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Baggrund 
Med Coronapandemien har CPH Lufthavn og Tårnby Kommune oplevet den økonomiske konsekvens af 
nedlukning og et massivt tab af arbejdspladser. Der er derfor behov for skabe rum for nye virksomheder og 
arbejdspladser, der kan fremtidssikre beskæftigelsen.  
 
Staten er således i gang med at ændre landsplandirektivet (Fingerplanen) og støjcirkulæret, så det bliver muligt 
at indlemme nye arealer i byzonen og udvikle disse til erhvervsformål. Dette under forudsætning af at arealerne 
kun anvendes til erhverv, der ikke vil påvirke lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder. De kan derfor kun 
anvendes til f.eks. industri- og produktionserhverv, transport- og logistikvirksomheder og lagerfaciliteter. 

Plangrundlag 
For at skabe det nødvendige plangrundlag til planlægningen af Kirstinehøj III har Tårnby Kommune udarbejdet 
forslag til kommuneplan og lokalplan i henhold til Planloven ”Bekendtgørelse af lov om planlægning” (LBK nr. 
1157 af 01/07/2020). Både forslag til Kommuneplan tillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 152 Kirstinehøj III skal 
godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvorefter begge planforslag skal i 8 ugers offentlig høring. 

Miljøvurdering 
I henhold til Miljøvurderingsloven skal der laves miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Ordet ”miljø” dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, 
levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling.  
 
Miljørapporten skal af Miljøvurderingslovens §12 stk. 1. vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet af planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller 
programmets mål og geografiske anvendelsesområde. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som 
man kan vurdere med den aktuelle viden og detaljeringsgrad der fremgår af planen jf. Miljøvurderingslovens 
§12 stk. 2. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner, hvor der ikke er en indlysende 
miljøpåvirkning, skal der altid foretages en (screening), hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering 
eller ej.  
 
Den forudgående miljøscreening for denne miljørapport er udarbejdet af Tårnby Kommune i henhold til “Lov 
om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” (LBK nr. 973 af 25/06/2020). 
Miljøscreeningen fandt således, at der var behov for en miljørapport for med en vurdering af lokalplan og 
kommuneplantillæg på baggrund af at: 

• Der planlægges for et ikke før planlagt område der overføres fra landzone til byzone.  
• Planerne er omfattet af støjzonen for CPH.  
• Planerne giver mulighed for erhvervsaktiviteter der kræver ny infrastruktur, og som også vil påvirke 

trafikmængderne på det omkringliggende vejnet.  
• Dele af det berørte område er omfattet af kulturhistoriske bevaringsværdier der knytter sig til den 

oprindelige Tømmerup Landsby. Den visuelle oplevelse fra Tømmerupvej vil ændre sig væsentligt. 
• Området er udfordret ift. håndtering af regnvand – der skal sikres tilstrækkelige foranstaltninger til 

håndtering af regnvand når områdets belægningsgrad øges væsentligt med anlæggelsen af et 
erhvervsområde.   

 
Screening og afgrænsningsnotat har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 stk.1 i 
Miljøvurderingsloven fra den 24.06.2021 til 09.07.2021. De berørte myndigheder var: Bolig- og Planstyrelsen, 
Trafikstyrelsen.  17.06.2021 til 01.07.2021, Tårnby Miljø, Kroppedal Museum 02.08.2021 til 13.08.2021.  
 
De havde følgende bemærkninger: 
Tilretning af matrikelafgrænsning og erhvervsområdets påvirkning af lufthavnen skal fremgå specifikt. Det skal 
fremgå at den fremtidige arealanvendelse ikke må medføre hindringer for lufthavnens fremtidige trafikale 
udviklingsmuligheder og at det tydeliggøres at der kun må etableres ikke støjfølsomt erhverv. Derudover 
anbefales an arkæologisk udgravning inden der bygges i området. 

INDLEDNING 
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Derudover er screeningen præciseret ift.: 

• Tiltag til klimatilpasning 
• Anvendelsesformål til ikke-støjfølsomt erhverv, således at der ikke i planlægningen skabes 

hindringer for lufthavnens fremtidige drift og udvikling.  
• Præcisering af hensyn til øgede trafikmængder 
• Præcisering af håndtering af §3 og evt. habitater. 
• Præcisering af kendskab til jordforurening.     

 
På baggrund af screening er det vurderet at følgende miljøfaktorer af Miljøvurderingslovens § 1 skal belyses 
og analyseres i miljørapporten: 
 

• Biologisk mangfoldighed 
o Bilag IV arter 
o § 3 områder 

• Jordbund og Vand 
o Forurening fra produktionserhverv 

• Landskab og Kulturarv 
o Kulturhistoriske bevaringsværdier 

• Klimatiske faktorer 
o Håndtering af regnvand 

• Menneskers sundhed 
o Øgede trafikmængder 
o Støj fra trafik, industri og fly 

• Større menneskeskabte ulykker 
o Refleksioner, mht. sikkerhed for flytrafikken.  
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Lokalplan 152 - Erhvervsområde Kirstinehøj III muliggør områdets fremtidige anvendelse som erhverv. 
Lokalplanen inddeler området i 7 delområder, med hver deres regulering. I delområde Ia kan der kun etableres 
erhverv op til miljøklasse 2 og i delområde Ib kan der etableres erhverv i miljøklasse 2-5. I delområde IV, Va 
og Vb kan der ligeledes etableres nyt erhverv i miljøkasse 2-3. 
Delområde II planlægges til at kunne rumme regnvandsbassin til overskudsvand fra det nye erhvervsområde. 
Herudover kan området udelukkende anvendes til etablering af teknisk anlæg til områdets forsyning i form af 
en varme- og kølecentral svarende til miljøklasse 2. 
I delområde III forbliver køreteknisk anlæg, med mulighed for udvidelse evt. til delområde Ib.  

FORSLAG TIL LOKALPLAN 152 - ERHVERVSOMRÅDE KIRSTINEHØJ III 
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Lokalplan 152 og kommuneplantillæg nr. 25 træder i kraft når de er vedtaget af byrådet, som følge heraf aflyses 
de eksisterende lokalplaner 56, 60, 62, 69, 92, 98 og 47B indenfor lokalplanens område. Tilsvarende vil 
kommuneplantillæg nr. 25 erstatte kommuneplanrammerne 2.L01, 2.L02, 2.L03, 2.T01, 1.E08 og 1.A05 
indenfor rammeområdet.  
 
