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FORUDGÅENDE OFFENTLIG HØRING OM 
PLANLÆGNING AF OMRÅDE VED AMAGER 
LANDEVEJ 223-247 
Hermed indkalder Tårnby Kommune til idéer og forslag i forbindelse med en kommende planlægning for 

Amager Landevej 223-247, rammeområde 1.A05 i Kommuneplan 2021 – 2033 

Baggrund 
Asfalt- og tagpapfabrikken Icopal, har nedlagt sin produktion, og er blevet solgt til Flyverbyen ApS, der 

ønsker at omdanne erhvervsgrunden til blandet erhvervsområde med rekreative aktiviteter, som navngives 

Flyverbyen.  

Inden vi i kommunen går i gang med planlægningen, vil vi gerne høre dine kommentarer og forslag til 

planlægningen, som omfatter området markeret med blå streg på nedenstående kortudklip. 

 
  



 

2 
 

LOVGRUNDLAG 
Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.A05, blandet bolig og erhverv, med 

nedenstående rammebestemmelser. Etablering af et nyt erhvervsområde med blandede erhvervsfunktioner 

og rekreative tilbud, forudsætter at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Nedenfor ses 

den gældende ramme, 1.A05. 

Gældende rammebestemmelser 

1.A05, Maglebylilleområdet 

Generel anvendelsestekst Blandet bolig og erhverv 
Zone Byzone 
Maks. andel af arealet, som må bebygges, % 50 
Bygningers maks. rumfang pr. areal, m³/m² 3 
Maks. bygningshøjde 8,5 
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier 

Blandet bolig og erhverv 

Zonenotat Den sydlige del af området er beliggende i landzone 
 

Forudgående offentlig høring i 4 uger  

Ændringen af rammebestemmelserne til at omfatte en bredere erhvervsmæssig anvendelse, kræver, at 
Tårnby Kommune indkalder ideer og forslag inden det videre arbejde med et kommuneplantillæg 
påbegyndes, jf. Planlovens § 23C.  

BESKRIVELSE AF FLYVERBYEN 
D. 6. september 2022 besluttede Bygge- og Ejendomsudvalget, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for 
Amager Landevej 223-247. Lokalplanen skal bl.a. give mulighed for, at området kan anvendes til sport, fritid 
og kulturelle aktiviteter. Samtidig gav udvalget mulighed for, at der kunne meddeles midlertidig dispensation i 
3 år til, at flere bygninger på ejendommen kunne tages i brug til forskellige formål, inden for erhverv, sport, 
fritid og kulturelle aktiviteter. Dette var f.eks. padel tennis, bouldering (klatring), catering, værksted, fitness og 
mikrobryggeri. 

Ejendommen er på 79.908 m2, hvor der er registeret 16.540 m2 erhvervsbyggeri fordelt på 42 bygninger.  
Den nuværende lokalplan giver mulighed for, at der kan være erhverv på ejendommen. Visionen med 
Flyerbyen er, at området skal indeholde en blanding af lettere erhverv, så som håndværk, værksted og 
kontor, samt at der også kan være sport, fritid og kulturelle aktiviteter. 

Send dine bemærkninger 
Hvis du har bemærkninger til ændring af anvendelsesmulighederne inden for det pågældende område, skal 
du skrive til Tårnby Kommune senest den 1. februar 2023. Du kan skrive til os på plan@taarnby.dk.     
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BORGERINFORMATIONSMØDE 
Som en del af forhøringen afholder ejeren af Amager Landevej 223-247 et borgerinformationsmøde om 

projektet. Her kan du få mere at vide og stille spørgsmål til projektet. Tårnby Kommune deltager også i 

mødet. 

Mødet afholdes torsdag d. 26. januar 2023 kl. 17-19 på Amager Landevej 223-247 i bygning 21, 

markeret med rødt neden på næste side. 

Tilmelding til mødet skal ske på tine@bangerhverv.dk.  

 

Bygning 21 er markeret med rødt. Rute fra hovedindgang er markeret med orange. 

DET VIDERE FORLØB 
Tårnby Kommune behandler alle indkomne bemærkninger. Herefter bliver der taget stilling til, om hvordan 

planlægningen for de ønskede anvendelser og funktioner på området kan indpasses i området. Du vil først 

modtage svar på din henvendelse efter den politiske behandling.  

Når kommunen har lagt sig fast på et forslag til planlægningen for ved Amager Landevej 223-247, bliver 

forslaget sendt ud i endnu en offentlig høring. Denne gang i form af et forslag til en lokalplan og et tillæg til 

Kommuneplanen. I lokalplanforslaget kan du se, hvilke bestemmelser Tårnby Kommune foreslår, skal gælde 

for et fremtidigt byggeri i området.  

Lokalplanforslaget bliver sendt ud i en særskilt høring på minimum 4 uger.  
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