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Landzonetilladelse til at etablere landdige langs med Kastrup 
Digevej 

Kystdirektoratet har den 9. marts 2022 meddelt tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til 

et landdige som foranstaltning mod stormflod ved Øresundstunnellen til Sverige. Det 

ansøgte kræver derudover landzonetilladelse af Tårnby Kommune, da anlægget 

etableres på kommunens arealer i landzone. På udvalgsmødet d. 5. april 2022, 

meddelte Bygge- og Ejendomsudvalget landzonetilladelse til det ansøgte.  

 

Uddybende bemærkninger  

Øresundsbroen ønsker at lave et indskudt dige på matr. 139 og 140, Maglebylille By, 

Kastrup - på det grønne ubebyggede areal langs Kastrup Digevej. Dette kræver 

landzonetilladelse.   

 
Afgørelse fra Kystdirektoratet 

Øresundsbroen ejer arealerne og er delvist statsejet. Ejerforholdet har gjort, at 

Kystdirektoratet, jf. reglerne i kystbeskyttelsesloven, har påtaget sig at behandle og nu 

også afgøre sagen. Kystdirektoratet har derudover truffet afgørelse ud fra 

kysthabitatbekendtgørelsen om, at landdiget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

nærliggende Natura-2000 områder, eller bilag IV arter. Derfor har direktoratet ikke 

udarbejdet en konsekvensvurdering. 

 

Kystdirektoratet har yderligere, på baggrund af en VVM-screening, truffet afgørelse om, 

at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering, jf. miljøvurderingsloven. 

 
Fakta om landdiget 

Øresundsbroen ønsker at sikre sig til et højt (stormflods) sikringsniveau for at undgå 

oversvømmelse af tunnelforbindelsen til Sverige, der betragtes som et kritisk 

infrastrukturanlæg for samfundet. Diget er dimensioneret ud fra en stormflodshændelse 

med en sandsynlighed for at forekomme hvert 10.000 år. 
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Landdiget etableres som et anlæg med en længde på ca. 900-1000 meter, med en 

bredde på ca. 12 meter, og en højde i kote 6 meter DVR90 (højden over normal 

vandstand). Anlægget etableres med en hældning på 1:1,8 (1 meter lodret: 1,8 m 

vandret) på begge sider, dog vil der være dele af diget med en hældning på 1:10. Diget 

får et fodaftryk på 12.000 m2, og i hver ende af diget laves en rampe med kørevej.  

 

Anlægsperioden er i to etaper, hvor etape 1 igangsættes i 2022 og etape 2 igangsættes 

i 2023. 

 
Teknisk Forvaltnings vurdering 

Forvaltningen er enig i Kystdirektoratets afgørelse og vurdering af, at det ansøgte 

landdige ikke medfører væsentlig påvirkning af nærliggende Natura-2000 områder eller 

bilag IV arter, samt at projektet ikke kræver en miljøkonsekvensvurdering. Arealet 

hvorpå diget ønskes etableret, består primært af et ubebygget grønt græsareal med 

spredt beplantning, der grænser op til Øresundsmotorvejen/tunnelen og bagved CPH 

Lufthavn og det tilknyttede erhvervsområde. Etablering af diget vurderes derfor ikke at 

påvirke oplevelsen af kystlandskabet i kystnærhedszonen. 

 

Tårnby Kommunes østkyst er truet af stormflod og oversvømmelse fra havvand og er 

udpeget som et risikoområde i kommunes Risikostyringsplan. Øresundsbroen og 

tunnellen betragtes som et kritisk infrastrukturanlæg for samfundet, og af denne årsag 

ønsker ansøger et højt sikringsniveau mod stormflod. Tårnby Kommune vurderer, at et 

højt sikringsniveau af Øresundsbroens arealer er i overensstemmelse med 

Risikostyringsplanen, og at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte landdige. 

 
Landzonetilladelse 

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

indskudt landdige på matr. nr. 139 og 140, Maglebylille By, Kastrup. Landdiget skal 
etableres som angivet i ansøgningsmaterialet og beskrevet i afsnittet, Fakta om 

landdiget.  

 
EF-Habitatdirektivets bilag IV arter og Natura 2000 

Landdiget etableres langs kysten på et ubebygget grønt græsareal nær motorvej og 

erhverv ved lufthavnen. Landdiget vil have en afstand på ca. 2.25 km til Natura-2000 

område nr. 142, Saltholm og omliggende hav. Der er ikke registeret beskyttede dyre- 

og plantearter efter EF-habitatdirektivets bilag IV arter i nærområdet hvor diget 

etableres. Ca. 350 m syd for området, hvor landdiget etableres, er der i Lokalplan 

KLK2016 udlagt et friareal på 110.00 m2, der fungerer som yngle- og 

fourageringsområde for den grønbrogede tudse. Digets etablering vurderes ikke at 

påvirke tudsens yngle- og fourageringsområde, eller at ville påvirke nærliggende 

Natura-2000 område nr. 142 og bilag IV arter i området. 

 
Naboorientering 

Kystdirektoratet har forud for deres afgørelse sendt ansøgning om landdiget i høring 

hos Miljøstyrelsen, Tårnby Kommune, samt sendt til orientering til Københavns 

Lufthavne A/S, NAVIAIR, DSB, Tårnby Kommunes Havnekontor, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes 

Landsforening og EjendomDanmark. 
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Jf. planlovens § 35, stk. 5 kan der undlades naboorientering, hvis det vurderes at være 

af underordnet betydning for naboer. På baggrund af, at sagen har været i 

naboorientering fra Kystdirektoratet, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ikke er 

nødvendigt med en yderligere naboorientering i forbindelse med ansøgningen om 

landzonetilladelse.  

 
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)          

Venlig hilsen 

Betina Grimm 

Teknisk Chef 

  

 /  

  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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