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Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2022 
 
Grundejerforeningen Godthåb takker for høringsmaterialet til forslaget til Kommuneplan 2022. 
Grundejerforeningen har to bemærkninger til kommuneplansforslaget. Den ene omhandler 
’Perspektivområder’ og ’Redegørelse for erhverv’ side 29-20 i forslaget. Den anden omhandler ’Redegørelse 
for vejnettet’ på side 43 og det medfølgende kort side 42. 
 
Perspektivområder/Redegørelse for erhverv 
Det er vigtigt for Grundejerforeningen Godthåb, at kommunen i planlægningen af det nye erhvervsområde 
ved Lufthavn Syd tager videst muligt hensyn til naboerne i boligområderne, herunder vores eget.  
Det bekymrer os, at regeringen i sin publikation ’Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling’1, der 
er grundlaget for udvidelsen af erhvervsområdet, skriver, at ’Dragør Kommune får mulighed for at 
planlægge for ikke-støjfølsomt erhverv – fx produktionsvirksomheder eller lager eller logistik’. 
 
Grundejerforeningen Godthåb ønsker en så støjsvag erhvervsudvikling af området med en så lille trafikal 
belastning som muligt. Det betyder for eksempel, at vi ikke ønsker, at der etableres produktions- og trafik- 
og lagervirksomheder med produktion og kørsel 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.  
Beboerne i Grundejerforeningen Godthåb har allerede gjort sig erfaringer med støjbelastende virksomheder 
inden for Lokalplan 27-området, og de har ikke været positive og har krævet involvering af miljøtilsynet i 
Tårnby Kommune adskillige gange. 
Vi minder om, at vi bor i et boligområde med åben og lav boligbebyggelse, hvor grænseværdien for støj2 er 
45 dB mandag-fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 7-14, 40 dB mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22 og 
søndag kl. 7-22 samt 35 dB alle dage kl. 22-07 – og at det faktum, at vi bor i støjzonen allerede sætter de 
grænser under pres. 
Vi ønsker ikke tiltag i vores lokalområde, der kan bidrage yderligere til støjbelastningen. Med andre ord 
ønsker vi os kun virksomheder i miljøklasse 1 og 2 i erhvervsområdet3.  
Derudover ønsker vi, at den grønne kile, der i dag er en del af Lokalplan 27, fastholdes og videreføres i det 
nye erhvervsområde som en grøn kile mod det åbne land. Vi mener, at den grønne kile er vigtig i forhold til 
’en landskabsmæssig harmonisk afgrænsning af området mod såvel det åbne land som den tilgrænsende 
bebyggelse’, som det står beskrevet i Lokalplan 27. 
 
Vi ønsker det tydeliggjort i Kommuneplan 2022, at udviklingen af det nye erhvervsområde i videst 
muligt omfang skal tage hensyn til beboerne i de tilstødende boligområder. 
 
 
 
Redegørelse for vejnettet 
Grundejerforeningen Godthåb noterer med tilfredshed, at der på kortet side 42 i lokalplansforslaget er 
indtegnet ’Slørvejslinjen’ fra Kirkevej til Lufthavn Syd. Det er en linjeføring, Grundejerforeningen i sin tid 
pegede på som den optimale i forbindelse med åbningen af Kystvejen til Dragør Kommune. 





Vi mangler imidlertid, at det tydeligt beskrives, at når vejføringen ’fra Kirkevej parallelt med Slørvej til 
grænsen mod Lufthavnen frem til Sydvagten og Kystvejen’ har indgået i tidligere kommuneplaner 
og fortsat indgår ’som en mulighed for at aflaste trafikken gennem Store Magleby og for at sikre god 
trafikafvikling’ (side 43) – så er det ensbetydende med, at vejføringen skal gå parallelt med både Slørvej og 
Ryvej til Kystvejen. 
Der hersker ingen tvivl om, at åbningen af Kystvejen har medført stærk øget trafik på A P Møllers Alle – 
også langt mere end den lokale trafik til og fra lufthavnen, som kommunen i sin tid vurderede forud for 
åbningen af Kystvejen. 
 
Vi henviser til side 91 i Miljøministeriets publikation ’Støjkortlægning og støjhandlingsplaner’4, idet vi 
anser Dragør Kommune for snarest at stå i en planlægningsfase af erhvervsområdet: 
 
’Støj fra vejtrafik forebygges først og fremmest gennem planlægning. Som nævnt skal planlovens 
retningslinjer m.h.t. støj følges og miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes, når der 
skal udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner m.v. eller stilleområder) 
og i forbindelse med nyanlæg og væsentlige ændringer af eksisterende infrastrukturanlæg’. 
 
Vi mener, at et særskilt mål for Slørvejs/Ryvejs-linjen skal være at nedbringe trafikbelastningen og 
dermed støjbelastningen af boligerne langs A P Møllers Alle. Vi henviser til Miljøministeriets 
vejledning ’Støj fra veje’5, idet vi anser, at udbygningen af erhvervsområdet uden en trafikal løsning 
langs Slørvejs/Ryvejslinjen vil forøge trafikmængden og dermed støjen på hele eller store dele af A 
P Møllers Alle til et uacceptabelt niveau: 
’Ved ændringer af trafikstrømmene bør vejmyndigheden kortlægge konsekvenserne både for de 
borgere, der udsættes for mere støj og for de, der udsættes for mindre, så den samlede ændring kan 
gøres op. I de situationer, hvor forholdene forværres, bør man være særlig opmærksom på 
mulighederne for at anvende virkemidler til at begrænse støjen for de berørte mennesker’.  
 
Vi minder om, at støjgrænsen for veje er 58 dB, og at der ifølge Miljøstyrelsens støjkortlægning6 
måles over 75 dB lang hele Kystvejen mod Dragør, men at Dragør Kommune tilsyneladende ikke er 
med i støjmålingen, idet målingerne stopper netop der, hvor A P Møllers Alle begynder. 
 
Vi ønsker det tydeliggjort i Kommuneplan 2022, at en udbygning af erhvervsområdet 
forudsætter, at trafikafvikling til og fra området skal ske ad Ryvej – og på sigt ad Slørvej. 
 
Med venlig hilsen 
Kurt Christiansen, 
Formand Grundejerforeningen Godthåb 
 
 
 
 
Noter: 
1: https://im.dk/publikationer/2021/maj/regeringsudspil-taettere-paa-groenne-byer-og-en-hovedstad-i-
udvikling 
2: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/ 
3: http://www.kommuneplan.toender.dk/download/miljoeklasser.pdf 
4: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-146-8/pdf/87-7052-146-8.pdf 
5: https://mst.dk/media/180448/vejstjvejledning3.pdf 
6: https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=noise 
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