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Sammendrag og konklusioner 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og 11 arealer hertil 
 

De i landsplandirektivet Fingerplan 2007 udlagte 11 arealer, der er fastlagt til anvendelse for virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav, dvs. til miljøtunge virksomheder, er fastlagt for at sikre, at der altid vil være plads til, at 

miljøtunge virksomheder kan lokaliseres i hovedstaden under rimelig hensyntagen til deres geografiske forsy-

ningsområde.  

 

Denne undersøgelse afdækker – efter gennemgang af kommune- og lokalplaner og med data fra 2010 og 2011 - med visse 

dataforbehold - status for anvendelsen af de 11 arealer. 

 

Virksomhedernes lokaliseringskrav ændrer sig over tid. Der er færre produktionsvirksomheder end tidligere, og de tilba-

geværende forurener gennemgående mindre end før. Der er imidlertid fortsat behov for optimale lokaliseringsmuligheder 

for visse specielle virksomhedstyper eller funktionstyper, som f.eks. oplagspladser for bygge- og anlægsvirksomheder, 

som ikke kan integreres med virksomheder i mere miljøfølsomme erhvervsområder.   

 

Der støder også nye virksomhedstyper til med behov for at kunne placere sig på arealer til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav. Enten fordi de indebærer risici på en ny måde, eller fordi de ved at samle sig i geografiske punkt kan 

skabe særlige miljømæssige belastninger, eksempelvis visse transportcentre eller større bushjemmepladser. Over tid kan 

der desuden op til eller i et at de 11 områder opstå særlige bybygningsbehov, der måske kan begrunde overvejelser, om et 

til virksomheder med særlige beliggenhedskrav fastlagt areal fortsat skal opretholdes til dette særlige formål, eller om 

nogle af bestemmelserne bør ændres. Dette sker i givet fald ved en revision af Fingerplan 2007.  

 

Flere virksomhedstyper med særlige beliggenhedskrav kan på samme parcel have udviklet den mere videntunge og måske 

mere kontorprægede del af virksomheden. Den deraf følgende konflikt mellem den miljøfølsomme og den afstandskræ-

vende del af en sådan virksomhed på samme parcel behandles ikke i denne undersøgelse. 

 

Ved forhandlingerne, der førte frem til vedtagelsen af Fingerplan 2007 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets 

planlægning - blev det aftalt at foretage en gennemgang af den faktiske arealanvendelse i de områder til virksomheder 

med særlige beliggenhedskrav, der er fastlagt i Fingerplan 2007 til brug for en evt. revision af direktivets regler herom. 

Det er resultatet heraf, der afrapporteres her efter studier af data og luftfotografier og efter kontakter med de berørte 

kommuner om den faktiske arealanvendelse og nyere data om virksomhederne og deres placering. 

 

4 af de 11 arealer, alle i Københavns Kommune, ligger i fingerplanens Håndflade og Indre Storbyområde og forbeholdes 

virksomheder i miljøklasse 6 og 7. De øvrige 7 arealer, i forskellige kommuner, ligger i fingerplanens Byfingre eller Øvrige 

Hovedstadsområde og forbeholdes virksomheder i miljøklasse 7. Metoden til inddeling af virksomheder er beskrevet i 

”Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne, revideret version”, som der henvises til. 

Det er kommunerne, der hver især i deres opfølgende planlægning og administration skal sikre, at de udlagte arealer 

anvendes til de i Fingerplanen fastsatte formål.  

 

Rapportens konklusioner om den faktiske arealanvendelse i de 11 områder: 
Virksomhederne i de 11 områder er lokaliseret over en lang periode. Områderne til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav blev oprindeligt udpeget i Regionplantillæg 1982 for at give anledning til færrest mulige gener fra forurening og 

for at skabe en hensigtsmæssig regional fordeling af de nødvendige arealudlæg. Reglerne for arealanvendelsen var i star-

ten mindre entydige, og har påvirket arealanvendelsen i de 11 områder. 
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Baggrund  

 

Udlægget af de 11 arealer har samme retli-

ge karakter som fingerplanens transport-

korridorer. 

De 11 områder skal sikre, at der på strate-

gisk velbeliggende arealer for hovedstads-

områdets forsyning sikres mulighed for 

indpasning og sikring af i dag ukendt virk-

somhed. 

 

 

Der er hvert år siden 1982, hvor de 11 

arealer blev regionplanlagt, etableret 1 

stærkt miljøtung virksomhed, der stadig 

er virksom.  

 

 Den historisk langsomme indfasning af 

særligt miljøtunge virksomheder gør sig 

også gældende for hovedstadsområdet 

som sådan – uden for de 11 fastlagte om-

råder. 

 

Den administrative side 

 

Retningslinjer i de tidligere regionplaner 

om områder, der er fastlagt til virksomhe-

der med særlige beliggenhedskrav, har 

også tilladt etablering af virksomheder, 

som ikke stiller særlige beliggenhedskrav.  

Rummeligheden til sådanne virksomheds-

typer er herigennem reduceret.  

Desuden er der potentielle konflikter mel-

lem de miljøfølsomme og de forurenende 

eller risikoprægede virksomheder.  

 De 7 kommuner med de 11 fastlagte om-

råder har i nogen grad administreret for-

skelligt, og reglerne er i flere tilfælde tilsi-

desat.  

 

Dele af visse arealer er nu disponeret på en 

måde, der reducerer den mulige anvendelse 

til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav, ligesom nogle af de af kommuner 

tilladte etableringer af mere miljøfølsom 

karakter bringer en sikring i fare af allerede 

etablerede virksomheder med særlige be-

liggenhedskrav, og de ofte store investerin-

ger, der knytter sig hertil. 

 I den regionale udvikling er der brug for 

disse virksomheder, men der kan ses 

tendenser til at skubbe dem udad i finger-

strukturen eller til indirekte at vanskelig-

gøre en nyetablering i denne virksom-

hedskategori. 

