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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  p l a n l æ g n i n g  a f  K ø g e  B u g t - o m r å d e t .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 10. maj 1961.*) 

§ 1. Med det formål at bistå de kom- 
muner i området langs Køge Bugt, som må 
forventes at blive omfattet eller berørt af 
en kommende bydannelse i området, med 
at tilvejebringe et grundlag for de enkelte 
kommuners byplanlægning, at samordne by- 
planlægningen af området med hensyn til 
dets anvendelse m. v. og at sikre områdets 
udbygning i en hensigtsmæssig tidsfølge 
bemyndiges boligministeren til for området 
langs Køge Bugt i Glostrup, Brøndbyernes, 
Vallensbæk, Torslunde-Ishøj, Greve-Kilde- 
brønde, Karlslunde-Karlstrup, Havdrup- 
Solrød og Jersie-Skensved kommuner at 
nedsætte et udvalg. Med tilslutning af by- 
plannævnet, jfr. § 4 i bekendtgørelse nr. 242 
af 30. april 1949 af lov om byplaner, kan 
områder i andre kommuner, der berøres af 
den pågældende bydannelse, inddrages under 
udvalget. 

Stk. 2. Boligministeren beskikker udval- 
gets formand. 

Stk. 3. Til at  indtræde i udvalget udpeger 
,hver af de i stk. 1 nævnte kommunalbesty- 
relser 1 medlem samt Københavns og Ros- 
kilde amtsråd hver 2 medlemmer. 

Stk. 4. Boligministeren udpeger efter ind- 
stilling fra statslige og andre myndigheder 
medlemmer af udvalget uden stemmeret. 

Stk. 5. Til udvalget knyttes den fornødne 
teknisk sagkyndige bistand. 

§ 2. Udvalget skal i samarbejde med 
kommunalbestyrelserne, herunder vedkom- 
mende amtsråd, og med andre myndigheder 
tilvejebringe et forslag til en dispositionsplan 
for området. Dette forslag skal tiltrædes af 
boligministeren, som forinden skal indhente 

byplannævnets tilslutning. Kommunalbesty- 
relserne skal ved udarbejdelsen af byplaner 
følge den tiltrådte dispositionsplan for om- 
rådet. 

Stk. 2. I det omfang, hensynet til en 
samlet planlægning af området tilsiger det, 
kan boligministeren efter udvalgets indstil- 
ling og med tilslutning af byplannævnet 
bemyndige udvalget til helt eller delvis at 
udøve de beføjelser i henseende til tilveje- 
bringelse af forslag til byplaner, som ellers 
i henhold til byplanloven varetages af ved- 
kommende kommunalbestyrelse. 

Stk. 3. De af udvalget udarbejdede forslag 
til byplaner skal godkendes af boligministe- 
ren, jfr. byplanlovens § 1. For så vidt angår 
udvalgets forslag til byplaner, hvis område 
er beliggende i flere kommuner, indhenter 
boligministeren forinden godkendelsen en 
erklæring fra byplannævnet. 

Stk. 4. Boligministeren bemyndiges til efter 
indstilling fra udvalget at fastsætte de nær- 
mere regler for de kommunale myndig- 
heders medvirken ved de i § 2 omhandlede 
forslags udarbejdelse og administration. 

§ 3. I samarbejde med byudviklings- 
udvalget for Københavnsegnen og kommu- 
nalbestyrelserne udarbejder udvalget forslag 
til den tidsfølge, i hvilken området bør ud- 
bygges. 

§ 4. Udvalget skal yde kommunalbesty- 
relserne vejledning i anliggender af betyd- 
ning for byplanernes administration og gen- 
nemførelse og med hensyn til udbygning af 
området efter den i henhold til § 3 opstillede 
tidsfølge. Boligministeren kan med den eller 

*) Se FT: 32, 433, 3321, 3459; A. 13; B. 669, 827. Lov nr. 144 af 17. maj 1961. 
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de pågældende kommunalbestyrelsers til- 
slutning bemyndige udvalget til at afgive 
indstilling til eller optage forhandling med 
andre myndigheder om sådanne anliggender. 

§ 5. Udvalget kan afgive indstilling om, 
at boligministeren med bevillingsmyndig- 
hedernes tilslutning erhverver sådanne are- 
aler i det af planlægningen omfattede 
område, som det af hensyn til områdets 
hensigtsmæssige udbygning efter den tids- 
følge, som udvalget i medfør af § 3 har op- 
stillet, eller med henblik på tilvejebringelsen 
af et passende udbud af byggegrunde til 
rimelige priser er af interesse at råde over. 

Stk. 2. Boligministeren fastsætter efter 
forhandling med landbrugsministeren og 
finansministeren de nærmere regler herfor. 

§ 6. Tvivlsspørgsmål om planlægningens 
område og indhold eller omfanget af ud- 
valgets beføjelser afgøres af boligministeren 
med byplannævnets tilslutning. 

Stk. 2. Udvalgets udgifter afholdes af 
statskassen. 

§ 7. Loven vil være at forelægge til revi- 
sion i folketingsåret 1966-67. 

G u s t a v  Pedersen.  

I Ellen Strange Petersen. 


