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1 Indledning 

Tårnby Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for en tidli-
gere fabriksgrund for Plydsfabrikken, kaldet Plyssen. Lokalplanen fastlægger de nærmere rammer for 
boligbebyggelsen på stedet. 

Planerne skal muliggøre nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af etageboliger og tilhø-
rende fællesarealer og -faciliteter.  

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderings-
lovens § 8, stk. 1 /1/. 

Miljørapporten for lokalplanen og kommuneplantillægget er gennemført samtidig med udarbejdel-
sen af planerne, således at resultaterne af vurderingen kan få indflydelse på planernes endelig ud-
formning. Dermed er miljøvurderingen medvirkende til at sikre, at miljøhensyn integreres i lokalpla-
nen og kommuneplantillægget. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Boligorganisationen Tårnby-
huse’s forslag til opførelse af etagebyggeri med familieboliger og ældreegnede boliger. 

Lokalplanen omfatter området mellem Amager Strandvej, Bøjlevej, villaområdet på Søvænget og 
Saltværksvej. Området omfatter et areal på 17.403 m². Lokalplanen skal muliggøre en samlet udvik-
ling af området til et nyt attraktivt boligområde i tilknytning til Kastrup Strandpark.  

Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligområde bestående af punkthuse i op til 7 etager og boliger 
indrettet i et plan. Bebyggelsen indrettes med grønne, åbne og attraktive friarealer i tilknytning til 
Kastrup Strandpark.  

Projektet kan ikke rummes under Lokalplan 112 ”Øresundsparken” samt Kommuneplantillæg nr. 9, 
hvorfor Tårnby Kommune har udarbejdet Forslag til lokalplan 153 Plyssen og medfølgende kommu-
neplantillæg, der ligger til grund for denne miljørapport. 

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der i afgrænsningsnotatet foretaget en afgrænsning af 
miljøvurderingens omfang, hvor miljørapportens overordnede indhold er fastlagt. Afgrænsningen har 
været i høring hos berørte myndigheder i perioden 8. april 2022 – 22. april 2022. 
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Figur 1-1: Afgrænsning af lokalplanområde og tillæg til kommuneplan.  

Formålet med miljøvurderingen er at: 

• Undersøge de mulige miljøpåvirkninger inden opførelse af boligerne 
• Inddrage offentligheden 
• Beskrive, hvordan projektet tilpasses, så væsentlige miljøpåvirkninger undgås, forebygges, redu-

ceres, eller hvordan der kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås 
(afværgeforanstaltninger). 
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2 Ikke-teknisk resumé  

Miljøvurderingen i denne miljørapport vedrører forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantil-
læg som fastlægger de nærmere rammer for planområdets anvendelse. Lokalplanen er udarbejdet 
på baggrund af et ønske om opførelse af boligbebyggelse på Plyssen. 

Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for nærmere beskrevet boligbebyggelse er 
udarbejdet af Tårnby Kommune. 

Lokalplanen fastlægger de nærmere rammer for planområdets anvendelse. 

2.1 Alternativer 

Miljørapporten gennemføres med udgangspunkt i ét hovedforslag uden alternativer. Alternativer har 
således ikke været en del af udarbejdelsen af miljørapporten. Der er indarbejdet mindre justeringer, 
som ikke vurderes som reelle alternativer eller som ikke er væsentlige for vurderingen. 

2.2 Referencescenarie 

Referencescenariet er den situation, hvor planerne ikke gennemføres. Dette scenarie kaldes også  
0-alternativet. Planforhold sammenlignes med referencescenariet for at vurdere de fremtidige miljø-
forhold, hvis planerne ikke gennemføres. Ved sammenligning med referencescenariet, sammenlignes 
med den forventede fremskrivning af områdets aktuelle miljøforhold.  

Referencescenariet er i denne miljørapport således den aktuelle miljøstatus, hvor området forbliver 
delområde X, som defineret i lokalplan 112 Øresundsparken. Dette betyder, at eksisterende bebyg-
gelse og funktioner bevares eller kun ændres lidt. 

2.3 Vurdering af miljøpåvirkning 

I de følgende afsnit beskrives de miljøpåvirkninger, som vedtagelse af plangrundlaget kan medføre.  

De behandlede miljøfaktorer er udpeget i afgrænsningsnotat efter vurdering af væsentlighed og rele-
vans. 

2.3.1 Landskabelig værdi 

Planområdet har jf. gældende planer ikke særlige landskabelige værdier.  

Der står to store træer nordvest for parkeringsarealet. Disse er omfattet af Tårnby Kommunes Træ-
politik 2019. Tårnby Kommune ønsker at træerne enten bevares eller erstattes af nye af samme 
slags.  

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på den landskabelige værdi vurderes at være po-
sitiv ved gennemførelse af planerne, idet lokalplanen ikke medfører en fældning af træerne samtidig 
med, at den åbner mulighed for udvikling af friarealerne med naturligt hjemmehørende træer for 
fremme af biodiversiteten.  

2.3.2 Jordforurening 

Lokalplanområdet er et tidligere industriareal, der er forurenet i et ukendt omfang. Der er gennem-
ført en orienterende forureningsundersøgelse, der tyder på, at forureningen er moderat, og at afvær-
geforanstaltninger kan gennemføres ved sikring af boligerne mod afdampning til indeklimaet og ved 
jordpåfyldning, der sikrer, at beboerne ikke eksponeres for skadelige stoffer ved kontakt med jorden. 
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Det vurderes, at det ved gennemførelse af en række tiltag kan sikres, at beboere ikke udsættes for 
farlige stoffer.  

Ved gennemførelse af lokalplanen forhindres det, at forureningen kan udsætte beboerne for kontakt 
med skadelige stoffer. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på forureningen vurderes at være positiv ved gen-
nemførelse af planerne, idet forureningen afskæres og dermed hindrer den fremtidige eksponering 
for de skadelige stoffer. 

2.3.3 Overfladevand 

Lokalplansforslaget vil medføre behov for håndtering af tagvand og overfladevand. Forureningsfor-
hold kan påvirke valg af løsning for bortledning af regnvand og sikring af tilbageholdelseskapacitet. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på bortledning af overfladevand vurderes at være 
positiv ved gennemførelse af planerne, idet bortledning herefter sker til separatsystem, og fordi der 
etableres kapacitet til en tilbageholdelse af regnvand, således at kloaksystemet ikke overbelastes 
med risiko for udledning af urent spildevand til recipient. 

2.3.4 Støj og trafik 

Der er foretaget beregninger af vejstøj på de kommende facader på boligerne. Beregningerne bygger 
på fremskrivning af aktuelle trafiktal og viser, at der på dele af facaderne er overskridelser af Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdi på Lden = 58 dB. På facaden/overfladen af den eksisterende byg-
ning ved krydset mellem Amager Strandvej og Saltværksvej er støjniveauet over 73 dB. 

For at kunne opføre boliger vil det være en forudsætning, at Tårnby Kommune tillader overskridelser 
af den vejledende grænseværdi for vejstøj på Lden = 58 dB. 

Ved overskridelser af støjgrænserne på bygningernes facader skal det sikres, at kravene til det inden-
dørs støjniveau overholdes i boligernes sove- og opholdsrum. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på støjforholdene vurderes at være negativ ved 
gennemførelse af planerne, idet støjpåvirkningen er af et sådant omfang, at boligerne skal sikres mod 
støjpåvirkning, mens der kan etableres udendørs opholdsarealer, der ikke vil være udsat for ikke ac-
ceptabel støj. Klimatiske faktorer 

Lokalplanområdet er følsomt over for oversvømmelser ved stormflod og ekstremregn. Terrænet for-
ventes ikke hævet, men kan hæves op til 0,5 m. Det forventes, at gulvkoten hæves i forhold til terræn 
for at møde krav om ventilation for sikring af indeklima, hvilket også vil sikre bygningerne mod ind-
trængning af vand.  

Lokalplansforslaget ændrer ikke på eksisterende beskyttelsesniveau.  

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget har neutral virkning på en stormflodssikring og 
sikring mod regnhændelser. Ved en eventuel hævning af terræn, skal naboer sikres mod afstrømning 
fra lokalplanområdet. 

2.3.5 Kulturarv 

Bebyggelsen i lokalplanområdet omfatter ikke bygninger med en nærmere bestemt bevaringsværdi. 
Det er imidlertid en politisk prioritering at bevare arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i 
nærværende lokalplan. Dette vurderes mødt ved bevarelse af forhuset samt ved at overføre særlige 
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arkitektoniske udtryk til det nye byggeri, og nedrive bygninger der ved stand eller design ikke vurde-
res at kunne anvendes inden for lokalplansforslagets målsætninger. 

Planen forudsætter nedrivning af bygninger, der ikke har en værdi, der kan udnyttes i planen.  

Særlig arkitektonisk værdi tillægges vævehallens længdefacader med savtakker skabt af shedtaget 
samt farvespillet mellem rødbrun og gul i murværket. 

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget i væsentligt omfang sikrer en videreførelse af 
de oprindelige arkitektoniske udtryk for den tidlige industrialisme i lokalområdet. Den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på kulturarven vurderes at være positiv ved gennemførelse af planerne. 

2.3.6 Ressourcer og affald 

Nedrivning kan påbegyndes, når lokalplan er vedtaget. Det er en målsætning i planen at bevare det 
oprindelige forhus, der således vil kunne genanvendes til erhvervsformål. Den øvrige bygningsmasse 
kan nedrives og nedknuses med henblik på genanvendelse til andre formål og i anden sammenhæng. 
Før nedrivning skal bygningerne saneres ved, at materialer og maling, der indeholder miljøskadelige 
stoffer fjernes og bortskaffes før nedknusning og/eller genbrug.   

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved nedrivning vurderes at være neu-
tral ved gennemførelse af planerne, idet bygninger og bygningsmaterialer kan genanvendes. 

2.3.7 Visuel effekt 

Der er til lokalplansforslaget udarbejdet skyggediagrammer for hovedforslaget samt eksisterende be-
byggelse, hvorefter der på den baggrund er foretaget en vurdering af, hvorvidt der opstår væsentlige 
skyggegener forår og sommer ved realisering af lokalplanen.  

