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ORIENTERING – REGLER FOR 
LOKALPLANERS REDEGØRELSE 

Indhold 
En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En 
lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes 
anvendelse, fællesanlæg, afskærmning, beplantning, vej- og stiforhold osv. i overensstemmelse med 
planlovens § 15. 

Udarbejdelse 
Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 
virkeliggørelse. Det kan for eksempel være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, 
nedrivninger af bebyggelse eller sikring af bevaringsværdig bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at 
disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de 
eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. 

Disposition 
Lokalplanen består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. 

Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens 
indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere 
kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og er ikke direkte juridisk 
bindende. 

Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter 
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere med flere. 

Offentliggørelse 
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med 
oplysning om indsigelsesfristen, som skal være på mindst 4 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig 
meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til 
interesserede foreninger, Erhvervsministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen 
har særlig interesse for. 

Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag vedtage planen endeligt. 

Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, 
foreninger, myndigheder samt til dem, der rettidigt har fremsat indsigelse. 

Retsvirkninger 
Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, bliver lokalplanen indberettet til Plandata.dk. Der vil ikke 
herefter retligt eller faktisk kunne etableres forhold, der strider mod planen. 

De almindelige bestemmelser i lovgivningen, for eksempel byggeloven, planloven med flere gælder fortsat 
for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. 
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PLANREDEGØRELSE – BAGGRUND OG 
FORMÅL 

Indledning  
Med denne lokalplan gives der mulighed for udviklingen af et nyt erhvervsområde mellem Tømmerup 
Landsby og Lufthavnen. Med lokalplanen bliver det desuden muligt at videreudvikle det eksisterende 
erhvervsområde omkring Amager Landevej og Tømmerupvej der i dag bl.a. rummer køreteknisk anlæg og 
en række andre virksomheder.  

 

Figur 1 Afgrænsning af lokalplanområdet 

Baggrunden for lokalplanen 
Med Coronapandemien har CPH Lufthavn og Tårnby Kommune oplevet den økonomiske konsekvens af 
nedlukning og et massivt tab af arbejdspladser. Der er derfor behov for at skabe rum for nye virksomheder 
og arbejdspladser, der kan fremtidssikre beskæftigelsen.  

Staten har hjulpet dette på vej med en et landsplandirektiv der muliggør udviklingen af området til erhverv. 
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BEK nr 2306 af 03.12.2021 – ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune 
og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup’ trådte i kraft 
13.12.2021 og muliggør planlægning for erhverv på to specifikke arealer i Tårnby Kommune og Dragør 
Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup.  

Jf. § 4 i landsplandirektivet indgår arealerne i det ydre storbyområde, jf. bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 
2019 om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019). 

Jf. § 5 skal den kommunale planlægning sikre, at: 

1) Byudvikling sikrer sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land. 

2) Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en 
intensiv karakter, ikke placeres inden for disse arealer. 

3) Støjzonerne ved Københavns Lufthavn i Kastrup respekteres, jf. kortbilag T2 i Fingerplan 2019 og 
kortbilag 2 og 3 i cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og 
anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen af 30. 
april 1997 (Støjcirkulæret). 

Det bliver derved muligt at indlemme nye arealer ved Tømmerupvej i byzonen og udvikle disse til 
erhvervsformål. Dette under forudsætning af, at arealerne kun anvendes til erhverv, der ikke vil påvirke 
lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder.  

Det er visionen for området at kunne tiltrække nye stærke og fremtidssikrede arbejdspladser, der kan 
bidrage positivt til beskæftigelsen i kommunen. Det er ønsket at skabe et erhvervsområde med en stærk 
profil indenfor grøn teknologi, der bl.a. kan tiltrække moderne virksomheder, der bidrager til den grønne 
omstilling. 

Eksisterende forhold 
Lokalplanområdet rummer i dag en blanding af landområde, erhverv og enkelte boliger langs Tømmerupvej 
og den sydligste ende af Amager Landevej. Området befinder sig vest for Københavns Lufthavn, og dækker 
et areal på ca. 400.000 m2.  

Området ligger langs Tømmerupvej og den sydligste ende af Amager Landevej. Det er nabo til Tømmerup 
Landsby, en af de oprindelige landsbyer på Amager, ligesom Tømmerupvej er et historisk vejforløb. På de 
ubebyggede arealer kan fortsat ses de oprindelige hegns- og delvist grøftestrukturer.  
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Figur 2 Historisk kort med Tømmerupvej 

Den udbyggede del af lokalplanområdet er et ældre område med blandet bolig og erhverv. Øst for Amager 
Landevej ligger en blanding af kontorejendomme og små håndværks- og serviceerhverv i noget af den 
oprindelige bebyggelse fra Maglebylille Landsby.   

Mellem Amager Landevej og de åbne marker er lokalplanområdet domineret af to store virksomheder, 
køreteknisk anlæg og Svenningsens Maskinforretning. Køreteknisk anlæg er det eneste af sin slags i et stort 
opland omkring København og forventes at forblive i området. Maskinforretningen er under omdannelse, 
men dele af bygningsmassen forventes at kunne bruges til nye formål. 

 

Formålet med Lokalplanen 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af nye virksomheder i Tårnby Kommune gennem et nyt 
udlæg af erhvervsarealer og en mulig omdannelse af eksisterende erhvervsarealer ud til Tømmerupvej.  

Formålet er desuden at sikre en fremtidig anvendelse af lokalplanområdet til erhverv, der ikke begrænser 
lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder. Arealerne kan derimod ikke udlægges til andre mere 
støjfølsomme erhverv såsom kontorer, institutioner, liberale erhverv, hotel, restauration mv. Eksisterende 
boliger og anden støjfølsom anvendelse i lokalplanområdet er eksisterende lovlig anvendelse og kan forblive 
i området fortsat.  

Et særligt formål er herudover at sikre, at der i udviklingen af et nyt erhvervsområde tages hensyn til 
Tømmerup Landsby som nabo. Med udbygningen af erhvervsområdet vil der ikke længere være et åbent 
landområde omkring Tømmerup Landsby mod øst. Der er i lokalplanen gjort en række indsatser for at 
fastholde en række kulturhistoriske spor, så de fortsat er aflæselige. Det drejer sig om at styrke 
Tømmerupvejs forløb og markere de oprindelige markskel i det nye erhvervsområde. Der skabes afstand til 
Tømmerup Landsby med et grønt bælte.  
 
Herudover drejer det sig om skærpede krav til erhvervsbebyggelsen ydre fremtræden mod Tømmerupvej og 
Tømmerup Landsby.   
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Med de nye arealer til erhvervsudvikling er det ønsket at kunne tiltrække moderne virksomheder. Det er et 
formål med lokalplanen at sikre et erhvervsområde med nybyggeri i høj kvalitet og med plads til grønne 
løsninger som solceller og udearealer, der understøtter kommunens mål om en højere biodiversitet.  

 
  



 

7 
 

Lokalplanens indhold 
Med landsplandirektivet muliggøres for udvikling af et nyt erhvervsområde. Alle arealer inden for 
lokalplanområdet, der i dag er i landzone, bliver til byzone.  

Delområder og anvendelse 

Lokalplanen inddeles i en række 
delområder med hver deres 
anvendelsesbestemmelser og 
bestemmelser for bebyggelsens 
omfang.  

Delområderne sikrer en funktionel 
inddeling af lokalplanområdet, der også 
bidrager til at sikre en god zonering 
mellem naboboligområder og det nye 
erhvervsområde.  

Delområde Ia og Ib udgør de primært 
ubebyggede arealer, der i fremtiden kan 
anvendes til erhverv. I delområde Ia kan 
der kun etableres erhverv i miljøklasse 
2-3 og med en max. højde på 8,5 meter. 
I delområde Ib kan der etableres 
erhverv i miljøklasse 2-5 og i en max. 
højde på 15 meter. Dette af hensyn til 
gener for naboer i Tømmerup Landsby.  

Delområde II rummer i dag et 
regnvandsbassin, der modtager 
overskudsvand fra Kirstinehøj II nord 
for. Området udlægges til også at kunne 
rumme regnvandsbassin til 

overskudsvand fra det nye erhvervsområde. Herudover kan området udelukkende anvendes til etablering af 
teknisk anlæg til områdets forsyning i form af en varme- og kølecentral. I delområde II udlægges desuden et 
stiforløb, der kobler til interne veje i landsbyen og stien langs Tømmerupvej, så der sikres lokale 
stiforbindelser omkring landsbyen.  

Delområde III rummer i dag – og skal også i fremtiden rumme køreteknisk anlæg. Med lokalplanen får 
køreteknisk anlæg mulighed for at udvide deres anlæg og deres bygningsmasse op til 2.000 m2 heraf må 
max 1.500 m2 anvendes til kontor- og administrationsformål. Flyvergrillen kan forblive i området som 
eksisterende lovlig anvendelse.  

Delområde IVa og IVb rummer i dag primært Svenningsens Maskinforretning. Med lokalplanen gøres det 
muligt at omdanne denne til nyt erhverv, på samme måde som det øvrige lokalplanområde. Samlet set bliver 
der mulighed for max 3.000 m2 lager- og logistikvirksomhed pr. matrikel for delområde IVa og IVb. 
Bebyggelsesprocenten er 70%. Delområde IVb giver mulighed for virksomheder i miljøklasse 2-4 og dermed 
en miljøklasse højere end IVa der giver mulighed for virksomheder i miljøklasse 2-3.  
 
Delområde Va og Vb rummer i dag en blanding af småerhverv og boliger. Lokalplanen sikrer, at erhvervet 
kan forsætte, men der kan ikke fremover etableres nye boliger/boligenheder i området. Lokalplanen sikrer, at 
skalaen i området fastholdes. Det vil fortsat kun være muligt at bygge i max. 8,5 meters højde ud til 
landevejen i delområde Va, men op til 12,5 meter i delområde Vb bagved. Der må desuden ikke ske hverken 
sammenlægning eller udstykning i delområde Va. 

