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Frafald af indsigelse mod Rødovre Kommunes forslag til Kommuneplan
2022
Bolig- og Planstyrelsen fremsendte den 3. februar 2022 anmodninger om indsigelse
mod Rødovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2022 på vegne af Kirkeministeriet
og Miljøstyrelsen.
Indsigelsen fra Miljøstyrelsen var begrundet i, at kommuneplanforslaget havde mangler i forhold til punkt 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5 i ”Oversigten over nationale interesser i
kommuneplanlægningen” jf. planlovens § 11 a stk. 1 nr. 14. Miljøstyrelsen tilkendegav,
at indsigelsen kunne frafaldes ved at:
1.

Fastlægge retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort
2. Fastlægge retningslinjer for vægtning af hensynet til områderne inden for
Grønt Danmarkskort
3. Fastlægge retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort mod indgreb i form
af byvækst, veje, og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet
og levesteder og spredningsveje for vilde planter og dyr
4. Redegøre for, hvordan de tre nationale kriterier er anvendt
5. Redegøre for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter
Rødovre Kommune har efterfølgende foreslået tilføjelser til kommuneplanen, som
imødekommer Miljøstyrelsens krav, og Miljøstyrelsen har bekræftet, at anmodningen
om indsigelse kan frafaldes, hvis disse justeringer indarbejdes i den endelige kommuneplan. De konkrete formuleringer fremgår af vedhæftede notat med statens bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2022.
Indsigelsen fra Kirkeministeriet og Helsingør Stiftsøvrighed var begrundet i, at det i
kommuneplanen ikke anføres, at Rødovre Kirke og Grøndalslund Kirke afkaster kirkebyggelinjer samt, at kommunen udfører kommunalplanlægning på Folkekirkens kirkegårde. Kirkeministeriet og Helsingør Stiftsøvrighed tilkendegav, at indsigelsen kunne
frafaldes, ved at:
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Der på side 59, indsættes nyt afsnit efter det eksisterende i ”Kirker og kirkegårde” hvor det fremgår: ”Rødovre Kommune vil sammen med de kirkelige
myndigheder klarlægge, om Grøndalslund Kirke og Rødovre Kirke afkaster beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelseslovens § 19.”



Afsnit på side 70, der indledes med ”Begge Kirker” ændres til: ”Begge kirkegårde har potentialet til at udvikle sig i sammenspil med kommunale parker til
områder med større naturindhold. Tendensen i begravelsesformer trækker i
en mindre pladskrævende retning, hvilket kan frigøre arealer, der tidligere har
været begravelsesplads. Derfor bør der startes en dialog med de kirkelige myndigheder om, hvordan overskydende arealer fra kirkens jord kan spille sammen med omkringliggende grønne områder. Den varierede beplantning bl.a. i
form af store, gamle træer ønskes så vidt muligt forsøgt bevaret.”

Rødovre Kommune har efterfølgende bekræftet, at Kirkeministeriets nævnte tekstforslag vil blive indarbejdet i den endelige kommuneplan.
På denne baggrund frafalder Bolig- og Planstyrelsen hermed indsigelsen mod forslag
til kommuneplan 2022 for Rødovre Kommune.
Frafald af indsigelsen sker under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse
medtages de ændringer, der er aftalt med Miljøstyrelsen og Kirkeministeriet.
Bolig- og Planstyrelsen forholder sig ikke til, om ændringerne af planforslaget medfører behov for fornyet høring. Det er op til kommunen at vurdere dette.

Med venlig hilsen

Christina Aagesen
Kontorchef
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