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FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 
 
Kommuneplantillæg nr. 2 til Tårnby Kommuneplan 2021 – 2033 er udarbejdet samtidigt med 
Lokalplan 152 for Kirstinehøj III. 
 
 
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 2 muliggør planlægning for et nyt erhvervsområde - Kirstinehøj III – mellem 
Tømmerupvej og lufthavnen. Planlægningen for erhvervsområdet har hjemmel i Planstrategi 2019, 
Tårnby Kommune, som i kapitlet ”Byudvikling Erhverv” beskriver udviklingen af et nyt Kirstinehøj.  
 
Planlægningen har dog ikke været en mulighed da støjrestriktionsområdet omkring Københavns 
Lufthavn i Kastrup, har blokeret for den videre proces. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for 
arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring 
Københavns Lufthavn i Kastrup med ikrafttrædelse 13. december 2021 muliggør planlægning for 
erhverv på to specifikke arealer i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for 
støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn i Kastrup.  
 
Jf. § 4 i landsplandirektivet indgår arealerne i det ydre storbyområde, jf. bekendtgørelse nr. 312 af 28. 
marts 2019 om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019). 
 
Jf. § 5 skal den kommunale planlægning sikre, at: 
1) Byudvikling sikrer sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by og 
land. 
2) Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre 
har en intensiv karakter, ikke placeres inden for disse arealer. 
3) Støjzonerne ved Københavns Lufthavn i Kastrup respekteres, jf. kortbilag T2 i Fingerplan 2019 og 
kortbilag 2 og 3 i cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og 
anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen 
af 30. april 1997 (Støjcirkulæret). 
 
Med landsplandirektivet må de afgrænsede arealer udlægges til byzone, men må kun anvendes til 
erhverv og mindre tekniske anlæg til arealernes forsyning, som ikke begrænser lufthavnens drifts- og 
udviklingsmuligheder. Ved erhverv forstås f.eks. industri- og produktionserhverv, transport- og 
logistikvirksomheder og lagerfaciliteter. Arealerne kan derimod ikke udlægges til andre mere 
støjfølsomme erhverv såsom kontorer, institutioner, liberale erhverv, hotel, restauration mv. 
 
Landsplandirektivet ændrer ikke den arealmæssige afgrænsning af støjrestriktionsområder og 
støjzoner ved Københavns Lufthavn i Kastrup jf. kort T1 og T2 i ”bekendtgørelse nr. 312 af 28. marts 
2019 om hovedstadsområdets planlægning” (Fingerplan 2019) og kortbilag 1, 2 og 3 i ”Cirkulære om 
udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende 
bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen” af 30. april 1997 
(Støjcirkulæret). 
 
Landsplandirektivet fastlægger desuden, at den kommunale planlægning skal sikre at: 
 
1) byudvikling sikrer sammenhæng med de eksisterende byområder og en klar grænse mellem by 

og land 
2) byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller 

besøgsmønstre har en intensiv karakter, ikke placeres inden for disse arealer, jf. 
stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2019.  

3) støjzonerne ved Københavns Lufthavn i Kastrup respekteres, jf. kortbilag T2 i Fingerplan 2019 
og kortbilag 2 og 3 i Støjcirkulæret. 

 
For at kunne udvikle området skal landsplandirektivet omsættes til kommuneplanramme og lokalplan. 
Derfor er der udarbejdet dette forslag til kommuneplantillæg, som ændrer hele eller dele af 
rammeområderne 2.L01, 2.L02, 2.L03, 2.E08, 2.T01 og 1.A05 til det nye rammeområde 1.E16 
Erhverv ved Kirstinehøj III, Tømmerupvej og Amager Landevej. Det nye rammeområde udlægges til 



erhverv og mindre tekniske anlæg til arealernes forsyning, som ikke begrænser lufthavnens drifts- og 
udviklingsmuligheder. Rammen er ikke til hinder for at eksisterende anvendelse fortsætter 
(cafe/flyvergrill) og der er mulighed for udvidelse af eksisterende ikke-støjfølsom anvendelse 
(køreteknisk anlæg). 
 
Kommuneplan 2021 – 2033 understøttes af dette kommuneplantillæg 2 og tilhørende lokalplan 152 i 
tilvejebringelsen af nye arealer til erhverv og dermed nye arbejdspladser, der understøtter værdien 
omkring lokal stabilitet.  
 
Planlægningen for erhvervsområdet er desuden i overensstemmelse med retningslinje §§3.1-3.4 om 
erhverv i Tårnby Kommune.  
 
Kommuneplantillægget og lokalplanen påvirker det eksisterende kulturmiljø udpeget i kommuneplanen: 
Landdistriktet omkring Tømmerupvej.   

