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Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Rødovre Kommunes forslag
til Kommuneplan 2018

ERHVERVSSTY RELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17

Rødovre Kommune har den 24. januar 2018 sendt forslag til Kommuneplan
2018 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 21. marts 2018.
Erhvervsstyrelsen holdt den 1. marts 2018 møde med Rødovre Kommune på
teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Erhvervsstyrelsen udarbejdet et notat af 27. februar 2018 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger
til forslaget.
På baggrund af drøftelserne på mødet har Rødovre Kommune den 20. marts
2018 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget.
Det følgende er de aftalte ændringer og suppleringer indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Rødovre Kommune.
Byvækst
Angående rækkefølgeplanlægning på side 99 i Hovedstruktur og retningslinjer.
Rødovre kommune udarbejder på baggrund af befolkningsfremskrivning, i
kommunen, en mere detaljeret beskrivelse af udviklingsrækkefølgen i kommunen herunder byudviklingen i delområderne samt en rækkefølge for byudviklingen.
Produktionsvirksomheder
Rødovre Kommune deler retningslinjekort 5a og 5b (side 128-129), så der i
stedet for bliver to kort for hvert erhvervsområde: et kort med afstandszoner og
et kort med konsekvensområder. De virksomheder, der udløser konsekvensområdet i Islevdal Erhvervskvarter markeres og alle fire kort tilføjes signaturforklaring.
Der konsekvensrettes i forhold til det tilhørende tekstafsnit på side 125-126.
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Grønne kiler
Rødovre Kommune vil tydeliggøre i teksten, hvordan der skabes grønne og blå
forbindelser mellem de nye byområder (Rødovre Nord, Bykernen og Rødovre
Syd) jf. Fingerplanens § 7.
Klimatilpasning
Rødovre Kommune indskriver i kommuneplanen at de senest 1. februar 2019
fremsætter et forslag til tillæg til Kommuneplan 2018 i henhold til planlovsændringen og den kommende vejledning om klimatilpasning. Teksten indsættes i
afsnittet ”Baggrund for klimatilpasning” side 236.