Det vurderes, at lokalplansforslaget ikke forringer oplevelsen af skyggeforhold for naboerne nord for 
lokalplanområdet. Det er endvidere vurderingen, at en kommende bebyggelse ikke vil hindre udblik 
fra beboelserne på Saltværksvej 19A – 25A over Øresund, idet dog man vil se horisonten brudt af de 
højeste bygninger. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige visuelle effekt af lokalplansforslaget vurderes ubetydeligt ne-
gativ eller neutral/ingen virkning. Påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for 
disse ved implementering af planerne. 

3 Proces og metode  

I dette kapitel beskrives miljøvurderingsprocessen, rapportens indhold og den metode, rapporten er 
udarbejdet efter. 

3.1 Læsevejledning 

Kapitel 1-3 indeholder de indledende beskrivelser af baggrunden for miljørapporten, herunder et 
ikke-teknisk resumé i kapitel 2, der skaber overblik over miljørapportens indhold og kan læses alene 
uden teknisk indsigt. 

Kapitel 4 beskriver de planer, der gælder for området Plyssen, og som skal inddrages, når udviklingen 
af området planlægges, samt relevante planer for de tilgrænsende områder.  
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Kapitel 5 er en beskrivelse af forslaget til lokalplan samt en beskrivelse af referencescenariet, der er 
en beskrivelse af områdets udvikling, som beskrevet i den nuværende lokalplan 112 "Øresundspar-
ken” samt Kommuneplantillæg nr. 9. 

Kapitel 6 beskriver de fysiske konsekvenser af lokalplansforslaget, og kapitlerne 7-14 behandler væ-
sentlige miljøfaktorer, der er fremkommet ved afgrænsningsnotatet udarbejdet af Tårnby Kommune 
og vedlagt i bilag 1.   

Hvert fagkapitel (7-14) indeholder en beskrivelse af planforslagenes forventede virkninger for den 
udpegede miljøfaktor. Alle fagkapitler har samme opbygning og indeholder som udgangspunkt en 
vurdering opbygget ved følgende afsnit: 

• Sammenfatning 
• Forudsætning og metode 
• Miljømål og myndighedskrav 
• Eksisterende forhold  
• Referencescenarie 
• Planforslagets virkninger efter implementering 
• Kumulative effekter 
• Afværgeforanstaltninger 
• Overvågning 

Kapitel 15 og 16 er en opsamling og konklusion på miljørapporten, herunder en oversigt over eventu-
elle mangler ved vurderingsgrundlaget. Kapitel 17 indeholder en oversigt over de referencer, der ind-
går i rapporten. 

3.2 Proces 

Planer, der fastlægger rammerne for bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, kan kun realiseres med baggrund i en såkaldt miljørapport. Reglerne fremgår af 
miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021 /1/. 

Tårnby Kommune har afgjort, at udviklingen af Plyssen er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, 
punkt 10b: Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. 

Lokalplanen er derfor screenet i henhold til miljøvurderingsloven ved anvendelse af de relevante kri-
terier, der er indeholdt i lovens bilag 3. 

Da det på baggrund af screeningen ikke kan afvises, at planforslagene fastlægger rammer for projek-
ter, der kan have en væsentlig miljøpåvirkning, er der truffet beslutning om, at der skal udarbejdes 
en miljørapport. Der er den 4. 4. 2022 udarbejdet en afgræsning for miljørapportens indhold. Afgræs-
ningen fastlægger de miljøfaktorer, der forventes at kunne opleve en væsentlig miljøpåvirkning. 
Disse miljøfaktorer behandles i miljørapporten.  

Udkast til afgrænsningen har været i høring hos berørte myndigheder, jf. §32 stk. 3 nr. 1, hvorefter 
Tårnby Kommune har udarbejdet et endeligt afgrænsningsnotet indeholdende en afgørelse om at: 
”Der skal udarbejdes en miljørapport, da flere elementer i planen muligvis vil påvirke miljøet væsent-
ligt, herunder skal det undersøges, om der er lys/skyggeforhold i forhold til naboer, om der kan for-
ventes støjgener, og om der er en særlig risiko for oversvømmelse som følge af klimaforandringer.”  

I afgrænsningsnotatet er miljørapportens overordnede emner således fastlagt og der gennemgås 
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følgende miljøfaktorer; Landskabelig værdi, Jordforurening, Overfladevand, Støj og trafik, Klimatiske 

faktorer, Kulturarv, Ressourcer og affald og Visuel effekt..  
 

Miljørapporten er offentliggjort sammen med lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg.  

3.3 Videre forløb 

På baggrund af planforslagene, miljørapporten og de indkomne høringssvar fra den offentlige høring 
fremlægges de endelige planforslag til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.  

Ikrafttrædelse af lokalplanen sker ved offentliggørelse af den endelige plan. Samtidig offentliggøres 
en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøvurderingen og indkomne høringssvar 
er taget i betragtning. 

Evt. planlagt overvågning af miljømæssige konsekvenser af planen gennemføres på baggrund af ved-
tagelse i kommunalbestyrelsen. 

 
Figur 3-1: Oversigt over processen for miljøvurdering af planer og programmer. LBK nr. 1976 af 27/10/2021. 
4) Procesoplysninger offentliggøres tidligst muligt 
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3.4 Miljøvurderingens indhold og metode 

Miljøvurderingen af forslaget til lokalplan og medfølgende kommuneplantillæg beskriver de miljø-
mæssige konsekvenser, når planerne er fuldt implementeret. Vurderingen er foretaget på det detal-
jeringsniveau, som bestemmelserne i planforslagene muliggør.  

Forud for miljøvurderingen er der i afgrænsningsnotatet (bilag 1) foretaget en fastlæggelse af, hvilke 
miljøfaktorer der er relevante for nærværende planforslag. Det er på det grundlag fundet relevant at 
vurdere planens indvirkning på følgende miljøfaktorer: 

• Landskabelig værdi 
• Jordforurening 
• Overfladevand 
• Støj og trafik 
• Klimatiske faktorer, risiko for oversvømmelse og effekt af ekstreme regnhændelser 
• Kulturarv 
• Ressourcer og affald 
• Visuel effekt, herunder skyggeforhold og indblik 

For hvert emne er den eksisterende viden om de aktuelle forhold beskrevet, og hvor det er relevant, 

er der beskrevet gældende planer, som fastsætter de fremtidige rammer for det pågældende emne. 

Herefter er foretaget en vurdering af, hvordan de aktuelle eller planlagte forhold potentielt kan blive 

påvirket af planernes gennemførelse. De potentielle påvirkninger er kategoriseret efter følgende 

skala: 

• Positiv virkning: Planerne afstedkommer en sådan virkning for det pågældende miljøemne, at 

der er tale om forbedrede forhold for dennes tilstand. 

• Ubetydeligt negativ eller neutral/ingen virkning: Der forventes ikke at være nogen virkning på 

miljøet. Påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse ved implemente-

ring af planerne. 

• Mindre negativ virkning: Virkningen vil kunne erkendes, men i en grad hvor det er usandsynligt, 

at afværgende eller kompenserende foranstaltninger er nødvendige. 

• Moderat negativ virkning: Virkningen vil være mærkbar i en grad, hvor afværgende eller kom-

penserende foranstaltninger bør overvejes. 

• Væsentlig negativ virkning: Virkningen anses for så alvorlig, at man bør overveje at ændre pla-

nerne eller sikre, at der gennemføres afværgende foranstaltninger for at mindske virkningen. 

Der knytter sig specifikke metoder til vurderingen af konsekvenser for de enkelte emner eller miljø-
faktorer. Disse er beskrevet i de enkelte afsnit for de specifikke emner. 

Som baggrund for miljørapporten er der udarbejdet visualiseringer, som indgår helt eller delvist i 
denne rapport. Anvendte materialer og rapporter fremgår af kapitel 17 Referencer. 
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4 Planforhold i projektområdet  

Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de planer, der gælder for det område, som er inde-
holdt i lokalplansforslaget og tilhørende kommuneplantillæg.  

Kapitlet er opbygget sådan, at det starter med de mest overordnede planer, hvorefter der zoomes 
ind på mere lokale planer. Kapitlet er således opbygget som en tragt, hvor man starter på regionalt 
niveau, derefter kommunalt niveau og til sidst på lokalt niveau. 

4.1 Sammenfatning 

4.2 Landsplan 

Området er omfattet af Fingerplan 2019 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning fra 
marts 2019 /2/. Fingerplanen har til formål at sikre, at kommuneplanlægning i hovedstadsområdet 
sker på grundlag af en vurdering af udviklingen af hovedstadsområdet som helhed.  

Udvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner skal ske inden for den eksisterende byzone 
og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Det er således i Fin-
gerplanen, at de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens planlægning fastlægges. 

Projektområdet er omfattet af det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) og er derfor under-
lagt retningslinjer, som angives af planens § 6 om kommuneplanlægningen i det indre storbyområde. 
Det betyder bl.a., at der stilles krav til kommuneplanlægningen i forhold til placering af byfunktioner, 
stationsnærhed, placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav mv.  

Kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal som udgangspunkt foregå i den eksisterende 
byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Lokalplanområdet 
ligger i eksisterende byzone og 500 m fra metrostation og opfylder således begge krav. 

En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkning. Formålet skal fastlægge 
den planlægningsmæssige begrundelse. 

Tilvejebringelse af en lokalplan før nedrivning af ‘større’ bebyggelse mv. følger af planlovens § 13, 
stk. 2. Lokalplankataloget i § 15, stk. 2, indeholder ikke særskilte bestemmelser om nedrivning. Der er 
ikke tale om noget, der skal reguleres i lokalplanen, men lokalplanen skal indeholde en tilstrækkelig 
redegørelse for, hvad det drejer sig om, og en bestemmelse om, hvad der agtes nedrevet. 

4.3 Zonestatus 

Lokalplanen ligger i et område omfattet af både byzone og af kystnærhedszone. 

Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt og ikke planlagt bebyggelse og anlæg i 
det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem 
kommune- og lokalplanlægningen. Planlovens bestemmelser om zoneinddeling fremgår af lovens 
kap. 7 § 34 [LBK nr. 1157 af 01/07/2020]. 

Planlovens § 5b fastsætter generelle bestemmelser for planlægningen for kystnærhedszonen. Kyst-
nærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkan-
ten og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer.  
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Området ligger i den kystnære del af byzonen, og der skal derfor i lokalplanen redegøres for den visu-
elle påvirkning af det planlagte i forhold til byggehøjde og volumen samt infrastrukturmæssigt i for-
hold til offentlighedens adgang til kysten. 

4.4 Kommuneplan 2021-33 

Området er omfattet af Tårnbys Kommuneplan 2021-33. Kommuneplanen forventes godkendt af 
kommunalbestyrelsen 21. juni 2022.  

Kommuneplanen indeholder de overordnede visioner for byudviklingen i Tårnby som ”Muligheder-
nes By”. 

I Kommuneplan 2021-33 er området udlagt til boliger.  

4.4.1 Tårnby Kommuneplanstrategi 2019 

Kommuneplanen skal ses i sammenhæng med Tårnby Kommunes Planstrategi 2019. 

Tårnby Kommunes Planstrategi 2019 er en samlet vision for udviklingen af byen. I planstrategien 
præsenteres visioner og ambitioner for, hvordan Tårnby Kommune fortsat udvikles og styrkes som 
”Mulighedernes Kommune”. 

Kommuneplanstrategien er bygget op med et afsnit om byens udvikling fordelt på 9 værdier:  
 

• Gode rammer for hverdagslivet  
• Borgerinddragelse  
• Bevare eksisterende kvaliteter  
• Udnytte eksisterende resurser bedre  
• Fysisk miljø af høj kvalitet  
• Bidrage til en regional udvikling  
• Stabilitet i lokalsamfundet  
• Skabe fysisk, mental og funktionel adgang  
• Arbejde for en bæredygtig udvikling 

Planstrategien fokuserer bl.a. på omdannelse af erhvervsområder til boligformål. ” I omdannelsen 
skal der skabes attraktive bykvarterer, med høj by- og boligkvalitet”, hedder det. 

4.4.2 Tårnby Kommunes Klimakommunestrategi. Handlingsplan 2019-2020 

Tårnby Kommune har defineret retningslinjer for klimatilpasning i forhold til nedbør, højvandsstig-
ning og stormflod. 

I nye lokalplaner skal det undersøges, om der er mulighed for at indarbejde tiltag til lokal afledning 
og/eller udnyttelse af regnvand.  

Lokalplanområdet ligger inden for område med høj risiko for oversvømmelse. Der skal som følge 
heraf udarbejdes beredskabsplaner og/eller risikostyringsplaner for oversvømmelser med havvand.  

4.4.3 Tårnby Kommunes Skybrudsplan 2017 

Planen omfatter etablering af skybrudstunnel under Saltværksvej, benævnt skybrudsløsning 1. Løs-
ningen er efterfølgende opgivet. 
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4.4.4 Tårnby Kommunes Spildevandsplan 2015-2027 

I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold, planlagte aktiviteter i planperioden 2015-
2020 samt forventede aktiviteter i perspektivperioden 2021-2027. 

Spildevandsplanen har til formål at sikre, at målsætningerne fra Statens Vandområdeplaner opfyldes, 
dvs. at målsætninger for kystvandene Øresund og Køge Bugt sikres. 

Vedtagelsen af nye lokalplaner kan medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen som 
følge af ændrede belastningsforhold. 

4.4.5 Tårnby Kommunes træpolitik 2019 

Tårnby Kommune har formuleret en træpolitik, der sigter mod at prioritere både nye og sunde, eksi-
sterende træer i kommunen for at sikre, at kommunen bliver ved med at opleves som en grøn by. 

Eksisterende sunde træer skal så vidt muligt bevares og kan kun fældes, hvis de erstattes af nye. 
Samtidig tilstræbes en artsdiversitet med et maksimum på 15 % af en art. 

4.5 Lokalplan  

4.5.1 Lokalplan 112 

Nærværende lokalplan omfatter et område, som på nuværende tidspunkt dækker en del af gæl-
dende Lokalplan 112. 

Lokalplan nr. 112 er opdelt i 11 delområder (I - XI), hvoraf Plyssen udgør delområde X. Alle delområ-
der sigter mod udvikling af det oprindelige industriområde til boliger. Særligt for delområde X gælder 
det, at der ved ændringer til boligformål skal udarbejdes en ny lokalplan. 

4.5.2 Servitutter 

Der er flere servitutter på lokalplanområdets matrikler. Nærværende lokalplanforslag forudsætter 
aflysninger af servitutter, der strider mod lokalplansforslaget. 

5 Hovedforslag og referencescenarie 

5.1 Hovedforslag 

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg omfatter et areal på 17.403 m2 i Kastrup. Planen omfat-
ter matr. 5b og 5d, Kastrup by, Kastrup. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1. 
A07 Plyssen, som udlægger området til blandet bolig og erhverv med fysisk miljø af høj kvalitet. 

Bebyggelsesprocent fastsættes til maks. 90 og byggehøjden til maks. syv etager. 
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Figur 5-1: Oversigtskort over området omfattet af lokalplansforslaget. 

Lokalplanens formål er at muliggøre en omdannelse af det tidligere erhvervsområde mellem Bøjlevej, 
Saltværksvej og Amager Strandvej til et attraktivt boligområde med etageboliger og åbne, grønne 
uderum samt at udnytte eksisterende bygninger til nye formål. 

Planen skal muliggøre etablering af boligbebyggelse i op til syv etager med familieboliger og ældreeg-
nede boliger med tilhørende fællesfaciliteter såsom fælleslokaler, overdækket cykelparkering, af-
faldshåndtering samt rekreative opholdsmuligheder og lignende. 

5.2 Tillæg til kommuneplan 2021-2033 

Da der ønskes en bebyggelsesprocent på maksimalt 90 %, og en maksimal bygningshøjde på 7 etager 
svarende til ca. 24 meter ved eksisterende terræn, er der udarbejdet et forslag til tillæg til kommune-
planen med nye rammer for områdetyperne.  

5.3 Referencescenariet  

Referencescenariet er den situation, hvor planerne ikke gennemføres. Dette scenarie kaldes også 0-
alternativet. Referencescenariet til lokalplansforslaget er gældende lokalplan 112. 

Planforhold sammenlignes med referencescenariet for at vurdere de fremtidige miljøforhold, hvis 
planerne ikke gennemføres. Ved sammenligning med referencescenariet, sammenlignes med den 
forventede fremskrivning af områdets aktuelle miljøforhold.  

Referencescenariet er i denne miljørapport således den aktuelle miljøstatus, hvor området er vedta-
get til udvikling som beskrevet i den gældende lokalplan 112. I princippet er der tale om bevaring af 
de eksisterende bygninger, som anvendes til formål svarende til de aktuelle anvendelser med gokart-
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bane, lager, paintball mv., idet lokalplan 112 foreskriver udarbejdelsen af en ny lokalplan for Plyssen 
for at muliggøre nedrivning.  

Før nedrivning af eksisterende bebyggelse og ved nybyggeri, forudsættes vedtagelsen af en supple-
rende lokalplan, der fastsætter bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden. Indtil vedta-
gelse af en supplerende lokalplan for delområdet kan der foretages ombygning og mindre tilbygning 
til den eksisterende bebyggelse. 

6 Området og planforslagenes fysiske konsekvenser 

I dette kapitel beskrives det område, som planforslagene omfatter (planområdet) og de omkringlig-
gende tilgrænsende områder. Efterfølgende beskrives planforslagenes fysiske konsekvenser. 

6.1 De omkringliggende områder 

Planområdet grænser mod øst op til Kastrup Strandpark, hvis udnyttelse er nærmere fastsat i lokal-
plan 34. Mod nord, vest og syd grænser lokalplanområdet op til boligbebyggelse. 

Mod syd ligger siden 1992 en boligbebyggelse på den tidligere fabriksgrund for Flensburg og Seb-
below, der ligesom Plyssen engang var væveri. Vest for denne ligger en etageboligbebyggelse på Sø-
vang Alle. Denne er opført 1918. 

Vest for lokalplanområdet adskilt af metrolinjen og Bøjlevej ligger et område med villaboliger opført 
omkring 1940. Der er ikke fastsat lokalplan for dette område. 

Mod nord grænser lokalplanområdet op til et villakvarter på Søvænget. Villaerne er her opført i før-
ste halvdel af 1930’erne. Området er omfattet af lokalplan 112. 

6.2 Fysiske miljøkonsekvenser af forslag til kommuneplantillæg 

Vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for at kunne vedtage og implementere en 

ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre boligbebyggelse og dagligvarebutik. 

Kommuneplantillægget giver ikke større rammer end den tilhørende lokalplan for Plyssen og vurde-

res ikke i sig selv af have egentlige fysiske miljøkonsekvenser. 

6.3 Fysiske miljøkonsekvenser af forslag til lokalplan 

Lokalplansforslaget giver mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse og etablering af etageboli-
ger med tilhørende fællesfaciliteter ved nyopførelse og ændret anvendelse af dele af eksisterende 
bebyggelse og dagligvarebutik. 

7 Landskabelig værdi 

Planområdet har jf. gældende planer ikke særlige landskabelige værdier. Dog står der to store træer 
på området, som er omfattet af Tårnby Kommunes Træpolitik 2019. Træerne kan blive påvirket af 
projektet, således som begrundet i afgrænsningsnotatet, hvorfor de som landskabselement behand-
les i miljørapporten. 
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7.1 Sammenfatning 

Lokalplanområdet rummer et mindre grønt område med græs og enkelte træer. Heraf står to træer, 
der vurderes at være genstand for Tårnby Kommunes Træpolitik. Der er tale om to Pyramidepoppel, 
Populus nigra Italica, som tilstræbes bevaret. 

Tårnby Kommunes træpolitik tilstræber en høj biodiversitet, således at der stiles mod max. 15 % af 
samme træart i kommunen.  

