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Offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 58.A – HF Sommervirke. 
 
Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage Lokal-
plan 58.A – HF Sommervirke endeligt. 
 
Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til kolonihaveområde. Der sikres en udvidet 
og mere tidssvarende byggemulighed på den enkelte havelod, og der fastlægges over-
ordnede bestemmelser for omfang og placering af bebyggelsen. 
Lokalplanen afløser og præciserer den hidtidige gældende Lokalplan 58. 
 
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget mindre ændrin-
ger i forhold til det offentliggjorte forslag på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
Ændringerne vedrører mindre præciseringer i redegørelsen vedr. afstandskrav mellem 
fritliggende småbygninger og i afsnittet om Forhold til anden planlægning vedr. støjcirku-
læret. 
 
Lokalplanen bekendtgøres offentligt på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk   
d. 19. december 2017. Planen kan også ses på www.plansystem.dk  
 
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan må der ifølge planlovens § 
18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre 
dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.   
 
Klager over lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenæ-
vet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden d. 16. januar 2018. Evt. 
klager skal indberettes via klageportalen jf. vedlagte klagevejledning. Klagenævnet vil i 
forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller 
delvist opnås medhold i klagen.  
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Betina Grimm 
Teknisk Chef 
 / 
 Erik Meistrup-Larsen 
 Afdelingsleder 

http://www.taarnby.dk/
http://www.plansystem.dk/
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Klagevejledning efter planloven 
Denne side giver oplysninger om klageadgangen til afgørelser truffet i henhold til Lov om planlægning. 

 

Hvad kan der klages over 
Der kan klages over afgørelser truffet efter planloven, for eksempel måden en lokalplan er vedtaget 
på, om indholdet af en lokalplan eller om en afgørelse er i overensstemmelse med planloven. 

Der kan kun klages over afgørelser for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om, 
hvorvidt vedtagelsen eller udformningen af en lokalplan, en dispensation eller en afgørelse ligger 
inden for lovens rammer. Der kan således klages over, om hvorvidt en bestemmelse i en lokalplan, 
en dispensation eller en afgørelse er lovlig, men ikke over om den er fornuftig eller hensigtsmæssig. 
Der kan heller ikke klages over afgørelser, hvor der er foretaget et valg mellem flere lovlige 
løsninger. 

For afgørelser vedrørende landzonetilladelser og ekspropriation gælder, at de er undtaget fra 
begrænsningen om, at det kun er retlige forhold, der kan påklages. Det betyder for eksempel, at 
også vilkår stillet i forbindelse med afgørelsen kan påklages. 

Klager vedrørende udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b, kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Hvem kan klage 
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. planlovns § 59. Landsdækkende foreninger 
og organisationer har også klageret jf. planlovens § 59, stk. 2. 

Hvordan klager man 
Klager skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af http://nmkn.dk/. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
http://www.virk.dk., ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 
kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Myndigheden får herefter besked om din klage. Såfremt myndigheden fastholder afgørelsen, 
indgiver myndigheden de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse med 
myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter via Klageportalen. 

Du og eventuelle øvrige parter i klagesagen har herefter en frist på 3 uger for at afgive 
bemærkninger til Planklagenævnet. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis 
der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til myndigheden, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 

Klagefrist 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
  

http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nmkn/Klag_til_Natur-_og_Miljoeklagenaevnet_-_for_virksomheder


Klagegebyr  
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klager, at der indbetales et gebyr. 
Klagegebyret er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen ved indgivelse af klagen. 

Klager over ekspropriationsafgørelser samt klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt 
efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, er undtaget fra kravet om gebyr. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af 
Planklagenævnets kompetence.   

Indbringelse for domstolene 
Afgørelser meddelt efter planloven kan indbringes for domstolene. Det gælder både afgørelser, der 
er truffet af en myndighed og af Planklagenævnet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter 
afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. 