Det er en vanskelig afvejning hos kommu-

nen i den enkelte sag, hvor en anden type 

virksomhed banker på døren.  

Her fristes kommunen til at prioritere egne 

helt umiddelbare interesser og til ikke at 

varetage det samlede regionale hensyn. 

Restrummelighed 

 

Hvis restrummeligheden i de 11 fastlagte 

arealer sikres mod at blive spist op af 

virksomheder uden behov for denne be-

liggenhed, og sikres mod miljøfølsomme 

naboer som boliger m.fl., vil de nuværen-

de udlæg samlet set være umiddelbart 

tilstrækkelige mange år frem. 

Men rummeligheden er skævt fordelt. 
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Zonedeling 

 

Der kan være grund for at overveje, om 

det vil være en fordel for virksomhederne 

med særlige beliggenhedskrav i et områ-

de, der er præget også af miljøfølsomme 

funktioner, at foretage en zonedeling i et 

større område – dvs. at indpasse en over-

gangszone mellem de miljøfølsomme 

virksomheder i området og de virksomhe-

der, der skal sikres afstand hertil. 

Flere andre virksomhedstyper i mindre 

belastende miljøklasser, som ikke selv er 

miljøfølsomme men har behov for lokalise-

ring, kunne måske indgå i en sådan over-

gangszone.  

Det kan være virksomheder inden for byg-

ge- og anlæg med større transportbehov og 

lignende, der i dag placeres i almindelige 

industriområder, men presses ud, når der 

skal byomdannes. 

Særlig beskyttelse  Dette kunne gælde virksomhed i miljø-

klasse 6 og 7. 

Der kunne slås en ring omkring klasse 6- og 

7- virksomhederne og her sikre ved skær-

pede bestemmelser. 

Udvide områder? Offentlige kraftværksområder m.fl., der 

støder op til et af de 11 områder, kunne 

tages med i ind i det pågældende område.  

De store københavnske Amagerværker, der 

skal virke også på det lange sigt, indgår i de 

11 områder. Det samme kunne gøre sig 

gældende på Avedøre Holme.  

Beliggenhed Ikke alle 11 områder ligger trafikalt godt.  

Behov for nye arealudlæg 

 

Nye lokaliseringstendenser kan skabe nye 

behov for udlæg eller indpasning 

 

Det er blevet mere tydeligt, at der i eksem-

pelvis i transportsektoren er ved at danne 

sig et lokaliseringsmønster, der i nogle til-

fælde bør betyde, at et transportcenter i sin 

akkumulerede effekt bør betragtes som en 

virksomhed med særlige beliggenhedskrav. 

 

 

 

 

Arealer og behov  
 De 11 i Fingerplan 2007 fastlagte arealer i hovedstadsområdet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav omfatter 

samlet set 1035 ha. 944 ha er omfattet af lokalplanrammer. Det samlede tilbageværende ubebyggede areal udgør 168 ha.  

 

I mange år er der i de 11 områder til sammen hvert år etableret ca. 1 virksomhed med særlige beliggenhedskrav, virksom-

heder der stadig består. Det er størrelsesordenen. Antallet af årlige etableringer af disse virksomheder uden for de 11 

fastlagte områder kendes ikke. 

 

Hovedstadsområdet har fortsat behov for velbeliggende områder til storbyens udbygning, forsyning og affaldshåndtering. 

 Plads til indskibning og lagring af byggematerialer i bulk (sand, sten, cement osv.) 

 Plads til opbevaring af entreprenørmateriale (maskiner, kraner, mandskabsvogne ol.)  

 

 Olielagre ol. 
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 Kraftværker med tilhørende lagre 

 Transport (transportcentre, garageanlæg ol.) 

 

 Spildevandsanlæg 

 Affaldshåndtering (affaldsforbrænding) 

 Behandling og genbrug af byggematerialer og metalskrot 

 

De 11 områder udlagt til særligt forurenende erhverv skal sikre, at der på strategisk velbeliggende arealer for hovedstads-

områdets forsyning sikres mulighed for indpasning og sikring af i dag ukendt virksomhed. 

 

Det er samtidig uklart, i hvor høj grad hovedstadsområdet har behov for store områder til forurenende produktion, da der 

ikke er en så omfattende industriproduktion i hovedstadsområdet som tidligere. Brancheudviklingen, tekniske løsninger 

og krav til miljøgodkendelser betyder desuden, at virksomheder, som tidligere havde behov for en særlig beliggenhed, kan 

lokaliseres i almindelige erhvervsområder.  

 

Der er begrænset viden om behovet fra industri- og transporterhvervenes side. Det vides ikke, i hvilken takt det faldende 

antal industrivirksomheder i hovedstadsområdet erstattes med nye typer fremstillings- og servicevirksomheder, som 

modtager varer udefra, som evt. distribuerer i hovedstadsområdet og som har behov for beliggenhed i områder, som er 

egnet til tung transport. 

 

Transportvirksomheder har først og fremmest behov for god adgang til motorvejsnettet, til baner og til havne, hvis der er 

tale om tør eller flydende bulk. Forsyningen til hovedstadsområdet kommer hovedsagelig fra syd og vest, men der er også 

behov for velbeliggende arealer i nord til forsyning af Nordsjælland. Forsyningen fra søsiden foregår gennem Københavns 

Havn, Køge Havn og Avedøre Holme (her sten, sand og sømaterialer).  