 
 

 
Eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer indenfor kommuneplantillæggets afgrænsning. 

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 25 



7 
 

Miljørapporten omfatter forslag til Lokalplan 152 - Erhvervsområde Kirstinehøj III og Kommuneplantillæg nr. 
25, 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 152 - Erhvervsområde Kirstinehøj III og Kommuneplantillæg 
nr. 25 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: 

• Biologisk mangfoldighed 
o Bilag IV arter 
o §3 områder 

• Jordbund og Vand 
o Forurening fra produktionserhverv 

• Landskab og Kulturarv 
o Kulturhistoriske bevaringsværdier 

• Klimatiske faktorer 
o Håndtering af regnvand 

• Menneskers sundhed 
o Øget trafikmængder 
o Støj fra trafik, industri og fly 

• Større menneskeskabte ulykker 
o Refleksioner, mht. sikkerhed for flytrafikken.  

 

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. 
 
Biologisk mangfoldighed 
Der er på baggrund af en HNV (High Nature Value) kortlægning af markarealerne og en særskilt vurdering af 
de to §3 søer i området lavet en vurdering af det eksisterende naturindhold i lokalplanens område. 
Naturindholdet på markarealer er meget lavt og de to §3 søer er regnvandsbassiner der ikke vurderes at 
have et naturgrundlag der kan udgøre et habitat for bilag IV arter.  
 
Det vurderes derfor ikke at lokalplanen udgør en væsentlig konflikt i forhold til biologisk mangfoldighed. 
Lokalplanens bestemmelser for fremtidig beplantning med trærække langs Tømmerupvej, vilde læhegn og 
enggræsområder vurderes derimod at kunne højne biodiversiteten på de nuværende rullegræs marker i 
området.  
 
Jordforurening: 
På baggrund af den nuværende jordforurening, samt den fremtidige anvendelse på området vurderes det ikke 
at forureningsgraden af jorden udgør en væsentlig konflikt. 

IKKE-TEKNISK RESUME 
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Grundvand: 
Området Kirstinehøj III planlægges placeret inden for nationale drikkevandsinteresser. Der planlægges dog 
ikke for erhverv med særligt miljøbelastende karakter, og det vurderes derfor,at planlægningen ikke er i konflikt 
med grundvandsinteresser. 
 
Kulturmiljøet – Tømmerupvej 
Området omkring Tømmerup Landsby og dermed også langs Tømmerupvejer udpeget som kulturmiljø i 
kommuneplanen.  Kulturmiljøet vil blive påvirket negativt af den fremtidige planlægning da det nuværende 
åbne landskab mellem landsbyen og lufthavnen udlægges til erhvervsformål og kan bebygges. Med 
lokalplanen gøres en række indsatser for at begrænse omfanget af påvirkningen af det samlede kulturmiljø. 
Dette ved at indarbejde bestemmelser for landskabet i det nye erhvervsområde. Landskabsplanen rummer en 
trærække langs Tømmerupvej, der visuelt kan styrke vejens forløb, den udlægger desuden en række læhegn 
og åbne grønne arealer langs disse, der markerer de historiske markskel. Endeligt er der indarbejdet en grøn 
bufferzone der skal sikre en respektafstand mellem den nye erhvervsbebyggelse og den eksisterende 
Tømmerup landsby og Tømmerupvej.  
 
Håndtering af regnvand 
Den nye bebyggelse vil ændre væsentligt på de hydrologiske forhold i området da der vil komme et væsentligt 
højere andel af belagte overflader. Der er i lokalplanen taget højde for dette ved at sikre arealer til grøfter og 
forsinkelsesbassiner, og ved at medtage bestemmelser om belægningsgraden i området.  

Trafik 
I forbindelse med lokalplanen er der blevet foretaget to trafikanalyser. På baggrund af disse, er der blevet 
valgt en fremtidig trafikløsning, som kommer til at nedsætte trafikken gennem Tømmerup Landsby idet vejen 
lukkes for adgang fra Englandsvej. Det vurderes derfor, at området vil se en stigning i trafiksikkerhed. 

Støj 
Der er tre kilder til den fremtidige støj i området: Lufthavnen, Kirstinehøj III og trafikken. I planlægningen for 
ikke-støjfølsomt erhverv er de nuværende støjforhold fra lufthavnen indtænkt og sikrer dermed, at lufthavnens 
drift ikke påvirkes af planlægningen af Kirstinehøj III. Derudover forventes støjen fra Kirstinehøj III ikke at have 
nogen effekt på lufthavnens drift. 

Med lokalplanens miljøzonering af mulige miljøklasser af virksomheder i de enkelte delover er der taget højde 
for at erhvervsområdet kan overholde de gældende grænseværdier for støj mod de omkringliggende boliger i 
det åbne land. 

På baggrund af trafikanalysen vurderes planen at have en positiv påvirkning mht. trafikstøj ved nærliggende 
boliger i Tømmerup Landsby, da der forventes en væsentligt lavere trafikmængde som følge af lukning af 
Tømmerupvej og den valgte vejforbindelse til erhvervsområdet. 

 

Refleksioner 
Der er med lokalplanen taget højde for evt. refleksioner af anlæg og bygninger ikke kan blive til gene for 
lufthavnen og andre naboer. 
 

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  
Kirstinehøj III LP 152 og Kommuneplantillæg nr. 25 fastsætter krav om, at der skal etableres 
afværgeforanstaltninger, såfremt der er behov for det, forud for fremtidig anvendelse på følgende måde: 
 

• Områdets visuelle indvirkning på kulturmiljøet omkring Tømmerupvej. 
• Påvirkning af grundvandet 
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• Støj påvirkning af nabo boliger 
• Håndtering af regnvand 

Overvågning 
Miljørapporten identificerer ikke miljøpåvirkninger, som skal overvåges 
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Området, som udgør det fremtidige Kirstinehøj III, er i dag en blanding af blandet bolig og erhverv, teknisk 
anlæg, erhvervsområde og landområde. Området befinder sig vest for Københavns lufthavn, og dækker et 
areal på ca. 400.000 m2. Der er registreret 37 adresser. Det strækker sig langs kulturmiljøet Tømmerupvej fra 
Englandsvej til Amager Landevej. Det nye forslag til Lokalplan 152 - Erhvervsområde Kirstinehøj III inddeles i 
syv delområder. 
 