Afgørelsen gælder indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 

Klage over landzoneafgørelser, jf. planlovens § 35, stk. 1 
Rettidig klage over en landzoneafgørelse har opsættende virkning. Det betyder, at en 
landzoneafgørelse ikke må udnyttes før klagen er afgjort, eller Planklagenævnet bestemmer andet. 

Klage over ekspropriationsafgørelser, jf. planlovens § 47, stk. 1 
Det er kun beslutningen om ekspropriation, der kan påklages. Klager over ekspropriationens 
gennemførelse eller den eventuelle erstatnings størrelse m.m. hører under 
taksationsmyndighederne jf. Lov om offentlige veje. 

Rettidig klage over en ekspropriationsafgørelse har opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen 
ikke må udnyttes før klagen er afgjort, eller Planklagenævnet bestemmer andet. 

Klager over ekspropriationsafgørelser er undtaget fra kravet om gebyr. 

Klage over miljøvurdering 
Der kan klages over kommunens screeningsafgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en 
miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 

Når en plan er endeligt vedtaget kan der klages over den tilknyttede miljøvurdering efter Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der kan ikke klages over 
miljøvurderingen, så længe planen, de er tilknyttet, har status af forslag. 

Klage over afgørelser om aktindsigt og andre forhold efter forvaltningsloven 
og offentlighedsloven 
Afgørelser efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, der vedrører sager, der hører under 
planloven, kan påklages i overensstemmelse med reglerne i den sag, afgørelsen knytter sig til. 

Klager, der udelukkende vedrører afslag på aktindsigt efter forvaltningsloven eller 
offentlighedsloven, er undtaget fra kravet om gebyr. 
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Indhold 
En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En 
lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes 
anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmning, beplantning, vej- og stiforhold 
osv. i overensstemmelse med planlovens § 15. 
 
Udarbejdelse 
Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens 
virkeliggørelse. Det kan for eksempel være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, 
nedrivninger af bebyggelse eller sikring af bevaringsværdig bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at 
disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de 
eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. 
 
Disposition 
Lokalplanen består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. 
Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens 
indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere 
kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og er ikke direkte juridisk 
bindende. 
 
Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter 
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere med flere. 
 
Offentliggørelse 
Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med 
oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 4 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig 
meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til 

ORIENTERING – REGLER FOR LOKALPLANERS REDEGØRELSE 
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interesserede foreninger, Erhvervs- og Vækstministeriet og andre statslige og kommunale myndigheder, 
som planen har særlig interesse for. 
 
Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag vedtage planen endeligt. 
 
Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, 
foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. 
 
Retsvirkninger 
Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. Der vil ikke 
herefter retligt eller faktisk kunne etableres forhold, der strider mod planen. 
 
De almindelige bestemmelser i lovgivningen, for eksempel Byggeloven, Planloven med flere gælder fortsat 
for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. 
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Indledning  
Lokalplanområdet omfatter kolonihaveforeningen ”Sommervirke”. Området ligger syd for Ugandaskoven, 
som sammen med Vestamager idrætsområde udgør områdets nordlige grænse. Mod vest og syd grænser 
området op til kolonihaveforeningerne Selandia, Nordre Vang, Rågårdskjær og Sønderbro. Mod øst grænser 
området op til åbne landbrugsarealer. Lokalplanområdet afrunder det samlede kolonihaveområde mod det 
åbne land. Fra områdets østlige grænse er der udsigt over det åbne landbrugslandskab og videre mod 
lufthavnen. Fra Tømmerupvej er der indkig til kolonihaveområdets østlige kant. 

Lokalplanområdet er ca. 8 ha. Det er beliggende i landzonen og omfatter matriklerne 15o og 9d og dele af 
matriklerne 15cl, 15cn, 15k, 22a, 22b, 7000a, 7000c og 9c. 