Det er vurderingen, at lokalplanen åbner mulighed for udvikling af friarealerne med naturligt hjem-
mehørende træer for fremme af biodiversiteten. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på den landskabelige værdi vurderes at være po-
sitiv ved gennemførelse af planerne, idet lokalplanen åbner mulighed for udvikling af friarealerne 
med naturligt hjemmehørende træer for fremme af biodiversiteten.  

7.2 Forudsætning og metode 

Vurderingen er sket på baggrund af en besigtigelse holdt op imod Tårnby Kommunes træpolitik. 

7.3 Eksisterende forhold 

Friarealerne er udlagt som græsplæne, og der står ved parkeringspladsen mod nord enkelte træer, 
hvoraf de to har en alder og højde, der falder ind under retningslinjerne fremstillet i Tårnby Kommu-
nes Træpolitik. Det er to Pyramidepopler, Populus nigra Italica. 

7.4 Referencescenariet 

I referencescenariet bevares træerne.  

7.5 Planforslagets virkninger efter implementering 

Planområdet har jf. gældende planer ikke særlige landskabelige værdier. Lokalplanområdet rummer 
et mindre grønt område med græs og enkelte træer. Heraf står to træer, der vurderes at være gen-
stand for Tårnby Kommunes Træpolitik, ved parkeringspladsen op til skellet mod nord. Der er tale om 
to Pyramidepoppel, Populus nigra Italic.  

Tårnby Kommunes træpolitik tilsiger, at eksisterende træer så vidt muligt skal bevares, hvilket er mu-
ligt i dette tilfælde, da træerne er placeret yderligt på området. Desuden tilsiger træpolitikken, at 
biodiversiteten tilgodeses ved, at der stiles mod max. 15 % af samme træart i kommunen.  

Lokalplanen åbner mulighed for udvikling af friarealerne med naturligt hjemmehørende træer og be-
plantninger, således at der skabes udearealer, der visuelt indgår i sammenhæng med bebyggelsen og 
befæstede arealer.  

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på den landskabelige værdi vurderes at være po-
sitiv ved gennemførelse af planerne, idet lokalplanen ikke medfører en fældning af træerne samtidig 
med, at de åbner mulighed for udvikling af friarealerne med naturligt hjemmehørende træer for 
fremme af biodiversiteten.  

7.6 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af lokalplanens implementering.  
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7.7 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger, idet der dog skal etableres en afskærmning af po-
plerne i en radius af min. 3 m fra stammen. 

7.8 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

8 Jordforurening 

Afgrænsningsnotatet udpeger jordforurening som relevant tema, fordi der er beskrevet flere forure-
ningskilder inden for planområdet, og lokalplanområdet er V1-kortlagt. Derfor behandles jordforure-
ning i miljøkonsekvensrapporten. 

Jordflytninger skal ske i henhold til jordhåndteringsplan og har betydning for områdets anvendelse. 
Jordhåndtering medtages i miljørapporten. 

8.1 Sammenfatning 

Lokalplanområdet er et tidligere industriareal, der er påvist forurenet i et ikke endelig kendt omfang. 
Det er på baggrund af gennemført undersøgelse vurderingen, at forureningen er moderat, og at af-
værgeforanstaltninger kan gennemføres ved sikring af boligerne mod afdampning til indeklimaet og 
ved jordpåfyldning, der sikrer, at beboerne ikke eksponeres for skadelige stoffer ved kontakt med 
jorden. 

Ved realiseringen af lokalplanen afskæres forureningen fra at udsætte mennesker for skadelige stof-
fer. 

Ved ændring af industriarealer til boligformål og anden følsom anvendelse skal det sikres, at beboere 
ikke udsættes for miljøfremmede stoffer ved kontakt eller indånding. Den tidligere plysfabrik har 
håndteret kemiske stoffer, der er påvist ved en forureningsundersøgelse afrapporteret 28. oktober 
2021. Dels er der truffet tegn på olieforurening af jorden, og dels er der truffet klorerede opløsnings-
midler i det terrænnære grundvand og poreluftsprøver udtaget under den eksisterende bebyggelse. 

Der skal udføres supplerende undersøgelser i et omfang, der sikrer det fornødne grundlag for tilret-
telæggelse af afværge i form af fjernelse eller byggetekniske tiltag, der forhindrer afdampning til in-
deklimaet i boligerne. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på forureningen vurderes at være positiv ved gen-
nemførelse af planerne, idet forureningen afskæres og hindrer eksponering af mennesker for skade-
lige stoffer. 

8.2 Forudsætning og metode 

Region Hovedstaden kortlægger på grundlag af historiske redegørelser og feltundersøgelser arealer 
med risiko for forurening (V1) eller arealer med påvist forurening (V2).  

Regionens sagsakter for lokalplanarealet er gennemgået, ligesom den af Tårnby Kommune iværk-
satte forureningsundersøgelse af 28. 10. 2021 er gennemgået for på det grundlag at beskrive forure-
ningsforholdene med henblik på identifikation af behov for supplerende viden og behov for afhjælp-
ning af eksponeringsrisiko. 
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8.3 Eksisterende forhold 

Lokalplanområdet er kortlagt som V1, dvs., at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være risiko 
for forurening på arealet. Der er ved undersøgelsen af 28. 10. 2021 påvist tegn på olieforurening ved 
de to fyrrum. Det bemærkes, at der ligger flere olietanke på arealet. Disse kan være kilde til de påvi-
ste forureninger.  

Der er påvist klorerede opløsningsmidler (TCE og PCE) under gulv i garnlager, farveri, østre vævesal 
og forhus. Prøvepunkterne er vist på situationsplan nedenfor. 

Det forventes, at forureningen med TCE og PCE i det terrænnære grundvand og poreluften vil kunne 
genfindes under de øvrige bygninger.  

 
Figur 8-1 Prøvepunkter ved forureningsundersøgelsen 28. 10. 2021 

8.4 Referencescenariet 

I referencescenariet foretages ikke en indsats for at afhjælpe forureningen. Den eksisterende byg-
ningsmasse vil forhindre, at forureningen spredes mod Øresund, men der kan ske afdampning til in-
deklimaet.  



Miljørapport af Lokalplan 153 Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg 1 

 

Side 22 af 50 www.moe.dk
 

 

www.moe.dk 

8.5 Planforslagets virkninger efter implementering 

Planforslaget muliggør nedrivning af vævesalene, farveriet og andre mindre bygninger og opførelse 
af nye bygninger til boligformål. Boligbebyggelse fordrer en afskæring af eksponeringsrisiko for men-
nesker ved en fjernelse af forureningen eller en sikring mod afdampning til indeklima og kontaktri-
siko.  

Det forventes, at forureningen med flygtige stoffer (TCE og PCE) i et vist omfang vil afdampe, når 
gulve fjernes. Det er ligeledes forventningen, at alle eksisterende nedgravede tanke fjernes og bort-
skaffes. 

Samlet set vil implementeringen af lokalplansforslaget medføre en fjernelse af forurening i et om-
fang, der sikrer mennesker i området mod eksponering for skadelige stoffer. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på forureningen vurderes at være positiv ved gen-
nemførelse af planerne, idet forureningen afskæres og hindrer eksponering af mennesker for skade-
lige stoffer. 

8.6 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af lokalplanen. 

8.7 Afværgeforanstaltninger 

Afværgetiltag defineres, dimensioneres og implementeres på grundlag af undersøgelser, der gen-
nemføres, når eksisterende bygninger er rømmet og nedrevet.  

Afværgeforanstaltninger forventes at omfatte ventilation under boligbebyggelse og påfyldning af 0,5 
m ren jord på hele friarealet. 

8.8 Overvågning 

Der forventes ikke behov for overvågning. 

9 Overfladevand 

Afgrænsningsnotatet udpeger overfladevand som relevant, idet der i fremtiden vil være mindre be-
fæstet areal i området. Da området samtidig indgår i Tårnby Kommunes klimastrategi fremskrives 
mængden af overfladevand til en 50 års hændelse. Overfladevand medtages i miljørapporten. 

9.1 Sammenfatning 

Lokalplansforslaget vil medføre behov for håndtering af tagvand og overfladevand. De eksisterende 
forureningsforhold kan påvirke valg af løsning for etablering af bortledning og tilbageholdelseskapa-
citet. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på bortledning af overfladevand vurderes at være 
positiv ved gennemførelse af planerne, idet bortledning herefter sker til separatsystem, og fordi der 
etableres kapacitet til en tilbageholdelse af regnvand, således at kloaksystemet ikke overbelastes 
med risiko for udledning af urent spildevand til recipient. 
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9.2 Miljømål og myndighedskrav 

Kommuneplanens bestemmelse § 6.9 fastsætter, at det i nye lokalplaner skal undersøges, om der er 
mulighed for at indarbejde tiltag til lokal afledning og/eller udnyttelse af regnvand.  

Overfladevand fra matriklen skal bortledes. Der må ikke ske nedsivning, fordi der i jorden er konsta-
teret forureningskomponenter, der ved nedsivning risikerer nedvaskning til det primære grundvands-
magasin og videre til recipient. 

Spildevandsplanen definerer bl.a. som målsætning i forbindelse klimatilpasningsprojekter, der hånd-
teres i samarbejde mellem Tårnby Kommune og Kloakforsyningen, at der ved nye anlæg og hovedre-
novering af offentlige vejarealer tilstræbes nedbringelse af afledning til kloakken til maksimalt 10 
l/s/ha. I planperioden 2022-2028 forventes afledningen sat ned til maksimalt 3,656 l/s/ha ved afled-
ning til fælleskloak. Ved en fremtidig separering må det forventes, at der vil være det samme krav til 
neddrosling af regnvandet til maksimalt 3,656 l/s/ha fra parcellerne, hvis det skal afledes til forsy-
ningsselskabets regnvandsledning. 

Separatkloakeringen i området er endnu ikke gennemført. Separeringen forventes indføjet i den 
kommende nye spildevandsplan med henblik på gennemførelse i løbet af den næste planperiode 
2022-2028. Det forudsættes her, at regnvand ledes til regnvandsledning ved Vægtergangen og di-
rekte ud i havnen.  

