del. Som konsekvens af
ændringen af transportkorridorens forløb i Fingerplanen har det været nødvendigt at
tage den berørte del af Søvang ud af byfortætningsområdet. Kommuneplan 2022 indeholder herudover i overensstemmelse med Fingerplanen en bestemmelse i rammedelen om, at der ikke må foretages yderligere udstykninger i det berørte område. Området er allerede fuldt udnyttet og forholdsvis tæt bebygget. Herudover er byplanvedtægt
nr. 4 og lokalplan nr. 79 (temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan)
gældende for udviklingen i området.
Retningslinjer for de grønne kiler
De indre grønne kiler og kystkilerne, som fremgår af kortet







forbeholdes overvejende til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.
må ikke inddrages i byzone.
friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål.
friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i
forhold til almen brug og
skal i øvrigt planlægges og administreres efter de gældende bestemmelser i
Fingerplanen.
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Redegørelse for de grønne kiler
De grønne kiler har som hovedformål at tilgodese behovet for det almene friluftsliv i
hovedstadsområdet, hvilket indebærer, at mulighederne for offentlig adgang og ophold
har høj prioritet.
I Dragør Kommune består de indre grønne kiler og kystkilerne af områderne langs kysten fra kommunegrænsen mod Tårnby Kommune og frem til Dragør Havn og bymidte. De indre grønne kiler og kystkilerne i Dragør Kommune omfatter bl.a. områderne ved Kongelunden og områderne mellem Dragør og Søvang, herunder Kolonihaveområdet og campingpladsen syd for Bachersmindevej.
Retningslinjer for støjzone omkring Københavns Lufthavn
I området vist med lodret skravering på kortet gælder følgende bestemmelser:
1. Der må ikke udlægges yderligere byzone eller sommerhusområder.
2. Byzonearealer, der ikke er udnyttet til boligbebyggelse, må ikke planlægges til
ny boligbebyggelse.
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Redegørelse for støjzone omkring Københavns Lufthavn
Kommunerne skal i deres planlægning sikre, at de vejledende grænseværdier for støj
vil kunne overholdes ved en fuld udbygning af kapaciteten på lufthavnen. Støjniveauerne, som planlægning og enkeltsagsbehandling skal tage udgangspunkt i, fremgår af
kortet.
Der er også fastsat et restriktionsområde, som fremgår af kortet med lodret skravering. Som det fremgår af kortet, er Store Magleby og flere bolig- og erhvervsområder
nærmest lufthavnen omfattet af restriktionsområdet. I restriktionsområdet kan der
ikke gennemføres ny planlægning, der giver mulighed for nye boliger og anden støjfølsom anvendelse. Derfor indgår eksisterende boligområder, der er omfattet af restriktionsområdet, ikke i kommuneplanens fortætningsområder (se afsnittet om "Boliger og
byomdannelse"). I Store Magleby og i flere af de berørte områder i Dragør gælder forskellige byplanvedtægter og lokalplaner, som regulerer udviklingsmulighederne.
Indenrigs- og boligministeriet har den 3. december 2021 udstedt et landsplandirektiv,
der giver Dragør Kommune mulighed for at udlægge de ubebyggede arealer mellem
lufthavnen og erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé til erhvervsområde. Muligheden
indgår ikke i denne kommuneplan men vil blive taget op i efterfølgende planlægning.

