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KORTBILAG 

Kommuneplan og lokalplan 

1. KOMMUNEPLANEN er den over- 
ordnede plan, som omfatter hele kom- 
munen. Den fastlægger i grove træk, 
hvor der skal være boliger, erhverv, 
butikscentre, grønne områder, veje O.S.V. 

Kommuneplan 1988-98 for Hvidovre 
kommune blev vedtaget af kommunal- 
bestyrelsen den 18. september 1990. 

2. LOKALPLANEN gælder for et 
enkelt område og fastlægger mere de- 
taljeret, hvordan området i fremtiden 
skal se ud. Lokalplanen skal overholde 
kommuneplanens bestemmelser. 

Kommuneplanloven indeholder bestem- 
melser om kommunalbestyrelsens ret og 
pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse 
bestemmelser skal sikre en sammen- 
hæng med kommunens øvrige planlæg- 
ning. 

Kommunalbestyrelsen skal lægge alle 
lokalplanforslag frem til offentlig debat 
i mindst 8 uger, således at borgerne kan 
komme med kommentarer og ændrings- 
forslag, inden lokalplanen vedtages 
endeligt i kommunalbestyrelsen. 
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Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet af LLO i april 1990
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REDEGØRELSE 

INDLEDNING 
Denne lokalplan, N. 503, omfatter et ca. 40 ha stort areal på Ave- 
døre Holme, beliggende syd for Kystholmen, fra Industriholmens 
til Helseholmens forlængelse. Området, der er inddæmmet hav- 
område, anvendes i dag til kontrolleret losseplads. 

Lossepladsen AV-Miljø ejes af I/S Amagerforbrænding og I/S 
Vestforbrænding. I/S Amagerforbrænding har en politisk be- 
styrelse med repræsentanter fra Dragør, Københavns, Frederiks- 
berg, Hvidovre og T h b y  kommuner. 
I/S Vestforbrænding har ligeledes en politisk bestyrelse med 
repræsentanter fra Ballerup, Birkerød, Brøndby, Farum, Gentofte, 
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød, Ledøje - Smørum, Lyngby - 
Tårbæk, Rødovre, Værløse kommuner samt Københavns kommu- 
ne. 
AV-Miljø har ikke en egentlig bestyrelse, men pladsens drift og 
virke koordineres af de to direktører for I/S Amagerforbrænding 
og I/S Vestforbrænding. 

Det er AV-Miljø, I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbræn- 
ding, der er ansvarlig for driften af lossepladsen. Denne drift 
fortsætter lang tid efter slutdeponeringen - lige så lang tid det 
tager af omsætte og nedbryde affaldet. 

Baggrunden for planen er miljøministerens krav i lokalplan 421, 
som denne lokalplan skal afløse, om at øge deponeringsmængden 
og fastlægge anvendelsen efter slutdeponeringen. Desuden ud- 
arbejdes den, for at kunne realisere et vindmølleprojekt i henhold 
til en vindkraftaftale mellem energiministeriet og elselskaberne. 
Dette projekt lokaliserer vindmøllerne på AV-Miljø's og Avedøre 
Kloakværks kystområde. 

Miljøministeren fastlagde i 1987 den øgede deponeringsmængde 
til ca. 2.0 mio. m3 . Derimod blev den fremtidige anvendelse efter 
slutdeponeringen ikke fastlagt af ministeren, men henlagt til 
Hvidovre kommune at fastlægge. Af et ministernotat fra møde 
den 3.12.87 mellem miljøminister Christian Christensen og borg- 
mester Inge Larsen fremgår, at dette støttes af affaldsselskaberne 
og Hovedstadsrådet. Der citeres: "Affaldsselskaberne og Hoved- 
stadsrådet har oplyst Miljøminkteriet om, at man efter en fzrdig- 
deponering ville respektere kommunens ønsker om arealets 
anvendelse". 
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VINDKRAFTAFTALEN 
I 1985 indgik Energirninistenet en aftale med elselskaberne om, 
at elværkerne inden udgangen af 1990 skulle opføre vindmøller 
med en samlet effekt på 100 MW. I 1991 er der indgået en ny 
aftale om yderligere 100 MW effekt. 

