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Høringssvar vedr. forslag til Lov om rammerne for udviklingen af 
Københavns Lufthavn, Kastrup 

Transportministeriet har sendt Forslag til Lov om rammerne for udvikling af 
Københavns Lufthavn, Kastrup i høring til berørte myndigheder.  

Tårnby Kommune fremsender hermed høringssvar, der særligt fokuserer på følgende 
aspekter af lovforslaget:  

1. Mulighed for ændring af tværbanen og udvidelse af nordafsnittet  
2. Undtagelsen for visse områders anvendelse fra krav om tilknytning til lufthavnens 

aktiviteter  
 
Overordnede bemærkninger 

Lovforslaget indeholder en række rammer for lufthavnens udvikling, som Tårnby 
Kommune grundlæggende mener peger i en fornuftig retning i forhold til en 
afbalanceret udvikling af lufthavnen til fremtidens behov med inddragelse af løsninger, 
som kan være med til at reducere lufthavnens negative indvirkning på de lokale 
omgivelser i Tårnby Kommune. 

Tårnby Kommune er særligt tilfreds med, at der er udsigt til, at tværbanen, 12-30 kan 
blive lukket for start og landing i nordvestlig retning – ind over de tæt befolkede dele af 
Amager. Herved forventer Tårnby Kommune også, at der bliver mulighed for at 
planlægge for en udvikling af boliger og erhverv i nogle af de områder, som i dag ligger 
i støjkonsekvenszonen – særligt i den midlertidige støjzone. Det er også 
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tilfredsstillende, at udviklingen af lufthavnen kan ske inden for lufthavnens nuværende 
geografi. 

Af særlig vigtighed for kommunen er, at lufthavnen fortsat vil tage vare på 
miljøpåvirkningerne på mindst samme niveau som i dag, og at staten som myndighed 
vil følge op på, at lufthavnen kontinuerligt lever op til de miljøkrav, man fra national side 
og fra eksempelvis EU stiller til lufthavne. 

Mulighed for ændring af tværbanen og udvidelse af Nordafsnittet 

Lovforslaget åbner op for en afkortning og forskydning af tværbanen mod sydøst. Hvis 
denne forskydning/afkortning gennemføres, vil det medføre, som det beskrives i 
bemærkningerne, at starter og landinger kun vil kunne gennemføres fra/mod sydøst.  

Dette giver for lufthavnen nogle mindre begrænsninger i afviklingen af flytrafikken under 
særlige vindforhold, men også nye muligheder for udvikling af standpladser, 
sammenhængende passagerfunktioner mv. der kan være en væsentlig fordel for 
lufthavnens udvikling og fortsatte vækst.  

Afkortningen af tværbanen vil for nærområderne i Tårnby Kommune betyde, at starter 
og landinger alt andet lige vil give færre gener, når flyene ikke længere kan flyve over 
byområderne i lav højde i forbindelse med brugen af tværbanen. Udformningen af 
lovforslaget betyder, at ændringen af tværbanen ikke nødvendigvis skal gennemføres i 
forbindelse med lufthavnens fortsatte driftsudvidelser, men er en mulighed, der kan 
gennemføres, når lufthavnen vurderer behov herfor af hensyn til egen drift og 
fleksibilitet, herunder udbygning af terminalkapaciteten. I forhold til dette skal det 
anføres, at Tårnby Kommune anser det for en væsentlig positiv effekt af 
udviklingsplanen og lægger vægt på, at denne del af planen gennemføres, og at det 
sker så tidligt i planperioden som muligt. 

Hvis tværbanen forskydes mod sydøst, åbner det mulighed for, at der i et væsentligt 
udvidet nordafsnit kan etableres nye standpladser mv. mod nordvest. Det betyder, at 
der kan komme mere flyaktivitet på jorden i dette område og dermed tættere på 
byområdet ved Amager Landevej. Det skal derfor sikres, at støjafskærmning mod 
byområdet følger med, når/hvis der etableres flere standpladser, og at eventuelle 
problemer med partikelforurening også håndteres. Ambitionen må være, at 
miljøproblemerne støjproblemerne i byområderne ikke forstørres ved udviklingsplanen, 
men tværtimod formindskes.  
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Undtagelsen for visse områders anvendelse fra krav om tilknytning 
til lufthavnens aktiviteter 

Med lovforslaget lægges der generelt op til at lufthavnens forskellige afsnit kan tages i 
anvendelse til bygninger, anlæg og faciliteter med tilknytning til de i lufthavnen førte 
aktiviteter. Den mere konkrete anvendelsesdisponering overlades dermed til den 
efterfølgende planproces.  

Det er der som udgangspunkt stor forståelse for i Tårnby Kommune, idet kommunen er 
enig i at loven skal være fleksibel og skal kunne rumme behovet for væsentlige 
driftsmæssige ændringer for aktiviteterne på lufthavnens område.  

Tårnby Kommune forventer at blive inddraget i processen omkring udarbejdelse af det 
kommende plangrundlag på trods af, at der er foretaget en call in i henhold til 
Planlovens § 3 stk. 5.  

Med lovforslaget lægges der samtidig op til, at lufthavnsarealerne nord for 
Ellehammersvej og Lufthavnsboulevarden og øst for Kystvejen kan anvendes til 
erhvervsaktiviteter, der som udgangspunkt ikke har nogen driftsmæssig tilknytning til 
lufthavnen. 

Etablering af ikke lufthavnsafhængige erhverv på lufthavnens område har potentiale til 
at øge belastningen af omgivelserne. Det er derfor efter kommunens vurdering 
hensigtsmæssigt at fastholde en sikring af, at arealer inden for lufthavnsområdet 
primært anvendes til direkte lufthavnserhverv og erhverv, der har en sådan tilknytning 
og behov for nærheden til lufthavnen, at det ud fra et planlægningsperspektiv giver klart 
bedst mening at lokalisere dem på lufthavnens areal. Erhverv der blot nyder en mindre 
fordel af eller har en løsere tilknytning til lufthavnen, luftfragt eller de umiddelbart 
tilknyttede virksomheder bør derfor ikke lokaliseres på lufthavnens arealer, medmindre 
der er en særlig begrundelse herfor.  

Endelig bør det fastslås, at placering af virksomheder på lufthavnens område sker på 
almindelige skattemæssige vilkår, medmindre der er eksplicit grund til at undtage dem 
herfor. For kommunen er det særligt vigtigt – set i lyset af de ikke-ubetydelige 
kommunale omkostninger ved eksempelvis vedligehold af infrastrukturen – at 
virksomhederne bliver underlagt skattepligt til kommunen af såvel grundskyld som 
dækningsafgift. 

Tårnby Kommune noterer sig også, at lovforslagets bestemmelser vedr. 
arealanvendelse ikke er til hinder for en udbygning af CTR (Centralkommunernes 
Transmissionsselskab)’s anlæg i lufthavnens østafsnit med en havvandsvarmepumpe, 
som det er beskrevet i kommunens varmeplanlægningsstrategi. Et sådant anlæg vil 
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dog kun kunne etableres på permanente vilkår (med henvisning til lovforslagets § 2 stk. 
2), hvis Transportministeren giver dispensation til det. Denne dispensation forventer 
Tårnby Kommune kan blive opnået på et senere tidspunkt, når varmeplanlægningen 
skal realiseres, idet anlægget vil være til gavn for den grønne omstilling og vigtigt for 
udbygningen af fjernvarmenettet i Tårnby og Dragør Kommuner.   

Venlig hilsen 
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