9.3 Forudsætning og metode 

Vurderingen er sket på baggrund af eksisterende forhold, herunder spildevandsplanen og lokalplanen 
samt eksisterende og forventet befæstningsgrad. 

Der er udelukkende kigget på hverdagsregn i dette kapitel, da ekstremregn behandles under kapitlet 
med klimatiske faktorer. 

9.4 Eksisterende forhold 

Overfladevand bortledes i dag til fælleskloak, hvor det udledes til rensningsanlægget. Der er ikke 
etableret regnvandsbassiner eller andre foranstaltninger for at sikre en tilbageholdelseskapacitet, 
der nedbringer bortledningen til maks. 3,656 l/s/ha. 

Lokalplanområdet er er del af spildevandsopland I.2, der i spildevandsplanen planlægges separatklo-
akeret.  

Der er i dag et befæstet areal på 3.500 m2 og en tagflade på ca. 10.000 m2 som afleder vand til fælles-
kloakken. 

9.5 Referencescenariet 

Referencescenariet er den situation, hvor planerne ikke gennemføres. Dette betyder, at eksisterende 
bebyggelse og funktioner bevares eller kun ændres lidt. 

Det betyder at der forsat vil afledes vand til kloak fra et befæstet/overdækket areal på i alt ca. 13.000 
m2. 

9.6 Planforslagets virkninger efter implementering 

Planforslaget forventes at medføre krav om sikring af tilbageholdelseskapacitet for overholdelse af 
de fastsatte mål for bortledning. Det samlede areal af befæstede arealer og den planlagte bygnings-
masse udgør i alt ca.  6.000 m2.   
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9.7 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af lokalplansforslaget.  

9.8 Afværgeforanstaltninger 

Der skal etableres et regnvandsbassin med en tilbageholdelseskapacitet, der møder servicemålet for 
en femårshændelse. Bassinet skal være nedgravet, da der ikke må etableres åbne vandspejl i områ-
det. 

9.9 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

10 Støj og trafik 

Der etableres boliger i et støjbelastet område, hvorfor der skal iværksættes afværgeforanstaltninger i 
de enkelte boliger.  

Afgrænsningsnotatet begrunder videre, at der forventes mere trafik i nærområdet som følge af etab-
leringen af ca. 190- 275 boliger.  

10.1 Sammenfatning 

Der er foretaget beregninger af vejstøj på facader af fremtidige boliger på Plyssen i Tårnby Kom-
mune. Beregningerne har vist, at der på dele af facaderne er overskridelser af Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi på Lden = 58 dB. På enkelte facader af den eksisterende bygning ved krydset mel-
lem Amager Strandvej og Saltværksvej er facadestøjniveauet over 73 dB. 

For at kunne opføre boliger vil det være en forudsætning, at Tårnby Kommune tillader at der er over-
skridelser af den vejledende grænseværdi for vejstøj på Lden = 58 dB. 

Ved overskridelser af støjgrænserne på bygningerne facader skal det sikres at kravene til det inden-
dørs støjniveau overholdes i boligernes sove- og opholdsrum. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på støjforholdene vurderes at være negativ ved 
gennemførelse af planerne, idet støjpåvirkningen er af et sådant omfang, at der skal etableres afvær-
geforanstaltninger, der sikrer mod miljøskadelig påvirkning af beboerne ude og inde. 

10.2 Miljømål og myndighedskrav 

Støjgrænserne fastsættes af tilsynsmyndigheden, Tårnby Kommune og angives normalt i lokalplanen 
for området. Idet der endnu ikke foreligger en lokalplan for området, er støjgrænserne ikke nærmere 
defineret.  

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende støjregler skal overholdes, 
både i forhold til bebyggelsens boliger og i forhold til planområdets opholdsarealer, inklusive legeplads, 
som skal indrettes eller skærmes mod støj. 

Tårnby Kommune vurderer, at der for det aktuelle lokalplanområde kan gøres brug af Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder” således, at der kan udlægges arealer til 
støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der 
ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. 
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De følgende indrykkede afsnit er relevante uddrag fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra 

veje”. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledninger for yderligere uddybning. 

Planloven har i § 15a en bestemmelse om, at planlægning for støjfølsomme formål på arealer, 

der er støjbelastede, kun kan gennemføres, hvis der i lokalplanen er bestemmelser om støjaf-

skærmning, der kan sikre den fremtidige anvendelse af området mod støjgener.  

Med kommunalreformen i 2007 er det kommunerne, der har ansvaret for at sikre, at støjbela-

stede arealer både i byzone og i landzone ikke overgår til støjfølsom anvendelse. Kommunepla-

nen skal indeholde retningslinjer for sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støj-

følsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a 

(planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 8). 

Bestemmelsen betyder, at der ikke må planlægges til boligformål […] omkring alle støjende tra-

fikanlæg […] medmindre lokalplanen har bestemmelser om støjafskærmning.   

I forhold til vejstøj betyder det, at beboere i fremtidige boligområder skal sikres mod støjgener 

fra trafikanlæg.  

Hvis et område er støjbelastet, og det er et kommunalt ønske alligevel at anvende området til 

støjfølsomme formål, skal der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om den støjafskærmning, 

der skal sikre, at støjbelastningen ikke overstiger de vejledende grænseværdier for den plan-

lagte anvendelse. 

Tårnby Kommune kan jf. ovenstående vælge, hvilke grænseværdier for støj byggeriet skal overholde, 

blot Planloven og Bygningsreglementet overholdes. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende græn-

seværdier. For støjfølsom anvendelse, så som boliger, er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for 

vejtrafikstøj Lden ≤ 58 dB.  

10.2.1 Beregningsforudsætninger 

Der er foretaget beregning af vejtrafikstøj på facaderne af fremtidige bygninger og på de udendørs 

opholdsarealer på terræn. Beregningerne er foretaget i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 

”Støj fra veje”. Beregningerne er udført efter metoden ”Nord2000” med 4 vejklasser.  

Beregningerne er foretaget i beregningsprogrammet SoundPLAN®, version 8.2, senest opdateret d. 

08-02-2022. 

10.2.2 Beregningsmodel 

Beregningsmodellen er opbygget som en 3D model i beregningsprogrammet SoundPLAN. 

Terrændata indeholdende punktskyer med terrænhøjder er indhentet fra Styrelsen for Dataforsy-
ning og Effektiviserings hjemmeside ”Dataforsyningen.dk”.  

Data er indhentet som den senest opdaterede terrænmodel, DHM/Terræn (0,4 m grid), hvor data er 
indsamlet ved laserscanning i perioden 2014-2015. Data består af punktskyer med en gridstørrelse på 
0,4 m.  

Placeringer af eksisterende bygninger er indhentet fra topografisk kortmateriale ”GeoDanmark” fra 
”kortforsyningen.dk”. Højder af eksisterende bygninger er beregnet ud fra højdemodellen. Der er for 
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alle bygninger regnet med et refleksionstab for facader på 1 dB. Der er medregnet refleksioner til og 
med 3. orden. 

For lokalplanområder er der regnet med ny bygninger iht. lokalplanens illustrationsplan. Antallet af 
etager er aflæst på arealanvendelses planen. Der er regnet med en etagehøjde på 3 m. 

Terrænet er som udgangspunkt regnet med terrænklasse G, hårdt terræn (asfalt, fliser). Områder 

med græs og lignende regnet som terrænklasse D, ukomprimeret jord (græs, løs jord). Der anvendes 

ruhedsklasse N. 

10.2.3 Trafiktal 

Til brug i støjberegningerne er der foretaget en beregning af, hvad den forventede udbygning af om-
rådet vil generere af trafik. Beregningerne er foretaget på baggrund af aktuelle trafiktal på relevante 
strækninger i Tårnby Kommune og en estimering af antallet af bilture til de kommende boliger på 
baggrund af de seneste officielle turrater fra vejdirektoratet. 

I beregningerne er regnet med følgende trafikale forudsætninger, antallet af biler er rundet op til 
hele 10. 

Tabel 1 Trafiktal 

Vejnavn ÅDT Hastighed  %-del tung trafik Fordeling/vejtype 

Amager Strandvej – nord for Saltværksvej 14060 køretøjer 50 km/t 6,5 % DK type E 

Amager Strandvej – syd for Saltværksvej 17670 køretøjer 40 km/t 10,9 % DK type D 

Saltværksvej 7790 køretøjer 41 km/t 5,6 % DK type E 

Bøjlevej 240 køretøjer 60 km/t 15,9 % DK type D 

 

I beregningerne er anvendt standard trafikfordelinger ift. den oplyste andel af tung trafik. Belægnin-

gen er regnet som Standard SMA 8. Til beregningerne er der regnet de målte gennemsnitshastighe-

der.  

En oversigt over beregningsmodellen er vist på figuren herunder: 
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Figur 10-1 Oversigt over beregningsmodel med markering af projektområdet. 

10.3 Eksisterende forhold 

Der er ikke foretaget støjberegninger for de nuværende planforhold, idet der ikke er støjfølsom an-
vendelse. 

10.4 Referencescenariet 

Den nuværende arealanvendelse er ikke støjfølsom.   

10.5 Planforslagets virkninger efter implementering 

10.5.1 Beregning af vejstøj på facader 

Der er foretaget beregninger af vejstøjen på facaderne af de fremtidige bygninger i lokalplanområ-
det. Resultaterne af beregningerne fremgår af figurerne herunder. 

Den vejledende grænseværdi på Lden = 58 dB er overholdt de steder, hvor farverne er grønne. 



Miljørapport af Lokalplan 153 Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg 1 

 

Side 28 af 50 www.moe.dk
 

 

www.moe.dk 

 

 
Figur 10-2: Resultat af beregning af vejstøj på facader af fremtidige boliger. Set fra syd. 

 

 
Figur 10-3: Resultat af beregning af vejstøj på facader af fremtidige boliger. Set fra nord. 

Som det fremgår af beregningsresultaterne, vil der på flere af facaderne af de fremtidige boliger 
være overskridelser af grænseværdien for vejstøj ved boliger. Facadestøjniveauerne er de fleste ste-
der under 68 dB, dog ved den eksisterende bygning på hjørnet mellem Amagerstrandvej og Salt-
værksvej er facadestøjniveauet over 68 dB. 