Efter aftale mellem elsammenslutningerne, ELKRAFT og EL 
S A M ,  fordeltes de to 100 MW-puljer således, at 55 MW skulle op- 
føres i ELSAM's område vest for Store Bælt, mens ELKRAFT'S 
andel på 45 M W  opføres øst for Store Bælt. 
De planlagte vindmøller på diget ud for lossepladsen er et led i 
denne plan. Møllerne opføres i samarbejde med et lokalt vind- 
møllelaug. 

De planlagte møller er af størrelsen 2-300 kW. 

LOKALPLANENS FORMÅL 
Formålet med lokalplanen er at sikre, at den påbegyndte opfyld- 
ning af lossepladsen kan fortsætte, samt at deponeringsmængden 
kan Øges fra 1.5 mi0 m3, til 2.0 mi0 m3. 

Planen skal desuden åbne mulighed for at etablere vindmøller ved 
kystdiget mod Køge Bugt. 

Det er endvidere planens formål at fastlægge anvendelsen af om- 
rådet til offentlige formål, herunder tekniske anlæg relateret til 
følgeproduktion til kraftvarmeproduktion, n%r affaldsdeponeringen 
er afsluttet. Den skal sikre, at den fremtidige anvendelse ikke på 
nogen måde må være Arsag til, at der kan skabes tvivl om, at AV- 
Miljø, I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding har an- 
svaret for den fortsatte drift af lossepladsen: Tilsyns- og drifts- 
kontrol af perkolatet (spildevandet i drænsystemet) samt af mem- 
bransystemerne. Dette vanskeliggøres ved udstykning eller lignen- 
de til andet end offentlige formål. 

FREMTIDIGE ANVENDELSESMULIGHEDER 
Den fremtidige anvendelse efter afslutning af deponering er 
bestemt af, hvad kommunalbestyrelsen kan acceptere, at en 
tidligere losseplads anvendes til. Dette er bl.a. afhængig af 3 
forhold - nemlig 
i. hvad der fra et plansynspunkt er hensigtsmæssigt, 
2. hvad der rent teknisk og miljømæssigt er muligt, og 
3. af juridiske og ansvarsmæssige forhold. 

Da lossepladsen først forventes opfyldt i %r 2010-15 drejer det sig 
om, hvad der er hensigtsmæssigt om ca. 25 Ar - med den usikker- 
hed der må være knyttet hertil. Derfor er der i det følgende lagt 
vægt på, at lokalplanen for den fremtidige anvendelse efter af- 
slutning af deponering er en rammelokalplan. Det skal under- 
streges, at driften af lossepladsen fortsætter, også efter at depo- 
neringen er ophørt. 
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1. PLANMÆSSIGE OVERVEJELSER 
Området ligger for enden af Industriholmen, der er forlængelsen 
af Avedøre Havnevej, som er en af Hvidovre kommunes vigtigste 
overordnede vejforbindelser. Lokaliseringsmæssigt er området 
således attraktivt til fritidsformål både trafikalt og på grund af 
kystnærheden. Tilsvarende arealer i hovedstadsområdet bliver ofte 
anvendt til lystbådehavn, strandpark og attraktive boligområder. 
Naboskabet med erhvervsområder, kraftværk og renseanlæg 
sætter imidlertid gramer for anvendelsesmulighederne. Følgende 
3 anvendelser bør overvejes for planlægningsområdet - helt eller 
delvist. 