    

Lokalplanområdet  Lokalplanområdets kant mod det åbne land 

PLANREDEGØRELSE – BAGGRUND OG FORMÅL 
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Baggrunden for lokalplanen 
I løbet af de sidste 10 år er der sket en tydelig forandring af kolonihaveområdet Sommervirke. Området er 
bebygget i et omfang som betyder, at dets karakter af kolonihaveområde med små huse og grønne 
havelodder er under pres. Flere af havelodderne i området er bebygget med langt flere kvadratmeter end 
den gældende Lokalplan 58 for kolonihaveområdet Sommervirke giver mulighed for. Det er derfor vigtigt, at 
bebyggelsen fremadrettet reguleres, dels for at fastholde områdets karakter af kolonihaveområde og hindre 
helårsbeboelse, dels for at undgå øget brandrisiko i området.  
 
Tårnby Kommune ønsker på den baggrund at erstatte Lokalplan 58 med en ny lokalplan, som giver 
mulighed for at imødekomme en øget bebyggelse på de enkelte havelodder, men på en måde så området 
bliver bevaret som et velfungerende kolonihaveområde til rekreativt brug. Lokalplanen regulerer den 
fremtidige bebyggelse og ombygninger, og danner grundlag for den fremtidige administration af området. 
 
Med lokalplanen lovliggøres en del af overbebyggelsen, som er indenfor lokalplanens rammer. Bebyggelse 
på den enkelte havelod, som overskrider lokalplanens bestemmelser ved lokalplanens vedtagelse, kan kun 
lovliggøres ved fysisk eller retlig lovliggørelse. 
 
Eksisterende forhold 
Kolonihaveområdet Sommervirke ligger som en del af et større samlet område med kolonihaver. 
Lokalplanområdet gennemskæres af stiforbindelsen Gartnervej og en offentlig grøft, der opdeler 
kolonihaveområdet i en vestlig og en østlig del. På begge sider af grøften danner kolonihaveområdets 
fællesarealer en grøn kile gennem området. Der er tre stiovergange over grøften mellem de to områder: to 
rørlagte og en jerntræsbro. På den vestlige side af grøften er fællesarealet størst, og her ligger også 
græsarealer til ophold samt et fælleshus for hele kolonihaveområdet.  
 

       
 Områdets vestlige del, med fællesareal og grøft.         Områdets østlige del med stiforbindelsen Gartnervej 
 
Bebyggelsen i området varierer fra små traditionelle kolonihavehuse, opført i træ, til større huse. 
Havelodderne er bebygget mellem 40 og op til ca.110 m2, hvilket er væsentligt mere end de 40 m2 

bebyggelse pr. havelod, som lokalplan 58 giver mulighed for i dag. Hovedparten af havelodderne er omgivet 
af hække, som er med til at give området et grønt præg. Dog er der enkelte steder opsat stakitter omkring 
haverne.   
 
Adgangen til kolonihaveområdet sker ad Viberupstræde, der løber gennem områdets sydlige del. 
Viberupstræde giver også adgang til kolonihaveforeningerne Selandia, Nordre Vang og Rågårdskjær. Fra 
Viberupstræde har de to områder på hver sin side af grøften hver deres adgangsvej, som fordeler trafikken 
ud på små stikveje belagt med grus. Langs begge adgangsveje er der udlagt parkeringspladser.  
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De små huse rummer en stor variation og fantasifulde løsninger, hvilket er en af områdets store værdier. 
 
Områdets udvikling 
Lokalplanområdet har udviklet sig fra at være et traditionelt kolonihaveområde med små huse til at være et 
område præget af flere nye og større huse, der afviger i materialer og stil fra de oprindelige kolonihavehuse. 
I dag har flere af husene karakter og omfang af små parcelhuse. På nedenstående luftfotos ses området 
udvikling fra 1999 til 2016, hvor flere af husene er blevet udskiftet eller udvidet. 
   