Ændring vedrørende byfortætning
Teksten i redegørelsen side 14 ændres:
"Følgende rammeområder er omfattet: Område 2.01 (delområde B), 2.02, og 2.03 i
Dragør Nord, 4.01 og 4.02 (delområde B) i Sydstrandens vængekvarter og 7.01 i Søvang, bortset fra arealer, der er omfattet af transportkorridoren."
Kortet på side 15 over byfortætningsområderne ændres, som vist nedenfor, sådan at
arealet i Søvang, der er omfattet af transportkorridoren, udelades.
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Ændring af ramme 7.01, Søvang
I ramme 7.01, Søvang, tilføjes følgende under "Andet":
I området, der er omfattet af transportkorridoren, må der ikke foretages yderligere udstykninger.
Konklusion
Ovenstående tilføjes aftalenotatet. Såfremt det indarbejdes i den endelige kommuneplan, har BPST ikke yderligere bemærkninger.
Kystbeskyttelse og klimatilpasning
Kystdirektoratets bemærkninger
I henhold til punkt 2.3.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen” skal kommuneplanen indeholde retningslinjer om udpegning af områder, der kan
blive udsat for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger
til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige
tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede områder (planlovens § 11
a, stk. 1, nr. 18). Kystdirektoratet ser på oversvømmelseskilderne hav, herunder kysterosion og vandløb under marin indflydelse.
Kystdirektoratet har haft dialog med Dragør Kommune mht. retningslinjen for oversvømmelse og erosion (side 129 i forslag til Dragør Kommuneplan 2022) vedr. 1.
punkt, hvor der mangler de særlige tekniske anlæg.
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Ved planlægning for omdannelse eller fortætning af byområder eller ændring af arealanvendelse inden for områder med risiko for oversvømmelse og erosion skal der samtidig planlægges for afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse og erosion som lever op til det politisk besluttede sikringsniveau.
Dragør Kommune har oplyst, at der er tale om en sproglig forglemmelse, og at de vil
rette afsnittet, så der kommer til at stå følgende:
Justeret retningslinje for oversvømmelse og erosion:
Ved planlægning for omdannelse eller fortætning af byområder herunder ved etablering af særlige tekniske anlæg, eller ændring af arealanvendelse indenfor områder
med risiko for oversvømmelse og erosion skal der samtidig planlægges for afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse og erosion som lever op til det politisk besluttede sikringsniveau.
Såfremt dette indarbejdes i den endelige kommuneplan, har Kystdirektoratet ikke
yderligere bemærkninger.
Referat
Det blev på mødet aftalt, at Dragør Kommune indarbejder den justerede retningslinje
for oversvømmelse og erosion i den endelige kommuneplan, som anført af Kystdirektoratet.
Konklusion
Ovenstående tilføjes aftalenotatet. Såfremt det indarbejdes i den endelige kommuneplan, har Kystdirektoratet ikke yderligere bemærkninger.
Grønt Danmarkskort
MSTs bemærkninger
Punkt 2.1.1
Ifølge punkt 2.1.1. i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
fremgår det at kommuneplanen skal fastlægge en eller flere retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. MST har
under gennemgangen af kommuneplanforslaget ikke kunnet finde disse retningslinjer,
og har derfor vanskeligt ved at vurdere om den nationale interesse er varetaget.
Punkt 2.1.4
Ifølge punkt 2.1.4 skal der bl.a. redegøres for:





Hvordan de digitale naturkort er anvendt ved udpegning af Grønt Danmarkskort.
Hvordan de udpegede arealer følger de tre nationale kriterier i prioriteret rækkefølge.
Hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning af
Grønt Danmarkskort.
At alle Natura 2000-områder på land er udpeget som Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
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MST finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for, hvordan de digitale naturkort og de nationale kriterier er anvendt til udpegningen af Grønt Danmarkskort
samt redegjort for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort.
MST finder endvidere, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for, at alle Natura 2000-områder på land er udpeget som Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Nyt redegørelseskrav
Den 1. april 2020 trådte en lovændring af planloven i kraft. Efter denne ændring skal
der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for ”… i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”.
Denne redegørelse skal indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”, ”potentielle naturområder”,
”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser” baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af sammenlignelige områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der
skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring.
På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser
skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af
naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng skal kommunen tage
stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til Grønt Danmarkskort er udtryk
for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i
den forstand, at den skal redegøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for
Grønt Danmarkskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.1
MST har under gennemgangen af kommuneplanforslaget ikke kunne finde en arealopgørelse for hver af de fire udpegningstyper under Grønt Danmarkskort/naturtemaer i
den gældende kommuneplan samt kommuneplanforslag 2022. Desuden har MST ikke
kunne finde en redegørelse for den overordnede udvikling af naturområder inden for
Grønt Danmarkskort, samt en redegørelse for, i hvilket omfang planlægningen under
Grønt Danmarkskort er realiseret. MST har derfor vanskeligt ved at vurdere om de nationale interesser er varetaget.
Punkt 2.1.5