 
Figur 11 Kulturmiljøet Landdistriktet omkring Tømmerup og den i kommuneplan 2021-2033 udpegede bevaringsværdige 
ejendom på Tømmerupvej 59 

 
I planlægningen af erhvervsområdet er der taget så mange hensyn som muligt til det eksisterende kulturmiljø. 
Disse fremgår af redegørelsen til lokalplan 152. 
 
 
  

”De kulturhistoriske bevaringsværdier omkring Tømmerupvej er særlige sårbare over for blandt 
andet større byggeri og anlæg, fjernelse af karakteristisk beplantning, levende hegn samt 
ændring af bygningsanlægs placering og udseende. Derfor er det vigtigt at sikre, at nye 
anvendelser og bebyggelser i dette kulturlandskab ikke ødelægger eller slører de 
tilbageværende kulturhistoriske værdier, som området indeholder.” uddrag fra Tårnby 
Kommuneplan 2021 - 2033 



Gældende rammebestemmelser 

 
Kort over de eksisterende rammeområder, der er omfattet af arealet for kommuneplantillægget til 
Kommuneplan 2021 – 2033 
 
 
Området er omfattet af følgende eksisterende rammer 
 
2.L01, Landbrugsområdet  
 

Generel anvendelsestekst  Landområde 
Zone  Landzone 
Specifik anvendelsestekst Jordbrugsområde  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier 

Jordbrugsområde, Område til offentlige formål, 
Værdier: Skabe gode rammer for 
hverdagslivet, Skabe adgang, Bæredygtighed,  

Områdets anvendelse  
 

Inden for området kan diget forlænges i 
overensstemmelse  
med kommuneplanens retningslinjer.  

Infrastruktur  Transportkorridor i del af ramme, 
Zonenotat  
 

Kystnærhedszonen gælder kun i den sydlige 
del af området.  

Notat  
 

De væsentlige kulturhistoriske spor i 
landskabet skal sikres. Eksisterende sten- og 
jorddiger skal bevares.  
Formodning om jordfaste fortidsminder. 
 

 
2.L02, Området ved Svenningsens Maskinforretning 
 

Generel anvendelsestekst  Landområde  
Zone  Landzone  
Specifik anvendelsestekst  Jordbrugsområde  
Bebyggelsesprocent  50  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier  

Jordbrugsområde, Forsyningsanlæg, Kontor og 
serviceerhverv,  



Notat  De væsentlige kulturhistoriske spor i landskabet 
skal sikres. Eksisterende sten- og jorddiger skal 
bevares.  

 
 

2.L03, Tømmerup  
 
Generel anvendelsestekst  Landområde  
Zone  Landzone  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier  

Landsbyområde, Jordbrugsområde, 
Forsyningsanlæg, Kulturelle institutioner, 
Værdier: Bevare eksisterende kvaliteter, Skabe 
adgang, Bæredygtighed,  

Bebyggelsens omfang og udformning  Æstetiske og lokalhistoriske værdier skal 
respekteres ved tilbygninger, restaureringer og 
nyopførsel.  

Notat  Tømmerup er en bevaringsværdi landsby. De 
væsentlige kulturhistoriske spor i landskabet skal 
sikres. Eksisterende sten- og jorddiger skal 
bevares.  

 
1.E08, Kirstinehøj I  
 
Generel anvendelsestekst  Erhvervsområde  
Zone  Byzone  
Specifik anvendelsestekst  Lettere industri  
Maks. andel af arealet, som må bebygges, %  50  
Bygningers maks. rumfang pr. areal, m³/m²  3  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier  

Lettere industri, Område til offentlige formål, 
Håndværks-virksomhed, Værdier: Udnytte 
eksisterende resurser bedre, Fysisk miljø af høj 
kvalitet, Håndtere regional udvikling,  

Infrastruktur  1 p-plads per 50 m² erhvervsetageareal.  
 
 

2.T01, Område for køreteknisk anlæg  
 
Generel anvendelsestekst  Tekniske anlæg  
Zone  Landzone  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier  

Tekniske anlæg,  

Områdets anvendelse  Der må kun opføres bygninger til formålet.  
Bebyggelsens omfang og udformning  Max bebyggelse 600 m².  
Zonenotat  En lille del i den vestlige ende af området er 

ikke i kystzonen.  
 

1.A05, Maglebylilleområdet  
 
Generel anvendelsestekst  Blandet bolig og erhverv  
Zone  Byzone  
Maks. andel af arealet, som må bebygges, %  50  
Bygningers maks. rumfang pr. areal, m³/m²  3  
Maks. bygningshøjde  8,5  
Generelle anvendelsesbestemmelser og 
overordnede værdier  

Blandet bolig og erhverv,  

Zonenotat  Den sydlige del af området er beliggende i 
landzone.  