Offentlige formål - tekniske anlæg 
Med områdets gode trafikale tilgængelighed og robuste omgivel- 
ser er en fortsat anvendelse til tekniske anlæg en oplagt mulighed. 
Det kan være en udvidelse af den foreslåede vindmøllepark ind 
i baglandet - eller det kan være reserveareal til i dag ukendte 
anlæg, genbrugsplads, følgeproduktion til kraftvarme- og kloak- 
værk (som f.eks. dambrug og drivhuse) eller, hvad der måtte blive 
behov for om 25 år. 
En yderligere udbygning af Avedøre Holme med miljøbelastende 
anlæg, som f.eks. en udbygning af kraftværket eller etablering af 
jordrensningsanlæg ønskes ikke i området. 

Rekreative formål 
Også en anvendelse til rekreative formål er en god mulighed. Her 
tænkes ikke på en egentlig strandpark som ved Brøndby Havn, 
men f.eks. på mere støjende rekreative formål, som det er svært 
at indpasse andre steder. Det kan være en go-cartbane som ved 
Amagerværket, en speedway/knallertbane eller skydebaner. 
Andre idrætsanlæg som f.eks. boldbaner for firmaidræt, hun- 
detræning, rideskole er også muligheder, især hvis de kombineres 
med en parkagtig beplantning af området. Denne anvendelse kan 
desuden sikre befolkningen uhindret adgang til det kystnære 
område og kysten. 

Andre formål 
Planmæssigt er en udvidelse af industriområdet også en mulighed. 
Dette ønske er fremført af AV-Miljø’s administration, der peger 
på en anvendelse svarende til industriområdet nord for med 
henblik på udstykning og salg. 
På grund af de komplicerede “jordbundsforhold” og miljøforhold 
er kun erhvervsfunktioner med få bygningsanlæg mulige og dette 
kun på særligt udpegede steder. Erfaringer med byggeri på tidlige- 
re lossepladser har ikke været gode. Mulig anvendelse kan f.eks. 
være transportcenter, oplagsplads, køreteknisk anlæg, parkerings- 
plads for containere/skurvogne/lastbiler, biludstilling eller uden- 
dørs udstillingsområde. Men en sådan anvendelse udnytter ikke 
dette kystnære områdes særlige kvaliteter og sikrer ikke åbne 
arealer ud mod Køge Bugt. 
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I Påtænkt aff aldsdeponering * deponering påbegyndt 

2. TEKNISKE OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD 
Som vist på tegningen ovenfor er den nuværende losseplads 
opdelt i foreløbig 10 celler med forskellig forventet affaldsfor- 
deling. En ændret opdeling af cellerne kan blive aktuel. I de med 
* markerede celler er affaldspåQldningen påbegyndt. I de øvrige 
celler er der tale om det forventede indhold - et skøn som bygger 
på den forventede efterspørgsel i dag. 

Ved tilkørselsvejen er placeret et modtageområde og en genbrugs- 
plads med let bebyggelse i ca. kote 1,O. Dette område nedlægges 
efter færdigdeponeringen. 

For at opfylde kravet om deponeringsmængden p% 2 mio. m3 vil 
slutkoten incl. et afdækningslag på 1,2 m blive ca. 5,2, hvis af- 
faldet deponeres jævnt over hele arealet. Se snit A - A på side 7. 

Et afdsekningslag bestående af 20 cm rodspærre, 80 cm lerholdig 
jord og 20 cm muld giver vækstbetingelser for træer og buskagtig 
beplantning. I celler til slagge/flyveaske er der foreskrevet plante- 
arter, som dels ikke har dybtgående rØdder og dels er robuste 
over for forureningskomponenter. 

Til de forskellige affaldsarter knytter der sig forskellige begræns- 
ninger m.h.t. den fremtidige anvendelse. 
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Snit A - A i losseplads, måi 1:3.000 

Sammenfattende vurderes mulighederne for at bygge i området 
efter slutdeponeringen, som meget begrænsede. Baggrunden 
herfor er bl.a. kravet om tilgængelighed til- og sikring af bund- 
dræn og topmembran mod beskadigelse fra pælefundering. Det 
er afgørende, at de omfattende investeringer i disse anlæg sikres. 
Funderingen af vindmøllerne langs kystdiget skal ske under hen- 
syntagen til bunddræn m.v.. 