På facader med overskridelser af grænseværdien på Lden= 58 dB, skal det sikres, at kravene til det in-
dendørs støjniveau overholdes. 
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10.5.2 Beregning af vejstøj på udendørs opholdsarealer 

Der er foretaget beregninger af vejstøj på de udendørs opholdsarealer på terræn. Beregningerne er 
foretaget i højden 1,5 m. Resultatet af beregningen fremgår af figuren herunder. 

 

 
Figur 10-4: Resultat af beregning af vejstøj på udendørs opholdsarealer på terræn. Beregningshøjde 1,5 m over terræn. 

10.5.3 Altaner  

For altaner vil grænseværdien være overholdt på de facader, hvor grænseværdien er overholdt på 
Figur 10-2 og Figur 10-3. 

Erfaringsmæssigt tillades det, at der kan etableres altaner på facader, hvor den vejledende grænse-
værdi på 58 dB er overskredet. Disse altaner kan dog ikke tælles med i opgørelsen af de udendørs op-
holdsarealer. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på støjforholdene vurderes at være negativ ved 
gennemførelse af planerne, idet støjpåvirkningen er af et sådant omfang, at der skal etableres afvær-
geforanstaltninger, der sikrer mod miljøskadelig påvirkning af beboerne ude og inde. 

10.6 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af planerne.  

10.7 Afværgeforanstaltninger 

Der forventes behov for særligt lydisolerende foranstaltninger på de mest støjbelastede facader for 
at sikre boligerne mod vejtrafikstøj. 
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Nye boliger skal derfor støjisoleres, så det indvendige støjniveau fra henholdsvis vejtrafik og metro 
ikke overstiger 30 dB(A).  

Friarealer skal sikres et støjniveau, der er lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden 
58 dB.  

10.8 Overvågning 

Der vurderes ikke behov for overvågning. 

11 Klimatiske faktorer 

Afgrænsningsnotatet begrunder behandlingen af klimatiske faktorer ved den omstændighed, at plan-
området ved en havvandsstigning på 160 cm oversvømmes. Emnet medtages derfor i miljørapporten. 

11.1 Sammenfatning 

Lokalplanområdet er følsomt over for oversvømmelser ved stormflod. Terrænet hæves ikke, men 
planen åbner mulighed for, at terrænet kan hæves 0,5 m.. Det forventes, at gulvkoten hæves i for-
hold til terræn for at møde krav om ventilation for sikring af indeklima. 

Lokalplansforslaget ændrer ikke på eksisterende beskyttelsesniveau.  

Lokalplansforslaget er ligeledes følsomt over for regnhændelser. Allerede ved 16 mm regn, svarende 
til en 2 års hændelse i Tårnby Kommune for perioden 2011-2040, vil der være områder inden for pro-
jektområdet, hvor der står pytter med minimum 10 cm vand. Dette er dog under antagelse af, at der 
ikke sker nedsivning, fordampning, eller der ledes vand væk via kloakken. 

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget har neutral virkning på en stormflodssikring og 
sikring mod regnhændelser.  

11.2 Forudsætning og metode 

I kapitlet behandles lokalplanområdets følsomhed over for ekstreme regn hændelser og stigning i 
havvand/stormflodshændelser. Projektets bidrag til CO2-belastningen er ikke omfattet, idet bidraget 
forventes at ligge inden for rammerne af emissioner fra boliger i Tårnby Kommune. 

Tårnby Kommunes Skybrudsplan sammenfatter en række foranstaltninger, der skal sikre en overord-
net robust skybrudsinfrastruktur. Skybrudsplanen omfatter etablering af skybrudstunnel i Saltværks-
vej (løsning 1), men denne løsning er efter nærmere analyse opgivet. 

11.3 Miljømål og myndighedskrav 

Spildevandsplanen beskæftiger sig kun med såkaldt hverdagsregn, hvor separatsystemet etableret 
efter 2005 skal kunne håndtere op til en 5 års hændelse og fællessystemet op til en 10 års hændelse. 

Kommuneplanens klimatilpasningsbestemmelser omfatter retningslinjer for klimatilpasning i forhold 
til havvandsstigning og stormflod.  

Lokalplanområdet ligger i område med prioriteret indsats, og der skal i forlængelse heraf, jf. § 6.12 
udarbejdes beredskabsplaner og/ eller risikostyringsplaner for oversvømmelser med havvand.  
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11.4 Eksisterende forhold 

Projektområdet er beliggende i kote ca. 1,63 m DVR90. Af Figur 11-1 ses udbredelsen af oversvøm-
melse ved en havvandsstigning til kote 1,65 m DVR90. Det ses af figuren, at stort set hele projektom-
rådet er vanddækket. Kortet er fra Scalgo og er havvandstigning for DHM/terræn med GeoDanmark-
bygninger og tilpasninger for havvandsstigning. 

 

Figur 11-1: Oversigt over udbredelsen af vand ved en havvandstand i kote 1,65 m DVR90. 

Som det fremgår af ovenstående figur, så ligger hele projektområdet i en lavning, hvor vandet sam-
les. Dette betyder også, at det ikke kun er ved havvandsstigninger at der kan blive problemer med 
vand i projektområdet, men også ved kraftig regn må det forventes, at der samles vand på arealet. 

11.4.1 Havvandstandsstigning 

Amager Strandvej er udpeget som Risikoområde 1 i Tårnby Kommunes risikostyringsplan. Af planen 
fremgår det, at der ved en 100 årshændelse fra nord i 2019 ikke ville være oversvømmelser på area-
let, se Figur 11-2 
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Figur 11-3: Udbredelsen ved en 100 årshændelse fra nord i 2019 fra Tårnby Kommunes risikostyringsplan 

Derimod ses der en væsentlig oversvømmelse ved en 1000 års hændelse fra nord i 2019, Figur 11-4. 
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Figur 11-4 Udbredelsen ved en 1000 års hændelse fra nord i 2019 fra Tårnby Kommunes risikostyringsplan 

Ved en fremskrivning til 2065 ses fortsat ikke en oversvømmelse ved en 100 årshændelse fra nord, 
mens der ses en væsentlig oversvømmelse med en fremskrivning til 2115, se  
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Figur 11-5: Udbredelsen ved en 100 årshændelse fra nord i 2065 fra Tårnby Kommunes risikostyringsplan 

 



Miljørapport af lokalplan Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg 

www.moe.dk Side 35 af 50
 

 

 
Figur 11-6: Udbredelsen ved en 100 årshændelse fra nord i 2115 fra Tårnby Kommunes risikostyringsplan. 
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Figur 11-7: Oversigt over udbredelsen af minimum 10 cm blankt vandspejl ved en 2 års hændelse (16 mm) for perioden 2011-2040. 

Af Figur 11-8 ses udbredelsen af pytter med minimum 10 cm vandspejl ved en 10 års hændelse (27 
mm).  

11.4.2 Ekstrem regn 

Da projektområdet ligger i en forholdsvis stor lavning med et typografisk opland på 2,35 km2 bestå-
ende af 85 % ler og 56 % befæstede arealer, må det forventes, at der ved ekstrem regn vil kunne 
samles en del vand i projektområdet, som det ses på Figur 11-10 nedenfor. 
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Figur 11-9: Oversigt over det typografiske opland til lavningen på projektarealet, samt oplandets befæstelsesgrad og jordart. 

Allerede ved 16 mm regn, svarende til en 2 års hændelse i Tårnby Kommune for perioden 2011-2040, 
vil der være områder inden for projektområdet, hvor der står pytter med minimum 10 cm vand. 
Dette er dog under antagelse af, at der ikke sker nedsivning, fordampning, eller der ledes vand væk 
via kloakken. 
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Figur 11-10: Oversigt over udbredelsen af minimum 10 cm blankt vandspejl ved en 10 års hændelse (27 mm) for perioden 2011-2040. 

11.5 Referencescenariet 

I referencescenariet gennemføres planerne ikke, hvilket betyder, at eksisterende bebyggelse og funk-
tioner bevares eller kun ændres lidt. 

Bevarelse af bygningerne vil ingen betydning have på hverken havvandsstigninger eller ekstrem ned-
bør. 

11.6 Planforslagets virkninger efter implementering 

Lokalplansforslaget rummer ikke bestemmelser om sikring mod oversvømmelser.  

Da projektområdet jf. afsnit 11.4 først oversvømmes ved ekstreme havvandsstigninger, er det vurde-
ret, at hævning af terrænet med en 0,5 meter i forhold til havvandstigninger ikke vil have en betyd-
ning, der skal belyses. Usikkerhederne ved beregningerne af havvandstanden vurderes at være større 
end de 0,5 m, der eventuelt lægges på projektarealet. 
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Ved ekstrem regn vil en hævning af projektområdet kunne føre til, at vandet samles på et naboareal 
frem for projektarealet. Ønskes det at hæve projektområdet, er det væsentligt at sikre, at man ikke 
ændrer på vandets naturlige løb ved f.eks. at etablere en grøft mod det pågældende naboareal. 

11.7 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af projektet.  

11.8 Afværgeforanstaltninger 

Afværgeforanstaltninger er delvist sammenfaldende for stormflodshændelser og jordforurening. Der 
kan udlægges op til 0,5 m meter jord i lokalplanområdet for at beskytte bebyggelse og beboere mod 
kontakt med jordforurening. Dette kan medvirke til, at vand ledes bort fra bygningerne. I bebyggel-
sen, der bevares, hæves gulvet for dels at beskytte mod indtrængen af vand ved stormflodshændel-
ser og for at sikre ventilation som led i indeklimasikringen. 

Påfyldes der 0,5 m jord på grunden, er det vigtigt at sikre, at der ikke sker oversvømmelser af nabo-
arealer. 

11.9 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

12 Kulturarv 

Det er i planen et ønske at bevare bygninger med et særligt udtryk for industrialismen i Kastrup. 
Nogle af bygningerne anses for at indeholde udtryk, der er karakteristiske for industrialismens gen-
nembrud i Kastrup, således som sammenfattet i afgrænsningsnotatet. Medtages i miljøkonsekvens-
rapporten. 

