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Indsigelse mod Høje Taastrup Kommunes forslag til
kommuneplan 2014
Høje Taastrup Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2013 i offentlig høring
i perioden 26. november 2013 til 1. marts 2014.
De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om
indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af den 22. januar med de
statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev
drøftet på et møde mellem Høje Taastrup Kommune og Naturstyrelsen den 27.
januar 2014.
På baggrund af drøftelserne har Høje Taastrup Kommune sendt forslag til
ændringer og suppleringer af planforslaget.
Indsigelse
I høringsperioden har der ikke været muligt, at opnå fuld enighed om en
supplerende redegørelse vedrørende grundvandsbeskyttelse i forhold til udlæg af et
nyt boligområde i Hedehusene øst. Naturstyrelsen gør derfor indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1, mod forslag til Kommuneplan 2014 for Høje Taastrup
1
Kommune . Naturstyrelsen og Høje Taastrup Kommune er i dialog om de
nødvendige ændringer af kommuneplanens redegørelse i forhold til emnet.
Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget
ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed med de statslige myndigheder
om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt
har frafaldet indsigelsen.

1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,

stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, udsendt af Miljøministeriet 2011.
Indsigelsen har hjemmel i § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning.
Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december
2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at
styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de
overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige
mangler i forhold til de statslige interesser.
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Indsigelsen er begrundet i følgende forhold:
Et område i det østlige Hedehusene udpeges i kommuneplanforslaget til nyt
byområde. Området er beliggende indenfor områder med særlige
drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser skal så
vidt muligt friholdes for byudvikling og anden ændret anvendelse. Der er dog
mulighed for undtagelse, hvis alternative beliggenheder udenfor OSD og
indvindingsoplande er afvejet og ikke fundet mulige, og der er vægtige
planlægningsmæssige hensyn til stede. Kommunen skal udarbejde en redegørelse
herom i overensstemmelse med den statslige udmelding på området.
./.

For øvrige forhold finder Naturstyrelsen ikke anledning til at gøre indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1, mod kommuneplanforslaget under forudsætning af, at
kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de
ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens
vedlagte notat af 28. februar 2014.
Bemærkninger
Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af
ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Naturstyrelsen have
lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens § 27, stk. 2.
Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet
høring jf. planlovens § 27, stk. 2.

./.

Der henvises i øvrigt til de bemærkninger, der fremgår af vedlagte notat af 22.
januar (med senere ændringer) med statens bemærkninger, referat, kommunens
tilbagemelding og opfølgning.
Naturstyrelsen er indstillet på at indgå i fortsatte drøftelser med kommunen med
henblik på frafald af indsigelsen.

Med venlig hilsen
Christina Berlin Hovmand
Kontorchef
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