 

Miljøtunge virksomheders placering i hovedstadsområdet uden for de 11 områder  
Naturstyrelsen har senest fortaget en datascreening baseret på bl.a. Miljøstyrelsens database om givne miljøtilladelser 

samt CVR-registrets oplysninger om alle virksomheder i hovedstadsområdet, der efter listeprincippet bør anses at tilhøre 

miljøklasse 6, 6-7 og 7. Screeningen viser, at den konkrete anvendelse ikke er oplyst for 49 % af virksomhederne. Trods 

dette forbehold synes det godtgjort, at der ligger et betydeligt antal miljøtunge virksomheder i industriområder for lettere 

eller tungere industri. Et kort herom er vist og omtalt i rapporten. 

 

I denne undersøgelse indgår ikke en vurdering af, om disse virksomheder uden for de 11 områder er passende sikrede 

eller skaber unødige problemer, eller om der skal udpeges andre eller supplerende områder til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav.  

 

Udgangspunktet her er som nævnt, at de 11 områder skal sikre, at der på strategisk velbeliggende arealer for hovedstads-

områdets forsyning sikres mulighed for indpasning og sikring af i dag ukendt virksomhed med særlige beliggenhedskrav. 

 
Om undersøgelsen 
 

Formålet  

Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er oprindeligt udpeget i Regionplantillæg 1982 for at give an-

ledning til færrest mulige forurenings gener og en hensigtsmæssig regional fordeling af de nødvendige arealudlæg. Der er 

reservationer ved Københavns Havn, ved håndfladens udkant og ved motorvejene i nord, i vest og i syd. De 11 arealer er 

siden optaget uændrede i Fingerplan 2007. 

 

Det er et af landsplandirektivets formål at sikre hovedstadsområdet tilstrækkeligt velbeliggende rummelighed til virk-

somheder med særlige beliggenhedskrav.  
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Af de i Fingerplan 2007 fastlagte 11 arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ligger areal 1-4 i fingerplanens 

Håndflade og Indre storbyområde. Disse arealer reserveres i Fingerplanen til virksomheder i miljøklasse 6 og 7. Arealerne 

5–11 ligger i fingerplanens Ydre storbyområde og Øvrige hovedstadsområde. Disse arealer reserveres i Fingerplanen til 

virksomheder i miljøklasse 7.  

 

Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er reservationer, der skal give plads til disse virksomhedskate-

gorier og samtidig være så rigelige, at de er reservationer til fremtidigt ukendte virksomhedsaktiviteter, hvor afstand til 

miljøfølsomme anvendelser, sikring af overflade- og grundvand samt placering i forhold til transportmuligheder er afgø-

rende kriterier. 

 

Der skal samtidig sikres, at miljøfølsomme virksomheder med særlige beliggenhedskrav ikke placeres i disse områder, 

fordi etablerings- eller udvidelsesbehov virksomheder med særlige beliggenhedskrav ellers reduceres. 

 

Landsplandirektivet regler er af overordnet karakter i forhold til den kommunale planlægning i Hovedstadsområdet. 

Arealundersøgelsen belyser, hvordan de i landsplandirektivet Fingerplan 2007 fastlagte arealer til virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav anvendes og skal hjælpe til at vurdere, om der er behov for at ændre gældende regler. 

 

Lokalisering af virksomhedstyper med behov for særlig beliggenhed i forhold til råstoffer eller behov for store mængder 

ferskvand indgår ikke i Fingerplan 2007 og dermed heller ikke i denne arealanalyse.  

 

Undersøgelsens formål har været at afdække: 

 Hvor stor restrummeligheden er i Fingerplanens eksisterende områder til virksomheder med særlige beliggenheds-

krav.  

 Hvor meget plads der er til virksomhedstyper med konkrete beliggenhedskrav i forhold luft, støj, grundvand, trans-

port osv. 

 I hvilken grad de eksisterende områder faktisk anvendes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i overens-

stemmelse med Fingerplanens intentioner. 
 Hvor der i hovedstadsområdet - uden for de 11 fastlagte arealer – ligger virksomheder med særlige beliggenhedskrav.  

 

Undersøgelsen indgår i Naturstyrelsens overvejelser i forbindelse med en revision af Fingerplan 2007. 

 

Den anvendte fremgangsmåde – og forbehold 

Undersøgelsen bygger på 6 elementer:  

 Gennemgang I 2010 af kommune- og lokalplanlægning i Fingerplan 2007’s områder til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav  

 Skønsmæssig vurdering af tilbageværende rummelighed i de udpegede områder på baggrund af studier af ortofotos. 

 Kørsel på det centrale virksomhedsregister, med udtræk af virksomheder tilhørende miljøklasse 6 eller 7, som er 

beliggende i de udpegede områder. På baggrund af virksomhedsbeskrivelserne i Håndbog om Miljø og Planlægning 

blev miljøklasse 6 og 7 virksomhederne omsat til branchekoder efter DB93.  

 Møder med udvalgte beliggenhedskommuner. 

 Kobling til Miljøstyrelsens database over virksomheder, der har modtaget miljøgodkendelse. 

 Naturstyrelsens datascreening 2011 om samtlige virksomheder i hovedstadsområdet, der efter listeprincippet bør 

anses som virksomheder i miljøklasse 6, 6-7 og 7.  

 

Der er foretaget et skøn over de miljøklasser, der kan planlægges for i reservationerne. Skønnet er baseret på kommune-

planernes rammebestemmelser og lokalplanernes anvendelsesbestemmelser i 2009.  

 

Bestemmelserne er ikke altid entydige. Enkelte lokalplaner indeholder zoner, indenfor hvilke virksomheder med konkrete 

miljøklasser må placeres. Nogle fastlægger minimumsafstand til forureningsfølsom anvendelse. Nogle nævner maksimal 

miljøklasse i henhold til ”Håndbog om Miljø og Planlægning”. De færreste planer, som tillader lokalisering af virksomhe-

der med særlige beliggenhedskrav, udelukker konkret etablering af mindre forurenende anvendelser i områderne.  
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Den indledende talbehandling fandt sted i marts 2008 og er suppleret i 2011. Enkelte etableringssager har bidraget til at 

reducere rummeligheden eller muligheden for at indpasse virksomheder, der kræver afstande til følsomme naboer. Der 

kan i mindre omfang være sket anden etablering eller udvidelse af virksomheder, der ikke fremgår af undersøgelsen data.  