Hvis der overhovedet kan etableres bebyggelse i området, vur- 
deres områderne til slagge/flyveaske som værende bedst egnede, 
selv om der også her kan forekomme problemer med gasudslip 
fra organiskmateriale, arbejdsmiljøproblemer, sætningsproblemer 
m.v. 
I områder med blandet affald umuliggøres byggeri også på grund 
af kravet om tilgængelighed til - og sikring af bunddrzn mod 
beskadigelse fra den nødvendige pzlefundering, samt p& grund 
af gasudslip. 

Byggeri i områder med asbest er udelukket p.g.a. hensyn til ar- 
bejdsmiljø og i områder med ragrenseprodukter af hensyn til 
bevaring af en intakt afdækningsmembran. 

Hvad angår etablering af veje og befæstede arealer, er slagge/- 
flyveaske områderne også de mest velegnede, mens der i de 
blandede områder og asbestområdet må forventes større sæt- 
ningsproblemer. 

7 



3. JURIDISKE OG ANSVARSMÆSSIGE FORHOLD 
I den nye miljøbeskyttelseslov står der i 0 50, at "Nye anlæg for 
deponering af affald må kun ejes af offentlige myndigheder". 
Dette er begrundet med, at deponeringsanlaeg, efter at deponerin- 
gen er ophørt, fortsat kan indebære en potentiel forurenings- 
trussel. På denne baggrund vurderes det, at området ikke kan 
udstykkes og bortsælges, men dog kan opdeles i brugsområder, 
med udleje for øje i henhold til den nye udstykningslov. 

LOKALPLANENS INDHOLD 

Før færdigdeponering 
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (tekniske 
anlæg). Området kan udnyttes til kontrolleret losseplads samt 
forrensningsanlæg til perkolatet, genbrugsplads og til vindmølle- 
park. 
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Efter færdigdeponering 
Denne lokalplan fastlægger rammer for områdets anvendelse 
efter, at affaldsdeponeringen er afsluttet. Anvendelsen opretholdes 
til offentlige formål, men med mulighed for andre tekniske anlæg, 
(herunder eventuelle serviceanlæg og følgeproduktion til kraft- 
værket som f. eks. drivhuse, dambrug, opstilling af solceller) samt 
til genbrugsplads, udvidelse af vindmøllepark og til rekreative 
formål. Anvendelse og omfang af evt. bebyggelse m.v. efter fær- 
digdeponeringen har fundet sted, kan ikke realistisk fastlægges 
endeligt nu og skal derfor fastlægges i en supplerende lokalplan. 
Dette kan først ske, når der for hvert enkelt område er foretaget 
en grundig vurdering af miljøforholdene. 
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Snit syd-nord i losseplads: Mulig forureningsspredning 
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To forskellige anvendelsesmuligheder er illustreret på planerne 
1 og 2. Fælles for begge illustrationer er, at området vejbetjenes 
fra een vejtilslutning til Kystholmen, og at der indgår et stisystem 
langs kysten og langs afvandingskanalen gennem området. Desu- 
den indgår der et byggefelt ud for vejtilslutningen til Kystholmen. 

Plan 1 illustrerer en vindmøllepark på hele området, og plan 2 
illustrerer områdets anvendelse til rekreative formål i delområde 
II vest for afvandingskanalen og til anlmg i forbindelse med kraft- 
varmeværket i delområde I Øst for afvandingskanalen. Desuden 
er en kombination af de to planer en mulighed. 