 
Figur 1 De nye delområder i Kirstinehøj III 

    

EKSISTERENDE FORHOLD PÅ KIRSTINEHØJ III 
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Delområde Ia og Ib 
Delområderne Ia og Ib er i dag registreret som et landområde på ca. 22 ha, og huser bl.a. en rullegræsmark, 
marker til kreaturer, et par boliger samt den gamle skolebygning fra Tømmerup skole opført i 1907. Delområdet 
fremstår som åbent landskab, med græsmarker og læhegn, hvor heste går og græsser med lufthavnen i den 
nære baggrund, og spiret fra Store Magleby Kirke i horisonten. Delområdet er det tætteste man kommer på 
det originale landskabelige indtryk omkring kulturmiljøet Tømmerup nord for Englandsvej.  

Delområde II 
Delområde II er i dag registreret som erhvervsområde, som en del af Kirstinehøj II, på ca. 5 ha. På området 
vest for landevejen er der foruden et par boliger, et større grønt område med et forsinkelsesbassin, der 
modtager overskydende regnvand fra Kirstinehøj II. Forsinkelsesbassinet fremstår stærkt næringspåvirket, og 
med et stort betonafløbsrør som den primære vandforsyning til søen. På området findes en masse større 
træer, hvor det igennem det nordlige hegn kan skimtes industrien i Kirstinehøj II. Tre store lindetræer, står 
alene i den grønne zone, der omkranser Kirstinehøj II, og er det sidste levn fra den originale Kirstinehøj gård, 
som har lagt navn til industriområderne i dag.   

Delområde III 
Delområde III er i dag registeret som teknisk anlæg og 
er et landområde på ca. 7 ha og huser 
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg. Den 
dominerede karakter af området er nye bilister der 
afprøves på køreteknisk anlægs glatbaner. Derudover 
finder man landemærket Flyvergrillen, som med udkig 
til Taxiway Alpha, har serveret pølsemix til flyspottere 
og interesserede gæster siden 1972. 

Delområde IV 
Delområde IV er i dag registreret som landområde og 
område til blandet bolig og erhverv på ca. 3 ha. 
Områdetbestår hovedsageligt af større virksomheder, 
med enkelte spredte boliger i åben-lav bebyggelse. 

Delområde Va og Vb 
Området er præget af ældre bygninger, fra starten af 1900-tallet, hvor erhvervsdrivende boede og drev 
forretning. I nærområdet findes også ”Storkestenen” som er befrielsesstenen i Tømmerup. Mellem de 
etablerede erhverv kan man stadig se, hvor Amagerbanen gik tværs over Amager, igennem Maglebylille. 
  

Figur 2 Foto af Flyvergrillen 



12 
 

Biologisk Mangfoldighed 
Indenfor lokalplanområdet er registreret to §3 områder 
 

 
§3 områder markeret med blåt og lokalplansafgrænsningen med stiplet linje 
 
§3 område indenfor køreteknisk anlæg 
Af lokalplan 60 er det beskrevet at der kan etableres et sparrebassin, men det anvendes formodentligt i dag 
som et forsinkelsesbassin. Søen er omkranset af det køretekniske anlæg og der er ringe forudsætninger for 
et habitat af høj kvalitet.  
 
§3 område nord for Tømmerupvej (Regnvandsbassin for Kirstinehøj I og II) 
Her findes en sø, beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3. Søen er kunstig bygget og opført som 
regnvandsbassin for Kirstinehøj I og II, og derfor også af ung alder. Søen er stærkt eutrofiseret, grundet 
dens funktion som afløbsbassin fra erhvervsområdet, som ledes til søen via et stort betonrør i den nordlige 
bred. Søen fremstår ikke som høj naturkvalitet, men dette forhindrer ikke en krybdyr/paddepopulation i at 
anvende søen som habitat. I tagrørene der omkranser søen findes der flere forskellige rede-liggende fugle, 
f.eks. blishøne (Fulica atra). Den sydlige del af søen, kan ved lavvande fremstå som et engareal med fugtig 
jordbund, men grundet nærringsbelastningen vurderes det ikke at huse nogle plantearter af særlig karakter. 
Rundt om søen er der beplantning af træer, som ligeledes har en ung alder. Det vurderes ikke at træerne 
spiller en rolle som yngle -eller rasteplads for bilag IV-arter.  
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HNV-kortlægning 
Ud fra Landbrugsstyrelsens HNV-kortlægning af markarealerne nord og syd for Tømmerup kan 
naturindholdet vurderes som værende meget lavt.  
 
Disse områder har en HNV-værdi på 0-1. HNV står for High Natur Value. Der gives ét point per art og habitat 
der findes. Denne værdi er så lav at der ikke på samme tid er både en truet art og dens habitat, idet værdien 
så ville have været mindst 2. 
 
 

 
  



14 
 

 

Jordbund og Vand 
Jordforurening 
I den nordlige del af Kirstinehøj III er der registreret to V1 områder (Vidensniveau 1, formodes forurenet) og ét 
V2 område (Vidensniveau 2, kendskab til forurening). De to V1, Figur 3 (gul), områder er: 

Øst: 

• Tårnby Autoservice. 
Vest: 

• Nelleman Machinery, leverandør af landbrugs -og entreprenørmaskiner. 
• Flypark Express, kundeparkering I forbindelse med flyrejser. 

V2 forureningen, Figur 3 (orange), er registreret i forbindelse med forløbet af den gamle Amagerbane. 
På hele den sydlige del, som udgør den største del af området, er der ingen registreret forurening.  
Tårnby Kommune bliver frem til år 2030 gennemgået af Region Hovedstaden. Regionen gennemgår alle de 
grunde hvor der er eller har været aktiviteter, som kan medføre jordforurening. Der kan derfor forekomme 
forureningskortlægning på baggrund af den historiske anvendelse af grunde i Tårnby Kommune frem til år 
2030. Af denne årsag forventes autoværkstedet på Tømmerupvej 65 at blive kortlagt som forurenet. 