 

Validiteten i de samlede data er ikke helt optimal, og kommunerne kan derfor finde fejl på analysens enkelte kort. Men 

det må vurderes, at datamaterialet tegner et klart nok billede af situationen til, at arealformålet og arealanvendelsen kan 

indgå i overvejelserne om den forestående revision af Fingerplan 2007.  

 

 

Kontakten med kommunerne 
 

Analysen er aftalt med de berørte kommuner.  
Ved den offentlige høring om Fingerplan 2007 og forslag til kommuneplaner ønskede flere kommuner at reducere de 

fastlagte områder forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Kommunerne oplevede, at der ikke etableres 

mange nye virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og at reservationerne i nogen grad står i vejen for kommunale 

ønsker om mere miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger, såvel i som nær disse områder.  

 

Møder og holdninger 
Kontakter og møder fandt sted i 2007-8. Et enkelt møde fandt sted i 2011 

 

Københavns Kommune: 

Areal 1. Nordhavn.  

Under høringen af Fingerplan 2007 har Københavns Kommune ønsket, at arealet til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav udgår på grund af kommunens planer om byudvikling. Byudvikling er ikke forenelig med opretholdelse af 

Nordhavns udpegning til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der er 3 virksomheder i denne klasse i området  

ca. 12 år tilbage på deres lejemål. Dele af Nordhavn og hele Prøvestenen er tænkt til havnerelaterede erhverv med særlige 

beliggenhedskrav – en erhvervstype, som efter kommunens vurdering er stærkt aftagende. Under møder med By- og 

Landskabsstyrelsen har kommunen forslået på kort sigt at reducere arealreservationen, så der tages hensyn til de første to 

etaper af byudviklingen i Indre Nordhavn i overensstemmelse med aftalen om Metrocityringen. Kommunen fastholder 

ønsket om, at området udgår helt på sigt.  

 

Areal 2. Refshaleøen.  

Hele arealet anvendes fortsat af renseanlægget Lynetten. Der forudses ikke ændring af området. 

 

Areal 3. Amagerværket/Amager Forbrænding.  

Kommunen forslår arealet indskrænket til arealer, som Amagerværket og Amager Forbrænding råder over i dag.  

 

Areal 4. Prøvestenen.  

Kommunen vil fastholde Prøvestenen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder havnerelateret erhverv. 

Der er stadigvæk en vis rummelighed. 

 

Hvidovre Kommune: 

Areal 5. Avedøre Holme.  

Hvidovre har ikke haft ansøgninger om lokalisering af virksomheder med særlig beliggenhedskrav de sidste 10-15 år. Der 

er 6 virksomheder med særlige beliggenhedskrav på Avedøre Holme, hvoraf 3 ligger indenfor Fingerplan 2007-

reservationen. Der er 3 – 4 ubebyggede grunde på Avedøre Holme.  Kommunen ønsker at den fremtidige reservation til 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav kun omfatter den sydlige del. Den sydlige del er udvidet ved opfyldning af 

vandarealer, så den også omfatter Spildevandscenter Avedøre, AV-Miljø og Avedøreværket. Der er ikke mulighed for at 

etablere virksomheder i klasse 7 i den nordligste del langs Stamholmen, fordi den ligger mindre end 500 m fra et bolig-

område. Mod vest, lige op til Avedøre Holme, ligger det rekreative areal Strandparken. Langs Stamholmen ønsker kom-

munen at ændre arealreservationen til serviceerhverv, (erhvervs)uddannelse, offentlige formål (fritidsanlæg ol., som på 
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grund af støj eller størrelse ikke kan indpasses i byen og ikke høre til i det åbne land). Mellem Stamholmen og det sydlige 

område har kommunen foreslået en zone til virksomheder i miljøklasse 3 – 5.   

 

I redegørelsen til den gamle Lokalplan 507 er det et mål ikke at etablere flere transportvirksomheder eller rene oplags-

virksomheder. Dels var der allerede mange transportvirksomheder, dels beskæftigede de rene lagervirksomheder kun få 

personer. Kommunebestyrelsen ønskede at bevare den varierede virksomhedssammensætning. Det skønnes i dag, at der 

ikke længere er dette ønske om at begrænse antallet af transport- og logistikvirksomheder på Avedøre Holme.  

 

Hvidovre Kommune ser positivt på en revision af begrebet ”virksomheder med særlige beliggenhedskrav” til ikke kun 

basere sig på en forureningsmiljømæssig klassificering, men til i lige så høj grad på en regional distributions- og trans-

portmæssig strategi. Området med AV-Miljø, Spildevandscentret og Avedøreværket foreslås tilført reservationen. Area-

lerne langs Stamholmen foreslås udtaget af reservationen og anvendt til kontor/serviceformål, erhvervsuddannelser og 

evt. støjende rekreative aktiviteter, som det ellers er svært at integrere i byen. Kommunen vil dog ikke forhindre etable-

ring af transport- og lagervirksomheder og bygninger med stort volumen.  

 

Naturstyrelsen har tilsluttet sig, at Hvidovre Kommune skitserer en ny og zonedelt lokalplan for Avedøre Holme, og at de 

sydlige og vestlige dele medtages til virksomheder i miljøklasse 7 i skitsen til næste lokalplan. 

 

Helsingør Kommune: 

Areal 6. Rørtang.  

Rørtang er et meget lille areal, hvor der stort set kun er mulighed for en udvidelse af det eksisterende kraftvarmeværk i 

området. Der er mulighed for etablering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav (1 – 6) i lidt under halvdelen af 

reservationen i henholdt til kommuneplanrammerne. Resten af området er i kommuneplanrammen fastlagt til miljøklas-

se 1 – 4. Der har ikke været nogen henvendelse fra Helsingør Kommune. 