 

   
1999                   2016  
 
Formålet med Lokalplanen 
Det er formålet med lokalplanen at skabe et administrationsgrundlag, der i tråd med nutidens udnyttelse af 
havelodderne giver mulighed for en øget bebyggelse på den enkelte havelod. Samtidig har lokalplanen til 
formål at fastholde områdets anvendelse og karakter af kolonihaveområde, hvor haverne og det grønne er 
områdets bærende kvalitet.  
 
Lokalplanens indhold 
Lokalplanen udlægger området som kolonihaveområde og fastsætter, at området kun må anvendes til 
fritidsformål i form af kolonihaver med tilhørende fællesfaciliteter. For at sikre, at området bevarer sin 
karakter af kolonihaveområde, fastsætter lokalplanen, at området kun må bebos i tidsrummet fra 1. april til 
30. september, og udenfor dette tidsrum kun i forbindelse med weekender og kortvarige ferier. 
I overensstemmelse med Lov om kolonihaver fastlægger lokalplanen, der skal være adgang til 
lokalplanområdet for offentligheden i tidsrummet 8.00 – 21.00 i perioden fra d.1. april til d. 30. september. 
 
Lokalplanen fastholder områdets veje og stiforløb og fastsætter maksimalt en parkeret bil på egen havelod, 
og derudover på områdets fælles parkeringsarealer.  
 
Lokalplanen fastholder bestemmelser om, at havelodderne højst må være 400 m2, og at udstykning ikke må 
finde sted. Herudover fastsætter lokalplanen omfanget og placeringen af bebyggelsen. For at imødekomme 
ønsket om at øge bebyggelsen, i forhold til lokalplan 58, muliggør denne lokalplan, at der samlet kan bygges 
op til 80 m2 på hvert havelod, hvoraf højst 60 m2 kan anvendes til kolonihavehus på hvert havelod. Herudover 
kan der opføres op til 2 selvstændigt og fritliggende småbygninger/skure på hver max.10 m2 med minimum 
2,5 m imellem af hensyn til brandspredning og for at sikre en åben karakter i området. Lokalplanen 
fastsætter bygningernes højde til maksimalt 4,5 m for kolonihavehuset og 3 m for småbygninger og skure, 
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hvis de er mere end 1,5 m fra skel. Småbygninger og skure tættere end 1,5 på skel må være maksimalt have 
en højde på 2,5 m.  
 
For at lovliggøre allerede eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus over 60 m2 er det muligt at 
omdisponere areal fra småbygningerne til kolonihavehuset, så en allerede eksisterende bygning kan 
overskride 60 m2. Er der f.eks. et kolonihavehus på 73 m2 kan det overskridende areal på 13 m2 tages fra en 
småbygning. Derefter vil der være 7 m2 disponibelt areal tilbage til småbebyggelse. Dette skal ske efter 
tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Lokalplanens vedtagelse lovliggør ikke bebyggelse i strid med 
bestemmelserne i lokalplanen. Der kan maksimalt etableres eller lovliggøres 80 m2 bebyggelse, al 
bebyggelse medregnet, på hver havelod. 
 
 

 
 
Af hensyn til brandsikkerhed indeholder lokalplanen bestemmelser om, at kolonihavehuse skal holdes 2,5 m 
fra haveloddets afgrænsning. For at sikre et varieret og grønt udtryk langs vejene skal hegn, der er over 1,50 
m høje, være levende hegn eller hække. Hegn under 1,50 m kan både være levende hegn eller opføres som 
stakitter. 
 
For at understøtte lokalplanens formål med at sikre områdets grønne karakter, og for at undgå problemer 
med regnvand, indeholder lokalplanen bestemmelser, som fastholder de grønne fællesarealer, og at den 
enkelte havelod ikke må have en større befæstningsgrad end 25 %. Det svarer til, at der på en havelod på 
400 m2 med 60 m2 bebyggelse højst må befæstes yderligere 40 m2 med fliser eller lignende, som hindrer 
nedsivning af regnvand. 
 
Lokalplanen viderefører bestemmelser om fællesbygninger, hvor det bebyggede areal tilsammen ikke må 
overstige 300 m2, al bebyggelse inklusive. Opførelse af fællesbygninger skal ske efter ansøgning i forhold til 
Bygningsreglementet. 
 