 
Figur 3 Registrerede jordforureninger i lokalplanområdet. V2 (Orange) V1 (Gul). 
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Grundvand 
En del af området er klassificeret som indvindingsland uden for OSD. Denne udpegning er foretaget af Miljø -
og fødevareministeriet, og har til formål at beskytte nationale grundvandsinteresser. 

 
Figur 4 Indvindingsoplande 

Landskab og Kulturarv 
Der er en bygning indenfor lokalplanområdet der er registreret i Kommuneplanen som bevaringsværdig. Det 
drejer sig om en bygning på Tømmerupvej 59.  
 
 
Kulturmiljøet omkring Tømmerupvej 
Kulturmiljøet omfatter vejforløbet og landsbyerne fra Tømmerup til Raagaard, samt vejstrækningens 
omgivende dyrkningsflade og landskab, med agerland og græsfælled på hver side af vejen og med deres 
ejerlav og udskiftningsmønster.  
 
Kulturlandskabet fortæller om landbrugsdriften siden middelalderen og udskiftningen. De karakteristiske, 
oprindelige kulturhistoriske træk i Tømmerupvej-området består af det historiske vejforløb og landsbyernes 
ejendomsstruktur og bebyggelsesmønster, inkl. bevaringsværdig bebyggelse, beliggenheden af historiske 
gårde, vejplantninger og egnstypisk beplantning, samt evt. synlige spor efter det oprindelige 
udskiftningsmønster, som grøfter, hegn og diger.  
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Af Tårnby Kommuneplan 2014-2026 § 4.1 udpeges Landdistriktet omkring Tømmerupvej som kulturmiljø og 
ifølge § 4.2. bør de karakteristiske, oprindelige kulturhistoriske træk i Tømmerupvej-området i videst muligt 
omfang bevares og ikke ændres, hvis det forringer deres værdi. Det oprindelige indtryk bør indgå i den 
konkrete vurdering af placering og udformning af evt. nye bygninger, anlæg mv. Ny bebyggelse må ikke virke 
dominerende og bryde helheden af landskabs- og naturtyper og kulturhistoriske elementer. 
 
Området hvor Kirstinehøj III planlægges, befinder sig i den nordlige del af Tømmerupvej kulturmiljø, som set 
på Figur 5 nedenfor. 

 
Figur 5 Overlappet mellem Kirstinehøj og det udpegede Tømmerupvej Kulturmiljø 
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Klimatiske faktorer 
Håndtering af regnvand 
Størstedelen af lokalplanområdet er i dag åbne store marker, og har derfor en lav belægningsgrad. Jordbunden 
på området består hovedsageligt af Moræneler -og sand.  
 
Ved regnskyl på området i dag akkumuleres vandet mod sydspidsen af området ved Englandsvejs tunnelen 
under lufthavnen. Området modtager desuden regnvand fra lufthavnens landingsbane, som ikke fanges af 
landingsbanernes egen overfladevandskloakering.  
 
Området Kirstinehøj III er ikke en aktiv del af Tårnby kommunes Skybrudsplan (2017). Området er relativt 
ubebygget, og har således ikke udgjort en stor risikoværdi. Tårnby Kommune forventer at udføre nogle tiltag 
ift. skybrud på området f.eks. gennem tværgående afvandingskanaler, som kan optage en større mængde 
vand såfremt denne ikke kan håndteres af den fremtidige separat kloakering. Derudover er der mulighed for 
at etablere et nyt afvandingsbassin i lokalplanområdets sydlige afgrænsning hvor vandet i dag naturligt søger 
hen.  

  
Figur 6 Bluespot kort, der viser oversvømmelser og bevægelse af overfladevand ved meget kraftig regn. 
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Som det fremgår af Tårnby kommunes Kommuneplan 2014-2026  
• retningslinje 6.8, skal der gennem lokalplaner og byggesagsbehandling sikres, at der ikke ledes mere 

regnvand til det overordnede kloaksystem end tilladt ifølge spildevandsplanen.  
Det fremgår af retningslinje 6.9 at der i nye lokalplaner skal undersøges, om der er mulighed for at indarbejde 
tiltag til lokal afledning og/eller udnyttelse af regnvand. 
Fremtidige havvandstigninger er ikke vurderet til at udgøre et problem i området, jf. Skybrudsplanen (2017). 
Planområdet inkluderer det offentligt tilgængelig grønne område med en lille sø, hvor Kirstinehøj (vej) 
forlænges. Søen fungerer som regnvandsbassin for Kirstinehøj II. 

 
Figur 7 §3-naturområde i Tømmerup Landsby. Søen fungerer som regnvandsbassin. 
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Menneskers sundhed 
Trafik 
Tårnby Kommune har, på baggrund af målinger d. 06-05/2021, fortaget en trafikanalyse: Kirstinehøj III 
Trafikanalyse Notat. Det eksisterende vejnet i nærheden af Kirstinehøj erhvervsområder er i dag stærkt 
trafikeret, med en årsdøgntrafik på Englandsvej på i størrelsesordenen 12-16.000 køretøjer, og en 
årsdøgntrafik på Tømmerupvej og Kirstinehøj på i størrelsesordenen 6-7.000 køretøjer. På den vestlige side 
af Englandsvej er der en årsdøgntrafik på både Ugandavej og Tømmerupvej på i størrelsesordenen 3-3.500 
køretøjer. 
 
På figur 8 ses trafikfordelingen fra Kirstinehøjområdet i dag.  
 
Det største output (75%) af trafik fra Kirstinehøj er således af Englandsvej og Amager Landevej i nordgående 
retning, hvor man kan formode store dele af trafikken tilslutter Øresundmotorvejen.  
 
I morgenspidstimen (kl. 07:30 til 08:30) kører 72% af trafikken ind i Kirstinehøjområdet, mens de resterende 
28% af trafikken kører ud. 
 