 

Allerød Kommune: 

Areal 7. Vassingerød og Vassingerød Nord.  

Allerød Kommune ønsker at åbne mulighed for andre virksomhedstyper i det erhvervsområde, der i dag er forbeholdt til 

klasse 7 virksomheder. Lokalplanen for området syd for Nymøllevej indeholder zoner, fastlagt i forhold til boligerne i 

Vassingerød. Nord for Nymøllevej har der tidligere været stor rummelighed til virksomheder i miljøklasse 7, men området 

er nu solgt til høreapparatvirksomheden Widex, som i 2009 har opført et kontorlignende domicil. I overensstemmelse 

med Fingerplan 2007 fastlægger kommuneplanrammen området til virksomheder i miljøklasse 5–7. 

 

Køge Kommune: 

BLST har holdt møde med Køge Kommune i december 2010, hvor kommunen fremlagde ønsker om nye arealer til trans-

portvirksomheder. Kommunen ønsker, at udnytte Køges geografiske placering som transportknudepunkt. Som supple-

ment til Scandinavian Transport Center (STC) i Nordhøj ønsker kommunen at lokalisere 1-2 nye transportcentre ved hhv. 

Bjæverskov og f.eks. Tureby. 

 

Kommunen fremlagde en analyse for, at de på opgørelsestidspunktet 48 ledige ha ved STC ikke rækker til hele den kom-

mende planperiode:  

 STC’s areal       130 ha 

 Kommunens vurdering af nyt arealbehov i planperioden  132 ha 

 Ubebygget areal ved STC i Kommuneplan 2009         48 ha 

 Ubebygget areal ved Bjæverskov Vest        39 ha (+15ha) 
 Det vil sige kommunen vurderer, at der i planperioden mangler   45 ha 

 

Både Køge og Høje-Taastrup kommuner ønsker nye erhvervsarealer til transportrelaterede virksomheder, men de er ikke 

interesserede i reservationer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i øvrigt.  

 

Køge Kommune har tidligere ønsket et perspektivareal vest for Nordhøj og en reduktion af området til virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav i Bjæverskov Vest, så det kun kan rumme transportvirksomheder op til miljøklasse 5.  
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Areal 8. Nordhøj.  

Nordhøj er ikke forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Området anvendes næsten udelukkende til 

transportvirksomheder. Der er ingen virksomheder i området med særlige beliggenhedskrav. Der er udlagt et perspektiv-

område vest for Nordhøj beliggende uden for Fingerplanens byudviklingsområde, men Lille Skensved og Ølby sætter 

grænser for yderligere udvidelser. Kommuneplanrammen fastlægger anvendelsen til ”erhvervsområde, virksomheder 

inden for fremstillings- og transportvirksomhed ol.”  

 

Areal 10. Bjæverskov Vest.  

Kommuneplan udpeger den midterste del af Bjæverskov Vest til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i struktur-

delen og nævner en rummelighed på 15 ha. Dette område er efter kommunens vurdering uegnet til transportvirksomhe-

der på grund af naboforhold til miljøfølsomme anvendelser. Området skal overføres til byzone i planperioden. Ca. 7 ha 

tages først i brug efter planperioden. Det vestligste område og området nord for Ringstedvej, hvor der er en ubebygget 

rummelighed på 39 ha, er ikke rammebelagt i Kommuneplan 2009. Kommuneplanrammen for Bjæverskov Vest er fast-

lagt til virksomheder inden for produktion, lager- og værkstedsvirksomhed ol samt til ikke kontormæssige offentlige for-

mål. 

 

Roskilde Kommune: 

Areal 9. Gadstrup Erhvervspark.  

Gadstrup Erhvervspark har reelt ikke ret meget rummelighed for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og trænger 

til en sanering. Ifølge kommuneplanrammen er det tilladt at etablere virksomheder med særlige beliggenhedskrav i ho-

vedparten af Fingerplan 2007s reservation til dette formål. Der har ikke været nogen henvendelse fra Roskilde Kommu-

ne.  

 

Høje-Taastrup Kommune: 

Både Køge og Høje-Taastrup kommuner ønsker nye erhvervsarealer til transportrelaterede virksomheder, men de er ikke 

interesserede i reservationer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i øvrigt.  

 

Areal 11. Hedehusene Vest.  

Det er holdt møde mellem H-T Kommune og BLST i februar 2009. Kommunen mener, at Fingerplanens reservation til 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Hedehusene Vest ikke lever op til de krav man i dag ville stille til et 

sådant område. Området har et meget kuperet terræn og støder op til det rekreative område Hedeland. Tilgængeligheden 

til området er ikke god og udbygning vil kræve ny vejadgang. Derudover er området beliggende i bunden af en gammel 

grusgrav nær grundvandspejlet, og i oplandet til Solhøj kildeplads.  

 

Kommunen spørger om mulighed for at reducere reservationen til virksomheder med særlig beliggenhedskrav ved Hede-

husene Vest mod udlæg af et nyt erhvervsområde vest for transportkorridoren syd for Roskildebanen. Dette område er 

nabo til transportcentret og kombiterminalen, og det er egnet til at huse større byggerier (ingen større terrænforskelle) og 

har god trafikal tilgængelighed.   

 
Restrummeligheden i de 11 
arealer 
 
Arealernes rummelighed   
På 11 arealer i hovedstadsområdet er der i alt udlagt 1035 ha. 

944 ha er omfattet af lokalplanrammer. 

Det samlede tilbageværende ubebyggede areal udgør 168 ha. 

Se tabel 1. 
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Det samlede kommuneplanlagte areal med bestemmelser i overensstemmelse med Fingerplan 2007 til virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav udgør 979 ha.   

