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Afgørelse vedr. Landzonetilladelse til etablering af søer på ejendommen 
Tømmerupvej 289 

Teknisk Forvaltning modtog den 24. november 2017 en ansøgning om lovliggørende 
landzonetilladelse til anlæggelsen af fire søer på ejendommen, Tømmerupvej 289. Der 
blev d. 18. juni 2018 truffet afgørelse i sagen. Denne blev påklaget af Københavns 
Lufthavne A/S. Planklagenævnet ophævede med afgørelse af 2. december 2019 
Tårnby Kommunes tidligere afgørelse og hjemsendte sagen til fornyet behandling i 
Tårnby Kommune.  
 
Teknisk Forvaltning har på den baggrund genbehandlet sagen efter Planlovens § 35. 
stk. 1 og Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 9. februar 2021 truffet 
afgørelse i sagen. 
 
Afgørelse 
Tårnby Kommune meddeler med hjemmel i Planlovens § 35, stk. 1 lovliggørende 
landzonetilladelse til bevaring af søerne 1-3. Tilladelsen gives på vilkår om: 

 At øen i sø 1 fjernes, 

 At sø 2 fortsat alene anvendes til bufferareal med dræn til Hovedgrøften og uden 
permanent vandspejl, 

 At sø 3 tildækkes med net eller lignende. 
 
Der meddeles afslag på lovliggørende landzonetilladelse til sø 4, og søen skal derfor 
nedlægges. 
 
Begrundelse 
Forhistorien kort  
Sagen vedrører etableringen af fire søer/ forsinkelsesbassiner på ejendommen 
Tømmerupvej 289. Søerne er etableret i årene 1995-2012. 
 

PLAN, BYG OG MILJØ 

B 410, 2770 Kastrup 

HMJ.TF@Taarnby.dk 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

2 

 Sø 1 er anlagt mellem 1995 og1997 og har et areal på ca. 850 m2 – heraf en 
ø på 50 m2 

 Sø 2 er anlagt mellem 2002 og 2004 og har et areal på ca. 1.850 m2 – heraf 
en forhøjning/ø på ca. 150 m2 

 Sø 3 er anlagt mellem 2006 og 2008 og har et areal på ca. 750 m2 

 Sø 4 er anlagt mellem 2010 og 2012 og har et areal på 2.500 m2 – heraf en ø 
på ca. 500 m2. 
 

Vanddybden i søerne varierer over året afhængigt af nedbøren, men ligger typisk på 
mellem 0,5 og 1 m. Sø 2 er kun sjældent vandfyldt – kun ved 
voldsomme/længerevarende regnskyl.  
 
Søerne er anlagt i forbindelse med ejendommens drift som frilandsgartneri for at 
muliggøre dræning af jorden i våde perioder. Veldrænet jord er en forudsætning for 
gartnerivirksomheden. 
 
I forbindelse med søerne er der tillige drevet jagt og opdrættet tamænder og gæs. 
 
Københavns Lufthavn rettede i 2017 henvendelse til Tårnby Kommune vedr. søerne for 
at høre om de var lovligt etableret og for at gøre opmærksom på, at lufthavnen 
vurderede, at søerne kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for flytrafikken på lufthavnen 
særskilt i forhold til bird strikes. 
 
Tårnby Kommune havde ikke forud for lufthavnens henvendelse opmærksomhed i 
forhold til søerne. 
 
Søerne er placeret i en afstand fra landingsbanerne på ca. 1,3 -1,6 km. 
 
På baggrund af lufthavnens henvendelse indledte Tårnby Kommune en dialog med 
ejendommens ejer, søerne blev besigtiget og ejer indgav en ansøgning om 
lovliggørende landzonetilladelse, og der blev gennemført en nabohøring med henblik 
på evt. at give en sådan landzonetilladelse til søerne. 
 
