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FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2021-2033 

Indledning 

Tårnby Kommune er i gang med at udarbejde et forslag til en ny kommuneplan for perioden 2021-2033.  

Planforslaget er omfattet af miljøvurderingsloven og denne screening  indeholder en gennemgang af 
kommuneplanforslagets forventede miljøpåvirkning.   

Bemærkninger i forhold til tidligere udsendt materiale 
Tårnby Kommune udsendte i perioden 6. oktober til 26. oktober 2021 et udkast til afgrænsningsnotat 
indeholdende  en gennemgang af de miljøfaktorer, som miljørapporten forventedes at indeholde.  

I forbindelse med den endelige gennemgang af det endelige udkast til kommuneplanforslag, er der foretaget 
en fornyet miljøscreening. På baggrund af screeningen er det Tårnby Kommunes vurdering, at 
kommuneplanen vil kunne undtages miljøvurderingspligten. Årsagen til dette er, at en række af de temaer, 
som var afgørende i forhold til den indledende vurdering af miljøvurderingspligten, enten ikke indgår i 
kommuneplanen eller har ændret form/indhold, så miljøpåvirkningen ikke skønnes at være væsentlig.  

Lovgrundlag 
Ifølge miljøvurderingslovens § 8, stk. 1,  skal en kommunen gennemføre en miljøvurdering af planer, hvis de 
udarbejdes indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse, og hvor der fastlægges rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1976 af 27. oktober 2021.  

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastslår, at der skal gennemføres en screening af en plans miljøpåvirkning, 
når disse planer er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, 
eller angiver mindre ændringer i sådanne planer.  

Ifølge miljøvurderingslovens § 10 træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt planer er omfattet af § 8, stk. 2, 
dvs. om en plan skal miljøvurderes.  

Ved afgørelsen skal kommunen inddrage kriterierne i miljøvurderingsloven bilag 3.  

Udkast til afgørelse 

Kommuneplan 2021-33 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet planen fastlægger 
rammerne for den fremtidige arealanvendelse. Det er Tårnby Kommunes vurdering, at da der er tale om en 
revision af en eksisterende plan, som kun indeholder mindre ændringer i forhold til arealanvendelse, så skal 
der foretages en screening af planen. 

På baggrund af en screening af kommuneplanforslagets indhold er det vurderet, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. 

Begrundelsen for dette er, at det ikke foretages nye arealudlæg og ikke ændres i rammer eller retningslinjer 
på en måde, der efter Tårnby Kommunes vurdering, skønne at have en væsentlig miljøpåvirkning.  

Vurderingen er foretaget under hensyntagen til, at forslaget ikke påvirker internationale 
naturbeskyttelsesområder.  

Høring af berørte myndigheder 
Ifølge miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 1 skal berørte myndigheder have mulighed for at afgive 
kommentarer og stille spørgsmål før der træffes afgørelse efter § 10.  
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Miljøscreeningen og udkastet til afgørelse har været i høring fra den 4. november til den 22. november 2022 
hos følgende berørte myndigheder:  

- Hvidovre Kommune  
- Københavns Kommune  
- Dragør Kommune  
- Bolig- og Planstyrelsen  
- Tårnby Kommunes miljøafdeling 

Der er indkommet ikke indkommet bemærkninger i forhold til screeningens indhold.  
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SCREENING AF MILJØEMNER 

Kommuneplanforslagets indhold 

Kommuneplan 2021-33 er en revision af den gældende Kommuneplan 2014-26.  

Kommuneplanens temaer bygger på planstrategien ’Mulighedernes Kommune’ fra 2019.  

De forventede temaer i kommuneplanen er:  

• Byområdet 

• Boligområderne  

• Erhvervsområdet 

• Detailhandel 

• Fremkommelighed  

• Kulturarv 

• Det grønne og blå 

• Grønt Danmarkskort 

• Det åbne land 

• Sundhed 

• Klima 

 

Kommuneplanrevisionen er en fuld revision i forhold til opbygning og struktur. 

Det er kun ændringerne i forhold til den eksisterende kommuneplan, Kommuneplan 2014-2026, som 
undersøges.  

En række af de ændringer af retningslinjer og rammer, som indarbejdes i kommuneplanforslaget, er 
indarbejdet på grundlag af allerede vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg. Der er i forbindelse med 
behandlingen af disse planer foretaget en særskilt miljøscreening eller miljøvurdering. Derfor indgår de ikke i 
miljøvurderingen af forslaget til Kommuneplan 2021-2033.  

Tilsvarende er retningslinjer, der alene er ændret sprogligt eller for at skabe klarhed omkring 
administrationen, heller ikke medtaget.  