 

Der er foretaget et skøn over de miljøklasser, der kan planlægges for i reservationerne. Skønnet er baseret på kommune-

planernes rammebestemmelser og lokalplanernes anvendelsesbestemmelser. Bestemmelserne er ikke altid entydige. 

Enkelte lokalplaner indeholder zoner, inden for hvilken virksomheder med konkrete miljøklasser må placeres. Nogle 

fastlægger minimumsafstand til forureningsfølsom anvendelse, nogle nævner en maksimal miljøklasse i henhold til 

”Håndbog om Miljø og Planlægning”. De færreste lokalplaner udelukker konkret etablering af mindre forurenende an-

vendelser i områderne. På denne baggrund medtager undersøgelsen en vurdering af rummeligheden til andre virksomhe-

der end virksomheder med behov for særlige beliggenhed. 

 

Håndfladen og det indre storbyområde 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 564 ha lokalplanlagt til lavere miljøklasser end 6, heraf ube-

bygget 58 ha. 

 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 244 ha udlagt til max. klasse 7, heraf ubebygget 47 ha. I hånd-

fladens og det indre storbyområdes reservationer er 309 ha udlagt til kun klasse 7, heraf ubebygget 11 ha. Tilsammen 

giver disse reservationer en ubebygget rummelighed på 58 ha. 

 

Det ydre storbyområde og det øvrige hovedstadsområde  

I det øvrige storbyområdets og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er ca. 130 ha udlagt til miljøklasser lavere end 

7, heraf ubebygget 27 ha. 

 

I det øvrige storbyområdets og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 178 ha udlagt til klasse max. 7, heraf ube-

bygget 57 ha. I det øvrige storbyområdets og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 24 ha udlagt til kun klasse 7, 

heraf ubebygget 22 ha. Tilsammen giver disse reservationer en ubebygget rummelighed på 79 ha. 

 

Arealernes karakteristika  
Fingerplanens reservationer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er ikke alle sammen egnet til alle typer virk-

somheder med behov for en særlig beliggenhed. Fingerplanens regler og den konkrete kommuneplanlægning knytter en 

række miljømæssige betingelser til anvendelse af de 11 områder. Undersøgelsen opgør, hvor meget plads Fingerplanen 

reserverer til virksomheder med forskellige lokaliseringsbehov i forhold til miljøpåvirkning og lokaliseringsbehov i for-

hold til transportmulighed. 

 

De kystnære områder uden grundvandsinteresser anses ikke længere egnede til grundvandstruende virksomheder. Virk-

somheder som truer grundvandet truer også havmiljøet. 

 

Der en stor rummelighed I Københavns Nordhavn. Anvendelse af Nordhavn til transporttunge virksomheder med et 

regionalt opland vil skabe mere trafik i den centrale del af byen. På sigt ønsker Københavns Kommune Nordhavn afviklet 

helt som område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav og anvendt til en omfattende udbygning med boliger og 

kontorerhvervene.  

 

Håndfladen og det indre storbyområde 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 506 ha egnet til virksomheder, som støver eller lugter, heraf 

ubebygget 58 ha. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 506 ha egnet til støjende virksomheder, heraf ubebygget 58 ha. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 506 ha egnet til grundvandstruende virksomheder, heraf ube-

bygget 58 ha. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 506 ha egnet til virksomheder med store mængder spildevand, 

heraf ubebygget 58 ha. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 506 ha egnet til virksomheder, som kan påvirke overfladevan-

det eller recipienter, heraf ubebygget 58 ha. 
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I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 308 ha egnet til virksomheder med behov for gode forbindel-

ser til motorveje, heraf ubebygget 11 ha. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer findes ingen arealer egnede til virksomheder med behov for ad-

gang til bane. 

I håndfladens og det indre storbyområdes reservationer er 197 ha egnet til virksomheder med behov for adgang til havne, 

heraf ubebygget 47 ha. 

 

Det ydre storbyområde og det øvrige hovedstadsområde  

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 185 ha egnet til virksomheder, som støver 

eller lugter, heraf ubebygget 89 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 296 ha egnet til støjende virksomheder, heraf 

ubebygget 107 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 8,6 ha egnet til grundvandstruende virksom-

heder, heraf ubebygget 2,6 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 241 ha egnet til virksomheder med store 

mængder spildevand, heraf ubebygget 78 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 233 ha egnet til virksomheder, som kan på-

virke overfladevandet eller recipienter, heraf ubebygget 76 ha. 

 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 259 ha egnet til virksomheder med behov for 

gode forbindelser til motorveje, heraf ubebygget 93 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer er 83 ha egnet til virksomheder med behov for 

adgang til banen, heraf ubebygget 43 ha. 

I det ydre storbyområdes og det øvrige hovedstadsområdes reservationer findes ingen arealer egnet til virksomheder med 

behov for adgang til havne. 
 
Virksomheder i de 11 områder (tabel 1) 

 

Områderne 1-4 er i Fingerplan 2007 fastlagt til virksomheder i miljøklasse 6 og 7. De øvrige områder er fastlagt til virk-

somheder i miljøklasse 7.  I flere tilfælde beskytter et område også miljøtunge virksomheder, der ligger op til området. 

 

Kommunernes velvilje og uvilje 
En asfaltfabrik søgte i 1985 at finde plads i et af Fingerplanens 11 arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 

De adspurgte kommuner var ikke interesserede. Der var plads nok til formålet, og virksomheden ville med planlægnings-

reglerne i ryggen kunne tvinge en kommune til at udarbejde lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanen, men 

vurderede, at dette ville skabe et så konfliktfyldt samarbejde, at det i realiteten ville være umuligt at gennemføre projek-

tet. 