Tårnby Kommune endte dog op med at vurdere, at søerne, qua deres nødvendighed i 
forbindelse med dræning og dermed for at dyrke ejendommens jorde, var 
landbrugsmæssigt nødvendige.  
 
Med henvisning til gældende vejledninger om landzoneadministration traf Tårnby 
Kommune på den baggrund d. 12. juni 2018 afgørelse om, at søerne ikke krævede 
landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1. 
 
Denne afgørelse blev af Københavns Lufthavne A/S påklaget til Planklagenævnet, der 
med afgørelsen af 2. december 2019 ophævede kommunens afgørelse. Af afgørelsen 
fremgår det, at etablering af søer, der ikke er en del af den egentlige landbrugsdrift - fx 
andeopdræt med salg for øje – kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
Fornyet behandling.       
I forbindelse med den fornyede behandling har der d. 8/10 2020 været gennemført en 
besigtigelse af søerne med deltagelse af ejendommens ejer, medarbejdere fra Tårnby 
Kommunes plan- og miljømyndighed samt repræsentanter fra CPH. 
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Udgangspunktet i Planloven er, at alle forandringer i landzone kræver 
landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 herunder opførelse af ny bebyggelse, ændring af 
anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer med mindre byggeriet eller anlægget 
er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i §§ 36-38. 
 
Planklagenævnets afgørelse fastslår, at etableringen af de omhandlede søer ikke kan 
vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og anlæggelsen af søerne 
vil derfor kræve landzonetilladelse. 
 
Tårnby Kommune har som myndighed efter Planlovens § 51, stk. 3 pligt til at 
foranledige et ulovligt forhold lovliggjort med mindre forholdet er af underordnet 
betydning. 
 
Da søerne allerede er etableret, skal forholdet lovliggøres enten ved, at der meddeles 
en lovliggørende landzonetilladelse (retlig lovliggørelse), ved at de etablerede søer 
fjernes (fysisk lovliggørelse), eller ved en kombination heraf. 
 
Ved behandlingen af hvorvidt lovliggørelse skal ske retligt eller fysisk, er 
udgangspunktet, at forholdet skal vurderes som om forholdet ikke er etableret, dog 
under hensyntagen til evt. betragtninger i forhold til værdispild og 
proportionalitetsprincippet mv.   
 
I forbindelse med nærværende afgørelse er i vurderingen indgået betragtninger 
vedrørende:  
 
Driftsmæssige hensyn 
Naturbeskyttelse 
Indrettelseshensyn 
Risiko for flytrafikken 
Proportionalitet 
Værdispild 
 
 
Driftsmæssige hensyn 
Ejendommen Tømmerupvej 289 er en landbrugsejendom, der drives som 
frilandsgartneri.  
I forbindelse med sagens genbehandling har Tårnby Kommune rettet henvendelse til 
Landbrugsstyrelsen med henblik på en vurdering af søernes/forsinkelsesbassinernes 
nødvendighed for ejendommens landbrugsmæssige drift. 
 
Landbrugsstyrelsen har i mail af d. 5. marts 2020 udtalt, at på grund af arealets 
karakter og topografi, er bassinerne nødvendige for, at der kan dyrkes intensiv drift på 
markerne, og på den baggrund vurderes det, at bassinerne er nødvendige for 
ejendommens drift som landbrugsejendom, for at forhindre tab af afgrøde. 
 
Dette stemmer overens med Tårnby Kommunes, Miljøafdelings tidligere vurdering af, 
at søerne er driftsmæssigt nødvendige for ejendommens drift. 
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Dette er dog efter klagenævnets vurdering ikke ensbetydende med, at søerne har en 
landbrugsmæssig anvendelse, der kan føre til undtagelse fra kravet om 
landzonetilladelse jf. Planlovens §§ 35 stk. 1 og 36.stk. 1, nr. 5. 
 
Tårnby Kommune er ikke bekendt med at søerne har et egentligt landbrugsmæssigt 
formål såsom opdræt af fjerkær med henblik på salg. Opdræt af tamfugle sker efter 
ejers oplysninger alene til privat forbrug. 
 
