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Statens bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til Kommuneplan
2022.
Rødovre Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 5.
januar til 2. marts 2022.
Dette notat indeholder en oversigt over Bolig- og Planstyrelsens og andre statslige
myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget.
Hensigten med notatet er, at de statslige myndigheder samler de punkter, som kan
have betydning for varetagelse af de nationale interesser, og som derfor vil kunne
medføre indsigelse.
Notatet indeholder de emner, som de statslige myndigheder har drøftet med Rødovre
Kommune på et teknikermøde, som blev afholdt den 9. februar kl. 10 – 11 via Microsoft Teams.
Notatet er et arbejdsredskab, der udbygges under behandlingen af kommuneplanforslaget, så alt er samlet i ét dokument. Notatet udbygges med kort referat fra teknikermødet. Rødovre Kommune har efter mødet indføjet kommentarer til notatet med referat ind for hvert enkelt punkt under deloverskriften: ”Kommunens bemærkninger”.
Derefter har Bolig- og Planstyrelsen sikret sig, at de statslige myndigheder er enige i
kommunens bemærkninger.
Inden indsigelsesfristen modtager kommunen et brev med statens opfølgende bemærkninger på baggrund af kommunens kommentarer og evt. øvrig dialog.
Teknikermøde den 9. februar 2022
Deltagere i mødet:
Fra Rødovre Kommune deltog Merete Tønder Lauridsen, Morten Weile og Johanna
Ferrer Guldager. Fra Helsingør Stiftsøvrighed deltog Ole K. Nielsen. Fra Bolig- og
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Planstyrelsen deltog Bent Lindhardt Andersen (referent). Der var afbud fra Miljøstyrelsen.
På mødet uddybede Helsingør Stiftsøvrighed sine bemærkninger i høringsnotatet.
Rødovre Kommune var, med forbehold for ledelsesgodkendelse, indstillet på at imødekomme bemærkningerne (se nærmere under punktet nedenfor).
Rødovre Kommune fortalte, at der var dialog med Miljøstyrelsen, og at der er forventning om, at Rødovre Kommune kunne imødekomme Miljøstyrelsens bemærkninger.
Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen skal give Bolig- og Planstyrelsen besked om resultatet
af drøftelserne med Rødovre Kommune senest den 16. februar.

Generelt
Bolig- og Planstyrelsen har ikke generelle bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Produktionsvirksomheder
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger.

Risikovirksomheder
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger.

Jordbrug og store husdyrbrug
Landbrugsstyrelsen har ingen bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til kommuneplan.

Detailhandel
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger

Naturbeskyttelse og –genopretning
Miljøstyrelsens bemærkninger
Rødovre Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2022-2034 i offentlig høring i
perioden fra den 5. januar til den 2. marts 2022.
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Miljøstyrelsen har gennemgået forslaget i forhold til de nationale interesser, som enheden varetager.
Miljøstyrelsen ønsker at gøre indsigelse på baggrund af 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 § 1 1 a stk. 1 nr. 14.
Begrundelse for indsigelsen
Punkt 2.1.1
Ifølge punkt 2.1.1 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal der i kommuneplanen fastlægge en eller flere retningslinjer for prioritering af
kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort samt fastlægge en
eller flere retningslinjer for, hvordan kommunen skal vægte hensynet til områderne
inden for Grønt Danmarkskort.
Miljøstyrelsen har under gennemgangen af kommuneplanforslaget ikke kunnet finde
disse retningslinjer og har derfor vanskeligt ved at vurdere, om de nationale interesser
er varetaget.
Punkt 2.1.3
Ifølge punkt 2.1 .3 i ”Oversigten over nationale interesser i kommuneplanlægningen”
skal der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer, som sikrer Grønt Danmarkskort
mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske anlæg mv., der kan forringe naturindholdet samt levesteder og spredningsveje for vilde dyre og planter.
Miljøstyrelsen har under gennemgangen af kommuneplanforslaget ikke fundet retningslinjer, der opfylder dette og har derfor vanskeligt ved at vurdere, om de nationale
interesser er varetaget. 2
Punkt 2.1.4
Ifølge punkt 2.1.4 skal der bl.a. redegøres for hvordan de udpegede arealer under
Grønt Danmarkskort følger de tre nationale kriterier i prioriteret rækkefølge.
Miljøstyrelsen finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for, hvordan de
nationale kriterier er anvendt til udpegningen af Grønt Danmarkskort.
Punkt 2.1.5
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.
Miljøstyrelsen kan i kommuneplanens redegørelse ikke finde en vurdering af planens
påvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder. Miljøstyrelsen bemærker, at
selvom der ikke er Natura 2000-områder inden for kommunegrænsen, skal det vurde-
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res, hvorvidt kommuneplanforslaget på nuværende planniveau kan medføre en væsentlig negativ påvirkning på internationale beskyttelsesområder uden for kommunegrænsen.
Endvidere kan Miljøstyrelsen 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.
Mulighed for frafald af indsigelsen
Anmodningen om indsigelse kan efter Miljøstyrelsens vurdering 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