 

Områder fastlagt i Fingerplan 2007 Antal virksomheder i området 

 

Antal virksomheder i miljø-

klasse 6 og 7 samt 7 

1 Nordhavn 52 1 

2 Refshaleøen 11 0 

3 Amagerværket/Amagerforbrændingen 15 3 

4 Prøvestenen 21 8 

5 Avedøre Holme 725 8 

6 Rørtang 11 1 

7 Vassingerød/ Vassingerød Nord 76 1 

8 Nordhøj 22 0 

9 Gadstrup Erhvervspark 44 o 

10 Bjæverskov Vest 35 0 

11 Hedehusene Vest 8 0 
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Miljø- og planmæssige forhold 
i de 11 områder set under ét 
 
I marts 2008 har By- og Landskabsstyrelsen beregnet en restrummelighed på 255 ha i hovedstadsområdet inden for 

områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Den brugbare rummelighed er betydelig mindre, fordi bereg-

ningen ikke tager højde for konkrete naboforhold indenfor områderne, eller afstanden til miljøfølsomme anvendelser 

uden for områderne, som kan forhindre etablering af nye miljøgodkendelsespligtige virksomheder.  

 

Fingerplanens regler knytter en række miljømæssige betingelser til anvendelse af de 11 områder. 

Nedenstående tabel opgør den totale beregnede rummelighed fordelt i forhold til miljøtrussel og lokaliseringsbehov for 

virksomhedstyper i ovenstående skema. 

 

Miljø- og planmæssige forhold i Fingerplan 2007s enkelte områder, antal ha (tabel 2) 
 
 Støj Luft Grundvand Overfladevand Spildevand Trafik 

motorvej 

Trafik 

Havn 

 

1.    Nordhavn (klasse 1 – 7) 

 

42,9 42,9 42,9   42,9 42,9 0 42,9 

2.   Refshaleøen (klasse 1 – 

7) 

5 5 5 5 5 0 5 

3.   Amagerværket/Amager-  

      forbrænding (klasse 1 – 

7) 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 

4.  Prøvestenen (klasse 1 – 

7) 

5 5 5 5 5 0 5 

5.  Avedøre Holme (klasse 1- 

     7)  

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

6.  Rørtang (klasse 1-6) 

 

betinget betinget 2,4 betinget betinget 0 0 

7.  Vassingerød/Vassinge-  

     rød Nord (klasse 5-6,    

     kun klasse 7 i Nord) 

32.6 32,6 0 0 betinget 0 0 

8. Nordhøj (klasse 1 – 7) 

 

48,7(36?) 48,7(36?) 0 48,7(36?) 48,7(36?) 48,7(36?) 0 

9. Gadstrup Erhvervspark 

      (klasse 1-7) 

14,7 14,7 0 14,7 14,7 0 0 

10. Bjæverskov Vest  

      (klasse 1-5 gl., 6-7 ny) 

0 0 0 56,9 56,9 56,9 0 

12. Hedehusene Vest  

   (klasse 5-6)   

31,2 31,2 0 31,2 0 31.2 0 

Ubebygget rummelighed 

255 ha i alt 

 

195,3 

 

70,5 

 

195,3 

 

219.6 

 

188,4 

 

180,3 

 

68,1 

 

Det fremgår af tabel 2, at muligheder for lokalisering af grundvandstruende virksomheder er beskeden i forhold til andre 

lokaliseringsparametre, som f.eks. støj og støv. Ligeledes har kun få arealer adgang til havne og kyst. Alle de større områ-

der uden for Københavns Kommune har en god beliggenhed i forhold til vejtransport.   
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Eksempler på virksomhedsty-
per, der kan lokaliseres inden 
for en opdeling af et areal i zo-
ner  
 
Regionale interesser for planlægning af områder til virksomheder med særlige beliggenheds-
krav 
Mens det ikke er sandsynligt, at der i hovedstadsområdet bliver behov for at etablere mange nye produktionsvirksomhe-

der, som kræver stor afstand til miljøfølsomme arealanvendelser, vil der fortsat være behov for at placere transport-, 

forsynings-, affalds-, bygge- og anlægsvirksomheder med kortere afstand til oplandet. Flere af disse virksomheder er i sig 

selv ikke særligt miljøtunge, men er vanskelige at lokalisere i områder, hvor allerede etablere nabovirksomheder eller 

nabobebyggelser efterhånden er integreret med andre byfunktioner.   

 

Overordnet set er der således behov for at sikre regionale områder til: 

 Forsyningsanlæg, fx kraftvarmeværker. 

 Spildevandsbehandling, fx vandrensningsanlæg. 

 Affaldshåndtering, fx affaldsforbrænding, genbrug af bygningsaffald, metalskrot. kemikalier.  

 Transport – land – vand – lager, fx transportcenter, distributionscenter. 

 Oplag af materialer/råstoffer til anlæg og byggeri, fx grus, sten, asfalt. 

 Virksomheder, som i ringe grad bruger arkitektoniske virkemidler, fx materiale/entreprenørpladser. 

 

De eksisterende områder fastlagt i Fingerplan 2007 til virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan i nogle tilfælde 

opdeles i 2 zoner: 

1. Delområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og som sikres plads til etablering, og  

2. Overgangszoner for områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav 

 

Eksempler på virksomhedstyper, som kan lokaliseres i hhv. zone 1 og 2 (overgangszone) (Tabel 3) 
 

Virksomhedstype Trussel/gene 

 

Behov Zone 1 (500 m) Zone 2 

Kraft og varmeforsyning Støj 

Luft 

Grundvand 

Kølevand 

Havn  

x  

Lager/distribution 

olie og benzin 

Trafik 

Grundvand 

Brandfare  

Godstrafik  

(havn/bane/vej) 

x  

Spildevandsrensning Lugt  Recipient  x  

Husholdningsaffald 

(forbrænding) 

 

