
Hermed følger anmodning om ændring af lokalplan anvendelsen for ejendommen A.P. Møllers alle 65. 
 
Ejendommen er pt. undergivet lokalplan nr.27 mfl. 
 
Lokalplanen udlægger i dag anvendelsen af ejendommen til luftfartsorienterede virksomheder, som følger: 
arealanvendelsen fastlægges i ”nordlige område (delområde VVI) til erhvervsformer med tilknytning til 
lufthavnen (administration, undervisning og anden servicevirksomhed). 
 
Øvrige ejendomme syd for ejendommen, er ikke begrænset i deres anvendelsesmuligheder og kan udlejes til 
luftfartsorienterede virksomheder, såvel som ikke luftfartsorienterede virksomheder.  
 
På ejendommen er opført en logistik bygning på ca. 7.000 m2, som tidligere har huset en større virksomhed 
med ca. 250 medarbejdere.  
 
Begrænsningen med hensyn til udlejning til luftfartsorienterede virksomheder, har negativ virkninger for 
udlejning til almindelige erhvervsvirksomheder i området, da kommunens erhvervsarealer er begrænset, 
ligesom udlejning til luftfartsorienterede virksomheder er begrænset til de få perioder, hvor serviceydelser 
konkurrenceudsættes i lufthavnen, typisk hvert 4 eller 8 år. Konsekvensen af begrænsningen er, at der er 
betydelig risiko for lange perioder med ledighed for ejendommen og dermed en ikke kontinuerlig 
erhvervsmæssig anvendelse af arealerne. 
 
Arealerne syd for ejendommen, har konkurrencemæssige fordele ved det, at de kan henvende sig til alle 
former for erhvervsmæssig anvendelse, også lufthavnsorienteret virksomhed, hvilket ikke er i kommunens 
interesse, såfremt man tilstræber en alsidig erhvervssammensætning i kommunens erhvervsområder. 
 
Ønsket er, at plangrundlaget for området justeres således, at kravet om anvendelsen af ejendommen til 
luftfartsorienterede virksomheder udgår ved at følgende sætning ”erhvervsformer med tilknytning til 
lufthavnen” fjernes fra kommunens plangrundlag for området. 
 
Dette vil sikre en fair konkurrence og hjælpe med at sikre at der er kontinuerligt er arbejdspladser og 
erhvervsaktivitet i erhvervsområdet. 
 
Kommunen har i lokalplanen for naboejendommen 2021 ophævet begrænsningen for (mat. nr. 32 au, St. 
Magleby by) og motivationen blev udtrykt således: Inden for de senere år har der været et stigende ønske om 
at kunne lokalisere virksomheder, der ikke har et tilknytningskrav til lufthavnen, i området. Dragør Kommune 
har meget begrænsede erhvervsarealer at tilbyde. Med henblik på at styrke erhvervslivet i kommunen, og 
dermed antallet af arbejdspladser, ønsker Kommunalbestyrelsen at fjerne tilknytningskravet (til lufthavnen) 
for virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i området.  
 
Ejeren bag ejendommen A.P. Møllers alle 65, er enig i denne motivation og ønsker blot denne ændring 
udstrakt til også at gælde naboejendommen, A.P. Mølleres Alle 65. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
A 65 ApS 
 
 