Opfyldningen af lossepladsen i illustrationsforslag, plan 1, forud- 
sættes jævnt fordelt. I illustrationsforslaget på plan 2 kan op- 
fyldningshøjden reduceres i delområde I mod, at højden forøges 
tilsvarende i delområde II. 
Lokalplanen giver på visse betingelser mulighed for en forøgelse 
af deponeringslagets tykkelse som led i en landskabsplan for 
området. Den samlede deponeringsmængde må dog ikke over- 
skride 2 mio. m3.  

Opfyldning under det fremtidige byggefelt skal ske med affald, 
som ikke giver anledning til rniljømmssige problemer, og som ikke 
er saetningsgivende, således at der senere kan bygges herpå. 

HØRING OG INDSIGELSER 
Forslag til lokalplan 503 har været fremlagt til offentlig høring i 
perioden 5. februar til 3. april 1992. Der er indkommet en ind- 
sigelse fra I/S Vestforbrænding og I/S Amagerforbrænding. 

PLAN 1 
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Københavns Amt's tekniske forvaltning har ingen indsigelser, men 
anbefaler, at lokalplanen åbner mulighed for at etablere en raekke 
sideaktiviteter i forbindelse med affaldsbehandlingen. 

I 

I/S Vestforbraending og I/S Amagerforbrænding ønsker følgende 
4 aendringer i lokalplanen: 

1. 9 2, anden pind: At der om den fremtidige anvendelse tilføjes: 
"eller erhvervsformål". 

2. 9 3.1: Sidste to linier om yderligere udstykning udgår. 

3. 9 4.1: Områdets anvendelse før faerdigdeponeringen: at der 
tilføjes: "samt til affaldsbehandlingsmæssige operationer, som 
det kan blive aktuelt at udføre på AV-Miljø i forbindelse med 
diponiets fremtidige drift". 

4. "3 7.1,7.2 og 7.3 må for den fremtidige anvendelse fastlægges 
i en senere lokalplan." 

Pkt. 1 ,2  og 3 er ikke imødekommet, mens pkt. 4 er imødekommet 
ved, at der er tilføjet et pkt. 7.7 om bebyggelse efter færdigdepo- 
neringen. 
Københavns Amt's anbefaling er ikke efterkommet. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen- 
domme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 8 
18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstem- 
melse med planens bestemmelser. 

PLAN 2 



Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 
som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etable- 
ring af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væ- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud- 
saetning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i 
planen. En bestemmelse, hvis indhold er fastlagt i aftale med en 
statlig eller regional myndighed, kan dog kun fraviges ved en 
dispensation med den pågældende myndigheds godkendelse. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres 
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufore- 
nelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 
Sideløbende med lokalplanen er udarbejdet et regionplantillæg 
(nr.4), som tillader etablering af vindmøller langs kysten mod 
Køge Bugt. Lokalplanen er i overensstemmelse med dette re- 
gionplantillæg, for så vidt angår vindmøllerne. Lokalplanen er for 
så vidt angår anvendelse til offentlige formål, kontrolleret los- 
seplads med en rummelighed på ca. 2 mio. m3 , i overensstemmel- 
se med regionplanen iøvrigt. 

Lokalplanen er ligeledes i overensstemmelse med Hvidovre 
kommuneplan 1988-98. Områdets zonestatus er byzone. Lokalpla- 
nområdet er betegnet som område 5D5, og der er fastlagt følgen- 
de rammer for lokalplanlægningen: 

ANVENDELSE: Offentlige formål: 
Kontrolleret losseplads med en rummelighed på ca. 2,O mio. m3 , 
containerplads, vindmøller. 

BEBYGGELSESTÆTHED: Max. 5%. 

ETAGEANTAL. Max. 1. 

BYGNINGSHØJDE: Max. 8,5 m. 

ANDET Stier på alle digekroner skal sikres gennem området. 
Kun bebyggelse til områdets brug og drift. 

