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Orientering om endelig vedtagelse af Lokalplan 143  

Tårnby Kommunalbestyrelse har d. 21. juni 2022 vedtaget Lokalplanen for Tårnby Torv. 

Samtidig ophæves eksisterende lokalplan 82B for Tårnby Torv.  

 

Tilknyttet plangrundlagene blev udbygningsaftalen og miljørapporten også vedtaget. 

Kommunalbestyrelsens beslutning og bilag i sagen kan findes på følgende link under 

punkt 4: 

 

https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=22ae2943-b06b-

494f-9e97-e47e48291381 

(Det kan være nødvendigt at kopiere linket over i din webbrowser) 

 

Lokalplan 143 opdaterer rammerne for Tårnby Torv og giver mulighed for, at centeret 

kan udvides op til 34.000 m2, og at der kan bygges på arealet nord for Sneserevej. 

Detailhandelsrammen på 19.000 m2 fastholdes, men rammerne for butikkernes 

størrelse forøges fra 3.000 m2 til 5.000 m2 for dagligvarebutikker og fra 1.000 m2 til 

2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Derudover gives der mulighed for, at der kan 

etableres hotel i centeret. Rammerne for boliger er også opdateret, hvor der i den nye 

lokalplan stilles krav om, at 25 % af nyt boligbyggeri skal etableres som almennyttige 

boliger.  

 

Der ændres ikke på lokalplanens afgrænsning i forhold til Lokalplan 82B.  

 

Lokalplan 143 kan findes på følgende link: 

https://dokument.plandata.dk/20_10686017_1660562345606.pdf 

(Det kan være nødvendigt at kopiere linket over i din webbrowser) 

   

Lokalplan 143 har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens 

bestemmelser. Lokalplanen har været i høring 2 gange. Under den seneste 

høringsperiode indkom der 7 høringssvar. Høringen har givet anledning til mindre 

justeringer i lokalplanens redegørelse, men ikke af dens bestemmelser.  
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Lokalplanen med bekendtgøres offentligt på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk 

d. 15. august 2022. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må 

der ifølge Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens 

bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i Planlovens §§ 19 

eller 40.  

 

Klager over Lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til 

Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. På følgende link kan 

du læse mere om, hvordan man klager:  

 

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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