12.1 Sammenfatning 

Bebyggelsen i lokalplanområdet omfatter ikke bygninger med en nærmere bestemt bevaringsværdi. 
Det er imidlertid en politisk prioritering at bevare arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i 
nærværende lokalplan. Dette vurderes mødt ved bevarelse af det oprindelige forhus samt ved at 
overføre særlige arkitektoniske udtryk til det nye byggeri og nedrive bygninger, der ved stand eller 
design ikke vurderes egnede inden for lokalplansforslagets målsætninger.  

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget i væsentligt omfang sikrer en videreførelse af 
de oprindelige arkitektoniske udtryk for den tidlige industrialisme i lokalområdet. Den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på kulturarven vurderes at være positiv ved gennemførelse af planerne. 

12.2 Forudsætning og metode 

Kulturarv omfatter principielt alle vidnesbyrd om kulturhistoriske forhold.  

Bevaringsværdige bygninger er bygninger med særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter 
af regional eller lokal betydning. Ansvaret for udpegning af bevaringsværdige bygninger ligger hos 
kommunerne. 

Ifølge bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først bevaringsværdig, når den er optaget i kom-
muneplanen eller i en bevarende lokalplan.  
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I princippet kan en kommune udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen eller i en beva-
rende lokalplan uden forudgående undersøgelse eller ved at bruge andre vurderingsmetoder. Men i 
praksis er langt de fleste udpegninger af bevaringsværdige bygninger sket på grundlag af en SAVE-
registrering, der har været det dominerende metodiske grundlag for vurdering af bevaringsværdien 
siden 1990’erne. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget blevet udtrykt ønsker om at overlevere 
arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i Danmark til det planlagte byggeri. Dette kan ske i 
form af bygningsbevaring eller i materialevalg, farver og bygningsdesign for nye bygninger. 

Der gælder ikke et kommunalt fastsat endeligt mål for bygningsbevaring i lokalplanområdet. Overle-
veringen af kultur- og industrihistoriske udtryk i lokalplanområdets fremtidige bebyggelse vurderes 
overordnet i forhold til planens egne målsætninger.  

12.3 Miljømål og myndighedskrav 

Bebyggelsen er ikke nærmere vurderet i Slots- og Kulturstyrelsen’s SAVE-system, og ingen af bygnin-
gerne optræder på kommuneplanens bilag ”Retningslinjetabel 6 a: Bevaringsværdige bygninger i 
Tårnby Kommune”. 

Det er imidlertid en politisk prioritering at bevare arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i 
nærværende lokalplan.  

12.4 Eksisterende forhold 

Den eksisterende bebyggelse udgøres af bygninger, der er opført af og for ”Dansk Plyds- og Møbel-
stoffabrik”. De første bygninger blev opført 1903. Der er ikke kælder i nogen af bygningerne. Alle ek-
sisterende bygninger er anført i tabel nedenfor. 

Tabel 2 Bygningsoversigt 

Bygning Opført 
år 

Bebygget areal 
m2 

Historisk funktion Aktuel funktion 

1 1903 420 Kontor Kontor 

2 1903 1.904 Vævesal øst Lager 

3 1950 575 Kedelhus Paintball 

4 1958 4.563 Vævesal vest Gokartbane 

5 1951 652 Garnlager Værksted og lager 

 

Dele af bebyggelsen er nedslidt, mens andre fremstår i god stand. Garnlager, Østre vævesal og For-
hus med kontorer udtrykker den tidlige industrialisme i Kastrup. Vævesalen er karakteristisk med 
sine shedtage, der hindrer direkte sollys på væve og garn, men giver godt naturligt arbejdslys.  

Garnlageret er ligeledes et godt udtryk for industribygninger fra begyndelsen af 20. århundrede. Det 
samlede udtryk er delvist ødelagt af udskiftningen af vinduer på første sal.  

Vævesal vest er opført 1958 over en tidligere mindre bygning med vævesal. De tidligere bygninger 
blev revet ned efter fuldførelsen af den nye vævesal, som kunne rumme væsentlig større væve.  
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Tagkonstruktionen er karakteristisk og var ved opførelsen nyskabende, da buerne, der holder taget, 
blev støbt på stedet.  

Kedelbygningen er i dårligere stand ende den øvrige bebyggelse og vurderes i øvrigt ikke at rumme 
særlige udtryk fra den tidlige industrialisme på Østamager. Skorstenen er taget ned i 1975. 

Bebyggelsen som den fremtrådte i midten af 1950’erne er vist på luftfoto nedenfor. 

 
Figur 12-1 Plysfabrikken ca. 1955. Kilde: www.danmarksetfraluften.dk 
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Figur 12-2 Plysfabrikken 1964. Kilde: Stads- og lokalarkivet i Tårnby. 

12.5 Referencescenariet 

I referencescenariet bevares den eksisterende bygningsmasse med de arkitektoniske udtryk, de er 
skabt med. Der foreligger ikke planer for en bygningsbevaring, hvorfor bygningsmassen må forventes 
helt eller delvist at forfalde med tidens tand. 

12.6 Planforslagets virkninger efter implementering 

Bebyggelsen i lokalplanområdet omfatter ikke bygninger med en nærmere bestemt bevaringsværdi. 
Det er imidlertid en politisk prioritering at bevare arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i 
nærværende lokalplan. Dette vurderes mødt ved bevarelse af forhuset og garnlageret samt ved at 
overføre særlige arkitektoniske udtryk til det nye byggeri og nedrive bygninger, der ved stand eller 
design ikke vurderes at ville tilføre lokalplansforslaget arkitektonisk værdi. 
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Figur 12-3 Bygningsplan eksisterende forhold 

Bygningsangivelser: 

1. Forhuset 
2. Østre vævesal 
3. Kedelhuset 
4. Vestre vævesal 
5. Garnlageret 

 

Planen forudsætter nedrivning af bygningerne 2, 3 og 4, mens bygning 5 renoveres.  

Særlig arkitektonisk værdi tillægges vævehallens længdefacader med savtakker skabt af shedtaget 
samt farvespillet mellem rød og gul i murværket på Forhuset. 

Det er vurderingen, at lokalplansforslaget i væsentligt omfang sikrer en videreførelse af de oprinde-
lige arkitektoniske udtryk for den tidlige industrialisme i lokalområdet. 

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget i væsentligt omfang sikrer en videreførelse af 
de oprindelige arkitektoniske udtryk for den tidlige industrialisme i lokalområdet. Den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på kulturarven vurderes at være positiv ved gennemførelse af planerne. 
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12.7 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af projektet.  

12.8 Afværgeforanstaltninger 

Konstruktionen med shedtag tilstræbes genskabt i det planlagte byggeri. 

12.9 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

13 Ressourcer og affald 

Fabrikshovedbygning og garnlager søges bevaret. Der er konstateret forurening i bygningsmaterialer 
i eksisterende bygninger, der skal nedrives eller bevares. Medtages i miljørapporten, som beskrevet i 
afgrænsningsnotatet. 

13.1 Sammenfatning 

Vedtagelse af lokalplanen medfører, at nedrivning kan påbegyndes. Lokalplanen fremmer at bevare 
en bygning, der således vil kunne genanvendes til nye formål. Den øvrige bygningsmasse nedrives og 
nedknuses med henblik på genanvendelse.   

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved nedrivning vurderes at være positiv 
ved gennemførelse af planerne, idet bygninger og bygningsmaterialer genanvendes. 

13.2 Forudsætning og metode 

Det forudsættes i lokalplanen og projektet, at dele af eksisterende bygningsmasse nedrives, mens 
andre bibeholdes. 

Genanvendelsen af bygninger anses for at være ressourcebesparende. Den nedrevne bygningsmasse 
kan udgøre en ressource ved genanvendelse af bygningsmaterialer i hel eller nedknust form. Ned-
knuste materialer vil kunne anvendes som en del af den nødvendige opfyldning for at hæve ter-
rænkoten.  

13.3 Miljømål og myndighedskrav 

Genanvendelse af materialer kan ske frit, dersom de opfylder miljøkrav til indhold af miljøfremmede 
stoffer. 

Der gælder særlige regler for emissioner ved nedrivning og nybyggeri. Disse er sammenfattet i ”Be-
kendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. BEK nr. 844 af 23/06/2017”. 

I bekendtgørelsen fastsættes regler om, at visse midlertidige aktiviteter skal anmeldes til kommunal-
bestyrelsen, før de påbegyndes, jf. § 2, stk. 1. Denne anmeldepligt vedrører alle midlertidige støv-, 
støj- og vibrationsfrembringende aktiviteter i forbindelse med diverse bygge- og anlægsaktiviteter 
m.m. 

Tårnby Kommune har i forlængelse af bekendtgørelsen formuleret regelsæt gældende for Tårnby 
Kommune. Dette er fremstillet i ”TÅRNBY KOMMUNE Støvende, støjende og vibrerende midlertidige 
aktiviteter for varelevering, bygge- og anlæg Forskrift 29-08-2019”.  Formålet med forskriften er jf. § 
1 at fastsætte regler for støvende, støjende og vibrerende midlertidige aktiviteter for bygge- og 
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anlægsarbejde samt varelevering i Tårnby Kommune. Reglerne gælder for alle offentlige og private 
bygherrer, entreprenører, håndværkere, virksomheder og leverandører m.fl., der udfører midlertidigt 
arbejde i Tårnby Kommune. 

Det fremgår videre, at nærmeste naboer skal underrettes om start og sluttidspunkt for arbejdet, 
mindst 3 dage inden midlertidigt bygge- og anlægsarbejde påbegyndes (§ 6.) og at der ved valg af 
maskiner og arbejdsmetoder, tidspunkt samt ved indretning af byggepladsen, skal der tages hensyn 
til støj, vibrationer og støv, så omgivelserne generes mindst muligt (§7).  

Om betonnedbrydning gælder en max støjgrænse i skel til beboelse på 70 dB i tidsrummet 7-18.  

Spunsning må kun udføres mandag til fredag kl. 8 – 16. 