1

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201913LA0081
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Ifølge pkt. 2.1.5 skal kommuneplanlægningen ske i overensstemmelse med beskyttelseshensyn og bestemmelser for de internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter, herunder varetagelsen af forbuddet mod at beskadige eller
ødelægge bilag IV-dyrearters yngle- og rasteområder samt bilag IV-plantearters voksesteder. Vurderingen heraf skal fremgå af planforslagets redegørelse.
MST kan i kommuneplanens redegørelse ikke finde en vurdering af planens påvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter.
Styrelsen har derfor vanskeligt ved at vurdere, om hensynene er varetaget.
Imødekommelse af MSTs bemærkninger
MSTs bemærkninger kan imødekommes, hvis kommunen:










fastlægger retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats
inden for Grønt Danmarkskort.
fastlægger retningslinjer, som er i overensstemmelse med Natura 2000-planerne.
redegør for, hvordan de digitale naturkort er anvendt.
redegør for, hvordan de tre nationale kriterier er anvendt.
redegør for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegninger af Grønt Danmarkskort.
angiver en arealopgørelse for hver udpegningstype under Grønt Danmarkskort/naturtemaer i den gældende kommuneplan kommuneplanforslag 2022.
redegør for den overordnede udvikling af naturområder, der er udpeget til
Grønt Danmarkskort
redegør for, i hvilket omfang planlægningen for udviklingen af naturområder,
der er udpeget til Grønt Danmarkskort, er realiseret.
redegør for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede
arter.

MST indgår gerne i yderligere dialog om ovenstående.
Referat
MST og Dragør Kommune orienterede om, at de allerede d. 8. marts har afholdt møde
om MST’s foreløbige indsigelsespunkter, jf. Bilag 1. Kommunen har kort inden mødet
d. 11. marts fremsendt materiale som opfølgning på mødet d. 8. marts. Det blev aftalt,
at der arbejdes hen imod at nå til enighed inden d. 16. marts.
Opfølgning
MST har efterfølgende set på det fremsendte materiale og har d. 11. marts fremført
følgende:
Først vil jeg gerne lige beklage, at følgende formulering er kommet med i vores bemærkninger for naturbeskyttelsesinteresserne:
2. Fastlægge retningslinjer, som er i overensstemmelse med Natura 2000-planerne
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Dette punkt står under ’opsamlingen’ nederst i dokumentet, og er en fejl, så I kan se
bort fra denne linje (punkt 2 i jeres fremsendte dokument).
Formuleringen knytter sig til punkt 2.1.2 i oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen, som vi ikke har haft bemærkninger til.

1

Kortbilag:

MST vil kunne frafalde bemærkning om kravet om at redegøre for at alle Natura
2000- områder på land er udpeget til ’naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser’, ved indarbejdelse af Kommunens foreslåede ændring.

2

Punkt 1

MST vil kunne frafalde bemærkning om retningslinjekravet for prioritering af naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort, både ved indarbejdelse af de foreslåede retningslinjer i fremsendte dokument, eller ved evt. ændring af den nævnte redegørelse
på s 70 til retningslinje.

3

punkt 2

Kan fjernes, se begrundelse ovenfor.

4

Punkt 3

MST vil kunne frafalde bemærkning om redegørelseskravet til hvordan de digitale naturkort er anvendt, ved indarbejdelse af Kommunens foreslåede ændring.

5

Punkt 4

MST vil vende tilbage ift. denne hurtigst muligt.

6

Punkt 5

MST vil kunne frafalde bemærkning om redegørelseskravet til hvordan sammenhængen med nabokommunerne for Grønt Danmarkskort er sikret, ved indarbejdelse af
Kommunens foreslåede ændring.
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Punkt 6-8

MST afventer formuleringer fra Dragør kommune.
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Punkt 9