I eftermiddagsspidstimen (kl. 15:00 til 16:00) kører 42% af trafikken ind i Kirstinehøjområdet, mens de 
resterende 58% af trafikken kører ud. 
  

 
  

Figur 8 fordelingen af trafikken fra Kirstinehøj 
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Støj 
På nuværende tidspunkt er hovedparten af lokalplanområdet landbrugsareal. Resten af arealet er lettere 
industri, forsyningsanlæg og indslag af boliger i åbent land. 
 

Jævnfør offentliggjorte forslag til Landsplandirektiv, bliver det muligt at planlægge for erhverv indenfor 
støjkonsekvenszonen af lufthavnen i Tårnby Kommune. Det er dog en forudsætning at planlægningen ikke vil 
medføre restriktioner eller begrænse lufthavnens fremtidige udvidelser. Det betyder at støjkonsekvenszonen 
fortsat skal respekteres og erhverv i området skal planlægges så de grænseværdier for støj, der gælder for 
lufthavnen jf. konsekvenszonen, fortsat kan overholdes. 
 
Terminalstøj fra lufthavnen reguleres som industristøj og ifølge Landsplandirektivet må støjen fra 
terminalaktiviteter ikke overskride 70 dB(A) for hhv. dag, aften og nat, i lokalplanområdet. 
Støjkonsekvenszonen ses nedenfor i figur 9. 
 

 
Figur 9 Støjrestriktioner fra Københavns lufthavn. 
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Trafikken på Tømmerupvej er i 2021 optalt til 7.000 – 8.000 ÅDT /trafikanalyse/ og ifølge Miljøstyrelsens 
Støjkortlægning fra 2017 medfører trafikken på Tømmerup et støjniveau på cirka Lden 60 dB(A) i en afstand på 
50 meter fra selve vejen ind mod lokalplanområdet, på den strækning, hvor støjen udbreder sig mest jf. 
støjkortet nedenfor. 

  
Figur 10 Støjkortlægning fra overordnede veje 

 

Større menneskeskabte ulykker 
Refleksioner 
Der er i området i dag ikke nogen refleksive overflader af særlig betydning for lufttrafikken. 
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Biologisk Mangfoldighed 
 
Der er på baggrund af en HNV (High Nature Value) kortlægning af markarealerne og en særskilt vurdering af 
de to §3 søer i området lavet en vurdering af det eksisterende naturindhold i lokalplanens område.  
 
De HNV-kortlagte arealer har hhv. værdien 0 og 1. Det er ensbetydende max 0 eller 1 habitat eller art. Med 
så lav en værdi er det ikke muligt at der forefindes såvel habitatet for en bilag IV art og selve arten.  
 
De to §3 søer i området bruges begge til regnvandsopsamling fra hhv. køreteknisk anlæg og 
erhvervsområderne Kirstinehøj I og II. Vurderingen er at de med deres naturtilstand ikke er habitater for bilag 
IV arter.  
 
Det vurderes derfor ikke at lokalplanen udgør en væsentlig konflikt i forhold til biologisk mangfoldighed. 
Lokalplanens bestemmelser for fremtidig beplantning med trærække langs Tømmerupvej, vilde læhegn og 
enggræsområder vurderes derimod at kunne højne biodiversiteten på de nuværende rullegræsmarker i 
området.  
 

Jord og vand 
Jordforurening 
På baggrund af den registrerede jordforurening i dag, se figur 3, udgør den nuværende jordforurening ikke en 
konflikt i forhold til fremtidig bebyggelse i delområde II og III, som planlægges til Erhvervs miljøklasse 2-3, med 
specifik anvendelse som bl.a. produktionserhverv, logistik- og lager samt anlæg til områdets forsyning. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at jordforureningen på Kirstinehøj III ikke vil have en væsentlig negativ 
miljøpåvirkning mht. jord. 
 
Vand 
En stor del af Kirstinehøj III falder inden for indvindingsopland, og er således følsomt overfor hvilken industri 
der planlægges for. Der er tale om hele delområde IV, en stor del af delområde 1a og 1b samt en mindre del 
af delområde II. Indvindingsoplandet befinder sig i dag inden for byzone med erhverv og boligbebyggelse. 
Tilføjelsen af Kirstinehøj III vil altså ikke tilføre ny anvendelse til indvindingsoplandet.  
 
Af ”Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevands interesser og 
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, Bilag 1 (2016)” fremgår en liste af virksomheder 
som skal etableres med restriktioner, og en lang række tekniske tiltag der kan tages. Lokalplanen giver ikke 
mulighed for virksomheder, der fremgår af dette bilag. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at den nye industri på Kirstinehøj III ikke vil have en væsentlig negativ 
miljøpåvirkning på grundvandet, såfremt at korrekt afværgeforanstaltninger etableres. 
 

Landskab og Kulturarv 
De to bevaringsværdige bygninger skal vurderes på ny i den kommende lokalplan. 
 
Lokalplanen er ikke til hinder for, at Flyvegrillen fortsat kan drives i samme omfang som i dag. 
 
Umiddelbart syd for delområde II befinder det gamle gadekær i Tømmerup landsby sig. Gadekæret er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 og er kulturhistorisk en vigtig del af landsbyen. Søen skal således bevares og 
beskyttes mod ændringer i udformning og tilstrømning af overflade og spildevand.  
 

MILJØVURDERING 
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Kulturmiljøet Tømmerupvej 
En udfordring ved etableringen af Kirstinehøj III er hensynet til kulturmiljøet der løber langs Tømmerupvej. 
Kulturmiljøet er udpeget af Tårnby kommuneplan 2014-2026 og ønskes beskyttet mod ændringer i vejens 
forløb, de åbne marker samt landsbymiljøet omkring vejen.  
Lokalplanen har følgende bestemmelser der beskytter kulturmiljøet: 

• § 6.7 I delområde Ia, III og Va må bebyggelse kun opføres i max. 8,5 meter og 1 etage med udnyttet 
tagetage.  

• § 6.8 I delområde Ib må bebyggelse kun opføres i max. 12,5 meters højde og max. 2 etager med 
udnyttet tagetage. 