  



Fremtidige rammebestemmelser 
Kommuneplanramme 1.E16 – Erhverv ved Kirstinehøj III, Tømmerupvej og Amager Landevej 
 

 
 
Med kommuneplantillæg nr. 2 udlægges nedenstående rammeområde 1.E16 
 

Generel anvendelse Erhvervsområde 
 

Zone Byzone 
 

Specifik anvendelsestekst Ikke-støjfølsomt erhverv – industri, 
produktionserhverv, lager- og logistikvirksomheder 
tekniske anlæg 
 

Generelle anvendelsesbestemmelser  
og overordnede værdier 
 

Der kan etableres industri- og 
produktionsvirksomheder.  
 
Der kan etableres mindre tekniske anlæg til 
områdets forsyning – eksempelvis varme- og 
kølingscentral. Der kan etableres mindre lager- og 
logistikvirksomheder.  
 

Bebyggelsesprocent 
 

Max. bebyggelsesprocent 90% for den enkelte 
grund.  
 

Maks. bygningshøjde Max. bygningshøjde 15 meter dog kan enkelte 
bygningsdele kan gives en større højde efter 
Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse, dog 
må højderestriktioner ift. lufthavnen som angivet i 
lokalplanen på intet tidspunkt overskrides. 
 

Lokalplaner Lokalplan 152 – Erhvervsområde Kirstinehøj III 
 

Notat Rammeområdet er omfattet af Landsplandirektiv for 
erhvervsarealer inden for støjrestriktionsområdet 
omkring Københavns Lufthavn. Landsplandirektivet 



skal sikre at fremtidig anvendelse af arealerne ikke 
hindrer lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder.  
Indenfor støjrestriktionsområdet gælder desuden 
Støjcirkulæret bygge- og anvendelsesregulerende 
bestemmelser.  
 
Der skal tages hensyn til Tømmerup Landsby som 
kulturmiljø og kulturhistoriske spor omkring 
landsbyen skal så vidt muligt bevares.  
 
Der skal sikres mulighed for rekreative forbindelser 
for bløde trafikanter i og omkring Tømmerup 
Landsby. 
 
Rammen er delvist beliggende inden for et 
indvindingsopland til almen vandforsyning uden for 
OSD. Der må ikke etableres grundvandstruende 
aktiviteter inden for dette indvindingsopland.   
 

Infrastruktur 1 p-plads per 50 m² erhvervsetageareal. 
1 p-plads per 25 m2 butiksetageareal (salgsareal) 
 

 
 
Med kommuneplantillægget aflyses følgende rammeområder: 

• hele rammeområde 2.T01 og 2.L02 
• samt de dele af rammeområderne 2.L01, 2.L03, 1.A05 og 1. E08 der er omfattet af dette 

kommuneplantillæg. 
 
Miljøvurdering 
Tårnby Kommune har jævnfør lovens § 10 (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) truffet afgørelse om, at 
Kommuneplantillæg 2, der er udarbejdet i sammenhæng med Lokalplan 152 for erhvervsområdet Kirstinehøj III 
kan antages at have væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 8. Miljøvurderingen er udført af en ekstern 
konsulent og er afgrænset til at vurdere følgende forhold: Trafik, støj, klima, jord og grundvand, landskab og 
kulturmiljø samt visuel effekt.  
 
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 152 - Erhvervsområde Kirstinehøj III og Kommuneplantillæg nr. 2, 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. 2 
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. 
 
Grundvand: 
Området Kirstinehøj III planlægges placeret inden for nationale drikkevandsinteresser og området er delvist 
beliggende inden for et indvindingsopland til almen vandforsyning uden for OSD. Der må ikke etableres 

BILAG 1 - IKKE-TEKNISK RESUME 



grundvandstruende aktiviteter inden for dette indvindingsopland.   
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 må ikke stå åbent vandspejl i området af hensyn til lufthavnen, derfor 
håndteres regnvand gennem separatkloakering.  

Trafik 
I forbindelse med lokalplanen er der blevet foretaget flere trafikanalyser. På denne baggrund er det besluttet at 
adgang til erhvervsområdet skal foregå via en ny gennemfartsvej der går fra Englandsvej og bliver koblet til 
Tømmerupvej i krydset til eksisterende Kirstinehøj erhvervsområde. Tømmerupvej bliver lukket af, så der ikke 
kommer gennemkørende trafik i Tømmerup Landsby.  

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. 2 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 
• Støj påvirkning af nabo boliger 
• Håndtering af regnvand 

Overvågning 
Miljørapporten identificerer ikke miljøpåvirkninger, som skal overvåges. 
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