MST vil kunne frafalde bemærkning om redegørelseskravet til en vurdering af kommuneplanens påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter, ved indarbejdelse af Kommunens foreslåede ændring.
MST har d. 14. marts fremsendt følgende bemærkning til Dragør Kommune vedr. ”5
Punkt 4” om kommunens redegørelse af, hvordan de nationale kriterier er anvendt under udpegningen til Grønt Danmarkskort:
I skriver følgende:
”Redegørelse for nationale kriterie 2 tilføjes følgende sætning til både redegørelsen
for naturområder og økologiske forbindelse:
Der er udpeget potentielle naturbeskyttelsesområder/økologiske forbindelser for at
skabe mulighed for at der kan skabes sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Dette også i tilknytning til omkringliggende natura 2000-områder.”
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Vi fører tilsyn med, om kommunen har redegjort for, hvordan områderne under Grønt
Danmarkskort følger de 3 nationale kriterier, hvor Kriterie 2 kan opfyldes ved at beskrive hvilke områder der er udpeget til Potentielle naturområder. Dvs. hvilke områder kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder i Dragør kommune. Jeres potentielle naturområder er mest græsarealer omkring
lufthavnen – måske I kan knytte et par ord til, hvordan denne udpegning følger kriteriet.
Opfølgning
Dragør Kommune har d. 17. marts fulgt op på udeståender og har sendt et revideret
notat (Bilag 2), der følger op på alle MST’s indsigelsespunkter.
Konklusion
Såfremt de aftalte ændringer fra Bilag 2 indarbejdes i den endelige kommuneplan, har
MST ikke yderligere bemærkninger.
Naturinteresser
Natura 2000
BPSTs bemærkninger
Inden for internationale naturbeskyttelsesområder er der forbud mod planlægning for
udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområder og tekniske anlæg jf. § 2, stk. 2, i
bek. nr. 1383/2016.

Af forslag til Dragør Kommuneplan 2022 er der en række rammer, der helt eller delvist
overlapper med Natura 2000 områder. Af flere af rammerne fremgår, at der ved lokalplanlægning skal vurderes, om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod
oversvømmelse og erosion. Sådanne afværgeforanstaltninger vurderes som udgangspunkt ikke forenelige med planlægningsforbuddet idet afværgeforanstaltninger er at betragte som tekniske anlæg.
Referat
Det blev på mødet drøftet, hvordan kommunen skulle håndtere de rammer, der delvist
overlapper med Natura 200 områder. Det blev aftalt, at der ikke var behov for at
splitte rammerne op i flere rammer, men at der skulle fremgå differentierede bestemmelser for disse rammer. Det skal for de rammer der overlapper med Natura 2000
fremgå, at der kun må etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse og erosion for de dele, der ikke overlapper med Natura 2000 udpegningen.
Kommunens bemærkninger
Dragør Kommune er sindet at ændre de rammer, der overlapper med Natura 2000 områder, således at det fremgår af dem, at der kun må etableres afværgeforanstaltninger
til sikring mod oversvømmelse og erosion for de dele, der ikke overlapper med Natura
2000 udpegningen.
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Konklusion
Ovenstående tilføjes aftalenotatet. Såfremt det indarbejdes i den endelige kommuneplan, har BPST ikke yderligere bemærkninger.
Øvrige emner
Ud over ovenstående forhold har BPSTs følgende bemærkninger, som ikke vedrører
nationale interesser, og som derfor ikke vil kunne medføre indsigelse:
Erhvervsområde ved A.P Møllers Allé
BPST undrer sig over, at de nye muligheder for planlægning for erhverv på arealerne
ved A.P. Møllers Allé ikke er udnyttet. Indenrigs- og Boligministeren udstedte d. 3.
december 2021 et landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup på opfordring fra bl.a. Dragør Kommune. Af afsnit om Redegørelse for erhverv i
forslag til Dragør Kommuneplan 2022 fremgår det fortsat som om, at landsplandirektivet ikke er udstedt, og kommunen endnu ikke har fået de nye muligheder.
BPST vil godt opfordre til, at dette afsnit i kommuneplanen opdateres.
Referat
Det blev på mødet aftalt, at Dragør Kommune opdaterer kommuneplanens redegørelsesafsnit ift. de muligheder, de har fået ifm. landsplandirektivet.
Konklusion
BPST har ikke yderligere bemærkninger til dette.
Formelle forhold
BPSTs gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede nationale interesser.

Bilag 1: Mødenotat fra møde d. 8. marts 2022
Bilag 2: Opfølgning på møde d. 8. marts 2022
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