Referat fra teknikermødet
Rødovre Kommune og Miljøstyrelsen er i dialog om bemærkningerne.
Rødovre Kommune forventer at kunne imødekomme bemærkningerne.
Det blev aftalt, at Miljøstyrelsen skal give Bolig- og Planstyrelsen besked om status senest den 16. februar
Kommunens bemærkninger
Det er aftalt mellem Rødovre Kommune og Miljøstyrelsen, at følgende retningslinje
om prioritering af indsatsen tilføjes i afsnittet "Natur og Fritid" under "8.5 Grønt Danmarkskort" for at imødekomme delelementet i Miljøstyrelsens bemærkning til punkt
2.1.1.


Inden for udpegningerne skal følgende områder prioriteres: områder der indeholder eksisterende værdifuld eller beskyttet natur med særlige kvaliteter - enten i form af lang kontinuitet, værdifulde og forskelligartede habitattyper - eller i form af et eksisterende artsgrundlag, hvis levesteder og udbredelse skal
prioriteres.
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Prioritering af indsatser skal ske i de eksisterende naturarealer dvs. naturområder med beskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser.

Det er aftalt mellem Rødovre Kommune og Miljøstyrelsen, at følgende retningslinje
om vægtning af hensynet til Grønt Danmarkskort tilføjes i afsnittet "Natur og Fritid"
under "8.5 Grønt Danmarkskort" for at imødekomme delelementet i Miljøstyrelsens
bemærkning til punkt 2.1.1.


Tilstanden og arealanvendelsen i naturområder med beskyttelsesinteresser og
de økologiske forbindelser må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige nationale/regionale samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en
konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte områdernes særlige værdier.

Det er aftalt mellem Rødovre Kommune og Miljøstyrelsen, at følgende retningslinjer
om sikring af Grønt Danmarkskort mod indgreb tilføjes i afsnittet "Natur og Fritid"
under "8.5 Grønt Danmarkskort" for at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkning til
punkt 2.1.3.






Inden for udpegningerne af Naturområder med beskyttelsesinteresser, må der
ikke tillades indgreb, med mindre at indgrebet har væsentlig regional samt
samfundsmæssigt betydning. I så fald skal indgrebet gennemføres uden, at der
sker væsentligt påvirkning af de særlige værdier i udpegningsgrundlaget og
disse værdier skal have mulighed efter følgende for at styrkes og udvikles.
Inden for udpegningerne af Økologiske forbindelser kan der ikke tillades indgreb, så som overskæring eller reduktion med mindre at indgrebet har væsentlig samfundsmæssig betydning. I så fald skal det gennemføres uden at der sker
væsentligt påvirkning af spredningskorridorens biologiske værdi og der skal
tillige sikres erstatningsnatur som vil kunne kompensere for indgrebet.
Inden for udpegningerne af Potentielle naturområder og Potentielle økologiske forbindelser kan der ikke tillades indgreb der forringer de værdier udpegningsgrundlaget beskytter. Der skal fortsat være væsentlig potentiale inden for
udpegningen til at naturgrundlaget kan skabes og udvikles. Alternativt skal
der søges skabt erstatningsnatur i så stor udtrækning som mulig.