Naturbeskyttelse 
Efter etableringen af søerne er disse - qua deres størrelse, og det, at der over en 
længere årrække har udviklet sig et naturligt dyre- og planteliv i tilknytning til søerne - 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Udgangspunktet i henhold til Naturbeskyttelsesloven er derfor nu, at søerne ikke må 
nedlægges eller deres tilstand ændres. Det er tillige vurderet, at der omkring søerne 
kan være en forekomst af bilag IV arter, selvom dette ikke på nuværende tidspunkt er 
endeligt konstateret. 
 
En nedlæggelse af søerne vil derfor forudsætte en dispensation jf. Lov om 
naturbeskyttelse § 65 stk. 2 og såfremt at der endeligt konstateres bilag IV arter en 
fravigelse fra lovens § 29a jf. § 65 stk. 3. 
 
Det forhold, at en sø lever op til kriterierne i § 3 forhindrer ikke, at kommunen 
håndhæver, at søerne er i strid med anden lovgivning, her Planloven. Hvis kommunen 
imidlertid er afskåret fra at håndhæve et ulovligt forhold, mest relevant grundet 
myndighedspassivitet eller indrettelseshensynet, får det som sin konsekvens, at de 
plan-ulovligt etablerede søer er § 3-beskyttede på normal vis og ikke må 
tilstandsændres, uden forudgående Naturbeskyttelses-dispensation er meddelt.  
 
Kommunen har i forbindelse med den første afgørelse vurderet, at der ikke er indtrådt 
myndighedspassivitet. Planklagenævnet har i 2015 har afgjort følgende om ulovlig 
etablerede biotoper ”En biotop kan således efter nævnets opfattelse vokse sig ind i § 3-
beskyttelsen, uanset at biotopen er frembragt ulovligt. Det forudsætter dog, at der ikke 
er reageret mod ulovligheden inden for en rimelig tid efter, at forholdet er kommet til 
tilsynsmyndighedens og/eller lodsejerens kendskab”. 
 
 
Risiko for flysikkerheden 
Såfremt, der var søgt om tilladelse til at etablere søerne/forsinkelsesbassinerne forud 
for anlæggelsen, ville hensynet til flysikkerheden veje tungt, og Tårnby Kommune 
skulle i forbindelse med en ansøgning have indhentet en udtalelse fra lufthavnen. 
 
Søerne er placeret ca. 1,3 til 1,6 km fra lufthavnens landingsbaner og ligger dermed 
inden for den zone, der betragtes som sikkerhedszone omkring lufthavnen. 
 
Lufthavnen er, som det fremgå af materialer fremsendt i forbindelse med klagen, 
bekymret for, at tilstedeværelsen af søerne tiltrækker fugle herunder ænder og gæs, 
der vurderes at udgøre en væsentlig risiko for flytrafikken i forbindelse med bird strikes. 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er myndighed i forhold til flysikkerhed, har i 
udtalelse til lufthavnen af 1/2 2018, meddelt, at de er enige i lufthavnens 
sikkerhedsvurdering. 
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Risikoen er yderligere underbygget ved fremsendelse d. 5/11 2020 af rapport fra 
Birdstrike Management Ltd. 
 
Tårnby Kommune er tillige bekendt med, at lufthavnen som led i sikringen af lufthavnen 
jf. EU-forordning 139/2014 er forpligtet til at forholde sig til lokalplaner og 
byggeprojekter m.v. inden for flyvepladsens lokalområde - herunder anlæg, der kan 
tiltrække fugle - som kan øge risikoen for kollisioner mellem fly og fugle eller vildt. 
Forordningen indeholder dog ikke i sig selv et forbud mod etablering af sådanne 
anlæg. 
 
Forvaltningen har i forbindelse med genbehandlingen undersøgt foreliggende materiale 
vedr. risikoen for bird strikes. 
 