Det er ikke muligt at etablere kontorerhverv og dermed kontorbyggeri, der ikke er administrationsbygninger i 
direkte tilknytning til anden industri og erhverv i området. 

Da planen udelukkende forholder sig til skærpelse af anvendelse og omfang af tilbygninger til eksisterende 
lovlig anvendelse, og at der dermed ikke er tale om udlæg af nye arealer til støjfølsom anvendelse, vurderes 
planforslaget at være i fuld overensstemmelse med § 16 i Støjcirkulæret samt §§ 31-32 i Fingerplan 2019.  

Den eksisterende lokalplan 92 udlægger området omkring Amager Landevej til blandet bolig og erhverv med 
mulighed for etablering af boligarealer svarende til bebyggelsesprocent på 50 %.  

Figur 3 Opdeling af lokalplanområdet i delområder 
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Den eksisterende lokalplan 98 udlægger delområdet ud til Tømmerupvej til blandet bolig og erhverv med 
mulighed for etablering af boligarealer svarende til bebyggelsesprocent på 50 %.  

Den eksisterende lokalplan 69 for Tømmerup Landsby udlægger området til bolig-formål, dog må der ikke 
etableres nye boliger. Ombygninger er tilladt op til en bebyggelsesprocent på 25 %, men beror på en 
godkendelse fra kommunalbestyrelsen.  

Med lokalplan 152 bortfalder anvendelsesmuligheden til boligformål i hele området. Der er dog fortsat boliger 
i området med status som eksisterende lovlig anvendelse. For at kunne sikre en ensartet administration af 
ansøgninger om byggetilladelser i området, der ikke i fremtiden skal bero på en kompetencenorm og 
divergerende bebyggelsesprocenter, er det valgt at fastsætte et entydigt og fast loft på 40 m2 for 
mulighederne for tilbygninger til de eksisterende boligejendomme i området.  

Det skal understreges, at kommunen med det opdaterede plangrundlag håber på en løbende transformation 
af de ældre erhvervsområder inden for lokalplanens afgrænsning, og at dette naturligt vil afstedkomme en 
afvikling af ældre eksisterende boligejendomme inden for området. Det er dog ønsket, at det i den 
mellemliggende periode er gjort nemmere at behandle byggesager i området – også for ejendomme der 
fortsætter som eksisterende lovlig anvendelse. 

 
m 

Miljøzonering – støj fra erhverv 

I lokalplanen er der for hvert delområde angivet hvilke miljøklasser af erhverv, der kan placeres i området. 
Hele lokalplanens område er zoneret, så det er muligt at overholde de afstandskrav, der er mellem nye 
erhvervsvirksomheder og naboområder med boliger.  

Alle ejendomme i området omkring Tømmerup Landsby svarer til boliger i åbent land, idet kommuneplan og 
lokalplan udlægger området til landområde. Det betyder at grænseværdierne for industristøj er 55/45/40 
dB(A) dag/aften/nat. 

Der er planlagt miljøklasse 2-3 virksomheder i grundudstykningerne ud til Tømmerupvej (delområde Ia), hvor 
vejledende afstandskrav er 20-50 meter til boliger. I delområde II ligger miljøklassen på 2 med vejledende 
afstandskrav på 20 meter til boliger. 

I de bagvedliggende udstykninger (delområde Ib) er miljøklassen 2-5, med et vejledende afstandskrav på op 
til 150 meter til boliger. 

I delområde IVa, Va og Vb er der planlagt for virksomheder i miljøklasse 2-3 med et vejledende afstandskrav 
til boliger på 20-50 meter til boliger. I delområde IVb er der planlagt for virksomheder i miljøklasse 2-4. 
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Figur 4 Miljøzoner i delområder og afstandsbuffer omkring boligejendomme til naboerhverv i delområde Ia og II 
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Med anvendelse af miljøklasserne sikres den fremtidige udvikling af området. Men så længe de eksisterende 
boliger i lokalplanområdet forsat eksisterer, vil det have den konsekvens, at mindre dele af området ikke kan 
udnytte muligheden for f.eks. miljøklasse 5, fordi afstanden til miljøfølsom anvendelse først er stor nok, når 
boligerne er nedlagt.  

 

Udstykning af nye grunde.  

Der udstykkes nye erhvervsgrunde i delområde Ia og Ib. I udstykningsplanen på kortbilag D ses den 
principielle inddeling af lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for en evt. underudstykning i mindre grunde. 
Derved skabes mulighed for en kommende fleksibilitet i grundudstykning. Underudstykning skal ske ud fra 
nedenstående princip for opdeling af grunde og etablering af stikveje til disse. Der må ikke etableres direkte 
adgang til den gennemkørende kommunale vej fra matrikler i delområde Ia og Ib, men adgang skal ske fra 
en intern vej. 

I de eksisterende erhvervsområder i delområde III og Va ønskes ikke en yderligere udstykning. 

Figur 6 Fleksibilitet i grundstørrelser 

Figur 5 Miljøklasser fra "Håndbog om miljø og planlægning" 2008 
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Vejadgang og ny infrastruktur 

Adgang til lokalplanområdet sker fra hhv. Englandsvej og kryds ved Tømmerupvej mod det eksisterende 
Kirstinehøj. Tømmerupvej lukkes for gennemkørende trafik.  

Der er udarbejdet trafikanalyser af alternative vejføringer ind til de nye erhvervsarealer og den valgte løsning 
leder trafik igennem erhvervsområdet.  

Trafik genereret at det nye erhvervsområde skal kunne håndteres på hhv. Englandsvej og 
motorvejsramperne fra Englandsvej. Da der er en begrænset kapacitet i det overordnede vejnet, er der en 
begrænsning på placering af trafikgenererende virksomheder – særligt transport- og logistikvirksomheder og 
store lagerfaciliteter. Der er derfor sat en størrelsesbegrænsning på lager- og logistikvirksomheder, idet de 
kun må være max. 3.000 m2 i delråde Ia, mens der i delområde Ib er mulighed for samlet 10.000 m2 lager- 
og logistikvirksomhed. 

Vejstrukturen på de nye arealer i delområde Ia og Ib er udformet til i videst muligt omfang at undgå 
vendepladser for sættevogne, og at skabe den største fleksibilitet i udbud af grundstørrelser. Der bliver 
mulighed for meget store grunde og underinddeling i flere mindre grunde. 

Interne veje i delområde Ia og Ib udlægges i en bredde på 8 meter,0,5 meter grøn rabat, fælles sti på 2,5 
meter og med grønne rabatter på 4 meter i hver side. Der vil kunne indrettes fortov i den grønne rabat. 
Indkørsler og stikveje ind til de enkelte ejendomme placeres, så der ikke opstår firbenede kryds med den 
interne vej. 

 

Figur 7 Trafikstruktur og ændringer af vejforløb med lukning af Tømmerupvej fra Englandsvej eller i krydset ved 
Tømmerupvej.  
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Figur 8 Snit i intern vej og den gennemkørende vej A-B jf. bilag D 

I de allerede udbyggede delområder (III, IVa, IVb, Va og Vb) opretholdes de nuværende adgangsveje til 
ejendomme. 

Vejbyggelinjer langs Tømmerupvej og Amager Landevej fra tidligere lokalplaner fastholdes med denne 
lokalplan.  

I det grønne område nord for Tømmerupvej skal etableres stiforbindelse der forbinder stien langs 
Tømmerupvej med de interne veje i landsbyen. Lokalstien skal placeres i princippet som vist på kortbilag D. 

Eksisterende vejbyggelinjer langs Tømmerupvej og Amager Landevej forbliver som de er. 

Bebyggelsens omfang og placering  
Bebyggelsesprocenten for de nye arealer i delområde Ia er 50 % og Ib 70% inden for den enkelte matrikel. 
Bebyggelsen skal i delområde Ia og Ib placeres, så den står med gavlen i facadelinjen ud mod den 
gennemkørende vej, hvor det er muligt, for at opnå et ordnet udtryk i området.  
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Figur 9 Placering af byggeri på grunde ud til interne veje i delområde Ia og Ib 

De nye erhvervsarealer vil blive mest synlige fra den nye gennemfartsvej men også Tømmerupvej og 
Tømmerup Landsby. Det er derfor indsat bestemmelser der regulerer den visuelle oplevelse.  Bebyggelsen i 
område Ia skal derfor have samme bygningshøjder som i landsbyen – max. 8,5 meter. I delområde Ia på 
grunde, der grænser op mod Tømmerupvej og Tømmerup Landsby skal bebyggelsen desuden placeres, så 
denne skærmer for indkig til udendørs oplag, affald og parkering fra Tømmerupvej og Tømmerup Landsby.   

I delområde Ib må bebyggelsen være op til 15 meter i højden.  

I delområde II og III er omfanget af bebyggelse, udover eksisterende bygninger, begrænset til de angivne 
byggefelter og til det angivne max. antal etagemeter, da disse områder kun skal kunne anvendes til 
henholdsvis tekniske anlæg til områdets forsyning og køreteknisk anlæg.  

Delområde IVa, IVb, Va og Vb er allerede udbyggede erhvervsområder hvor der ligger enkelte boliger. Her 
fastholdes bygningshøjder og bebyggelsesprocenter svarende til de eksisterende forhold som ramme for en 
eventuel fremtidig omdannelse af områderne. For delområde Vb gælder en bebyggelsesprocent på 90 % på 
den enkelte grund mens der i delområde IVa, IVb og Ib gælder en bebyggelsesprocent på 70%. I delområde 
IVa og IVb tillades en bygningshøjde på max 8,5 meter mens der i Vb kan tillades en bygningshøjde på max. 
12,5 meter og i delområde Va en max. bygningshøjde på 8,5 meter.  

 

Ydre Fremtræden  
Det er ønsket at ny erhvervsbebyggelse skal fremstå ensartet og bidrage til et ordnet udtryk i området.  

