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Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af 'Kommuneplanstrategi 2019 – Dragør på landkortet'
Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2020 vedtaget ’Kommuneplanstrategi 2019 – Dragør på Landkortet’.
Planstrategien er offentligt bekendtgjort i Plandata.dk og trådt i kraft
den 1. juli 2020.
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Planstrategien findes her eller ved at fremsøge den i http://kort.plandata.dk/
Med henblik på en endelig vedtagelse inden udgangen af 2021, igangsættes med vedtagelsen af planstrategien en fuld revision af kommuneplanen med særlig vægt på 3 emner: ’Den nære boligkvalitet’, ’Nye øjne
på kulturarven’ og ’Den robuste kystkommune’.
Planstrategien indeholder oplysninger om den kommunale planlægning
siden den seneste revision af kommuneplanen, og er kommunalbestyrelsens vurdering af kommunens udvikling og strategien for de næste 12
år.
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første halvdel af den
kommunale valgperiode offentliggøre en planstrategi og en redegørelse
for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, jf. planlovens §§ 23a
og 33a.
Forslaget til Kommuneplanstrategi 2019 har været i offentlig høring fra
den. 4. august til den 30. september 2019. I denne periode modtog vi 8
høringssvar. Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i
forslaget. Høringssvarene vil dog indgå i det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen.
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Vedtagelsen af planstrategien fremgår af punkt nr. 11 i referatet af
kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020 som kan tilgås her eller
under https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/
Klagevejledning
Den vedtagne planstrategi kan påklages til Planklagenævnet – for så
vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Retlige
spørgsmål skal ses i modsætning til skønsmæssige spørgsmål og vedrører eksempelvis fortolkningen af planlægningen og lovgivningen, og om
lovens betingelser er opfyldt, herunder overholdelsen af rammestyringsprincippet. Overholdelsen af forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper, herunder saglighed, lighedsgrundsætning og
proportionalitet er også retlige spørgsmål.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i vedtagelsen samt
landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø
eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen, jf. planlovens
§ 59, stk. 1 og 2.
En evt. klage skal være modtaget senest den 29. juli 2020, jf. bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk. Du kan læse om klageprocessen i Planklagenævnets vejledning her eller på www.naevneneshus.dk
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Plan og Teknik til pt@dragoer.dk eller til Kirkevej
7, 2791 Dragør. Plan og Teknik vil videresende anmodningen til Planklagenævnet, som vil træffe afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i
henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter,
at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Venlig hilsen

Javier Corvalán
Planchef

Side 2/2

