
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÅRNBY 
  KOMMUNE 

Forslag 
Kommuneplantillæg nr. 1 

  



FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 
 
Kommuneplantillæg nr. 1 til Tårnby Kommuneplan 2021 – 2033 er udarbejdet samtidigt med 
Lokalplan 153 - Plyssen. 
 

 
Redegørelse 

I medfør af Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) må en lokalplan ikke 
stride mod Kommuneplanen, jf. § 13, stk. 1, nr. 1.  
 
Kommuneplantillæg 1 muliggør planlægning for blandet bolig og erhverv. Der er i generelle 
anvendelsesbestemmelser og overordnede værdier lagt vægt på at der skal etableres et fysisk miljø af 
høj kvalitet.  
 
Gældende rammebestemmelser (kort af eksisterende rammer, eksempel) 

 
Kort over de eksisterende rammeområde 1.A07, der er omfattet af arealet for kommuneplantillægget til 
Kommuneplan 2014 – 2026 
 
Området er omfattet af følgende eksisterende rammer 
 

1.A07, Plyssen 

 

Generel anvendelsestekst  Blandet bolig og erhverv 
Zone  Byzone 
Bebyggelsesprocent 85 
Max. antal etager 4 
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier 

Blandet bolig og erhverv, Værdier: Fysisk miljø 
af høj kvalitet, Håndtere regional udvikling, 
Stabilitet i lokalsamfundet, Bæredygtighed,  

Infrastruktur  Stationsnært kerneområde. 
Zonenotat  Kystnær del i byzone 
Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplan 112 Øresundsparken 

 
Fremtidige rammebestemmelser 
Kommuneplanramme 1.A07 
 

 
 



Med kommuneplantillæg nr. 1 udlægges nedenstående rammeområde 1.A07 
 
1.A07, Plyssen 

 
Generel anvendelsestekst  Blandet bolig og erhverv 
Zone  Byzone 
Bebyggelsesprocent 90 
Max. antal etager 7 
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier 

Blandet bolig og erhverv, dagligvareforretning, 
Værdier: Fysisk miljø af høj kvalitet, bevare 
eksisterende kvaliteter, Håndtere regional 
udvikling, Stabilitet i lokalsamfundet, 
Bæredygtighed,  

Infrastruktur  Stationsnært kerneområde. 
Zonenotat  Kystnær del i byzone 

 
Med kommuneplantillægget aflyses følgende rammeområder: 

• Ramme 1.A07 opdateres med en forhøjelse af bebyggelsesprocent fra 85% til 90% 
 

Miljøvurdering   
Tårnby Kommune har jævnfør lovens § 10 (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) truffet afgørelse om, at 
Kommuneplantillæg 1, der er udarbejdet i sammenhæng med Lokalplan 153 kan antages at have væsentlig 
indvirkning på miljøet.  
 
Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8. Miljøvurderingen er afgrænset til at vurdere 
følgende forhold:  
 

• 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 

  
Det ikke-tekniske resumé af miljørapporten findes i bilag 1, mens den samlede miljørapport offentliggøres 
sammen med forslaget til kommuneplantillægget.  
 
Vedtagelsespåtegning 
Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. august 2022 vedtaget at offentliggøre dette forslag til 
kommuneplantillæg. 
 
 
 
Allan S. Andersen  
Borgmester                          / 
 

Betina Grimm  
Teknisk Chef 

 



 

Miljørapporten omfatter forslag til Lokalplan 153 og Kommuneplantillæg nr. 1, og er gennemført på baggrund af 
Miljøvurderingsloven. I følgende afsnit opsummeres miljørapporten og hvorvidt planen har en væsentlig 
miljøpåvirkning. 
 
Miljørapporten gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, planen stemmer overens med de 
miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og planlægningen og om der vurderes at være risiko for væsentlige 
indvirkninger på enkelte miljøfaktorer.  
 
Grundlaget for miljørapportens miljøvurderinger er som udgangspunkt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse 
af planforslaget, dvs. foreliggende planer og rapporter mv.  

Afgrænsning 
Forinden miljørapporten for forslag til Lokalplan 153 og Kommuneplantillæg nr. 1 blev der udført en screening og 
afgrænsning, med det formål at afgrænse hvilke miljøfaktorer, der skal vurderes i denne rapport.  
 
Afgrænsningsnotatet kom frem til, at følgende miljøfaktorer skulle behandles: 

• Landskabelig værdi med særligt henblik på træer omfattet af Tårnby Kommunes træpolitik 
• Jordforurening 
• Jordhåndtering/flytning 
• Overfladevand 
• Støj og trafik 
• Oversvømmelsesrisiko 
• Kulturhistoriske værdier 
• Affald, genanvendelse 
• Visuel effekt 

Miljøvurdering: 
Ved en miljøvurdering anvender man begrebet væsentlighed. Væsentligheden af en miljøfaktor er en vurdering, 
som bygger på intensiteten af en ændring, samt hvor stor en betydning ændringen vil have tids -og arealmæssigt. 
Hvis noget vurderes til at være væsentligt, har det altså en påvirkning på miljøet. 
 

Habitatvurdering  
Det vurderes ikke, at planforslaget vil medføre en væsentlig påvirkning på hverken internationale 
naturbeskyttelsesområder eller på levesteder for de dyre- og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV, litra a) og b). 
 

Afværgeforanstaltning  
Lokalplan 153 og Kommuneplantillæg nr. 1 fastsætter krav om, at der skal etableres afværgeforanstaltninger, 
såfremt der er behov for det, forud for fremtidig anvendelse på følgende måde: 
 

• Boliger og legeplads skal sikres mod trafikstøj 
• Boliger i planområdet skal sikres mod oversvømmelse 
• Indeklima i boliger i planområdet skal sikres mod afdampning fra forurening i jord og grundvand 
• Efterladt forurening skal afskæres fra kontaktrisiko  

Overvågning 
Miljørapporten identificerer ikke miljøpåvirkninger, som skal overvåges 

BILAG 1 - IKKE-TEKNISK RESUME  


