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Landzonetilladelse til at etablere radar, matr. nr. 6a, Viberup By 

CPH Lufthavn har søgt Tårnby Kommune om at etablere en 17 m høj fugleradar. Det 

ansøgte kræver landzonetilladelse. Bygge- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet 

d. 8. februar 2022, at meddele landzonetilladelse til det ansøgte. 

 
Uddybende bemærkninger  

Fugleradaren har en højde på 17 meter og en bredde på 3 meter og består samlet af 

fire dele: Et fundament, en mast, en platform og selve radaren. Fugleradaren ønskes 

etableret i delområdet navngivet Midtområde i Lokalplan KLK97. Radaren betragtes 

som et teknisk anlæg og er ikke omfattet af lokalplanens bonusbestemmelser for 

Midtområdet 

 

Fugleradaren skal sikre flysikkerheden, herunder minimere den såkaldt bird-strike 

risiko. Radaren planlægges placeret øst for Tømmerupvej på matr. nr. 6a, Viberup By, 

Tårnby og er omfattet af Lokalplan KLK97. Den præcise placering fremgår af vedlagte 

kortbilag og er valgt ud fra både tekniske og flyvesikkerhedsmæssige specifikationer for 

at sikre optimal radardækning og nødvendig afstand til banen. Placeringen er derfor 

nøje udvalgt af lufthavnen. 

 

I Midtområdet gives der ifølge lokalplanens § 4.6 mulighed for, at der kan etableres 

tekniske anlæg, som er nødvendige for flydrift og flysikkerheden, herunder master. 

Fugleradaren er derfor i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan KLK97. 

 
Landzonetilladelse  

Med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, meddeles der landzonetilladelse til at etablere 

en fuglerader i en højde af 17 m. Radaren skal placeres som angivet i 

ansøgningsmaterialet. 

  
EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 

Fugleradaren er placeret inde på lufthavnens arealer og vil have en afstand på ca. 1.7 
km til nærmeste Natura 2000 område nr. 143, Vestamager og havet syd for. Der er ikke 
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registeret beskyttede dyre- og planterarter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i 
området. Detaljeret viden om de enkelte arters forekomst foreligger ikke. Fugleradaren 
vurderes ikke at ville påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller bilag IV arter i 
området. 
 
Naboorientering  

Ansøgning om fugleradar har været sendt i naboorientering i to uger. Tårnby Kommune 
modtog ikke nogle bemærkninger eller indsigelser i orienteringsperioden.   
 
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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