Lokalplanen viderefører en bestemmelse fra lokalplan 58 om, at der til området skal tilknyttes en 
kolonihaveforening med medlemspligt for hele områdets brugere. 
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Blandingen af små huse, grønne forhaver, lave stakitter og grønne hække giver området kolonihavekarakter  

 
Lokalplanen indeholder bonusbestemmelser, som gør det muligt at etablere visse forhold uden 
landzonetilladelse fra Planlovens § 35. Bonusbestemmelserne omfatter bestemmelser om anvendelse og 
om bebyggelsens omfang og placering. 
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
Tårnby Kommune har, jf. lovens § 10 (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om, at 
lokalplanen ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en 
miljøvurdering i henhold til lovens § 8. 
 
Museumsloven  
Såfremt der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde findes fortidsminder, vil de være omfattet af 
museumsloven § 27 (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014). Arbejdet skal i givet fald standses, i det 
omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal – Museum for Astronomi, 
Nyere tid og Arkæologi, Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup. Telefon 43 30 30 00. 
 
Hegnsloven 
Hegnsloven er en mulighed for, at 2 naboer kan få en bindende kendelse om arten af hegn i matrikelskel. Da 
området ikke kan udstykkes, vil der ikke blive fastlagt matrikelskel. Dermed vil hegnsloven ikke finde 
anvendelse i området bortset fra skellet omkring hele kolonihaveområdet. 
 
Lov om kolonihaver 
Kolonihaveområdet er omfattet af Lov om kolonihaver (LBK nr. 790 af 21. juni 2007). Lov om kolonihaver har til 
formål at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en del af bybefolkningens mulighed for rekreation. Loven 
opdeler kolonihaver i varige og ikke varige kolonihaveområder og skelner mellem, om områderne er udlagt før 
eller efter kolonihavelovens vedtagelse i 2001. HF Sommervirke har status af varigt kolonihaveområde. 
I loven fastlægges, at havelodder ikke må være større end 400 m2, hvilket opfyldes i nærværende lokalplan. 
Kolonihaveloven fastlægger, jf. lovens §8, at der skal være adgang for offentlig færdsel til kolonihaveområdet fra 
kl. 8-21 i tidsperioden fra 1. april til 30. september.  
 
 
 

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 
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LANDSPLANLÆGNING 
 
Fingerplan 2017 
Lokalplanområdet er omfattet af § 31 i landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning om støjzoner 
omkring Kastrup Lufthavn. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. 
 
Landsplandirektiver 
Området er omfattet af ”Cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og 
anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen”. 
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med cirkulæret. 

Zonestatus 
Området er beliggende i landzone 
 
 
KOMMUNAL PLANLÆGNING  
 
Kommuneplan 2014-26 
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2. F02, der udlægger området til 
kolonihaveområde i landzone. 
 
Af kommuneplanrammen fremgår det at områdets generelle anvendelse skal være til rekreativt område, 
kolonihaver og rekreativt grønt område. Området skal skabe gode rammer for hverdagslivet, bevare 
eksisterende kvaliteter og skabe adgang.  
 
Bebyggelsesprocenten er maksimalt 10, antal etager er maksimalt 1 og bygningshøjden er på maksimalt 4,5 
meter. Hvert havelod må højst være 400 m², og der skal være 1 fælles p-plads per 2 haver. Lokalplanen er i 
overensstemmelse med Kommuneplan 2014-26.  
 

 

 
 
EKSITERENDE PLANGRUNDLAG 
 
Lokalplan 58 
Området er omfattet af lokalplan 58, kolonihaver i landområdet. Med den endelige vedtagelse af 
nærværende lokalplan aflyses lokalplan 58. 
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ANDET 
 
Affald 
Der skal afsættes plads til dagrenovation og opsamling af kildesorteret affald i henhold til Tårnby Kommunes 
Affaldsregulativ. Affaldet kan placeres i fælles miljøstationer. Affaldet skal placeres, så det let kan afhentes. 
Beholdere skal placeres på fast underlag af fx fliser, asfalt eller lignende.  
 
