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Kære Peter  

 

Tak for dit brev af 28. november 2017 om Greve Kommunes planlæg-

ningsmuligheder i Tune. 

 

Du anmoder Erhvervsstyrelsen om at præcisere hvilke planlægningsmulig-

heder, der i henhold til bestemmelserne i Fingerplanen er i byzonen i to af-

grænsede områder, som begge er beliggende i støjzonen omkring lufthav-

nen ved Tune (Københavns Lufthavn, Roskilde). 

 

Område 1 er beliggende i både støjzonens område med særlige restriktioner 

og i støjkonsekvensområdet, mens område 2 alene er beliggende i støjkon-

sekvensområdet, se kort nederst i dette dokument.  

 

Som oplyst i Erhvervsstyrelsens brev af 15. september 2017 til Greve 

Kommunes Center for Teknik & Miljø gælder det generelt efter planloven, 

at kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at der ikke planlægges for 

støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder – medmindre afskærmende 

foranstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Der 

henvises her til planlovens § 15 a, stk. 1, som fastsætter, at en lokalplan kun 

må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med 

bestemmelser om afskærmende foranstaltninger mv., kan sikre den fremti-

dige anvendelse mod støjgener. Brev af 15. september 2017 er vedhæftet 

dette dokument. 

 

Endvidere gælder efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 1, og § 13, stk. 1, nr. 2, at 

kommuneplaner og lokalplaner ikke må stride mod regler eller beslutninger 

efter planlovens § 3 og § 5 j vedrørende landsplandirektiver m.m. og plan-

lægning i hovedstadsområdet. 

 

Eksisterende lovlig arealanvendelse i eksisterende byzone i de to afgrænse-

de områder kan selvfølgelig fortsætte. Ønsker kommunen at planlægge for 

ændret anvendelse af arealerne i eksisterende byzone i de to områder, skal 

planlægningen være i overensstemmelse med nugældende bestemmelser i 

såvel planloven som i Fingerplanen. § 31 i nugældende Fingerplan 2017 

fastsætter, at den kommunale planlægning skal respektere støjzoner ved 

bl.a. lufthavnen ved Tune - Fingerplanens § 33, som du henviser til i dit 

brev, gælder for arealer beliggende i landzone og vedrører navnlig kommu-

nens landzoneadministration.  
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Bestemmelsen om, at støjzonerne skal respekteres, indebærer efter Er-

hvervsstyrelsens opfattelse, at kommunerne skal sikre, at der som udgangs-

punkt ikke planlægges for støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvens-

området, og at områderne med særlige restriktioner friholdes for støjfølsom 

anvendelse.  

 

Anvendelserne, som du konkret nævner i dit brev, vurderes alle at være 

støjfølsomme.  

 

Det er kommunen, der som planlæggende myndighed skal sikre, at der ikke 

planlægges for støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder, herunder at 

afklare hvorvidt en konkret anvendelse er støjfølsom og med hvilken vejle-

dende støjgrænseværdi. 

 

Ønsker du yderligere dialog om planlægningsmulighederne i Tune, er du 

velkommen til at vende tilbage. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Berlin Hovmand 

Kontorchef 
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