Det er aftalt mellem Rødovre Kommune og Miljøstyrelsen, at følgende formulering,
om hvordan de 3 nationale kriterier er anvendt under udpegning af Grønt Danmarkskort, indsættes i afsnittet "Redegørelse for natur og fritid" under "Grønt Danmarkskort" for at imødekomme delelementet i Miljøstyrelsens bemærkning til punkt 2.1.4.
De tre nationale kriterier i udpegningen af Grønt Danmarkskort
De 3 nationale kriterier er anvendt til udpegning af Grønt Danmarkskort:
1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områderne.
2. Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000områder.
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3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasningog klima forebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

Kriterie 1: Her er fokus på fredede arealer og paragraf 3-beskyttede områder der gerne
ligger i sammenhæng med eksisterende naturarealer, hvor naturindholdet er stort eller har stort potentiale for forbedring.
Her er under eksisterende naturområder med beskyttelsesinteresser udpeget hele den
fredede Vestvolds udstrækning inkl. Espelunden og Trekantsgrunden, Schweitzerdalsparken, Kagsmosen, Stadionparken og arealer langs Harrestrup Å i sammenhæng
med Stadionparken
Under økologiske forbindelser er udpeget de samme områder som ovenfor nævnt
pånær Schweitzerdalsparken, og med tilføjelse af Harrestrup Å samt arealer i tilknytning hertil, Viemosegrøften, Viemoseparken, Espevang, og naturarealer i forlængelse
af Vestvolden.
Kriterie 2: Her er fokus på potentielle naturområder der i særdeleshed kan fungere
som bindeled mellem andre naturområder. Arealer som udvider potentialet for opretholdelse og udvidelse af de nærliggende naturområders artsindhold og robusthed. Eksempelvis arealer som henlægger som grønne områder der forbindes med et eller flere
værdifulde naturarealer. Dermed muliggøres artsvandring, og skabes biodiversitetskorridorer. Endvidere tilføjes områder, der kan beskytte sårbare arter som bilag 4-arter.
Her er som potentielle økologiske forbindelser udpeget: Et grønt areal ved Islevgård
Allé, hele Rødovre Parkvej, regnvandsbassinet ved Prøvensvej, Hendriksholm Skole og
Gymnasium, samt tværgående grønt område i Hendriksholmskvarteret.
Kriterie 3: Her er fokus på tværkommunale sammenhænge med flere formål i udpegningsgrundlaget. Der er fokus på nye naturområder med synergieffekter. Områder
hvor f.eks. rekreative interesser fungerer i sammenhæng med landskabelige og grønne
byrumsmæssige interesser.
Her er som potentielle naturområder udpeget Kirkegårdene ved Grøndalslund og Rødovre Kirke.

Det er 16. februar 2022 aftalt mellem Miljøstyrelsen og Rødovre Kommune, at følgende redegørende formulering af vurdering af kommuneplanens påvirkning af internationale beskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter i afsnittet "Redegørelse for natur og fritid" under "Grønt Danmarkskort", for at opfylde Miljøstyrelsens
bemærkning til punkt 2.1.5.
”Kommuneplanen vil fortsat varetage de internationalt beskyttede naturområder og
der vil ikke, som følge af vedtagelse af kommuneplanen, ske væsentlige negative på-
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virkninger af arter eller naturtyper, som disse områder er udpeget for. Rødovre Kommune vurderer også, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af internationalt beskyttede arter uden for disse områder.”

Kommunen har valgt at tilføje følgende redegørende formuleringer i afsnittet "Redegørelse for natur og fritid". Kommunen understreger, at Miljøstyrelsen ikke har opstillet
krav til kommunen om udarbejdelse af nedenstående redegørelse, da det ikke fremgår
som et krav af planloven. Miljøstyrelsen læser dog teksten som et fint udfoldende supplement til de aftalte fyldestgørende retningslinjer.