Af Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 ’Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i 
retablerede vådområder nær flyvepladser’ fremgå bl.a.: 
 
’Generelt vurderes det dog, at åbne vandflader under 0,5 ha (5000 m2) ikke vil udgøre 
habitater, der tiltrækker ynglende og rastende fugle i antal, som vil kunne udgøre en 
øget risiko for flytrafikken. Idet en meget stor andel af eksisterende søer er på under 
0,2 ha, tager nedenstående anbefalinger dog, som forsigtighedsprincip, udgangspunkt i 
en kritisk søstørrelse på 0,2 ha’.  
 
Lægges dette til grund er det alene den sidst etablerede sø på ca. 2.500 m2, der 
potentielt udgør en risiko.  Det fremgår dog tillige af den tekniske anvisning, at: 
 
Tilstedeværelsen af øer og holme og varierede bredzoner i og omkring retablerede 
søer vil forbedre ynglemulighederne og dermed kunne forøge forekomsten af ynglende 
vandfugle betydeligt selv i mindre søer. 
 
Rapportens samlede konklusion er, at der som udgangspunkt ikke bør etableres søer 
inden for 3 km fra landingsbanerne, men med i vurderingen bør også inddrages 
søernes placering i landskabet, ligesom søernes konkrete udformning har betydning for 
deres attraktivitet for fugle og her særskilt for ænder og gæs. 
 
Den senest fremsendte rapport fra Birdstrike Management Ltd. er fremsendt på 
engelsk og Tårnby Kommune har derfor kun i begrænset omfang kunnet verificere de 
juridiske aspekter heri, men rapporten henviser og refererer til EU forordning 139/2014. 
Tårnby Kommune genfinder dog ikke her i rapportens formulering om en forpligtelse for 
myndigheder til at udøve deres myndighed med henblik på at forhindre situationer, som 
kan medføre vildt aktiviteter til skade for luftfarten. Rapporten konkluderer dog: 

 At søerne qua deres nærhed til baneanlæggene udgør en risiko for bird strikes 

 At særligt udformningen med øer, rørsump og lave brinker med græs gør dem 
attraktive for fugle, der kan udgøre en fare for luftfarten herunder gæs, gråænder og 
stære. 

 At det, at der er tamfugle og fodring indikerer at søerne ikke etableret under 
hensyntagen til flysikkerheden. 

 At BLM derfor anbefaler lufthavnen at søge at fjerne risikoen for flysikkerheden ved at 
forlange søerne nedlagt eftersom at området på grund af tilstedeværelsen af vand 
tiltrækker et øget antal fugle. 
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Ved besigtigelse 8/10 2020 sås kun enkelte Gråænder i området ud over de ikke 
flyvedygtige tamænder. Yderligere var der blandt deltagerne enighed om, at gæs udgør 
den væsentligste risiko for flytrafikken i området, og at disse kun i meget begrænset 
omfang tiltrækkes af søerne, men i langt højere grad af omkringliggende marker med 
græs eller anden afgrøde. Jagt på vildgæs på ejendommen understøtter lufthavnens 
fuglebekæmpelse. 
 
Proportionalitet 
I den konkrete sag er der tale om tre mindre søer samt en mellemstor sø placeret ca. 
1,3-1,6 km fra lufthavnens baneanlæg. Søerne er placeret mellem baneanlæggene og 
havet syd for. Søerne er derfor placeret sådan, at fuglene ikke umiddelbart overflyver 
lufthavnens baneanlæg mellem søerne og havet. 
 
Herudover er der inden for de angivne sikkerhedsafstande på 3-6 km fra 
baneanlæggene i Københavns Lufthavn i Kastrup både åbent hav og to store 
internationale fuglereservater. Der er derfor forventeligt mange fugle i lufthavnens 
nærområder uanset om søerne opretholdes eller ej. 
 
På trods heraf må en potentiel forøgelse af risikoen for bird strikes veje tungt. 
   