• § 6.9 I delområde Ia og Ib skal mindst 50% af den samlede bebyggelse på hver matrikel opføres 
med gavl i de på kortbilag E angivne facadelinjer mod intern vej og med min. 10 meters afstand til 
læhegn. For grunde der ikke er omfattet af facadelinjer gælder §6.14 og min. 10 meters afstand til 
læhegn.  

• § 6.14 Bebyggelsen i delområde Ia og Ib skal placeres så den skærmer for indblik til parkering og 
oplag set fra Tømmerup Landsby og Tømmerupvej. 

• § 8.1 Den grønne bufferzone syd for Tømmerupvej mod Tømmerup Landsby som vist med grøn 
signatur på kortbilag F, skal fremstå med beplantning med overdrevskarakter i form af enggræs og 
lavt krat, i hjemmehørende arter. Området skal vedligeholdes så det fremstår åbent med max. 10 % 
tilplantning.  

• § 8.2 Der skal etableres en trærække langs syd- og nordsiden af Tømmerupvej som vist på kortbilag 
F. Træerne skal beskæres så de fremstår højstammede og sikrer et indkig i området.   

• § 8.3 Der skal etableres læghegnsbeplantning i delområde Ia og Ib som vist på kortbilag F. 
Hegnsbeplantningen skal bestå af nytteplanter som hassel, hyld, mirabel og æble. 
Hegnsbeplantningen skal fremstå tæt og beskæres så de fastholder en max højde på 15 meter og 
bredde på 5 meter. På begge sider af hegnet reserveres en 2,5 meter bred zone til tilgængelighed i 
forbindelse med pleje. 

• § 8.4 Langs læhegnene indenfor delområde Ia og Ib etableres grøfter i en bredde af 10 meter til 
klimasikring af arealerne efter princippet vist på figur 15 og efter placering vist på kortbilag F. 

• § 8.12 Parkeringsarealer i delområde Ia og Ib skal placeres mod intern vej og ikke mod Tømmerupvej 
og Tømmerup Landsby. 

• § 8.18 Udendørs oplag må ikke placeres ud til intern vej eller synligt fra Tømmerupvej og Tømmerup 
Landsby. Udendørs oplag må ligeledes ikke placeres på de ubebyggede arealer i vejrabat eller 
indenfor de 10 meter fra læhegn. 

 
Lokalplanen tager således højde for fremtoningen af bygninger og parkeringsmuligheder ud til Tømmerupvej 
og Tømmerup Landsby. Der planlægges desuden plantet en trærække af Lind, Elm og Røn langs 
Tømmerupvej, som delvist vil skærme ind mod området. Mod Tømmerup landsby planlægges en buffer zone, 
som skal fremstå med grøftekants præg. 
 
På figur 11 ses det historiske vejforløb for Tømmerupvej (orange) nord for Englandsvej. Fra ortofoto kan man 
se, at Tømmerupvej er rettet ud på et tidspunkt mellem 1954 og 1991 for at akkommodere trafik med højere 
fart. Vejforløbet er således ikke sit oprindelige, og ændringerne på Kirstinehøj III er derfor ikke de første 
ændringer vejforløbet her har set. Dette skaber formildende omstændigheder omkring planlægningen ved 
Kirstinehøj III.  
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Figur 11 Kulturmiljøet omkring Tømmerupvej 

 
Vejforløbet syd for Englandsvej, Figur 11, fremstår derimod stadig originalt i kontrast til stykket ved Kirstinehøj 
III. 
 
Selvom lokalplanen tager højde for kulturmiljøet, og at vejforløbet ikke fremstår originalt. Lokalplanen vil 
komme til at ændre områdets fremtoning signifikant. Planlægningen formår, at afværge for afstanden til 
Kulturmiljøet inden for, hvad der rimeligt kan forventes. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at ændringerne i landskabet og landsbymiljøet omkring Tømmerupvej vil have en 
mindre væsentlig negativ miljøpåvirkning af Landskab og Kulturarv.  
 

Klimatiske faktorer 
Håndtering af regnvand 
Området, hvor Kirstinehøj III befinder sig i dag, har en lav bebyggelsesprocent. Området kan således tage en 
del regnvand. Det skråner ned mod Englandsvej, hvor er der ved store regnskyl akkumuleres vand under 
tunnelen.  
 
Lokalplanen håndterer dette ved: 

• § 8.4 Langs læhegnene indenfor delområde Ia og Ib etableres grøfter i en bredde af 10 meter til 
klimasikring af arealerne efter princippet vist på figur 14 og efter placering vist på kortbilag F. 

• § 8.8 Regnvand der ikke nedsives indenfor delområde Ia og Ib ledes til de på kortbilag F angivne 
forsinkelsesbassiner. I delområde II kan det eksisterende forsinkelsesbassin udvides og i delområde 
Ib kan der etableres et yderligere forsinkelsesbassin. 
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• § 8.7 Den grønne rabat langs interne veje skal indrammes af markerede kanter i eksempelvis træ, 
sten eller cortenstål. Der skal etableres markerede kanter mod såvel interne veje og adgangsveje inde 
på grundene. Den grønne rabat kan etableres, så den kan fungere som regnbed. 

• § 8.13 Parkeringsarealer i delområde II, III og IV skal placeres væk fra Tømmerupvej.  
• § 8.14 Parkeringsarealer til personbiler skal i delområde Ia og Ib etableres i en permeabel belægning, 

som eksempelvis græsarmering. 

Lokalplanen tager således højde for afledning af regnvand fra området, ved etablering af grøfter, regnbede, 
permeable parkeringsforhold samt forsinkelsesbassiner. Planlægningen lever op til kommuneplanens 
retningslinjer 6.8 og 6.9 om regnvandshåndtering ved lokalplan.  

Ved etablering af yderligere regnvandsbassin i delområde Ib skal planen tage højde for lufthavnens krav til 
etablering af åbne vandområder mht. fugle. Her skal tiltag beskrevet i CPH, Travbaneparken, klima projekt 
Ref: 16/33583. 281907-20. (2020) som minimum implementeres.  
 
