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Landzonetilladelse til at udvide cargostandplads, CPH Lufthavn 

CPH Lufthavn ønsker en ny cargo standplads til to mindre fragtfly eller til et større 

fragtfly. Det ansøgte kræver landzonetilladelse fra Lokalplan KLK97. Derudover 

ansøges der om at etablere 4 midlertidige toiletbåse til ansatte ved cargopladserne. 

Bygge- og Ejendomsudvalget behandlede sagen d. 6. september 2022, hvor udvalget 

besluttede at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Med hjemmel i planlovens § 35, meddeles der landzonetilladelse til at udvide 

cargopladsen med ca. 18.490 m2 som ansøgt, hvortil der etableres mindre tekniske 

funktioner såsom brændstofpits til tankning, docking guiding system, belysningsmaster 

og teknikhytte.  

 

Derudover meddeles der midlertidig landzonetilladelse til etablering af 4 toiletbåse på 

hver 10 m2. Den midlertidige landzonetilladelse er gældende til og med d. 31. januar 

2023. Derefter skal toiletbåse fjernes. 

 

Udvalgets beslutning og sagen som helhed kan findes på følgende link under punkt 6:  

https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=eb7d9dae-ac31-

4a91-8784-8fb0778d6ed7  

 
Uddybende bemærkninger  

Området er beliggende i Ø2a i Lokalplan KLK97. Ø2A er i lokalplanen bl.a. udlagt til 

luftfragtanlæg, hangar, brandstation og flystandpladser med tilhørende 

ekspeditionsanlæg, jf. § 4.3.1. Det ansøgte er derfor i overensstemmelse med 

lokalplanens rammer for området. 

 

Link til Lokalplan KLK97: 

https://dokument.plandata.dk/20_1041848_DRAFT_1202811628331.pdf  

 

Forvaltningen vurderer, at den ansøgte udvidelse af cargopladsen samt midlertidig 

opsætning af 4 toiletbåse, er af underordnet betydning for naboer, da nærmeste naboer 

er lufthavnens egne arealer, der er udlagt til lufthavnsrelaterede erhvervs- og 
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servicefunktioner, herunder luftfragtanlæg. Nærmeste boliger er på en afstand af ca. 

1,6 km mod henholdsvis nordvest i Tårnby og Syd i Dragør, der begge er afskærmet af 

enten eksisterende byggeri hos lufthavnen mod nordvest, eller mod syd af jordvolde.  
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