Beholderantal og -placering skal aftales med Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning. 
 
Jordforurening 
Der er ikke registreret jordforurening i området. 
 
Såfremt der under et bygge- eller anlægsarbejde konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses 
jf. jordforureningslovens § 71, og forureningen anmeldes til Tårnby Kommune. Bortskaffelse af evt. forurenet 
overskudsjord skal anmeldes til Tårnby Kommune. 
 
Spildevand og afvandingsforhold 
Spildevandet fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal håndteres i overensstemmelse med den til 
enhver tid gældende spildevandsplans bestemmelser. 

Lokalplanområdet ligger i dag udenfor kloakopland, jf. Tårnby Kommunes Spildevandsplan 2015-2028.  

I Sommervirke er fælleshuset og de øvrige bygninger således i dag ikke kloakeret. Hvor der i dag 
forekommer husspildevand fra bygninger i Sommervirke, håndteres det i dag ved samletanke.  

Såfremt lokalplanområdet på sigt ønskes kloakeret vil området kunne spildevandskloakeres, mens 
overfladevandet fortsat skal kunne håndteres lokalt. 

 
Skovbyggelinje fra Ugandaskoven 
Næsten hele lokalplanområdet er ifølge Naturbeskyttelsesloven omfattet af en 300 meter skovbygge linje fra 
Ugandaskoven. Ved lokalplanens vedtagelse fraviges skovbyggelinjen for hele kolonihaveområdet for 
byggeri i overensstemmelse med lokalplanen.  
 
 

  
Den lysegrønne markering viser skovbyggelinjen 
 
Drikkevandsinteresser 
Hele lokalplanområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresser. 
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I henhold til Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer) fastsættes 
hermed bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 
 
§ 1 Lokalplanens formål 
 
1.1 Formålet med nærværende lokalplan er: 

• at fastholde områdets anvendelse af kolonihaveområde 
 

• at muliggøre en udvidet byggemulighed på den enkelte havelod og at fastlægge overordnede 
bestemmelser for omfang og placering af bebyggelsen 

 
• at sikre at kolonihaveområdets grønne karakter bevares, herunder at beplantning omkring 

havelodder, på fællesarealer samt langs veje og stier opretholdes 
 

• at sikre en fortsat offentlig adgang til kolonihavernes interne veje 
 

 
§ 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 
 
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort bilag 1 og omfatter Haveforeningen Sommervirke med 
følgende matrikelnumre: 15o af Skelgårde, Tårnby og 9d af Kgs. St. Enge, Tårnby samt dele af matriklerne 
15cl, 15cn, 15k, 22a, 22b, 7000c alle af Skelgårde, Tårnby og 9c og 7000a af Kgs. St. Enge, Tårnby, samt 
alle parceller der efter d. 18. maj 2017 ændres matrikulært fra ovennævnte ejendomme. 
 
2.2 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, vist som delområde I og II på kortbilag 1.  
 

LOKALPLAN 58.A 
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2.3 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med henvisning til Planlovens § 15, stk. 4 og § 36, stk. 1, nr. 6 
erstatter lokalplanen landzonetilladelser til:  

• Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 
• Kolonihavehuse, småbygninger og fælleshuse jf. bestemmelserne i § 5. 

 
 
§ 3 Områdets anvendelse 
 
3.1 Området må kun anvendes til fritidsformål i form af kolonihaver med tilhørende fælles 
faciliteter/fælleshus, grønt område og parkering. 
 
3.2 Område I må kun benyttes til kolonihaver med tilhørende fordelingsveje og fælles parkering.  
 
3.3. Område ll må kun anvendes til fælleshus og fællesfaciliteter herunder affaldshåndtering samt fælles 
rekreative grønne områder, vejadgang og parkering. På området kan etableres fritidsaktiviteter, som ikke 
ændrer arealets karakter af grønt opholdsareal. 
 