DEKLARATIONER 
Der er den 2.10.1990 tinglyst 2 deklarationer om diger, hegn og 
plantebælter, henholdsvis på diget ved Kystholmen matr. N. 43" 
og mod kloakværket matr. N. 45. 
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LOKALPLAN NR. 503 
tor AV-Milje 

I medfør af lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes 
følgende bestemmelser for det i 0 1 nævnte område i Hvidovre kommu- 
ne. 

8 1 Lokalplanens område 
1.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilaget og omfatter matr. 

nr. 243, Avedøre by, Avedøre. 

1.2 Området er opdelt i delområderne I og II samt et areal til afvan- 
dingskanal, som det fremgår af kortbilaget. 

8 2 Lokalplanens formål 
Lokalplanen har til formål: 
- at opfilldningen af lossepladsen kan fortsætte og deponerings- 

- at fastlægge fremtidig anvendelse af området, efter at depo- 

- at muliggøre etableringen af en vindmøllepark på kystdiget mod 

- at ophæve lokalplan nr. 421. 

mængden kan Øges fra 1,5 mio. m3 til 2,O mio. m3,  

neringen er afsluttet, til offentlige formål, 

Køge Bugt, 

§ 3 Udstykninger 
3.1 Efter færdigdeponeringen udskilles afvandingskanalen som et 

separat matr. nr.. 
Yderligere udstykning må ikke finde sted, men området kan 
opdeles i brugsområder i henhold til udstykningsloven. 

Q 4 Områdets anvendelse 

FØR FÆRDIGDEPONERINGEN 

4.1 Området udlægges til offentlige formål, tekniske anlæg. Området 
kan udnyttes til kontrolleret losseplads, forrensningsanlæg til 
perkolatet, genbrugsplads og til vindmøllepark. 

EFTER FÆRDIGDEPONERINGEN 

4.2 Området opretholdes til offentlige formål, tekniske anlæg og 
rekreative formål. Området kan udnyttes til vindmøllepark, for- 
skellige rekreative formål, genbrugsplads og for delområde I's 
vedkommende til eventuelle serviceanlæg og følgeproduktion til 
kraftværket (som f.eks. drivhuse, dambrug, opstilling af solceller 
m.v.). 
Den endelige fastlæggelse af anvendelsen skal ske ved suppleren- 
de iokalplanlægning. 

8 5 Veje og stier 
5.1 Vejadgangen til området må kun etableres fra Kystholmen i 

Avedøreholmens forlængelse, som angivet på kortbilaget. 
Yderligere interne veje kan knyttes til den på kortbilaget viste vej. 
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5.2 Der udlægges areal til de på kortbilaget viste stier i en bredde af 
6 m. 

§ 6  
6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

9 7  
7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

§ a  
8.1 

8.2 

Opfyldningens omfang og placering 
Opfyldningen påbegyndes i ca. kote -2.5 og afsluttes i kote 5.2 
(incl. et 1,2 m afdækningslag bestående af 20 cm rodspærre, 80 
cm lerholdig jord og 20 cm muld). 
Opfyldningens volumen må ikke overstige 2,O mio. m3 (excl. af- 
dækningslag). 

Kommunalbestyrelsen kan tillade opfyldningskoten i delområde 
II øget til max. kote 6.0 for at reducere niveauforskellene mellem 
delområde I og Avedøreværkets niveau, forudsat deponerings- 
mængden ikke overskrider 2,O mio. m 3 .  

Ved adgangsvejen etableres en modtagelses- og genbrugsplads i 
kote + 1, som angivet på kortbilaget. 

Opfyldning under det på kortbilaget viste byggefelt skal ske med 
affald, som ikke giver anledning til miljømæssige problemer, og 
som ikke er sætningsgivende. 

Bebyggelsens omfang og placering 
Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 5. 

Bygninger må kun opføres inden for det på kortbilaget viste 
byggefelt og kun som bygninger i max. 1 etage. 

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en 
højde, der overstiger 8% m over kote t 1. 

