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Landzonetilladelse til opsætning af solceller, Naviair Alle 1  

Naviair, der håndterer flytrafikken i CPH Lufthavn, søger om at etablere solceller på den 

resterende del af deres byggeri ved Naviair Alle 1. Bygge- og Ejendomsudvalget valgte 

på deres møde d. 8. februar 2022, at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.  

 
Uddybende bemærkninger  

Der søges om at etablere 1000 solcellepaneler med et samlet areal på 1.821,7 m2. 

Anlægget placeres på tværs af 3 bygninger, syd fra eksisterende solcelleanlæg, som 

Bygge- og Ejendomsudvalget gav landzonetilladelse til i februar 2020. Panelerne 

etableres med en 10 graders hældning og vil have en højde på maksimalt 38 cm over 

taget. Anlægget vil være synligt fra Naviairs andre bygninger, men vurderes ikke at 

være synlige fra gadeplan. 

 

Der er udarbejdet en glint og glare analyse, som påviser, at solcellerne ikke vil skabe 

refleksioner til gene for fly, der skal lette eller lande i lufthavnen. Analysen konkluderer, 

at solcellerne ikke er til gene.  

 

Området er omfattet af Lokalplan KLK97 for CPH Lufthavn. Etablering af solceller er i 

overensstemmelse med lokalplanen, men kræver landzonetilladelse. 

 

Link til Lokalplan KLK97: 

https://dokument.plandata.dk/20_1041848_DRAFT_1202811628331.pdf 

 

Teknisk Forvaltning vurderer, at den resterende del af Naviairs bygninger kan udvides 

med solceller. Som en betingelse til tilladelsen, bør anlægget fjernes senest 3 år efter, 

at det er ude af drift. 

 
Landzonetilladelse  

Med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, meddeles der landzonetilladelse til at etablere 

solcelleanlæg på byggeriet ved Naviair Alle 1. 
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Landzonetilladelse gives med følgende vilkår: 

 at solcellerne skal fjernes senest 3 år efter, at de er ude af drift 

  

Såfremt det viser sig, at anlægget vil generere refleksioner, kan CPH Lufthavn via 

Trafikstyrelsen kræve det ændret med hjemmel i Luftfartslovens § 68.  

 

Indstilling af sagen til Bygge-og Ejendomsudvalget og bilag, kan findes på følgende 

link, under punkt 11: https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-

referater/?agendaId=d8f8d3e9-39c6-4328-83a5-4f603cd8e75f   

 
Andre tilladelser  

Etablering af solcelleanlægget er omfattet af byggeloven, de indsatstaktiske forhold, 

hvorfor bygningsmyndigheden i Tårnby Kommune skal godkende de nye 

indsatstaktiske forhold for bygningen.  
 
EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 

Bygningerne hvorpå der etableres solceller, er placeret inde på lufthavnens arealer og 

vil have en afstand på ca. 3.5 km til nærmeste Natura 2000 område nr. 143, 

Vestamager og havet syd for. Der er ikke registeret beskyttede dyre- og planterarter 

efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i området. Detaljeret viden om de enkelte arters 

forekomst foreligger ikke.  Solcelleanlægget vurderes ikke at ville påvirke nærliggende 

Natura 2000 områder eller bilag IV arter i området. 

 
Naboorientering 

Sagen har været sendt i orientering hos CPH Lufthavn og Trafikstyrelsen. Lufthavnen 

og styrelsen havde ikke bemærkninger til det ansøgte. 

 
Klage  

Denne afgørelse kan inden for fire uger påklages til Planklagenævnet. En klage vil have 

opsættende virkning. På følgende link findes en klagevejledning: 

https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/vil-du-klage/ (det kan være 

nødvendigt at kopiere linket over i din webbrowser) 

Venlig hilsen 
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