3.4 Området må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun anvendes til natophold i tidsrummet 1. april til 
30. september og uden for dette tidsrum kun i forbindelse med weekender og kortvarige ferier. 
 
3.5. Der kan etableres tekniske anlæg til den nødvendige forsyning inden for lokalplanområdet. 
 
 
§ 4 Matrikulære forhold 
 
4.1 Området opdeles i havelodder med en max størrelse på 400 m2. Der må ikke ske ny eller yderligere 
opdeling af områdets eksisterende havelodder.  
 
4.2 Udstykning af området må ikke finde sted. 
 
 
§ 5 Bygningers og anlægs omfang og placering 
 
5.1 Hver havelod må bebygges med maksimalt 80 m2 al bebyggelse medregnet.  
 
5.2 Kolonihavehuset og evt. småbygninger sammenbygget med kolonihavehuset skal placeres min. 2,5 
meter fra havelodsgrænsen. Øvrige småbygninger kan placeres nærmere lodgrænsen, såfremt de er 
placeret min. 2,5 meter fra øvrig bebyggelse.  
 
5.3 Haveloddens kolonihavehus: 
- må have et areal på maksimalt 60 m2  
- må have en højde på maksimalt 4,5 meter målt fra terræn til tagryg  
- må være i højst 1 etage  
- må have en facadehøjde på maksimalt 3 meter målt fra terræn til tag.  
Lukkede overdækninger betragtes som en del af arealet for kolonihavehuset. Tagudhæng må ikke være 
mere end 50 cm og alt derudover betragtes som overdækning.  
 
5.4 For småbygninger (eks. drivhuse, åbne overdækninger, redskabsskur) gælder:  
- at der må etableres op til to småbygninger for hver havelod  
- at hver småbygning må udgøre et areal på maksimalt10 m2  
- at hver småbygning må have en højde på maksimalt 3 meter dog maksimalt 2,5 m ved placering mindre 
end 1,5 meter fra skel.  
 
5.5 For eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus på over 60 m2 gælder at:  
ved overskridelse af det fastlagte maksimale areal på 60 m2 for kolonihavehuset, kan der overføres 
disponibelt areal fra småbygningerne efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Havelodden må stadig 
maksimalt bebygges med 80 m2 al bebyggelse medregnet jf. § 5.1.  
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5.6 Fællesbygningers bebyggede areal må tilsammen ikke overstige 300 m² og den totale bygningshøjde må 
ikke overstige 7 m. 
 
 
§ 6 Bebyggelses ydre fremtræden 
 
6.1 På tage og bygningsfacader må ikke anvendes reflekterende materialer. 
 
6.2 Huse, mindre bygningsdele og småbygninger skal udføres i træ. Her undtages drivhuse, der også må 
være i glas og aluminium. 
 
6.3 Solceller skal placeres plant med tagets hældning, og må dermed ikke være rejst fra taget. Solcellernes 
overflade må ikke være reflekterende. 
 
 
§ 7 Adgangs- og parkeringsforhold 
 
7.1 Adgang skal ske ad Viberupstræde, der fastholdes i eksisterende beliggenhed. 
 
7.2 De på kortbilag 2 viste indkørselsveje AA og BB fastholdes med deres nuværende udlæg i en bredde på 
mindst 4,5 m. Øvrige fordelingsveje skal have et udlæg på minimum 3,5 m. 
 
7.3 Af hensyn til brandredning skal hegn langs vej placeres og holdes, så der altid er et mindst 4,0 m bredt 
vejprofil. Som vist på kortbilag 2 skal der være hjørneafskæringer i krydsene mellem fordelingsvejene. 
 
