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Kære Helle Barth
Et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S
Københavns Lufthavne A/S har i december 2019 sendt en ansøgning til Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen om udbygning af lufthavnen i Kastrup. Det gældende lov- og
plangrundlag for Københavns Lufthavn i Kastrup begrænser lufthavnens muligheder
for en hensigtsmæssig udbygning som skal imødekomme fremtidens behov for
kapacitet og infrastruktur.
Med regeringsudspillet ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” er der
nu lagt op til at igangsætte arbejdet med at revidere et samlet lov- og plangrundlag.
For at udbygningen kan realiseres, kræver det en ændring af Bekendtgørelse af lov om
udbygning af Københavns lufthavn, Kastrup (udbygningsloven) og en ændring af det
underliggende plangrundlag. En ændring af udbygningsloven skal dog være vedtaget,
inden der kan vedtages et revideret plangrundlag.
Et samlet revideret lov- og plangrundlag omfatter:







Revideret udbygningslov
Reviderede landsplandirektiver (Støjcirkulære og Fingerplan)
Miljøvurdering af Støjcirkulære og Fingerplan
Revideret kommuneplantillæg og lokalplan
Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan
Miljøvurdering af projektet (VVM-redegørelse)

Arbejdet med et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S
vedrører en virksomhed af national interesse og er desuden et omfangsrigt og
ressourcekrævende arbejde, som en række statslige myndigheder vil være involveret i.
Indenrigs- og Boligministeriet har derfor i samråd med Transportministeriet vurderet,
at det er hensigtsmæssigt, at der undtagelsesvis sker en fravigelse fra lovens
almindelige opgavefordeling for den fysiske planlægning, og at varetagelsen af
planlægningskompetencen i dette konkrete tilfælde bliver statslig. Det bemærkes, at
en tilsvarende fravigelse blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af det
gældende plangrundlag for lufthavnen fra 1997.

Call-in beføjelsen
Erhvervsministeren1 kan i medfør af planlovens § 3, stk. 5, i særlige tilfælde beslutte at
overtage en kommunalbestyrelses beføjelser efter loven i sager, der berører andre
myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.
Undertegnede meddeler hermed i medfør af § 3, stk. 5 i planloven, lovbekendtgørelse
nr. 287 af 16. april 2018, at der fra d.d. etableres statslig varetagelse af de
planlægningsmæssige kompetencer, hvilket indbefatter, at ministeren overtager
kommunalbestyrelsens beføjelser i arbejdet omkring et revideret plangrundlag for
Københavns Lufthavne A/S2.
Begrundelse for anvendelse af call-in beføjelsen
Københavns Lufthavne A/S er af vital betydning for Danmarks nationale og
internationale trafikforbindelser, og det er derfor en national interesse at lufthavnens
drifts- og udviklingsmuligheder ikke begrænses.
Formålet med en statslig varetagelse af den kommunale planlægningskompetence er
at sikre en målrettet og helhedsorienteret styring af processen, idet der vil være et stort
behov for koordinering mellem ministerier og styrelser i forbindelse med det
lovforberedende arbejde.
Det er samtidig planen, at det som led i arbejdet med udbygningen bliver undersøgt,
om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder omkring
lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby
og Dragør.
Jeg ser frem til et fortsat tæt samarbejde og dialog med Dragør Kommune om det
forestående arbejde med et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne
A/S.
Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, bedes kommunen kontakte Bolig- og
Planstyrelsen (Mette Frølunde, e-mail: Metfro@erst.dk, telefon: 35 29 13 25).

Med venlig hilsen
Kaare Dybvad Bek

Erhvervsstyrelsens opgaver vedr. planloven er ved kongelig resolution af 21. januar 2021
overført til Indenrigs- og Boligministeriet.
2 Beføjelsen har hjemmel i planlovens § 3, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 af
lov om planlægning.
§ 3. Erhvervsministeren kan til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder sikring af
kvalitet i planlægningen, fastsætte regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af
planlægningen efter loven.
Stk. 5 Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde beslutte at overtage kommunalbestyrelsens
beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har
større betydning.
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