Bestemmelser for bygningers ydre fremtræden er gældende for de enkelte delområder. Når eksisterende 
erhvervsområder evt. bliver omdannet, vil ny bebyggelse i disse områder harmonere med de 
omkringliggende bebyggelser og også ny bebyggelse i det nye udlagte erhvervsområde.  

Materialer 

Ny bebyggelse i delområder Ia, Ib, III, IVa og IVb skal opføres med sorte facader, hvide vinduer og døre 
samt sorte tage og skal stå som rene silhuetter i det omkringliggende landskab. Facader skal opføres i 
materialer som træ eller metal.  

Ombygninger og tilbygninger til eksisterende bygninger i delområde III, IVa, IVb, Va og Vb skal ske med 
samme materialer som de eksisterende bygninger men med angivelse af hvilke materialer der er mulige. I 
delområde Va og Vb skal både evt. nybyggeri og tilbygninger materialemæssigt tage udgangspunkt i de 
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eksisterende materialer med mulighed for en række bestemmelser vedrørende materialer der sikrer at 
udtrykket kan forblive som det er i dag men med fremtidige forbedringer. 

Det bliver muligt at etablere solceller integreret i bygningstage.  

 

Figur 10 Eksempel på integrerede solceller i tag.  

 

I delområde II skal bygningen til forsyningsanlæg placeres i et eksisterende rekreativt område i kanten af 
landsbyen. Denne bygning skal have en høj arkitektonisk kvalitet og høj grad af indpasning. Afskærmningen 
af forsyningsanlæg skal opføres i lodrette umalede trælameller.  

 

Figur 11 Hofors fjernkølingsstation i Ørestad med afskærmning i lodrette umalede trælameller. 
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Proportioner og tagformer 

For at opnå et harmonisk ensartet erhvervsområde er der i lokalplanen bestemmelser for tagformer og 
størrelsesforholdet mellem bygningskrop og tag. Tage må kun opføres som sadeltag eller tøndetag. 
Sadeltag skal være med en tagrejsning og med en taghældning på max. 45 grader. Tøndetag skal have en 
max. Højde svarende til etagehøjden på bygningskroppen.  

 

Figur 12 Tilladte tagformer 

Bestemmelserne gælder for delområde Ia, Ib samt for nybyggeri i delområde III, IVa, IVb og Vb.  

 

 
  

 max. 45 grader 
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Ubebyggede arealer og beplantning    
Der er udarbejdet en samlet landskabsplan for lokalplanområdet med ny beplantning, klimatilpasningstiltag 
og rekreative områder og stier. Landskabsplanen skal bidrage til en række sammenbindende visuelle træk 
som giver erhvervsområdet et homogent og sammenhængende udtryk.  

 

Figur 13 Landskabsplan.  

Den grønne bufferzone  

De grønne arealer er en grøn bufferzone i delområde Ia mellem erhvervsområdet og 
Tømmerupvej/Tømmerup Landsby. Den grønne bufferzone skal fremstå åbent, så der er indblik i 
erhvervsområdet, have overdrevskarakter og fremstå som enggræs og lavt krat i hjemmehørende arter. Der 
er mulighed for at etablere ridesti i den grønne bufferzone.   

 

Trærække 

Langs Tømmerupvej etableres en trærække på sydsiden ind mod erhvervsområdet for at fremhæve og 
fastholde Tømmerupvej som historisk vejforløb trods ændringen af trafikstrukturen i området, nærmere 
Amager Landevej rykkes trærækken på den nordlige side af Tømmerupvej da der er bedre plads i vejarealet. 
Træerne skal være højstammede, så der sikres lange kig ind i erhvervsområdet.  

Der er fortsat enkelte gamle træer i indkørsler til ejendomme fra Tømmerupvej. Træer langs Tømmerupvej 
har oprindeligt været Lind, Elm og Røn. For at skabe den ønskede sammenhæng mellem det nye og gamle 
erhvervsområde, skal det være samme trætype i hele trærækken langs Tømmerupvej. 
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Figur 14 Snit gennem trærække og grøn bufferzone syd for Tømmerupvej. 

Hegn 

Inde i delområde Ia og Ib på de ubebyggede arealer placeres tætte læhegnsbeplantninger i de oprindelige 
markskel for at fastholde dem som synlige historiske elementer i den kommende bebyggelse.  

Hegn skal være tætte og rumskabende grønne strukturer. De skal bestå af arter med reference til områdets 
historie som fødevareproducerende landområder: F.eks. Hyld, Mirabel og Æbler. Hegn skal afgrænse de 
enkelte dele af erhvervsområdet, og skabe ledelinjer, så lange kig langs hegnene ned gennem området også 
kan opleves efter erhvervsområdet er opført. 

 

Grøfter 

Historisk har håndtering af regnvand på de flade lavtliggende arealer på Amager været håndteret med 
grøfter til afvanding. Eksisterende grøfter mod nabomatrikler i delområde Ia kan bevares. Håndtering af 
regnvand skal af hensyn til fugle der kan være til gene for lufthavnen, håndteres med separatkloakering. 
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Figur 15 Snit gennem grøfter og læhegn 

Bassiner 

I delområde II ligger det eksisterende regnvandsbassin, der tager overskudsvand fra erhvervsområdet 
Kirstinehøj II nord for. Der er i lokalplanen givet mulighed for at udvide dette og/eller placere et nyt 
regnvandsbassin i delområde II, der kan tage imod overskudsvand fra de nye erhvervsarealer. Ændring af 
det eksisterende bassin vil kræve en dispensation, da dette er udpeget som et §3-område jf. 
naturbeskyttelsesloven. Bassinet skal af hensyn til fugletræk være overdækket og tilplantes med 
hjemmehørende egnstypiske planter og/eller træer.  

Regnvandsbassiner skal udformes, så de ikke tiltrækker større fugle, da disse udgør en risiko for lufthavnen. 
Bassiner udformes derfor efter tiltag beskrevet i CPH, Travbaneparken, klima projekt Ref: 16/33583. 
281907-20. (2020) og i tæt dialog med Københavns Lufthavn.  

 

Ubebyggede arealer 

For at binde det gamle og det nye erhvervsområde yderligere sammen, skal ubebyggede arealer i 
delområde Ia, Ib og II fremstå med enggræsser, vilde markurter eller blomstereng frem for klippede plæner.  

Engarealer frem for klippede plæner bidrager til biodiversiteten i kommunen og betyder væsentlig mindre 
drift af udearealer på de enkelte ejendomme.  

 

Placering af parkering, udendørs oplag og afskærmning.  

Erhvervsområdet vil primært kunne opleves fra den nye forbindelsesvej, Tømmerupvej og Tømmerup 
Landsby. Bestemmelser for placering af parkering, affald og udendørs oplag tager derfor hensyn til denne 
oplevelse.  

I delområde Ia og Ib skal bebyggelsen på grundene nærmest Tømmerup landsby og Tømmerupvej derfor 
placeres, så den skærmer for indblik til parkering og udendørs oplag.  

Parkeringsarealer skal placeres ud til intern vej i de nye erhvervsarealer i delområde Ia og Ib. Parkering i 
delområde Ia og Ib skal generelt placeres eller skærmes væk fra Tømmerupvej eller den nye forbindelsesvej.  

Parkering kan udformes i græsarmering. Dog skal områder der skal håndtere miljøskadelige elementer, der 
kan forurene grundvandet udføres i fast belægning.  

Generelt vil virksomheder der udgør en risiko ift. nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet etableres 
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hvor regnvand ledes i kloak og ikke nedsives. Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for et 
indvindingsopland til almen vandforsyning uden for OSD. Der må ikke etableres grundvandstruende 
aktiviteter inden for indvindingsoplandet.   
 

Udendørs oplag og affald må så vidt muligt ikke placeres direkte mod Tømmerup Landsby og Tømmerupvej 
uden afskærmning. Det gælder således også for den nye gennemfartsvej. Afskærmning af udendørs oplag 
og affaldscontainere skal ske med levende hegn eller i hegn af lodrette umalede trælameller.  

 

Skiltning og belysning 

Lokalplanen sikrer at skiltning i området understøtter et fælles homogent udtryk af den samlede bebyggelse. 
Skiltning inde på grundene er derfor kun tilladt på facade med logo og i hvide enkeltbogstaver tilpasset 
bygningens proportioner. Fælles skiltning på arealerne, som henvisningsskilte i delområde Ia og Ib, skal 
opsættes i grundejerforeningen som skilte på max. 160 cm i højden.   

Belysning skal ikke være dominerende i området og skal derfor etableres som nedadrettet belysning.  

 

Anvendelse indtil området bliver til erhvervsområde. 

Indtil området bliver byggemodnet og bebygget kan området forsat anvendes til den nuværende funktion, 
som f.eks. produktion af rullegræs eller til folde mm.  
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FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG 
PLANLÆGNING 

Lovgivning 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 

Tårnby Kommune har jævnfør miljøvurderingslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) truffet 
afgørelse om, at lokalplanen antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en 
miljøvurdering i henhold til lovens § 8. 

Der er forud for miljørapporten udarbejdet en miljøscreening og et afgrænsningsnotat, der har afdækket at 
følgende afgrænsede emner skal behandles i miljørapporten: 

• Biologisk mangfoldighed - §3 områder 
• Jord og grundvand 
• Trafik 
• Landskab og Kulturarv 
• Klima og Vand 
• Støj  
• Visuel effekt 

 

Det er på baggrund af miljørapporten konkluderet følgende: 

Biologisk mangfoldighed 
Der er foretaget en vurdering af naturindholdet indenfor lokalplanområdet. De eksisterende marker er 
kortlagt af Landbrugsstyrelsen ud fra HNV-kortlægning og har den laveste naturværdi på 0-1. De to §3 søer 
indenfor området tjener begge som regnvandsbassiner og er begge vurderet til at have et naturgrundlag der 
ikke gør dem til habitater for bilag IV arter. Det vurderes derimod at landskabsplanens indhold for 
markarealerne syd for Tømmerupvej vil have mulighed for at hæve biodiversiteten i området.  
 