13.4 Eksisterende forhold 

Nedrivning forudsætter vedtagelsen af ny lokalplan for området. Bygningerne anvendes i dag til for-
skellige aktiviteter, go-kartbane, paintball mv.  

13.5 Referencescenariet 

I referencescenariet bevares hele den eksisterende bygningsmasse.  

13.6 Planforslagets virkninger efter implementering 

Nedrivning kan påbegyndes, når lokalplan er vedtaget. Det er en målsætning i planen at bevare to 
bygninger, der således vil kunne genanvendes til nye formål. Den øvrige bygningsmasse nedrives og 
nedknuses med henblik på genanvendelse som opfyldning af lokalplanområdet som led i stormflods-
sikringen og beskyttelsen mod kontakt med forurening i lokalplanområdet. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved nedrivning vurderes at være positiv 
ved gennemførelse af planerne, idet bygninger og bygningsmaterialer genanvendes. 

13.7 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af projektet.  

13.8 Afværgeforanstaltninger 

Nedrivning skal ske inden for gældende støjgrænser. Nedrivningsaktiviteter skal således i nødvendigt 
omfang afskærmes for at sikre overholdelsen af støjgrænser i tilstødende boligområder. 

13.9 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

14 Visuel effekt   

Afgrænsningsnotatet henviser til Kommuneplanen, hvor følgende er bestemt: ”I byzonens kystnære 
dele skal Kommunalbestyrelsen vurdere de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, 
med henblik på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed.” Jf. også Planlovens § 11 

Dette afsnit indeholder jf. afgrænsningsnotat en vurdering af, hvorvidt forslaget til lokalplan og tilhø-
rende kommuneplantillæg medfører risiko for, at boligerne langs Søvænget vil blive påvirket af skyg-
ger fra den nye bebyggelse i lokalplanområdet, og påvirker udblikket fra bebyggelsen Saltværksvej 
19A – 25A sydvest for planområdet. 
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Medtages i miljørapporten. 

14.1 Sammenfatning 

Skyggeforholdene er belyst gennem en serie skyggediagrammer til fire årstider og tre klokkeslæt for 
eksisterende og kommende bygningsmasse. Skyggepåvirkningen vurderes på det grundlag at være 
begrænsede sammenholdt med eksisterende forhold. 

Udblik er undersøgt på grundlag af afstande og højder. Det er vurderingen, at beboerne på de øver-
ste etager i Tårnbyhuses boliger på Saltværksvej 19A – 25A vil opleve, at horisonten over Øresund vil 
blive brudt af de højeste boligblokke i lokalplanområdet, men at udblikket i øvrigt overvejende for-
ventes forskønnet ved, at de grå fabriksbygninger afløses af boliger, hvor der er lagt vægt på det 
æstetiske, og de grønnere omgivelser. 

Det er vurderingen, at lokalplansforslaget ikke forringer oplevelsen af skyggeforhold for naboerne 
nord for lokalplanområdet. Det er endvidere vurderingen, at en kommende bebyggelse ikke vil hin-
dre udblik fra beboelserne på Saltværksvej 19A – 25A over Øresund, idet dog man vil se horisonten 
brudt af de højeste bygninger. 

Vurdering: Den sandsynlige væsentlige visuelle effekt af lokalplansforslaget vurderes ubetydeligt ne-
gativ eller neutral/ingen virkning. Påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for 

disse ved implementering af planerne. 

14.1.1 Forudsætning og metode  

Der er som led i udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet skyggediagrammer, som illustrerer konse-
kvenserne af projektforslaget som lokalplanen er udarbejdet på baggrund af, samt illustrerer eksiste-
rende forhold.  

Skyggediagrammerne illustrerer projektforslaget og viser, hvor der vil være solskygger i området i 
forår/efterår, sommer og vinter ved forskellige tidspunkter angivet i figurerne i de følgende afsnit. 
Skyggediagrammerne er lavet i Rhino 3D skitseringsprogram, og skygger udledes ved hjælp af rende-
ringsprogrammet V-ray. Der tages udgangspunkt i den maksimale bygningshøjde og den maksimale 
bygningsprocent.  

Miljømålet for skygger beskrives med udgangspunkt i Bygningsreglementet § 6.5.2 om dagslys, hvor: 
”Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisningslokaler, spiserum, benævnt i det følgende ar-
bejdsrum mv. samt beboelsesrum og køkken, skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er 
vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke 
medfører overophedning i rummene, således at gener ved direkte solstråling kan undgås.”  

Der er ikke fastsat nærmere bestemmelser om udbliksforhold. 

14.2 Skyggevirkning 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget udarbejdet en række skyggediagram-
mer for hovedforslaget samt eksisterende lokalplan og referencescenariet, hvorefter der på den bag-
grund er foretaget en vurdering af, hvorvidt der opstår væsentlige skyggegener forår og sommer ved 
realisering af lokalplanen.  

Skyggediagrammer for eksisterende forhold og boligbebyggelsen, som fastsat i lokalplansforslaget, er 
vedlagt i bilag C til lokalplansforslaget. 
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Det fremgår heraf, at der ved jævndøgn vil opstå lidt mindre skyggepåvirkning af nabobebyggelsen 
mod syd i aftentimerne. Forholdene er vist herunder. 

Eksisterende forhold Nye forhold 

  

21. Marts/September kl. 18 21. Marts/September kl. 18 

Omvendt vil der forekomme flere skyggepåvirkning af villaområdet nord for lokalplanområdet i vin-
termånederne midt på dagen. Forholdene er vist nedenfor.  

 

Eksisterende forhold Nye forhold 

  

21. December kl. 09 21. December kl. 09 



Miljørapport af Lokalplan 153 Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg 1 

 

Side 48 af 50 www.moe.dk
 

 

www.moe.dk 

  

21. December kl. 12 21. December kl. 12 

 

Det er vurderingen, at skyggeforholdene ikke bliver væsentligt forværret, og at forholdene er adres-
seret hensigtsmæssigt. 

14.2.1 Udblik 

Udblikket fra de omkringliggende boliger ses generelt ikke forstyrret af den planlagte bebyggelse. Be-
boerne på de øverste etager af Tårnby Huses boliger på Saltværksvej 19A – 25A vil opleve, at horison-
ten over Øresund vil blive brudt af de højeste boligblokke i lokalplanområdet. Udblikket i øvrigt vil 
overvejende forventes forskønnet ved, at de grå fabriksbygninger afløses af boliger, hvor der er lagt 
vægt på det æstetiske, og de grønnere omgivelser. 

Afstanden fra boligerne på Saltværksvej 19A – 25A er godt 100 meter, og således sker der ikke for-
styrrelser i det nære udblik. Lokalplanområdet ligger i byområde, hvor opførelse af nye bebyggelser 
må forventes, og det kommende boligområde er udformet og placeret med en respektafstand sådan, 
at naboernes udblik påvirkes marginalt.  

Vurdering: Det er vurderingen, at lokalplansforslaget i væsentligt omfang respekterer den omkring-
liggende boligbebyggelse og friholder disse fra forstyrrelser og generende skyggeforhold, ligesom ud-
blik ikke vurderes væsentligt forstyrret. 

Den sandsynlige væsentlige indvirkning på visuelle effekt vurderes at være neutral/mindre negativ 
ved gennemførelse af planerne. 



Miljørapport af lokalplan Plyssen og medfølgende kommuneplantillæg 

www.moe.dk Side 49 af 50
 

 

14.2.2 Eksisterende forhold  

Skyggevirkninger af eksisterende bebyggelse er vist på skyggediagrammer ovenfor. 

14.2.3 Referencescenariet 

Skyggeforholdene er lig eksisterende forhold.  

14.2.4 Planforslagets virkninger efter implementering 

Det er vurderingen, at lokalplansforslaget ikke forringer oplevelsen af skyggeforhold for naboerne 
nord for lokalplanområdet. Det er endvidere vurderingen, at en kommende bebyggelse ikke vil hin-
dre udblik fra beboelserne på Saltværksvej 19A – 25A over Øresund, idet dog man vil se horisonten 
brudt af de højeste bygninger. 

Vurdering: Ubetydeligt negativ eller neutral/ingen virkning. Der forventes ikke at være nogen virk-

ning på miljøet. Påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse ved imple-

mentering af planerne. 

14.2.5 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter som følge af projektet.  

14.2.6 Afværgeforanstaltninger 

Der er ikke behov for afværgetiltag. 

14.2.7 Overvågning 

Der er ikke behov for overvågning. 

15 Opsummering 

Det er sammenfattende vurderingen, at planforslagene ikke vil have væsentlige negative påvirknin-
ger af miljøet. For boliger gælder krav om sikring mod trafikstøj, hvorfor trafikstøj er den centrale ud-
fordring ved etablering af boliger og friarealer mod ikke acceptable støjpåvirkninger.  

Lokalplanen sikrer, at væsentlige arkitektoniske udtryk fra den tidlige industrialisme i Tårnby videre-
føres i den nye bebyggelse samt ved bevaring af forhuset mod Saltværksvej. 

Det forventes, at nedrivningen af eksisterende bygninger vil muliggøre udførelse af forureningsun-
dersøgelser, der kan danne grundlag for afhjælpning i form af afskæring eller oprydning.  

16 Mangler i rapporten 

Der vurderes ikke at være egentlige mangler i grundlaget for vurdering af de miljømæssige påvirknin-
ger ved implementering af lokalplansforslaget. Men det bemærkes, at forureningsforholdene ikke er 
undersøgt og beskrevet i et omfang, der muliggør sikre konklusioner om behov for beskyttelse mod 
menneskers udsættelse for påvirkninger fra forurening i jorden og de øvre vandførende lag. 

Det er imidlertid ikke muligt at tilvejebringe dette grundlag, før den eksisterende bygningsmasse er 
nedrevet og fjernet, hvilket kun kan ske med vedtagelsen af lokalplansforslaget. 
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Dette forhold vurderes ikke at have nærmere indflydelse på vurderingen af de miljømæssige konse-
kvenser af planforslagene, idet der gælder faste retningslinjer for, hvordan mennesker skal sikres 
mod udsættelse for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.  
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