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Landzonetilladelse og dispensation til udeservering, 
Lufthavnstorvet 

CPH (Københavns Lufthavn) ønsker at foretage udeservering på forpladsområdet ved 

Lufthavnstorvet. Det ansøgte kræver landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 

KLK97. På mødet i Bygge- og Ejendomsudvalget d. 8. marts 2022, blev det besluttet at 

meddele landzonetilladelse og dispensation til det ansøgte.  

 

Uddybende bemærkninger 

Forpladsen er i dag et større flisebelagt område, der ligger op til terminalbyggeriet ved 

lufthavnen. Området, der ønskes anvendt til udeservering, er på ca. 5.250 m2. Det er i 

Lokalplan KLK97 beliggende i område Nord, delområde Nord C, og må bl.a. anvendes 

som forplads og ankomst til lufthavnen, jf. § 4.2.4 i lokalplanen. Forpladsen grænser op 

til terminalbyggeriet syd for, der ligger i delområde Nord A1, der bl.a. må anvendes til 

indkøbs- og restaurationsfaciliteter, jf. § 4.2.1. 

 

Lokalplan KLK97 giver mulighed for, at et områdes anvendelse inden for område Nord 

kan udvides til andre delområder, jf. § 4.2.6. Dette er under forudsætning af, at 

hovedopdelingen i lokalplanen ikke ændres. Dette betyder, at indkøbs- og 

restaurationsfaciliteter kan udvides fra delområde Nord A1 til også at inkludere 

delområde Nord C, såfremt der meddeles dispensation og landzonetilladelse. 

 
I den konkrete sag, vurderer Teknisk Forvaltning, at der ikke er noget til hinder for, at 

CPH benytter forpladsen til udeservering i form af mobile enheder så som fodtrucks, 

kaffescootere m.m. Forpladsen er omgivet af byggeri på alle sider med undtagelse af 

nord, hvor der er en overdækning af stationen, længere mod nord et p-areal, og 

derefter Øresundsmotorvejen. Nærmeste beboelse er ca. 250 m væk mod nord. 

Udeservering i forpladsområdet vurderes derfor at være af mindre betydning, set i 

forhold til de aktiviteter, der i forvejen foregår i og omkring forpladsen. Af denne årsag 

vurderer Forvaltningen tillige, at naboorientering er af underordnet betydning. 
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Landzonetilladelse og dispensation   

Med hjemmel i Planlovens §§ 19 og 35, meddeles der landzonetilladelse og 

dispensation til udeservering på forpladsen ved Lufthavnstorvet, som ansøgt. 

 

EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 

I den konkrete sag, gives der mulighed for, at et flisebelagt areal midt i lufthavnen kan 

anvendes til udeservering. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 142, Saltholm og 

omliggende hav, der har en afstand på ca. 4.2 km fra Lufthavnstorvet. Der er ikke 

registeret beskyttede dyre- og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i 

området. Detaljeret viden om de enkelte arters forekomst foreligger ikke. Udeservering 

ved Lufthavnstorvet vurderes ikke at ville påvirke nærliggende Natura 2000 områder 

eller bilag IV arter i området.    

 

Naboorientering 

Ansøgning om udeservering ved Lufthavnstorvet har ikke være sendt i naboorientering, 

da det vurderes af være af underordnet betydning, jf. planlovens §§ 20, stk. 2, nr. 1 og 

35, stk. 5. 

 

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)   
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