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Forlængelse af landzonetilladelse + dispensation til bibeholdelse af 
afsætterplads i yderligere 4 måneder på Tømmerupvej 13 

Amager Ressource Center (ARC) har søgt om tilladelse til bibeholdelse af oplag af 

afsætterplads på Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup.   

 

Sagen blev oprindeligt behandlet af Bygge- og Ejendomsudvalget den 19. januar 2021, 

hvor udvalget valgte at meddele dispensation og landzonetilladelse til etablering af 

midlertidig afsætningsplads.  

 

Landzonetilladelsen + dispensation er tidsbegrænset til og med den 31. december 

2022, og forvaltningen er bemyndiget til at forlænge landzonetilladelsen, hvilket er 

blevet aktuelt, da der fortsat er behov for afsætterpladsen frem til 30. april 2023.  

 

Landzonetilladelse 

Med hjemmel i § 35 og § 19 i Planloven, meddeles der forlængelse af 

landzonetilladelse og dispensation til bibeholdelse af en afsætterplads på Tømmerupvej 

13.  

 

Afgørelsen af truffet administrativt. 

 

Vilkår   

Tilladelse efter planlovens § 35 og § 19 gives under følgende vilkår: 

 

• at containerne ikke må indeholde affald, der kan give anledning til lugtgener 

eller tiltrække skadedyr, herunder specielt fugle af hensyn til flysikkerheden 

pga. nærheden til lufthavnen 

• at containere placeres i området p11, som angivet i ansøgningsmaterialet  

• at tilladelsen er tidsbegrænset til og med den 30. april 2023. 

 

Begrundelse for afgørelsen  

Som en ekstra service for brugerne af Kirstinehøj Genbrugsplads har Tårnby Kommune 

og ARC besluttet, at Kirstinehøj Genbrugsplads skal være døgnåbent fra 1. december 
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2020.  Dette har medført et behov for, at ARC får adgang til et areal, hvor der kan 

afsættes fyldte og tomme containere. 

 

Afsætterpladsen skal bruges til afsætning af lukkede eller overdækkede containere fra 

ARCs genbrugspladser. Afsætterpladsen vil primært blive brugt som mellemstation for 

fyldte containere. Omfanget forventes at være op til ca. 10 fyldte eller tomme 

containere. Der forventes op til 20 kørsler med lastbiler pr. dag. Afsætning og 

afhentning af containere vil kun ske i tidsrummet 7:00-18:00 alle dage. 

 

Ansøgning om etablering af afsætterplads kræver derudover miljøgodkendelse i 

henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget meddelte d. 21. januar 

midlertidig tilladelse til en midlertidig afsætterplads på Tømmerupvej 13, hvor 

forvaltningen er bemyndiget til at forlænge miljøgodkendelsen, hvilket er blevet aktuelt, 

da der fortsat er behov for afsætterpladsen frem til 30. april 2023. 

 
EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000  
Der er ikke registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV 
arter i området. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst kendes ikke. 
Anvendelsen af Tømmerupvej 13 til afsætterplads, vurderes ikke at påvirke et Natura 
2000-område, da afstanden til nærmeste område er ca. 2,9 km.  
 
Beskyttet natur 
Ca. 225 m mod øst findes et vandhul, der er registreret som § 3 naturbeskyttet sø, jf. 
Naturbeskyttelsesloven.  Afsætterpladsen vurderes ikke at give anledning til 
tilstandsændringer nær vandhullet. 
 

Naboorientering 

I forbindelse med forlængelse af landzonetilladelsen, har ansøgningen ikke være i 

nabohøring, da der er tale om eksisterende forhold for afsætterpladsen, som er 

forlænget for en kortere periode. 

 

Ansøgningen har tidligere været i nabohøring, i forbindelse med meddelelse af den 

første landzonetilladelse.  

 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 

Teknisk chef 
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  Christina Natalie Kompf 

Varme og byplanlægger 

 