Jordforurening 
På baggrund af den nuværende jordforurening, samt den fremtidige anvendelse på området vurderes det ikke 
at forureningsgraden af jorden udgør en væsentlig konflikt. 

Grundvand 
Området Kirstinehøj III planlægges placeret inden for nationale drikkevandsinteresser og området er delvist 
beliggende inden for et indvindingsopland til almen vandforsyning uden for OSD. Der må ikke etableres 
grundvandstruende aktiviteter inden for dette indvindingsopland.   
Der planlægges dog ikke for erhverv med særligt miljøbelastende karakter og det vurderes derfor, at 
planlægningen ikke er i konflikt med grundvandsinteresser. 

Kulturmiljøet – Tømmerupvej 
Området omkring Tømmerup Landsby og dermed også langs Tømmerupvej er udpeget som kulturmiljø i 
kommuneplanen. Kulturmiljøet vil blive påvirket negativt af den fremtidige planlægning da det nuværende åbne 
landskab mellem landsbyen og lufthavnen udlægges til erhvervsformål og kan bebygges. Med lokalplanen 
gøres en række indsatser for at begrænse omfanget af påvirkningen af det samlede kulturmiljø. Dette ved at 
indarbejde bestemmelser for landskabet i det nye erhvervsområde. Landskabsplanen rummer en trærække 
langs Tømmerupvej, der visuelt kan styrke vejens forløb, den udlægger desuden en række læhegn og åbne 
grønne arealer langs disse, der markerer de historiske markskel. Endeligt er der indarbejdet en grøn 
bufferzone der skal sikre en respektafstand mellem den nye erhvervsbebyggelse og den eksisterende 
Tømmerup Landsby og Tømmerupvej.  

Håndtering af regnvand 
Den nye bebyggelse vil ændre væsentligt på de hydrologiske forhold i området da der vil komme et væsentligt 
højere andel af belagte overflader. Der må ikke stå åbent vandspejl i området af hensyn til lufthavnen, derfor 
håndteres regnvand gennem separatkloakering.  
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Trafik 
I forbindelse med lokalplanen er der blevet foretaget flere trafikanalyser. På denne baggrund er det besluttet 
at adgang til erhvervsområdet skal foregå via en ny gennemfartsvej der går fra Englandsvej og bliver koblet 
til Tømmerupvej i krydset til eksisterende Kirstinehøj erhvervsområde. Tømmerupvej bliver lukket af, så der 
ikke kommer gennemkørende trafik i Tømmerup Landsby.  

Støj 
Der er tre kilder til den fremtidige støj i området: Lufthavnen, Kirstinehøj III og trafikken. I planlægningen for 
ikke-støjfølsomt erhverv er de nuværende støjforhold fra lufthavnen indtænkt og sikrer dermed, at lufthavnens 
drift ikke påvirkes af planlægningen af Kirstinehøj III. Derudover forventes støjen fra Kirstinehøj III ikke at have 
nogen effekt på lufthavnens drift. 

Med lokalplanens miljøzonering af mulige miljøklasser af virksomheder i de enkelte delområder er der taget 
højde for at erhvervsområdet kan overholde de gældende grænseværdier for støj mod de omkringliggende 
boliger i det åbne land. 

På baggrund af trafikanalysen vurderes planen at have en mindre positiv påvirkning mht. trafikstøj ved 
nærliggende boliger i Tømmerup Landsby, da der forventes en lavere trafikmængde som følge af den nye 
vejforbindelse til erhvervsområdet og lukning af Tømmerupvej. 

Refleksioner 
Der er med lokalplanen taget højde for evt. refleksioner af anlæg og bygninger ikke kan blive til gene for 
lufthavnen og andre naboer. 

Natura 2000 og bilag IV 
Lokalplanen antages ikke at have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV arter, jævnfør 
Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt 
beskyttelse af visse arter (lovbekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016). 

Byggeloven 

Lokalplanen er udarbejde på baggrund af byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23.09.2016). 

Museumsloven 

Såfremt der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde findes fortidsminder, vil de være omfattet af 
museumsloven § 27 (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014). Arbejdet skal i givet fald standses, i det 
omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal – Museum for Astronomi, 
Nyere tid og Arkæologi, Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup. Telefon 43 30 30 00. 

Museet har tidligere lavet udgravninger af jernalder og bronzealder bopladser på arealerne under 
køreteknisk anlæg. Museet formoder derfor, at der kan være arkæologiske fund under de ubebyggede 
arealer, der indgår i lokalplanens område og har udpeget disse som arkæologisk interesseområde.  

Tårnby Kommune vil sørge for, at der inden byggemodning bliver foretaget arkæologiske undersøgelser i 
området. 
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Figur 16 Kroppedal museums vurdering af arkæologiske interesser i området 
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Jordforureningsloven 

Dele af lokalplanområdet er områdeklassificeret som lettere forurenet som følge af beliggenheden i byzone 
jf. jordforureningslovens § 50a (lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017).  

Der er registreret jordforurening på vidensniveau 1 og 2 inden for lokalplanområdet – disse er vist på kortet 
herunder.  

 

 

Figur 17 Gule rammer er V1 kortlagt, orange streg i den østlige ende er V2 og lyserøde arealer mod nord er 
områdeklassificerede 

Såfremt der under et bygge- eller anlægsarbejde konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses 
jf. jordforureningslovens § 71, og forureningen anmeldes til Tårnby Kommune. 

Bortskaffelse af evt. forurenet overskudsjord skal anmeldes til Tårnby Kommune. 

Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til Tårnby Kommune 
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Naturbeskyttelse  

Naturbeskyttelsesloven fastlægger i §3 beskyttelse af naturområder, herunder søer over 100 m2. 
Planområdet inkluderer det offentligt tilgængelig grønne område med en lille sø. Søen fungerer som 
regnvandsbassin for Kirstinehøj II, og er et §3 område. 

Umiddelbart uden for lokalplanområdet, syd for delområde II befinder det gamle gadekær i Tømmerup 
landsby sig. Gadekæret er ligeledes omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Anden planlægning 
Landsplanlægning 

Fingerplan 2019 
Fingerplan 2019 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder:  

1. Det indre storbyområde (”håndfladen”),  

2. Det ydre storbyområde (”byfingrene”),  

3. De grønne kiler og  

4. Det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder.  

I henhold til Fingerplanen er lokalplanområdet en del af det ydre storbyområde. Lokalplanområdet er ikke 
stationsnært, hvilket betyder, at der ikke i området kan placeres byfunktioner, som på grund af are-
aludnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter.   

Områdets udvikling er gjort muligt gennem ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv for arealer til erhverv i 
Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i 
Kastrup’ der trådte i kraft 13. december 2021 og som muliggør planlægning for erhverv på to specifikke 
arealer i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns 
Lufthavn i Kastrup.  

Jf. § 4 i landsplandirektivet indgår arealerne i det ydre storbyområde, jf. bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 
2019 om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019). 

Jf. § 5 skal den kommunale planlægning sikre, at: 

1) Byudvikling sikrer sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og land. 

2) Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en 
intensiv karakter, ikke placeres inden for disse arealer. 

3) Støjzonerne ved Københavns Lufthavn i Kastrup respekteres, jf. kortbilag T2 i Fingerplan 2019 og 
kortbilag 2 og 3 i cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og 
anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen af 30. 
april 1997 (Støjcirkulæret). 

Det bliver derved muligt at indlemme de nye arealer i byzone og udvikle dem til erhvervsformål. Det er under 
forudsætning af, at arealerne kun anvendes til erhverv, der ikke vil påvirke lufthavnens drifts- og 
udviklingsmuligheder.  

Landsplandirektivet ændrer i øvrigt ikke ved den arealmæssige afgrænsning af støjrestriktionsområder og 
støjzoner ved Københavns Lufthavn i Kastrup jf. kort T1 og T2 i ”bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 2019 
om hovedstadsområdets planlægning” (Fingerplan 2019) og kortbilag 1, 2 og 3 i ”Cirkulære om udbygning af 
Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er 
belastet af støj fra trafikken på lufthavnen” af 30. april 1997 (Støjcirkulæret). 

Lokalplanen er i fuld overensstemmelse med Fingerplanen og Bekendtgørelse om landsplandirektiv for 
arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring 
Københavns Lufthavn i Kastrup.  

Produktionsvirksomhed af national interesse  

Planområdet grænser op til Københavns Lufthavn, Kastrups, areal. Lufthavnen er en 
produktionsvirksomhed, der af Bolig- og Planstyrelsen er vurderet at være af national interesse. Det er 
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dermed en national interesse, at drifts- og udviklingsmulighederne for Københavns Lufthavn, Kastrup, ikke 
vil kunne blive påvirket af realisering af planforslagene, jf. punkt 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægning, 2018. Jf. tillige landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør 
Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup (bek. nr. 2306 af 
03/12/2021) hvoraf det fremgår, at de i landsplandirektivet afgrænsede arealer må udlægges til byzone og 
anvendes til erhverv og mindre tekniske anlæg til arealernes forsyning, som ikke begrænser Københavns 
Lufthavn, Kastrups, drifts- og udviklingsmuligheder. 

Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området og alle delområder til erhvervs- og industriområde, for 
hvilke der ikke er fastsat grænseværdier for flystøj, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra flyvepladser, 
nr. 5 1994, og efterfølgende tillæg. Den tilladte anvendelse i lokalplanen er således i forhold til flystøj ikke i 
konflikt med lufthavnens driftsbetingelser i relation til udledning af støj, da der ikke er grænseværdier i 
erhvervsområder. Der er derfor ikke udarbejdet en systematisk gennemgang af hvert enkelt delområde.  