Nedenfor gennemgås kommuneplanens indhold i forhold til den sandsynlige væsentlige miljøpåvirkning. 
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Vurdering af miljøpåvirkning 

Nedenstående skema indehold er en gennemgang af kommuneplanens ændringer vurderet under hensyn til 
kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3.  
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Boligområderne 

Egensevej 
udlægges som 
perspektivområde  

I kommuneplanen udlægges området ikke 
som transformationsområde (eller 
byomdannelsesområde), men området 
udpeges som det ikke-juridisk bindende 
perspektivområde for fremtidig 
boligudvikling/blandet bolig og erhverv. 
Der sker ikke ændringer i retningslinjerne 
for områdets anvendelse eller i 
rammebestemmelserne for området.  
 
Da der ikke sker en ændring i 
anvendelsesmulighederne, er der ikke en 
miljøpåvirkning at undersøge.  
En forudsætning for en egentlig 
omdannelse er, at områdets støj 
undersøges og som en del af dette, at 
områdets eksisterende virksomheders 
miljøpåvirkning undersøges.  

  X   

Erhvervsområderne 
Nyt erhvervsområde 
ved Kirstinehøj.  

Særskilt miljøvurderet. Og indgår derfor 
ikke i denne screening. 

    X 

Detailhandel 
Ændrede 
butiksstørrelser  

Kommuneplanforslaget ændrer 
butikstørrelserne for detailhandel, så de 
svarer til planlovens nyeste grænser. 
Ændringen skønnes alene at have en lokal 
påvirkning. Det er Tårnby Kommunes 
vurdering, da rammerne for butikkerne er i 
dag 1000 m² og i tillæg hertil kan lægges 
200 m² personalefaciliteter. Der udlægges 
ikke nye områder til butiksformål.  

  X   

Fremkommelighed 
Byudvikling tæt på 
stationer 

Ikke egentlige retningslinjer. Kontorerhverv 
reguleret under særskilt afsnit. 

X     

Fremkommelighed Supercykelstier Ikke nye arealudlæg.  
  X   

Fremkommelighed Nye projekter på vej 
Indeholder ikke ændrede rammer eller 
retningslinjer. 

X     

Kulturarv 

Opdatering af 
vedtagne planer og 
udpegning af nye 
bevaringsværdige 
bygninger. Indgår 
ikke i miljøvurdering 

Kastrup Broforening og Tårnby Villaby er 
med, men lokalplaner allerede screenet. 
Enkelte mindre bygninger er medtaget i 
kommuneplanen.  

  X   

Sundhed   
Ingen nye retningslinjer for specifikke 
områder.  

  X   
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Det Grønne og Blå   
Ingen nye retningslinjer for specifikke 
områder.  

 X     

Det Grønne og Blå Udpegninger 

Kommuneplanforslaget indeholder en ny 
udpegning af områder til Grønt 
Danmarkskort samt retningslinjer for disse. 
Områderne med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser er alle udpeget 
andre steder enten i den eksisterende 
kommuneplan, fredningskendelser eller i 
fingerplanen. Der sker derfor ingen 
væsentlig ændring i miljøpåvirkningen som 
konsekvens af kommuneplanens 
udpegning. I forhold til de potentielle 
områder, er det ene i dag udlagt til 
rekreativt område (1.F09 - 
Travbaneparken) og det andet er udlagt til 
offentlige formål (1.D21 - Havebyens 
Skoleområde). Udpegningen til potentielt 
naturområde skønnes ikke at have en 
væsentlig miljøpåvirkning, da anvendelsen 
ikke ændres for områderne.  

  X   

Det åbne land  Retningslinjer Ikke ændrede retningslinjer i ft. indhold.    X   

Vand og klima  Retningslinjer 

Skønnes ikke at have en væsentlig 
påvirkning. Retningslinjer henviser til andre 
planer, der skal udarbejdes eller 
undersøges.  

  X   

 Rammer 

Parkeringsnorm i 
forbindelse med 
butikker ændres fra 
1 pr. 12 m² butik til 1 
pr.  25 m².  

Ændringen skønnes ikke at have en 
væsentlig påvirkning. En nedsat norm vil 
medføre, at der ikke står uudnyttede 
pladser ved butikker.  

  X    

Rammer 

Ændring af 
bebyggelsesprocent 
for rammeområder 
dækkende LP43 fra 
25 til 30.  

Skønnes at have en mindre lokal men ikke 
væsentlig påvirkning. Der forventes ikke 
øget trafik eller flere boligenheder.  

  X   

 
 