Prioritering af Grønt Danmarkskort
Rødovre Kommunes prioritering i udvælgelse af områder til Grønt Danmarkskort, er
baseret på at prioritere de områder der indeholder eksisterende værdifuld eller beskyttet natur, der besidder særlige kvaliteter både i form af lang kontinuitet, værdifulde og
forskelligartede habitattyper og et eksisterende artsgrundlag hvis levesteder og udbredelse bør understøttes. Derudover hvor der findes eksisterende natur der har potentiale for udbredelse af arter via nærliggende udpegninger og via sammenhængende
tværkommunale naturarealer så der opnås synergi derved.
(HNV i Rødovre er: Kagsmosens §3-mose, Schweizerdalssøens §3-mose-område, og i
mindre grad et vådområde ved Vestvoldens grænse mod Brøndby ved Roskildevej.)
(Nærmeste Natura 2000-område og Natura 2000-fuglebeskyttelsesområde er ’Vestamager og havet syd for’ som strækker sig til Hvidovres kystlinje).
Der prioriteres indsatser i de eksisterende naturarealer (naturområder med beskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelse) fremfor i de områder der er udpeget som
potentielle (potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser). Det formodes at dette er mest omkostningseffektiv for både indsatser og arter, eftersom det
kræver en mindre indsats når naturværdierne allerede har indfundet sig, og samtidigt
er tabet af eksisterende natur mere fatal og håndgribeligt, end der hvor der blot findes
en potentiel forventelig naturværdi.

Vægtning af Grønt Danmarkskort
Hensynet til udpegningerne i Grønt Danmarkskort skal vægtes med høj fokus på at beskytte udpegningerne mod indgreb. Det vil kræve konkrete vurderinger, men såfremt
forskelligartede interesser ikke kan indfinde sig samtidigt, f.eks. interesser for at udnytte et udpeget areal til rekreation/idræt/anlægsarbejde/ledningsarbejde/udmatrikulering/veje m.v. i samspil med naturinteresser (dvs. ikke forringer de eksisterende
eller potentielle naturværdiers livsgrundlag) skal udpegningerne beskyttes mod indgreb. Såfremt projektet ikke kan flyttes og er samfundsmæssigt vigtigt, kan der alternativt planlægges erstatningsnatur med potentiale for at genskabe samme naturværdi,
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som det tabte. Som bykommune vægtes beskyttelsen af de tilbageværende naturværdier højt, men samtidig vægtes det tillige højt at rekreative interesser kan ske i samspil
med naturhensyn.

Sikring af Grønt Danmarkskort
Udpegningerne i Grønt Danmarkskort, skal beskyttes mod indgreb, overjordiske som
underjordiske, anvendelse som anlæg, udmatrikulering, lyd, lys o.l., der negativt kan
påvirke og dermed forringe eksisterende og potentielle naturværdier som både arter,
habitater og spredningsveje. Dette kan ske via krav i byggetilladelser, tilføjelser i lokalplanlægning, krav i gravetilladelser m.v.
Opfølgning
Miljøstyrelsen har i e-mail af 16. februar 2022 bekræftet, at kommunens foreslåede
ændringer vedrørende naturbeskyttelsesinteresserne (nationale hensyn nr. 2.1.1.,
2.1.3., 2.1.4. og 2.1.5.) opfylder kravene i Miljøstyrelsens bemærkninger, og at Miljøstyrelsen kan frafalde samtlige bemærkninger til naturbeskyttelsesinteresserne, hvis de
indarbejdes i den endelige kommuneplan.
Konklusion
Miljøstyrelsen frafalder anmodning om indsigelse, hvis Rødovre Kommune indarbejder de foreslåede ændringer i den endelige kommuneplan.

Lavbundsarealer
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen.

Grundvand
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen.

Oversvømmelse og erosion
Kystdirektoratet har ingen bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til kommuneplan 2022 – 2034.

Skovrejsning
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen.
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Landskab og geologi
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen.

Kystnærhedszonen turisme, frilugtsliv og ferie- og fritidsanlæg
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger.

Kulturarv
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Miljøstyrelsen.