Der tages således højde for regnvandshåndtering igennem flere forskellige tiltag i lokalplanen. Tårnby 
Kommune vurderer, at med disse tiltag vil det være muligt at håndtere ændringerne i de hydrologiske forhold 
på Kirstinehøj III, så de ikke vil udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.  
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Menneskers sundhed 
Trafik 
På baggrund af trafikanalysen udført af SWECO, har Tårnby kommune valgt at fortsætte med løsningsforslag 
2B fremsat i anden rapport. I løsningsforslag 2B lukkes Tømmerupvej ud imod Englandsvej. Den nye 
forbindelsesvej etableres som en sidevej til adgangsvejen til Kirstinehøj 1. Vejforløbet er vist på nedenstående 
billede.  
 

 
Figur 12 Undersøgelse af løsningsforslag 2B 
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Det forventes at trafikken på Tømmerupvej og Kirstinehøj vil stige med omkring 4.000 køretøjer i døgnet, 
under driften af Kirstinehøj III. Et af ønskerne ved etablering af Kirstinehøj III er at reducere trafikken 
igennem Tømmerup Landsby. I løsningsforslag 2B skal der foretages markante udbygninger af Krydset 
Kirstinehøj/Englandsvej/Ugandavej samt at Englandsvej udbygges til to sydgående spor nord for krydset 
samt på de første 150 til 200 meter syd for krydset.  
Det beregnes og vurderes således at trafikken godt kan afvikles tilfredsstillende i området med en lukning af 
Tømmerupvej, hvis infrastrukturen udbygges tilstrækkeligt hertil. Den nedsatte trafik gennem landsbyen, 
forventes at øge sikkerheden for gående og cykellister ved Tømmerupvej nord for Englandsvej. 
Af de fremlagte løsningsforslag har Tårnby Kommune valgt den løsning der forventes at afhjælpe støjniveauet 
i Tømmerup By mest.  
 
Etableringen af Kirstinehøj III vil medføre en generel stigning i trafik igennem Tårnby Kommune. Især Amager 
Landevej, Englandsvej samt motorvejsafkørslen 18 Tårnby vil se en øget mængde af personbiler og transport.  
 

Tårnby Kommune vurderer at den fremtidige trafikløsning omkring Kirstinehøj III vil have en væsentlig positiv 
effekt på trafiksikkerheden i Tømmerup landsby nord for Englandsvej, samt en mindre væsentlig negativ effekt 
på den generelle trafiksikkerhed i hele området. 
 
Støj 
Fra lufthavnen 

Ved etablering af erhverv i lokalplansområdet, skal der tages højde for at lufthavnens nuværende 
grænseværdier for støj fortsat kan overholdes. Planen skal derfor sikre at der ikke planlægges støjfølsomt 
erhverv og at der indtænkes støjreducerende tiltag for erhverv, så støjniveauet indendørs kan overholde 
gældende grænseværdier for støj og arbejdsmiljø. 
 
Terminalstøj fra lufthavnen, som også reguleres som industristøj, må ikke overskride 70 dB(A) i 
lokalplanområdet. For at sikre at grænseværdien overholdes, skal planen indeholde bestemmelser om, at der 
skal udføres støjafskærmning i lokalplanområdet, hvis der viser sig at være et behov.  
 
Lufthavnens gældende støjgrænser fremgår af dennes gældende miljøgodkendelse. Ifølge Masterplan for 
Kastrup Lufthavn, inkl. scenarier for fremtidige udvidelser, hvortil der er udført støjberegninger, vil Københavns 
Lufthavn også fremover kunne overholde de nuværende støjgrænser, efter fremtidige udvidelser. Vedtagelse 
af lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke lufthavnens fremtidige udvidelser, da støjgrænser vil være de 
samme som på nuværende tidspunkt. 
 
Ved at indtænke de nuværende støjforhold fra lufthavnen i planlægningen, sikres det, at lufthavnens drift ikke 
påvirkes af planlægningen af Kirstinehøj III og at anvendelsen af lokalplanområdet som erhverv ikke vil 
medføre en væsentlig støjpåvirkning for anvendelsen. 
 
Fra Kirstinehøj III 
Kirstinehøj III planlægges med erhverv op til miljøklasse 5, hvilket betyder, at de vejledende støjgrænser for 
industristøj i selve lokalplanområdet vil være 60/60/60 dB(A) for hhv. dag, aften og natperioden, efter 
Miljøstyrelsens støjvejledning. Disse støjgrænser betyder, at der i planlægningen indtænkes en bufferzone 
mod eksisterende boliger i åbent land, da disse boliger har lavere grænseværdier for industristøj, lig med 
55/45/40 dB(A) for hhv. dag, aften og natperioden, som gælder 15 meter fra boligen eller i skel mod 
planområdet. 
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Figur 13 Bufferzoner omkring støjfølsom anvendelse, som viser at erhvervsområder mm er placeret tilstrækkeligt langt fra disse. 

En bufferzones formål er en afstandsdæmpning af støjen fra erhvervsområdet til støjfølsom anvendelse, som 
sikrer at de skærpede grænseværdier for boligerne kan overholdes ved vedtagelse af lokalplanen. Samtidig 
planlægges området således at køreveje til virksomheder er internt i området og for erhverv nærmest 
Tømmerupvej vil planlægningen tage højde for at erhvervsbygninger vil være effektive skærme mellem 
udendørs aktiviteter på den pågældende virksomhed og mod boliger i åbent land. Dette gøres ved 
bestemmelser om at bebyggelse mod Tømmerupvej og Tømmerup Landsby skal placeres så det skærmer for 
parkering og udendørs oplag. 
 
Dermed vurderes en vedtagelse af planen ikke at medføre en væsentlig påvirkning med industristøj i planens 
støjfølsomme omgivelser. 
 
Trafikstøj 
De nuværende boliger langs Tømmerupvej er følsomme overfor en forøgelse af trafikken og heraf forøget 
trafikstøj. 
 
Der er udført en trafikanalyse for planlægning af Kirstinehøj III, som viser at for de analyserede 4 scenarier, vil 
trafikken (som ÅDT) reduceres væsentligt på Tømmerupvej som følge af vedtagelse af planen. Til gengæld vil 
trafikken, ifølge trafikanalysen, øges på Englandsvej og Kirstinehøj, men disse strækninger vurderes ikke at 
være støjfølsomme mht. den primære anvendelse på strækningerne. 
 