Indrettelseshensyn 
Søerne har været i området i en længere årrække forud for lufthavnens henvendelse 
og uden at lufthavnen tidligere har reageret herpå hverken over for ejendommens ejer 
eller over for Tårnby Kommune. Den første sø er således etableret for mere end 20 år 
siden, og den sidste 5 år før lufthavnens henvendelse til Tårnby Kommune i 2017. 
 
Kommunen har ikke været opmærksom på søerne forud for lufthavnens henvendelse. 
Ejer kan på den baggrund derfor ikke have haft en berettiget forventning om, at 
kommunen stiltiende har godkendt forholdene.  
 
Tårnby Kommune finder dog, at der med henvisning til lufthavnens manglende reaktion 
gennem årene findes et indrettelseshensyn, som kommunen må tage med i 
betragtning. 
 
Også udformningen af vejledningerne om landzoneadministrationen kan have givet en 
berettiget forventning om, at søerne ikke har krævet landzonetilladelse og derfor uden 
videre har kunnet anlægges. 
 
Af de forskellige vejledninger om landzoneadministration har det således i de seneste 
mange år fremgået, at: 
 
Etablering af en kunstig sø betragtes som en ændret anvendelse, som kræver 
landzonetilladelse, medmindre søen er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af 
landbrugsejendom. 
 
Der har ingen steder været en nærmere definition af ’erhvervsmæssigt nødvendig’. 
 
Det har tillige af tidligere cirkulære om landbrugsloven fremgået, at søer under 2500 m2 
ikke kræver tilladelse efter landbrugsloven. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

7 

Med Landbrugsstyrelsens udtalelse om søernes nødvendighed for landbrugsdriften, 
synes dette yderligere bestyrket. 
 
Værdispild 
Anlæggelsen af søerne kan ikke i sig selv berettige, at der inddrages betragtninger 
omkring værdispild.  
 
Den manglende/forringede mulighed for intensiv landbrugsproduktion på ejendommen, 
såfremt søerne skal fjernes, må dog anses som betragtelige. 
 
Samlet vurdering 
Tårnby Kommune vurderer på baggrund af den ovenstående gennemgang 

 At særligt sø 4 kan udgøre en risiko for tiltrækning af fugle og dermed for bird strikes i 
forbindelse med trafikken på lufthavnen. 

 At øerne i søerne øger deres attraktivitet for fugle. 

 At søerne er nødvendige for ejendommens drift som frilandsgartneri. 

 At søerne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og potentielt kan være levested 
for beskyttede dyrearter som frøer og vandsalamandre. 

 At der kan være et indrettelseshensyn, der gør, at kommunen ikke på nuværende 
tidspunkt kan pålægge ejeren at fjerne alle de etablerede søer, ligesom at ejeren må 
forventes at have handlet i god tro. 

 At en nedlæggelse af søerne vil medføre væsentlige produktionstab. 
   
 
Klage 
Nærværende afgørelse kan påklages til Planklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning.  
Fristen for indgivelse af klage er fire uger fra afgørelsen er meddelt og offentliggjort 
dvs. inden d. 22. marts 2021 
Klagenævnet opkræver gebyr for behandling af klager. Gebyret tilbagebetales, hvis der 
opnås fuld eller delvis medhold i klagen. 
 
Udnyttelse af landzonetilladelsen 
Landzonetilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside d. 22. februar 2021 og 
må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Såfremt der indgives en klage har denne 
opsættende virkning og tilladelsen må ikke udnyttes før klagen er afgjort. 
 
Lovliggørelse  
Lovliggørelse af sø 4 ved nedlæggelse skal ske snarest muligt og senest d. 1/6 2021. 
Er dette ikke sket, vil Tårnby Kommune varsle og udstede påbud om lovliggørelse. 
 
Bilag 
Som bilag vedlægges klagevejledning 
 
Kopi 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Københavns Lufthavne A/S v. Sara Fenger  
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