I forhold til terminalstøj er området underlagt støjrestriktioner op til 75 dB i 5-10 % af lokalplanområdet. Da 
den vejledende støjgrænse for terminalstøj i industriområder er 70 dB, jf. Miljøstyrelsens vejledning om 
ekstern støj fra virksomheder nr. 5 fra 1984, er det i de berørte områder nødvendigt at sikre lufthavnen ved, 
at erhvervsanvendelse i området skal redegøre for, at der fysisk er etableret afværgeforanstaltninger, der 
kan reducere terminalstøj med 5 dB på udendørsarealer. Det kan f.eks. ske ved etablering af støjskærm. 
Støjskærm vurderes effektiv over for terminalstøj, hvor støjkilden er ved eller tæt ved terræn. 

Ved en gennemgang af lufthavnens miljøgodkendelse 14. juli 2008 og revurdering af miljøgodkendelse 16. 
april 2021 og 3. maj 2021 konkluderes i seneste rapport følgende:  

Der blev helt tilbage i 1989 i forbindelse med en større undersøgelse af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn 
konkluderet at ”alt i alt er luftforureningen i området dog ikke større end den må formodes at ville være, hvis 
der i stedet for lufthavnen var en blanding af let industri og boligområder, som man ofte ser i Københavns 
forstæder”. Målingerne siden 2000 har ikke sået tvivl om denne antagelse for så vidt angår de valgte 
parametre.  

Tilsvarende viser miljøgodkendelsen at alle nye områder ikke påvirkes af lugtgener (over 10 LE/m3), dog 
overskrides grænseværdier i eksisterende dele af erhvervsområdet omkring Amager Landevej. Dette 
vurderes i miljøgodkendelsen ikke at være væsentligt. Derfor vil Lufthavnen heller ikke i forhold til lugt blive 
begrænset. 

 

Figur 188 Lugtemissionskoncentrationer omkring lufthavnen 
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Figur 19 Lufthavnens luftkvalitetsmålinger 

 

 

Figur 20 Lufthavnens luftkvalitetsmålinger 
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Figur 21 Udviklingen i emissioner fra fly i perioden 1996-2020 

Kystnærhedszonen  

Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. En overførelse af arealer fra landzone til 
byzone i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.  

Den funktionelle begrundelse for en inddragelse af arealerne til byzone og til fremtidig anvendelse til 
erhverv- og industriområde er den hensigtsmæssige placering i forlængelse af eksisterende 
erhvervsområder, i forhold til infrastruktur og i forhold til samlokalisering og synergi med Københavns 
Lufthavn som virksomhed. Det vurderes, at der ikke forefindes alternative placeringsmuligheder, der kan 
imødekomme den aktuelle mangel på erhvervsarealer i kommunen.  

Det vurderes, at denne lokalitet i tilknytning til lufthavnen vil kunne tiltrække virksomheder, der styrker 
kommunens udbud af arbejdspladser, og samtidig kan etableringen på denne lokalitet sikre en 
hensigtsmæssig forlængelse af eksisterende erhvervsområde ift. infrastruktur og samlokalisering med 
lufthavnserhverv.  

Der er i lokalplanforslaget af hensyn til den kystnære placering fastsat en max. højde på 15 meter, således 
at byggeri ikke vil påvirke kystprofilen mod Øresund beliggende minimum 2,4 km væk og med eksisterende 
lufthavnsbebyggelse og anden bymæssig bebyggelse på de mellemliggende arealer. 

Zonestatus 
Med lokalplanen overføres landzonearealer indenfor lokalplanområdet til byzone. Det drejer sig om matr.nr. 

• Matr.nr. 1, Kgs. Små Enge, Tårnby 
• Matr.nr. 2a, 2alp, 2alv, 2e, 2f, 3q, 6e, 6lf, 7e, 7f, 12c, 12e, 12d, 23a,  
• Samt dele af matr.nr. 7000t, Tømmerup By, Tårnby 

 

Kommuneplanlægning 

Lokalplan 152 er med kommuneplantillæg nr. 2 til Tårnby Kommuneplan 2021-2033 der beskriver 
kommuneplanramme 1.E16, Erhverv ved Kirstinehøj III, Tømmerupvej og Amager Landevej i 
overensstemmelse med kommuneplanen.  

Kommuneplan 2021 – 2033 understøttes af nuværende lokalplan i tilvejebringelsen af nye arealer til erhverv 
og dermed nye arbejdspladser, der understøtter værdien omkring lokal stabilitet.  

Lokalplanen påvirker det eksisterende kulturmiljø udpeget i kommuneplanen: Landdistriktet omkring 
Tømmerupvej.   
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Figur 22 Kulturmiljøet Landdistriktet omkring Tømmerup. 

 

Lokalplanen sikrer netop de bærende træk i området, særligt beplantningen. Med udviklingen af 
erhvervsområdet er der i lokalplan 152 taget så mange hensyn som muligt til eksisterende træk i området. 
Der er derfor indarbejdet bestemmelser omkring et grønt buffer-areal, der skaber en respektafstand til 
Tømmerup Landsby. Der etableres en trærække, der skal understrege Tømmerupvejs forløb som kulturspor, 
og der etableres nye levende hegn i de oprindelige markskel for dermed at sikre at den oprindelige struktur i 
landskabet fortsat kan aflæses, når de åbne arealer udbygges med erhvervsbyggeri.  

I lokalplan 152 fastholdes den eksisterende overordnede cykelsti på Tømmerupvej. Herudover udlægges 
yderligere lokale gang- og ridestier omkring Tømmerup Landsby, der styrker de rekreative muligheder i 
lokalområdet.  

 

Kommuneplan 2021-33 
Med kommuneplantillægget bliver følgende rammeområder helt eller delvist erstattet af ramme 1.E16, 
Erhverv ved Kirstinehøj III, Tømmerupvej og Amager Landevej: 2.L01, 2.L02, 2.L03, 2.E08, 2.T01 og 1.A05.  

Dele af 2.L01 overgår hermed fra jordbrugsområde til erhvervsområde.  

2.L02 kan fortsat anvendes til køreteknisk anlæg og andet erhverv men mulighed for jordbrug samt 
støjfølsom anvendelse bliver ikke længere muligt.   

”De kulturhistoriske bevaringsværdier omkring Tømmerupvej er særlige sårbare over for blandt andet 
større byggeri og anlæg, fjernelse af karakteristisk beplantning, levende hegn samt ændring af 
bygningsanlægs placering og udseende. Derfor er det vigtigt at sikre, at nye anvendelser og bebyggelser 
i dette kulturlandskab ikke ødelægger eller slører de tilbageværende kulturhistoriske værdier, som 
området indeholder.” uddrag fra Tårnby Kommuneplan 2021 - 2033 
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Dele af 2.L03 overgår fra at være en del af rammen for Tømmerup Landsby. Her bliver støjfølsom 
anvendelse ikke længere muligt. 

Dele af 2.E08 overgår til den nye ramme hvor anvendelsesmuligheder fortsat vil være til erhverv 

2.T01 kan fortsat anvendes til køreteknisk anlæg i den nye erhvervsramme 

1.A05 overgår til at blive et erhvervsområde hvor udviklingen af støjfølsom anvendelse ikke er muligt.   

 

Figur 23 Kommuneplan rammer sep. 2021 
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Med kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 udlægges nedenstående rammeområde 

1.E16, Erhverv ved Kirstinehøj III, Tømmerupvej og Amager Landevej 

 

Generel anvendelse Erhvervsområde 
 

Zone Byzone 
 

Specifik anvendelsestekst Ikke-støjfølsomt erhverv – industri, 
produktionserhverv, lager- og 
logistikvirksomheder, tekniske anlæg 
 

Generelle anvendelsesbestemmelser  
og overordnede værdier 
 

Der kan etableres industri- og 
produktionsvirksomheder.  
 
Der kan etableres mindre tekniske anlæg til 
områdets forsyning – eksempelvis varme- og 
kølingscentral. Der kan etableres mindre lager og 
logistikvirksomheder.  
 

Bebyggelsesprocent 
 

Max. bebyggelsesprocent 90% for den enkelte 
grund.  
 

Maks. bygningshøjde Max. bygningshøjde 15 meter dog kan 
enkelte bygningsdele kan gives en større 
højde efter Kommunalbestyrelsens 
nærmere godkendelse, dog må 
højderestriktioner ift. lufthavnen som 
angivet i lokalplanen på intet tidspunkt 
overskrides. 

  
Lokalplaner Lokalplan 152 – Kirstinehøj III 

 
Notat Rammeområdet er omfattet af Landsplandirektiv 

for erhvervsarealer inden for 
støjrestriktionsområdet omkring Københavns 
Lufthavn. Landsplandirektivet skal sikre, at 
fremtidig anvendelse af arealerne ikke hindrer 
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lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder.  
Indenfor støjrestriktionsområdet gælder desuden 
Støjcirkulæret bygge- og anvendelsesregulerende 
bestemmelser.  
 
Der skal tages hensyn til Tømmerup Landsby 
som kulturmiljø og kulturhistoriske spor omkring 
landsbyen skal så vidt muligt bevares.  
 
Der skal sikres mulighed for rekreative 
forbindelser for bløde trafikanter i og omkring 
Tømmerup Landsby.  
 
Rammen er delvist beliggende inden for et 
indvindingsopland til almen vandforsyning uden 
for OSD. Der må ikke etableres 
grundvandstruende aktiviteter inden for dette 
indvindingsopland.   
 
 

Infrastruktur 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. 
1 p-plads per 25 m2 butiksetageareal (salgsareal) 
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EKSISTERENDE PLANGRUNDLAG 

Gældende plangrundlag for lokalplanområdet 
Det gældende plangrundlag for området udgøres af følgende lokalplaner der helt eller delvist erstattes af 
lokalplan 152: Lokalplan, 56, 60, 62, 69,92 og 98 

 

Figur 24 Eksisterende lokalplaner sep. 2021 

 
Lokalplan 56, Tårnby, Landdistriktet omkring Tømmerupvej 

Lokalplan 56 regulerer en brug af arealet til jordbrugsformål. I lokalplanen for et erhvervsområde medtages 
således udelukkende bestemmelser om begrænsninger for terrænregulering (§ 9.4 i LP 56).  