Kirkerne og kirkernes omgivelser
Kirkeministeriets bemærkninger
Kirkeministeriet anmoder herved Bolig- og Planstyrelsen om at gøre indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1, mod Rødovre Kommunes forslag til kommuneplan 2022-2034.
Anmodningen indgives på baggrund af vedlagte brev fra Helsingør Stiftsøvrighed,
hvori der henvises til udtalelser af 13. januar 2022 og 12. juli 2021 fra Peter Testmann
på vegne af den kgl. bygningsinspektør.
Baggrunden for indsigelsen er, at det i kommuneplanen ikke anføres, at Rødovre Kirke
og Grøndalslund Kirke afkaster kirkebyggelinjer samt, at kommunen udfører kommunalplanlægning på Folkekirkens kirkegårde.
Stiftsøvrigheden bemærker:
Af Rødovre Kommunes Forslag til Kommuneplan 2022 fremgår det på side 59, citat:
”Kirker og kirkegårde Der er fire kirker i Rødovre. Rødovre Kirke, Grøndalslund
Kirke, Islev Kirke og Hendriksholms Kirke. De to førstnævnte har kirkegårde i umiddelbar tilknytning til kirken.”
Stiftsøvrigheden skal henstille til, at Kirkeministeriet gør indsigelse mod ovenfor
nævnte sentens, idet det ikke anføres, at Rødovre Kirke og Grøndalslund Kirke afkaster kirkebyggelinjer. Stiftsøvrigheden ønsker, at kirkernes beskyttelsesstatus klarlægges i Kommuneplanen.
Desuden mener Stiftsøvrigheden, at Rødovre Kommune på side 70 udfører kommunalplanlægning på Folkekirkens kirkegårde. Hensigten om at udnytte kirkegårdene
bedst mulig for sognebørnene kan Stiftsøvrigheden støtte. Dette skal dog ske i et samarbejde mellem Rødovre Kommune og de kirkelige myndigheder.
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Stiftsøvrigheden vil gerne henlede Ministeriets opmærksomhed på, at der allerede er
dialog mellem Stiftsøvrigheden og Rødovre Kommune om spørgsmålet. Denne dialog
har medført, at Helsingør Stiftsøvrighed har fremsendt følgende til Rødovre Kommune:
På side 59, indsættes nyt afsnit efter det eksisterende i ”Kirker og kirkegårde” ”Rødovre Kommune vil sammen med de kirkelige myndigheder klarlægge, om Grøndalslund Kirke og Rødovre Kirke afkaster beskyttelseslinjer efter Naturbeskyttelseslovens
§ 19.”
Afsnit på side 70: ”Begge kirkegårde har potentialet til at udvikle sig til områder med
større naturindhold, da tendensen i begravelsesformer trækker i en mindre pladskrævende retning. Overskydende arealer kan derfor udlægges til mere ekstensiv.
Den varierede beplantning bl.a. i form af store, gamle træer bør så vidt muligt forsøgt bevaret.”
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.”
På denne baggrund og på baggrund af udtalelse fra den kongelige bygningsinspektør ønsker Helsingør Stiftsøvrighed, at Ministeriet gør indsigelse mod Rødovre Kommunes Forslag til Kommuneplan 2022. Stiftsøvrigheden ønsker, at følgende kirker
anføres som dækket af Naturbeskyttelseslovens § 19:

 Rødovre Kirke o Af ikke-bebyggede områder i nærheden kan nævnes den omkringliggende kirkegård og Damhusengen, der giver luft omkring, udsyn fra og indsyn til
kirken.