På baggrund af trafikanalysen vurderes planen derfor at have en mindre positiv påvirkning mht. trafikstøj ved 
nærliggende boliger. 
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Varme -og kølecentral 
I lokalplanen planlægges der etableret en varme -og kølecentral i delområde II. Det er vurderet, at et anlæg af 
denne størrelse kan holdes i miljøklasse 2-3. Denne vurdering tage afsæt i et tilsvarende anlæg ved Vejlands 
allé. Derfor vurderes det ikke at placeringen af anlægget vil overstige grænseværdierne for evt. følsom 
anvendelse i næromgivelserne. 
 
 

Større menneskeskabte ulykker 
Refleksioner 
Refleksioner kan være til gene og fare for flytrafikken i Københavns Lufthavn.  
Lokalplanen håndterer evt. refleksioner ved:  

• § 7.8 Der må ikke anvendes reflekterende tag- og facadematerialer over glans 20. 
• § 7.9 Solenergianlæg skal integreres i bebyggelsens tagflader og må ikke opføres i reflekterende 

materiale. 
 
Lokalplanen tager således højde for refleksive overflader ved fremtidigt byggeri, af såvel bygningers som 
infrastruktur. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at kommende regler for materialebrug på Kirstinehøj III ikke vil have en væsentlig 
miljøpåvirkning af Større menneskeskabte ulykker mht. flytrafikkens sikkerhed. 

 

Kumulative effekt 
Trafikken til det nye erhvervsområde vil have en effekt på afviklingen af trafikken i krydset 
Englandsvej/Ugandavej, på Englandsvej og forventeligt også i forhold til motorvejsafkørslerne på 
Englandsvej. Den kumulative effekt vil omfatte en øget støjpåvirkning, men også en forventet længere 
rejsetid på Englandsvej. Trafikanalysen beskriver de afledte effekter for krydset 
Englandsvej/Ugandavej/Kirstinehøj ved lukning af Tømmerupvej ud mod Englandsvej.  
En lukning medfører en markant øgning af trafik gennem Kirstinehøj i både morgen og 
eftermiddagsspidstimen. Og med udgangspunkt i den foreslåede ombygning af krydset i løsningsforslag 2B, 
er yderligere tiltag nødvendige for at kunne afvikle trafikken tilfredsstillende.  
 

 
Figur 14 Udklip fra VISSIM modellen som viser løsningsforslag 2B. 

 
Efter at have undersøgt forskellige tiltag, vurderes det, at følgende tiltag er nødvendige for en acceptabel 
trafikafvikling:  

• Englandsvej sydgående, nord for krydset udvides til 2 spor. Dette tiltag er nødvendigt for at forhindre 
venstresvingende i at blokere vejen for ligeudkørende og højresvingende trafik.  
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• Englandsvej sydgående, syd for krydset udvides til 2 spor på en strækning af 150-200 meter for at 
give plads til flettende trafik fra Kirstinehøj.  

• Kirstinehøj udvides yderligere, i forhold til løsningsforslag 2, med 2 venstresvingsspor.  
• Signalanlægget tilpasses det bundne venstresving fra Kirstinehøj.  
• Det etableres en lomme til venstresvingende trafik, ved den første nordgående sidevej, øst for 

krydset.  
• Signalanlægget i det nye firbenede kryds ved det nye industriområde tilpasses, så det tilgodeser de 

to store trafikstrømme som opstår ved lukning af Tømmerupvej.  
 
Da der i skrivende stund ikke forefinder projekter af lignende størrelse og karakter til Kirstinehøj III, i den nære 
fremtid i Tårnby Kommune, vurderer Tårnby Kommune at der ikke er yderligere væsentlig kumulativ effekt på 
nogle miljøfaktorer ved omgivelserne nær Kirstinehøj III. 
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Habitatvurdering 
 

Jævnfør Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383, 26. november 2016), skal 
lokalplanen sikre at internationale beskyttelsesområder (Natura 2000) samt strengt beskyttede bilag IV arter 
ikke berøres eller påvirkes negativt som følge af planlægningen. 
 
Lokalplan 152 for Kirstinehøj III vurderes ikke at 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). 
 
Se Væsentlighedsvurdering bilag 
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Lokalplan 152 Kirstinehøj III fastsætter krav om, at der skal etableres afværgeforanstaltninger forud for 
opførelse af erhvervs -og anlægsbygninger inden for planområdet. I miljørapporten er følgende 
afværgeforanstaltninger identificeret. 
 

• Der tages højde for fremtoningen af byggeriet på Kirstinehøj III, så kulturmiljøet langs Tømmerupvej 
bevares bedst muligt under omstændighederne. 

 
• Der kan etableres flere forskellige tiltag til håndtering af regnvand: Grøfter, forsinkelsesbassiner, 

regnvandsbede og permeable belægninger. 
 

• Der tages højde for refleksive overflader af anlæg og bygningsmaterialer. 
 

• Der kan etableres støjskærme, så grænseværdierne for følsom anvendelse i næromgivelser ikke 
overskrides. 

 
• Der sikres at større fugle, der udgør en risiko for flytrafikken ikke tiltrækkes af områdets grønne arealer 

samt grøfter og forsinkelsesbassiner. 
 
Ydermere skal der under anlægsarbejdet tages højde for reddeliggende fugle. Såfremt træer med fuglereder 
skal fældes i forbindelse med anlægsarbejdet, må det ikke ske i fuglenes yngleperiode mellem marts-
september. 
 
 
 
 

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 
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0-ALTERNATIV 
 
Hvis planen ikke bliver vedtaget, forbliver området som i dag, med den almindelige fremskrivning af trafikken 
(typisk 1 % pr. år) og den afledte lettere forøgede støjpåvirkning for den nuværende. Tårnby Kommune har 
ikke vurderet andre alternativer til planen. 
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Der er ikke planlagt overvågning af Kirstinehøj III. Der skal foretages fremtidige undersøgelser mht. 
trafiksikkerheden af trafikløsningen valgt, samt støjpåvirkningen af køleanlægget.   

OVERVÅGNING 
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