Lokalplan 60, Tårnby, Køreteknisk anlæg ved Helgeshøj 

Lokalplan 60 og dele af lokalplan 62 rummer køreteknisk anlæg der skal forblive i området. Disse ligger i den 
nye lokalplan som sit eget delområde der fortsat kun kan anvendes til køreteknisk anlæg. 
Anvendelsesbestemmelser samt bestemmelser for vejadgang, bebyggelsens omfang, regnvandshåndtering 
medtages.  

Lokalplan: 62, Tårnby, Udvidelse af Køreteknisk Anlæg og Svenningsens Maskinforretning 

For de dele af lokalplan 62, der omfatter køreteknisk anlæg (Delområde I i lokalplan 62) vil der blive 
medtaget bestemmelser omkring anvendelse samt bestemmelser for vejadgang og bebyggelsens omfang. 
Dog gives der mulighed for en udvidelse af bygninger i tilknytning til køreteknisk anlæg. 

Som for lokalplan 60 vil der være nye bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre udformning, skiltning 
og behandling af udearealer, så de stemmer overens med regler for de nye erhvervsarealer inden for 
lokalplan 152. 

Lokalplan 69 Tømmerup by, Tårnby 

En del af lokalplan 69 erstattes af lokalplan 152. Området der erstattes, svarer nogenlunde til delområde Ia i 
lokalplan 152. Med den nye lokalplan ændres området til delvist grøn bufferzone og delvist erhvervsområde. 
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Den grønne bufferzone har til formål at sikre oplevelsen af kulturmiljøet Tømmerup Landsby og sikre en 
miljøzonering med den rette afstand mellem eksisterende boliger og nyt erhverv. 

Der medtages ingen bestemmelser fra lokalplan 69. 

Lokalplan 92, Tårnby, Erhvervs- og boligområde ved Maglebylille 

En andel af delområde I i lokalplan 92 skal erstattes af lokalplan 152. Området er i den eksisterende 
lokalplan udlagt til blandet bolig og erhverv. Med en ny lokalplan ændres anvendelsen til ikke-støjfølsomt 
erhverv, der derfor ikke begrænser lufthavnens fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder. For at fastholde 
områdets karakter medtages der nye bestemmelser omkring grundstørrelser og bygningsvolumener. Der 
medtages udelukkende bestemmelser om parkering og byggelinjer fra lokalplan 92.  

Lokalplan 98, Område ved Svenningsens Maskinforretning 

Lokalplan 98 skal erstattes af lokalplan 152. Lokalplanen muliggør en transformation af maskinforretningen 
der dog ikke er gennemført. Med lokalplan 152 er der nye bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre 
udformning, skiltning og behandling af udearealer, så de stemmer overens med regler for de nye 
erhvervsarealer inden for lokalplan 152. 

Deklarationer  

Der er tinglyst en række deklarationer i lokalplanområdet. Hovedparten af deklarationerne fastholdes, men 
enkelte aflyses. Det er udelukkende tilstandsservitutter, der kan reguleres ved lokalplanbestemmelser. 
Rådighedsservitutter, f.eks. ledninger, skal respekteres. 

Servitutredegørelse har overordnet vist at: 

1. Der er byggelinjebestemmelser langs Tømmerupvej og Amager Landevej – med kommunen som 
vejmyndighed (tidligere Amtet). 

2. Dokumenter (undtaget et) modtaget fra Rigsarkivet indeholder servitutbestemmelser som vurderes 
at skulle fjernes ved lokalplan. Servitutterne findes på ejendommene matr.nr. 2alv, 2f 2alp, 23f, 23g 
23d og. 23e. 

 

Højdegrænser  

Af hensyn til flysikkerheden for Københavns Lufthavn skal de på figur 25 viste højdebegrænsninger 
overholdes. Højere hindringer skal godkendes af Trafikstyrelsen. 
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Figur 25 Højde restriktioner 

 
Spildevand 
Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2027.  

Spildevand fra lokalplanområdet skal håndteres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
spildevandsplans bestemmelser for det enkelte kloakopland.  

Størstedelen af området er omfattet af lokalplanen er omfattet af kloakopland VI og er i dag 
spildevandskloakeret. De områder, inden for lokalplanområdet, som ikke tidligere har været optaget som 
kloakopland i kommunens spildevandsplan, vil ved tillæg til/revision af kommunens spildevandsplan blive 
inddraget i kloakopland. 

Fælleskloaksystemet modtager spildevand, som både omfatter sanitært spildevand og regnvand fra 
befæstede arealer. 

Der er udarbejdet et tillæg til Spildevandsplanen for de arealer, der hidtil ikke har været omfattet. Disse skal 
separatkloakeres, hvilket vil fremgå af det ovenfor nævnte tillæg til spildevandsplanen.  

Afledning af regnvand fra de enkelte grunde skal overholde spildevandsplanens retningslinjer for neddrosling 
til offentlig vej.  

Af hensyn til lufthavnen er det ikke muligt at etablere åbne områder til nedsivning eller fordampning af 
regnvand. Det er hensigten at der ikke skal komme fugle til disse bassiner, som ville kunne skabe problemer 
for flytrafikken.  

Den konkrete løsning udarbejdes i forbindelse med spildevandsplanlægning og byggemodning i 
overensstemmelse med nærværende lokalplan. 

Støjforhold 
Lokalplanområdet er omfattet støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn. Dette er reguleret i 
Cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende be-
stemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen” af 30. april 1997 – også kaldet 
støjcirkulæret. 
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Figur 26 Støjzoner omkring Københavns Lufthavn. Kortet viser ISO kurver og repræsenterer spænd mellem de angivne 
værdier. Således ligger en del af området også inden for støjzonen 75 dB. 

Varmeforsyning 
Der er ikke længere hjemmel i planloven til at fastlægge tilslutningspligt som forudsætning for ibrugtagning. 

Området vil kunne forsynes med fjernvarme. Der påtænkes at etablere en decentral varme- og 
kølingscentral til områdets forsyning.  

 
 

RETSVIRKNINGER OG OFFENTLIG 
HØRING 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af 
lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder 
efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. En 
eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give 
tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.  

En forudsætning herfor er, at der ikke i de enkelte tilfælde er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde, 
der isoleret bedømt kræver tilvejebringelse af lokalplan, og at den godkendte kommuneplans bestemmelser 
overholdes. 
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Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er 
endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentligt bekendtgjort, dog højst et år efter forslagets 
offentliggørelse. 

Offentlig høring 
Forslag til Lokalplan 152 er fremlagt i offentlig høring i perioden 17. december 2021 til 25. februar 2022. 

Lokalplanforslaget er sendt i fornyet høring i perioden xx.xx.xxxx til xx.xx.xxxx, da vejadgangen til området 
blev ændret. 

 

Ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan 
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1, i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, 
eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for 
virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelse af almene samfundsinteresser. 

 

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor 
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning. 

 

Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt 
fremhæves: 

• Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det 
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation. 

• Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes 
gennemført. 

• Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen. 
• Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt 

på ekspropriationstidspunktet. 
• Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel for en privat aktør er 

heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder 
imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private. 

• Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved en 
frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end 
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå 
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal være et 
aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige rammer 
for. 

• Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet, 
ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal stå 
i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen. Kravet om 
rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karakter og 
betydning for de involverede. 

  

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved 
ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler for 
ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Det indebærer bl.a.: 

  

• At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive arealfortegnelse 
og ekspropriationsplan, 

• At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere 
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel, 

• At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for 
ekspropriationen gennemgås, 
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• At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og at 
ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme, 

• At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til 
den planlagte ekspropriation, 
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LOKALPLAN 152 

I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes hermed 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

§ 1 Lokalplanens formål 
Det er planens formål at  

1.1 Sikre at lokalplanområdet kan anvendes til etablering af erhverv og mindre tekniske anlæg til 
arealernes forsyning, som ikke begrænser lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder. Ved erhverv 
forstås f.eks. industri- og produktionserhverv, transport- og logistikvirksomheder og lagerfaciliteter. 
Arealet kan derimod ikke udlægges til andre mere støjfølsomme erhverv såsom kontorer, 
institutioner, liberale erhverv, hotel, restauration mv. 

 
1.2 Sikre at ny erhvervsbebyggelse etableres under hensyntagen til Tømmerup Landsby som 

kulturmiljø. 
 
1.3 Sikre en høj standard af byggeri med plads til bæredygtige løsninger. 

§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matrikler:  

• Matr.nr. 1, Kgs. Små Enge, Tårnby. 
• Matr.nr. 2a, 2alo, 2alp, 2als, 2alv, 2e, 2f, 3q, 6e, 6lf, 7e 7f, 11e, 12c, 12e, 12d, 23a, 23b, 23c, 

23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i og 7000t, Tømmerup By, Tårnby. 
• Dele af matr.nr. 4a, 4ft og 87a, 7000d, Tømmerup By, Tårnby. 

 
2.2 Matrikler i landzone overføres med denne lokalplan til byzone.   

 
2.3 Området inddeles i 8 delområder Ia, Ib, II, III, IVa, IVb, Va og Vb som vist på kortbilag C. 

 

§ 3 Områdets anvendelse 
Delområdernes (se kortbilag C) anvendelse er begrænset til følgende: 

3.1 For alle delområder gælder at disse kun må anvendes til erhverv, der ikke begrænser lufthavnens 
drifts- og udviklingsmuligheder. Ved erhverv forstås f.eks. industri- og produktionserhverv, 
transport- og logistik-virksomheder og lagerfaciliteter. Arealerne kan derimod ikke udlægges til 
andre mere støjfølsomme erhverv såsom kontorer, institutioner, liberale erhverv, hotel, restauration 
mv. 
 

3.2 For delområde Ia, Ib, III, IVa, IVb, Va og Vb gælder, at administrationsbygninger i tilknytning til 
erhverv må være max. 1.500 m2.  
 