7.4 Der etableres mindst 1 p-plads pr. 2 havelodder som fælles parkering. Parkering skal ske på de fælles p-
pladser på vejstrækningerne AA og BB, som angivet på kortbilag 2. Parkering må ikke ske på fordelingsveje. 
Der kan tillades parkering til maksimalt 1 bil på den enkelte havelod samt på det fælles p-areal. Der kan 
eventuelt etableres yderligere parkeringskapacitet som vist på kortbilag 2. 
 
7.5 Den på kortbilag 2 viste hovedsti igennem området fastholdes. 
 
7.6. Der skal være adgang til lokalplanområdet for offentligheden i tidsrummet 8.00 – 21.00 i perioden 1. 
april til 30. september. Hovedstien gennem området skal dog altid være åben for adgang. 
 
 
§ 8 Ubebyggede arealer og beplantning 
 
8.1 Hegn skal være levende hegn, som holdes som hæk med en maksimal højde af 1,8 m, eller stakitter 
med en maksimal højde af 1,5 m. Trådhegn må kun være støtte til levende hegn, placeres på indersiden og 
med en maksimal højde på 1,2 m. 
 
8.2 
For at sikre tilstrækkelig mulighed for nedsivning af nedbør må højst 100 m2 af den enkelte havelod være 
dækket af fast belægning som hindrer nedsivning. Heri medregnes også det areal som optages af 
bebyggelse.  
 
8.3 
Af hensyn til nabolodder må terrænregulering, der overstiger +/- 30 cm ikke finde sted. Terrænregulering 
skal holdes mindst 1 m fra haveloddens afgrænsning. 
 
8.4 
Henstilling af køretøjer over 3500 kg, lystbåde, campingvogne, containere og uindregistrerede biler må ikke 
finde sted indenfor lokalplanens område. Langtidsparkering af køretøjer må ligeledes ikke finde sted. 
 
8.5 Der udlægges fællesarealer som vist på kortbilag 2. Fællesarealer skal holdes åbne og tilgængelige. 
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8.6 Uanset bestemmelse 8.3 og 8.5 kan der indrettes forsinkelsesbassiner, regnbede og andre tiltag til 
regnvand. Forsinkelsesbassiner kan være nedgravede eller åbne. 
 
8.7 Der skal på fællesarealer afsættes plads til affaldshåndtering og kildesortering. 
 
§ 9 Ledningsanlæg 
 
9.1 Ledninger og kabler skal fremføres som jordledninger. 

9.2 Hver havelod er forsynet med vandledninger. 

9.3 Området kan spildevandskloakeres, men regnvand skal håndteres på egen havelod. Der kan etableres 
grønne tage og/eller regnbede til forsinkelse af regnvand. Regnvand må under ingen omstændigheder ledes 
til spildevandskloaknettet. 

9.4 Der kan etableres faskiner til nedsivning af regnvand. Faskiner skal placeres mindst 2,5 m fra skel. 

9.5 Nedsivningsanlæg (spildevand) er ikke tilladt.  
 

§ 11 Aflysning af lokalplaner og servitutter 
 
11.1 Med endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan 58 for området i sin helhed. 
 
 
§ 12 Kolonihaveforening 
 
12.1 Den skal til enhver tid være tilknyttet en kolonihaveforening med medlemspligt for samtlige brugere af 
kolonihavelodder. Foreningens vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 
 
12.2 Foreningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de til foreningen hørende fællesarealer og bygninger. 
 
 
§ 13 Lokalplanens retsvirkninger 
 
14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, 
der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser jf. Lov om planlægning § 18. 
 
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig 
selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.  
 
Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning § 19 kan 
Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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Tårnby Kommunalbestyrelse har den 12. december 2017 vedtaget at offentliggøre Lokalplan 58.A. 
 
 

 
  
 Borgmester  /   
      
    Teknisk Chef 

VEDTAGELSESPÅTEGNING 
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KORTBILAG 
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Oversigtskort 
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Bilag1: Matrikulære forhold og delområder 
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Bilag 2: Veje og fællesarealer 
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