Transformatorer til vindmøller må ikke overstige 15 m2 bebygget 
areal og bygningshøjden må ikke overstige 2,5 m. 

Vindmøller må i princippet kun opstilles på de på kortbilaget 
viste 8 steder og skal placeres med samme afstand til skel og med 
ens afstand (ca. 140 m) i system med vindmøllerne ud for Ave- 
døre Kloakværk. 

Ingen vindmølle må opføres med en større navhøjde end 35 m 
over digekronen (kote 3.5). 

Omfanget og placeringen af bebyggelsen inden for byggefeltet og 
delområde I efter færdigdeponeringen skal fastlægges i en supple- 
rende lokalplan. 

Bebyggelsens ydre fremtræden 
Bygninger og tekniske anlægs udformning, materialer og farver 
skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Vindmøllernes tårne må kun udformes som rørtårne. Møllerne 
skal fremtræde med ensartet udseende og have s a m e  omløbs- 
retning inden for lokalplanområderne 503 og 504. 
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8.3 Vindmøllernes tårn, kabine og vinger skal fremtræde inden for 
farveskalaen hvid, lysegrå eller gråblå, men alle møller inden for 
lokalplanområderne 503 og 504 skal have samme farve. 

8 9 Ubebyggede arealer 
9.1 Hegn i skellet mod matr. nr. 43", Avedøre (diget mod Kysthol- 

men), matr. nr. 45, Avedøre (Avedøre Kloakværk) og mod matr. 
nr. 244, Avedøre (Avedøreværket) skal udføres som trådhegn i 
mindst 2,O m og højst 3,O m højde. 

9.2 Langs skellet mod Kystholmen og Avedøre Kloakværk skal etable- 
res et afskærmende plantebælte i henhold til deklaration, tinglyst 
d. 2.10.1990. 

9.3 Mod Avedøreværket skal etableres et 15. rn bredt plantebælte, så 
snart de fornødne arealer er fyldt op. 
Plantebæltet skal anlægges umiddelbart bag skel. Det skal ud- 
føres, så det svarer til plantebælterne mod Kystholmen og Ave- 
døre Kloakværk, hvad angår plantevalg og planteafstand. 

9.4 Ubebyggede arealer skal efter opfyldning ved beplantning, be- 
fæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 

81 O Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 
Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændrin- 
ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået nedenståen- 
de tilladelser/dispensationer: 

10.1 Skov- og naturstyrelsens ophævelse af naturfredningslovens strand- 
beskyttelseslinie. 

10.2 Anmeldelse til Amtsrådet i henhold til Miljøministeriets bekendt- 
ggrelse nr. 304 af 14.05.1991 om støj fra vindmøller. 

8 11 Ophævelse af lokalplan 
Den under 4. december 1987 af Miljøministeren godkendte lokal- 
plan 421 ophæves. 

Vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre kommunalbestyrelse den 
21. januar 1992. 

I n u s e n ,  borgmester 

ens Frederik r nsen, teknisk direktør Pka- 
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Endeligt vedtaget den 19. maj 1992 af Hvidovre kommunalbestyrelse til 
ikrafttræden, når amtsrådets endelige vedtagelse og miljaministerens 
godkendelse af regionplantillæg N. 4, vindmøller på Avedøre Holme, 
foreligger. 

I n e s e n ,  borgmester 

#&, !k& -teknisk direktør 

Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr. N. 243, Avedare by, 
Avedøre ligesom lokalplan 421 begæres aflyst. 

INDF0RT I DAGBOGEN 
RETTEN I HVIDOVRE 

20.08.92 07740 

sign. Kathe Jørgensen, o.ass. 

Regionplantillæg nr. 4 endeligt vedtaget af Amtsrådet 
den 20. maj 1992. 

Regionplantillæg nr. 4 godkendt af Miljøministeriet 
den 11. august 1992. 
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