Kontor eller administrationsbygninger kan kun etableres i tilknytning til anden erhvervsaktivitet. 
 

3.3 Det er i delområde Ia tilladt at etablere industri- og produktionserhverv, mindre logistik- og 
lagervirksomhed. Logistik- og lagervirksomheder må være max. 3.000 m2 pr. matrikel.  
 
Der må etableres stier og ridesti i den grønne bufferzone.   
 
Der må i delområde Ia etableres virksomheder i miljøklasse 2-3, jf. Håndbog om miljø og 
planlægning, 2004. 
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3.4 Det er i delområde Ib tilladt at etablere industri- og produktionserhverv og mindre logistik- og 
lagervirksomhed. Logistik- og lagervirksomheder må være max. 10.000 m2 i alt for hele delområde 
Ib under et.  
 
Der må etableres anlæg til køreteknisk anlæg samt mindre tekniske anlæg til områdets forsyning, 
herunder varme- og kølingscentral.  
 
Der må i delområde Ib etableres virksomheder i miljøklasse 2-5 jf. Håndbog om miljø og 
planlægning, 2004. 
 

3.5 Det er i delområde II tilladt at etablere anlæg til klimasikring af arealerne. Udvidelse af 
regnvandsopsamling skal overdækkes og beplantes med egnstypiske hjemmehørende arter.  
 
Der må etableres mindre tekniske anlæg til områdets forsyning, herunder varme- og kølingscentral 
svarende til miljøklasse 2, jf. Håndbog om miljø og planlægning, 2004. Det er desuden tilladt at 
etablere rekreative stiforbindelser i området.  
 

3.6 Det er i delområde III tilladt at etablere forhold til køreteknisk anlæg samt anlæg til klimasikring af 
arealerne.  
 
Der må i delområde III etableres forhold til køreteknisk anlæg i miljøklasse 2-5, jf. Håndbog om 
miljø og planlægning, 2004. 
 

3.7 Det er i delområde IVa og IVb tilladt at etablere erhverv, produktionserhverv og mindre logistik- og 
lagervirksomhed.  
 
Logistik- og lagervirksomheder må være max. 3.000 m2 pr. matrikel.  
 
Der må i delområde IVa etableres virksomheder i miljøklasse 2-3, jf. Håndbog om miljø og 
planlægning, 2004. 
 
Der må i delområde IVb etableres virksomheder i miljøklasse 2-4, jf. Håndbog om miljø og 
planlægning, 2004.  
 

3.8 Det er i delområde Va og Vb tilladt at etablere erhverv, produktionserhverv og mindre logistik- og 
lagervirksomhed.  
 
Logistik- og lagervirksomheder må være max. 3.000 m2 pr. matrikel.  
 
Publikumsorienteret serviceerhverv er ikke tilladt i delområde Va og Vb. 
 
Der må i delområde Va og Vb etableres virksomheder i miljøklasse 2-3, jf. Håndbog om miljø og 
planlægning, 2004. 
 

NOTE: Angivelse af afstandskrav for forskellige miljøklasser er beskrevet i redegørelsen. 

  

 

§ 4 Matrikulære forhold   
4.1 Indenfor delområde Ia og Ib udstykkes grunde i princippet efter udstykningsplanen, som vist på 

kortbilag E.  
 
Udstykkede grunde er ekskl. fælles friarealer til beplantningsbælter (læhegn) samt ekskl. 
eksisterende og udlagte offentlige vej- og stiarealer.  
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4.2 Underudstykninger i delområde Ia og Ib følger principper som vist i figur 6.  
 

4.3 Indenfor delområde II må grunde udstykkes til vej og anlæg til områdets forsyning. Der må kun 
etableres varme- og kølecentral indenfor byggefelt vist på kortbilag E. 
 

4.4 Indenfor delområde III må der ikke ske yderligere udstykning af grunde. 
 

4.5 Indenfor delområde Va og Vb må der ikke ske yderligere udstykning af grunde.  

 

§ 5 Adgangs- og Parkeringsforhold 
5.1 Gennemfartsvej skal etableres i princippet som vist på kortbilag D, vejudlæg A-B.  

 
5.2 Veje udlægges i princippet i delområde Ia og Ib som vist på kortbilag E. Trafikalt begrundende 

ændringer af de eksisterende veje og stier kan foretages i henhold til vejlovgivningen. 
 

5.3 Vejstykke A-B jf. kortbilag D udlægges i en bredde på 18 meter. Heraf et trafikareal i 8 meters 
bredde og grønne rabatter i 4 meters bredde på begge sider, 2,5 meters fælles sti og 0,5 meter 
grøn rabat (se principtegning figur 8). Der kan etableres fortov i det grønne forareal.  
 

5.4 Vejadgange til grunde må ikke placeres så der dannes 4-benede kryds langs de interne veje.  
 

5.5 Der kan etableres en sti v-w i princippet som vist på kortbilag D.  
  

5.6 Der skal etableres parkering på egen grund til den enkelte virksomhed svarende til det aktuelle 
behov dog minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv, lagerbygninger kan udtages af 
beregningen. 
 

5.7 Der må ikke etableres overkørsel direkte fra matrikler til vejstykke A-B jf. bilag D. Adgang til 
matrikler skal ske via en intern vej jf. kortbilag E.   
 

§ 6 Bygningers og anlægs omfang og placering 
6.1 I delområde Ia må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 50%. 

 
6.2 I delområde Ib må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 70%.  

   
6.3 I delområde II må kun opføres bebyggelse til mindre tekniske anlæg til områdets forsyning med et 

max. etageareal på 1.500 m2.  
 

6.4 I delområde III må opføres bebyggelse til køreteknisk anlæg med et max. etageareal på 2.000 m2. 
Herunder må kun 1.500 m2 anvendes til administration og kontor.  
 

6.5 I delområde IVa, IVb og Va må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 70%. 
Dog kan en bebyggelsesprocent op til 90 % tillades indenfor matr. 2alo. 
 

6.6 I delområde Vb må bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstige 90%. 
 

6.7 I delområde Ia, III og Va må bebyggelse kun opføres i max. 8,5 meters højde og 1 etage med 
udnyttet tagetage.  
 

6.8 I delområde Ib må bebyggelse kun opføres i max. 15 meters højde og max. 2 etager med udnyttet 
tagetage. 
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6.9 I delområde II må bebyggelse kun opføres i max. 8,5 meters højde til bebyggelsens højeste punkt, 
tekniske anlæg såsom tank til varmeforsyningsanlæg må opføres i max. 15 meters højde.  
 

6.10 I delområde IVa og IVb må bebyggelse kun opføres i max. 8,5 meters højde og max. 2 etager med 
udnyttet tagetage.  
 

6.11 I delområde Vb må bebyggelse kun opføres i max. 12,5 meters højde og max. 3 etager med 
udnyttet tagetage. 
 

6.12 Enkelte bygningsdele såsom telemaster, akkumuleringstanke, skorstene og lignende kan gives en 
større højde efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse, dog må højderestriktioner ift. 
lufthavnen som vist på kortbilag B på intet tidspunkt overskrides. 
 

6.13 I delområde Ia og Ib skal mindst 50% af den samlede bebyggelse på hver matrikel opføres med 
gavl i de på kortbilag E angivne facadelinjer mod intern vej og med min. 10 meters afstand til 
læhegn. For grunde der ikke er omfattet af facadelinjer gælder §6.14 og min. 10 meters afstand til 
læhegn. (se principtegning figur 9).  

 
6.14 Bebyggelsen i delområde Ia og Ib skal placeres så den skærmer for indblik til parkering og oplag 

set fra Tømmerup Landsby og Tømmerupvej.  
 

6.15 I delområde II må bebyggelse kun opføres inden for det på kortbilag E viste byggefelt.  
 
 

 

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 
7.1 Bebyggelse i delområde Ia og Ib skal opføres med tøndetag eller saddeltag. Tage må ikke 

udformes som flade tage. Saddeltage må ikke opføres med en taghældning på mere end 45 
grader. Tøndetage må kun udføres så taghøjden (målt fra toppen af facade til toppen af tagrejsning 
se figur 12) ikke overskrider facadehøjden. 
 

7.2 Bygninger skal i delområde Ia og Ib opføres med sort facade og sorte tage samt med hvid stern, 
døre og vinduesrammer. Porte holdes i sort. 
 

7.3 Tage skal i delområde Ia og Ib opføres i sort tagpap eller integrerede solceller. 
 

7.4 Facader skal i delområde Ia og Ib opføres i sortmalede facader i træ eller metal, dog ikke 
aluminium.  
 

7.5 Tekniske anlæg til områdets forsyning i delområde II skal indrammes af en afskærmning i lodrette 
og umalede trælameller. Tag udføres i tagpap eller som grønt tag.  
 

7.6 Ny bebyggelse i delområde III skal følge §§ 7.1-7.4.   
 

7.7 Ny bebyggelse i delområde IVa og IVb skal følge §§ 7.1-7.4.   
 

7.8 Til- og ombygning af eksisterende bebyggelse i delområde III, IVa og IVb skal ske som en 
fortsættelse af den eksisterende bygnings arkitektur og udtryk.  
 
Der må anvendes røde eller gule strøgne mursten, træ, metalplader eller betonelementer til 
facader. Facaden må pudses eller males i hvide, gule eller røde nuancer.  
 
Der må anvendes tagpap, eternit, fibercement eller tegl til tag.  
 

7.9 Til- og ombygninger i delområde Va og Vb skal ske som en fortsættelse af den eksisterende 
bygnings arkitektur og udtryk.  
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Der må anvendes røde strøgne mursten, træ, metalplader til facader.  
 
Facaden må pudses eller males i hvide, gule eller røde nuancer.  
 
Der må anvendes tagpap, eternit, fibercement eller tegl til tag.  
 

7.10 Ny bebyggelse i delområde Va og Vb skal opføres som en fortsættelse af den eksisterende 
bygnings arkitektur og udtryk. Dog må tage udføres uden valm.  
 