 Grøndalslund Kirke o Af ikke-bebyggede områder i nærheden kan nævnes Schweizerdalsparken, Grøndalslund Kirkegård og mellemliggende grønne områder, der giver luft omkring, udsyn fra og indsyn til kirken.
Stiftsøvrigheden finder, at Rødovre Kommunes Forslag til Kommuneplan 2022 er i
strid med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i
Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesse i kommuneplanlægning, og området omkring må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.
Derfor anmoder Stiftsøvrigheden om, at Kirkeministeriet gør indsigelse mod forslaget til Kommuneplanen i overensstemmelse med forslagene til ændringerne på Kommuneplanens side 59 og 70, som Rødovre Kommune har modtaget fra Stiftsøvrigheden.
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Såfremt Rødovre Kommune tiltræder Stiftsøvrighedens forslag til ændringer på side
59 og side 70, vil Stiftsøvrigheden finde, at Rødovre Kommunes Forslag til Kommuneplan 2022 er i overensstemmelse med den nationale interesse i at bevare kulturarv, nærmere bestemt pkt. 3.3 i Erhvervsstyrelsens oversigt over nationale interesse
i kommuneplanlægning og området omkring må betragtes som et værdifuldt kulturmiljø.
Den kgl. bygningsinspektør udtaler (med henvisning til tidligere fremsendt udtalelse
af 12. juli 2021):
I Rødovre Kommune er følgende folkekirker placeret:
• Islev Kirke
• Hendriksholm Kirke
• Grøndalslund Kirke
• Rødovre Kirke
Alle fire kirker er beskrevet under temaet Kulturarv i afsnittet Kirker og Kirkegårde.
Kommuneplanen udpeger dog ikke, hvilke af kirkerne i kommunen, der har kirkebeskyttelseszoner, som angivet i Naturbeskyttelseslovens, §19, og som fastsætter, at der
ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter inden for en afstand af 300
m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Det er inspektoratets opfattelse, at det bør fremgå af kommuneplanen, hvilke kirker,
der har kirkebeskyttelseszoner.”
Den kgl. bygningsinspektør supplerer sin tidligere udtalelse i udtalelse af 13. januar
2022 med, at:
Det er fortsat inspektoratets opfattelse, at det bør fremgå af kommuneplanen, hvilke
kirker, der har kirkebeskyttelseszoner, og at dette bør fremgå specifikt.
Den kgl. bygningsinspektør er herudover enig i stiftets betragtninger om:
at Rødovre Kirke og Grøndalslund Kirke vil kunne afkaste kirkebyggelinjer efter Naturbeskyttelseslovens §19, hvilket efter inspektoratets opfattelse dog ikke vil kunne
være gældende for Islev Kirke og Hendriksholms Kirke.
Referat fra teknikermødet
Helsingør Stiftsøvrighed bekræftede, at indsigelsen kunne frafaldes, hvis


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
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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 var i dialog med Stiftsøvrigheden og ønskede at fortsætte denne
dialog. Rødovre Kommune forventede, med forbehold for ledelsesgodkendelse, at
kunne imødekomme bemærkningerne fra Helsingør Stiftsøvrighed.
Det blev aftalt, at Rødovre Kommune giver endelig besked herom til Bolig- og Planstyrelsen senest den 16. februar.
Kommunens bemærkninger
Rødovre Kommune bekræfter hermed, at bemærkningerne til side 59 og side 70 fra
Helsingør Stiftsøvrighed i ”Referat fra teknikermødet” ovenfor imødekommes.
Opfølgning
Helsingør Stiftsøvrighed har i mail den 21. februar bekræftet, at kommunens foreslåede ændringer til side 59 og til side 70 opfylder kravene i Stiftsøvrighedens bemærkninger, og at Stiftsøvrigheden kan frafalde samtlige bemærkninger, hvis de foreslåede
ændringer indarbejdes i den endelige kommuneplan.
Konklusion

Rødovre Kommune har givet tilsagn om at imødekomme Helsingør Stiftsøvrigheds
ønske om tilføjelser side 59 og side 70, jf. referat ovenfor.
På den baggrund kan Helsingør Stiftsøvrighed frafalde anmodningen om indsigelse,
hvis tilføjelserne indarbejdes i den endelige kommuneplan.
Flyvepladser og indflyvningszoner
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Trafikstyrelsen

Vejanlæg
Vejdirektoratet har ikke bemærkninger til planforlaget, som giver anledning til en opfordring til indsigelse.

Jernbaneanlæg
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Banedanmark
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Kommunikationssystemer
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Energistyrelsen

Energiforsyning
Energinet Eltransmission A/S, har ingen bemærkninger til forslag til Kommuneplan
2022-2034 for Rødovre Kommune, der giver anledning til anmodning om indsigelse i
forhold til bestående elanlæg

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Biogasanlæg
Energistyrelsens bemærkninger
Der er ikke modtaget bemærkninger fra Energistyrelsen.

Fingerplanen
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger

Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet
Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger

Øvrige emner
Bolig- og Planstyrelsens har ikke yderligere bemærkninger, som ikke vedrører nationale interesser, og som derfor ikke vil kunne medføre indsigelse.
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Formelle forhold
Bolig- og Planstyrelsens gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede nationale interesser.
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