Der må anvendes røde strøgne mursten og træ til facader. Facaden må pudses eller males i hvide, 
gule eller røde nuancer. Der må anvendes tagpap, skifer eller tegl til tag. 
 

7.11 Der må ikke i nogen delområder anvendes reflekterende tag- og facadematerialer.  
 

7.12 Solenergianlæg skal i alle delområder integreres i bebyggelsens tagmateriale og må ikke være 
reflekterende.  
 

7.13 I delområde Ia, Ib, III, IVa, IVb, Va og Vb skal varmepumper, klimaanlæg og lignende tekniske 
anlæg inddækkes med samme materialer som resten af facaden.  
 

7.14 Det er i delområde Ia, Ib og II ikke tilladt at opstille flagstænger.  
 

7.15 For delområde Ia, Ib og II gælder at skiltning kun må foregå som facadeskilte på egen grund. Der 
må ikke opstilles fritstående skilte på de enkelte matrikler. Skiltning på facader skal være udført 
som logo i farve og/eller enkeltbogstaver i hvid som i størrelse skal være tilpasset bygningens 
dimensioner og max. udgøre 10 % af den pågældende facade. 

 
7.16 For delområde III, IVa, IVb, Va og Vb gælder at skiltning kun må foregå som facadeskilte på egen 

grund. Der må opstilles ét fritstående skilt på max. 2 meter i højden og 90 cm i bredden på den 
enkelte matrikel. Skiltning på facader skal være udført som logo i farve og/eller enkeltbogstaver i 
hvid som i størrelse skal være tilpasset bygningens dimensioner og max. udgøre 10 % af den 
pågældende facade.  
 

7.17 Ved indkørsel til Ia og Ib og ved vejforgreningen langs de interne veje kan der af 
grundejerforeningen opstilles fælles fritstående henvisningsskilte til vejvisning til de enkelte 
virksomheder. Henvisningsskilte må være max. 160 cm i højden.  

 

§ 8 Ubebyggede arealer og beplantning 
8.1 Den grønne bufferzone syd for Tømmerupvej mod Tømmerup Landsby som vist med grøn signatur 

på kortbilag F, skal fremstå med beplantning med overdrevskarakter i form af enggræs og lavt krat, 
i hjemmehørende arter. Området skal fremstå åbent med max. 10% tilplantning med træer.  
 

8.2 Der skal etableres en trærække langs syd- og nordsiden af Tømmerupvej som vist på kortbilag F. 
Træerne skal beskæres så de fremstår højstammede og sikrer et indkig i området.   
 

8.3 Der skal etableres læghegnsbeplantning i delområde Ia og Ib som vist på kortbilag F. 
Hegnsbeplantningen skal bestå af nytteplanter som hyld, mirabel og æble. 
Hegnsbeplantningen skal fremstå tæt og beskæres så de fastholder en max højde på 15 meter og 
bredde på 5 meter. På begge sider af hegnet reserveres en 2,5 meter bred zone til tilgængelighed i 
forbindelse med pleje. 
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8.4 Ubebyggede arealer på grundene i delområde Ia, Ib og III. skal fremstå i høje græsser, 
blomstrende urter eller vilde markblomster.  
 

8.5 Zonen omkring læhegn, rabatter langs interne veje og vejrabatten langs Tømmerupvej skal fremstå 
i høje græsser, blomstrende urter eller vilde markblomster. 
  

8.6 Den grønne rabat langs interne veje skal indrammes af markerede kanter i træ, sten eller 
cortenstål. Der skal etableres markerede kanter mod interne veje og adgangsveje inde på 
grundene.   
 

8.7 Regnvand indenfor delområde Ia og Ib, ledes til lokal separatkloakering.  
 

8.8 Udbygning af eksisterende regnvandsbassin i delområde II, skal overdækkes og tilplantes med 
egnstypisk hjemmehørende beplantning.   
 

8.9 Terrænregulering over +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må kun foretages med 
kommunalbestyrelsens tilladelse.  
 

8.10 Parkeringsarealer i delområde Ia og Ib skal placeres mod intern vej.   
 

8.11 Parkeringsarealer i delområde II, III, IVa og IVb og skal afskærmes med egnstypisk beplantning 
mod Tømmerupvej.  

 
8.12 Parkeringsarealer til personbiler skal i delområde Ia og Ib etableres som græsarmering.  

 
8.13 Den maksimale belægningsgrad for hver enkelt grund fastsættes til 70% eksklusiv bebyggelse. 

 
8.14 Hegning af ejendomme må kun ske med åbent trådhegn med max 2 meter højde.  

 
8.15 Affald skal håndteres i lukkede containere og afskærmes jf. § 8.17 

 
8.16 Udendørs oplag må ikke placeres ud mod Tømmerupvej og Tømmerup Landsby. Udendørs oplag 

må ligeledes ikke placeres på de ubebyggede arealer i vejrabat eller inden for de 10 meter fra 
læhegn.  
 

8.17 Affaldscontainere og udendørs oplag skal afskærmes. Afskærmning af affaldscontainere og 
udendørs oplag skal udformes i lodrette umalede trælameller eller som levende hegn. 
 

8.18 Campingvogne, beboelsesvogne, både eller lignende må ikke opstilles permanent udendørs inden 
for delområderne. 
 

8.19 Udendørs belysning skal være nedadrettet og skærmet mod omgivelserne. 
 

8.20 Belysning af skilte skal ske som bagudrettet belysning. Skilte må ikke være gennemlyste. 
 

§ 9 Støj 
 

9.1 Støjskærme skal så vidt muligt placeres umiddelbart omkring støjkilder på den enkelte virksomhed.   
 

9.2 Øvrige støjskærme må ikke placeres i ejendomsskel. 
 

9.3 Støjskærme der står frit og ikke som i §9.1 skal etableres som begrønnede vægge eller være 
transparente.     
 

9.4 Der må ikke etableres støjvolde i nogle delområder.  
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9.5 Jf. 'Bekendtgørelse om landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør 

Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup’ må der 
indenfor lokalplanen kun etableres ikke-støjfølsomt erhverv. Støjzoner jf. bilag B skal overholdes. 
 

9.6 Tilbygninger på over 40 m2 på eksisterende støjfølsom bebyggelse/boliger må ikke finde sted 
 

9.7 Bygningsændringer og tilbygninger op til 40 m2 på eksisterende støjfølsom bebyggelse/boliger kan 
tillades, når de er i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. 
 

§ 10 Ledningsanlæg 
10.1 Alle ledninger skal fremføres som jordkabler.  

 

§ 11 Aflysning af lokalplaner og servitutter 
11.1 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan 60, 62 og 98. 

 
11.2 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan 56, 69 og 92 for den del, der er omfattet af 

denne lokalplan.  
 

11.3 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses følgende deklarationer delvist: 

Matr. Ejerlav Nummer Titel Omfang af aflysning 

2alv  

Tømmerup By, 

Tårnby 

02.05.1901 

902342-12 

Dok om forbud mod bryggerivirksomhed mv 

Landsarkivnr. Y 614 Pkt 4 

2f 

Tømmerup By, 

Tårnby 

02.05.1901 

0-12 

Dok om forbud mod bryggerivirksomhed mv 

Landsarkivnr. Y 614 pkt 4 

2alp 

Tømmerup By, 

Tårnby 

02.05.1901 

902339-12 

Dok om forbud mod bryggerivirksomhed mv 

Landsarkivnr. Y 615 pkt 4 

23f 

Tømmerup By, 

Tårnby 

03.02.1916 

902442-12 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv Landsarkivnr.  

AB 40/1916 pkt 5 

23g 

Tømmerup By, 

Tårnby 

01.03.1917 

902443-12 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv Landsarkivnr. AB 

116 Pkt 4 

23d 

Tømmerup By, 

Tårnby 

20.08.1914 

902440-12 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv Landsarkivnr. AC 

402/1914 pkt 6 

23e 

Tømmerup By, 

Tårnby 

29.07.1915 

902441-12 

Dok om bebyggelse, benyttelse mv Landsarkivnr. AB 

252 pkt 5 

 
 

§ 12 Forudsætning for ibrugtagelse  
12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: 

- Bebyggelse er tilsluttet Tårnby Kommunes vand- og spildevandsforsyning 
- Bygherre har dokumenteret, at kravene til bebyggelsens støjisolering er overholdt, herunder at 

der i delområderne Ib, III, Va og Vb indenfor støjrestriktion 70-75 dB jf. Fingerplan 2019 kort T2 
skal etableres støjafskærmning af udearealer på min. 5 dB.  

- Der er i det opfang det er nødvendigt er etableret støjafskærmning af bebyggelse. 
- Der til den enkelte bolig eller virksomhed er anlagt parkering, jf. § 5.6. 
- CPH er blevet hørt ift. det kommende byggeri.  
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§ 13 Grundejerforening 
13.1 Samtlige ejere af ny udstykkede grunde til erhvervsformål i delområde Ia og Ib har pligt til 

medlemskab af grundejerforeningen. 
 

13.2 Alle øvrige grundejere inden for lokalplanområdet har ret til medlemskab af nævnte 
grundejerforening.  
 

13.3 Grundejerforeningen skal forestå drift af private fællesveje og stier i lokalplanområdet.  
 

13.4 Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af læhegn og grønne rabatter, bufferzone 
mod Tømmerup Landsby efter en af forsyningen og kommunalbestyrelsen godkendt plejeplan.   
 

13.5 Grundejerforening skal forestå fælles skiltning ved indkørsel og intern vejforgrening, der viser vej til 
de enkelte virksomheder.   
 

13.6 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Tårnby Kommunes Kommunalbestyrelse.  

 

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger 
14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må 

ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser jf. planlovens § 18.  
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører 
ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.  

 
Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til planlovens § 19 kan 
Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen.  

 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny 
lokalplan. 
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VEDTAGELSESPÅTEGNING 

 

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. august 2022 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 152. 
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