Trafik 

Støj 

Støv 

Lugt  

Godstrafik  x  

Komposteringsanlæg Trafik  

Lugt  

Overfladevand  

Godstrafik  x  

Entreprenørplads Uskøn 

Trafik  

Godstrafik  x 
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Oplag af byggematerialer Trafik  

Støv  

Støj  

Havn  

Godstrafik 

 

 x 

Bygningsaffald  

Genanvendelse 

(nedknusning) 

Trafik  

Støv  

Støj 

Godstrafik 

 

x  

Metalaffald  

Sortering 

Bilophug  

Trafik  

Støj 

Grundvand  

Godstrafik 

 

x  

Lager 

Ompakning  

Trafik   Godstrafik 

(bane/vej) 

 x 

Transportvirksomhed Trafik 

Støj 

Luftpartikler 

Spildevand 

Grundvand 

Godstrafik 

(bane/vej) 

 x 

Rekreative anlæg 

(evt. midlertidigt) 

Trafik 

Støj  

Persontrafik 

(bane/vej) 

 x 

 

 

 

Den Statslige Udmelding 2013 
til kommunerne 
 

Afsnittet - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 3.4 
Statslige mål 

Det er et mål, at kommunerne udpeger tilstrækkelige arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvor virk-

somhederne kan lokaliseres uden konflikter med miljøfølsom arealanvendelse, vand-, natur- og grundvandsinteresser, og 

hvor et behov for megen godstransport er tilgodeset. 

 

Det er et mål, at planlægningen for udpegning af nye arealer baseres på en kortlægning af behovet på tværs af kommu-

nerne og resulterer i, at de bedst egnede områder bliver udlagt. Krav til den kommunale planlægning 

 

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder mv., 

hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. Planlovens § 11a, 

stk. 1, nr. 6. 

 

Det er samfundsmæssigt væsentligt, at kommunerne i deres planlægning sikrer, at der er egnede arealer til de typer af 

virksomheder og anlæg, der ikke kan placeres i byernes erhvervsområder, eller som har behov for en særlig beliggenhed 

uden for byerne. 

 

Kommuneplanens retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav skal hvile på en samlet vurdering af udviklingen i kommunen og omfatte en periode på 12 år. 

Planlovens § 11, § 11 stk. 2 og § 11f, stk. 2. 

 

Det drejer sig om ganske få virksomheder inden for en række brancher med meget forskelligartede krav til beliggenheden. 

Der vil ikke findes egnede arealer eller være behov for at udpege nye arealer til alle disse virksomhedstyper i alle kommu-

ner. Det forventes derfor, at kommunerne foretager de individuelle udpegninger ud fra en helhedsvurdering af behovene 

og af lokaliseringsmuligheder på tværs af kommunegrænserne. 
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Kommunerne vurderer behovet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og identificerer egnede arealer. Arealre-

servationer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan kun udtages på baggrund af en revurdering af behovet, 

herunder en vurdering af det regionale behov. 

 

Kommunen skal vurdere egnede arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og udlægge 

disse arealer til sådanne virksomhedstyper. Planlovens § 11, stk. 4 og § 11a, stk. 1, nr. 6. 

 

Kommunerne skal på baggrund af den samlede vurdering af behovet finde de egnede arealer til de kortlagte virksomheds-

typer og udlægge disse arealer til sådanne virksomhedstyper. De udlagte arealer skal derfor forbeholdes til disse anlægs- 

og virksomhedstyper. Der skal herunder tages hensyn til vand- og naturbeskyttelsesinteresserne og til beskyttelse af 

grundvandsressourcen, herunder hensynet til eventuelle vedtagne vandplaner, Natura-2000 planer og handleplanerne 

for realisering af disse. 

 

Planlægning af anvendelsen af omkringliggende områder skal ske under hensyntagen til disse virksom-

heders særlige behov. Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 6 og 8. 

 

Det er ligeledes vigtigt, at planlægning af arealanvendelsen omkring områder, der er udlagt til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav, sker på baggrund af en vurdering af eventuelle konflikter i forhold til disse virksomheders behov, her-

under med respekt for afstandskravene og for behovet for megen godstransport. 

 

Særligt hensyn bør tages ved følgende virksomheder: 

 Virksomheder, herunder risikovirksomheder, der kan påføre naboområder store gener skal udlægges langt fra områ-

der med miljøfølsom arealanvendelse. 

 Virksomheder, der indebærer risiko for forurening af grundvandet bør placeres, hvor der ikke er grundvandsinteres-

ser. 

 Affaldsdeponeringer skal ud fra grundvandshensynet lokaliseres kystnært, umiddelbart uden for kystnærhedszonen. 

Undtagelsesvis og kun hvis anlægget er nødvendigt, kan det placeres i kystnærhedszonen. Hvor en eventuel nedsiv-

ning af stoffer sker kystnært, skal lokaliseringen derudover vurderes i forhold til havområdets eventuelle særlige sår-

barhed på stedet. 

 Virksomheder med megen tung godstransport samt transportcentre bør lokaliseres i områder tæt op ad det overord-

nede trafiknet, så trafikale gener minimeres, og sikkerhedshensynene er tilgodeset. 

 

Risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for 

arealanvendelse i kommuneplaner, hvis arealet ligger inden for 500 m eller i en længere nærmere fast-

sat afstand fra en risikovirksomhed. BEK nr. 1666 af 14/1206 om kontrol med risikoen for større uheld 

med farlige stoffer og Miljøministeriets CIR nr. 37 af 20/04/06 om planlægning af arealanvendelsen 

indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed. 

 

Det er vigtigt, at kommunerne i forbindelse med ændringer af kommuneplaner samt ved udarbejdelse af lokalplaner er 

opmærksomme på risikoforholdene og sikrer, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring 

risikovirksomheder. 

 

Der blev med risikobekendtgørelsen indført en forstærket forpligtelse til koordination mellem risiko- og planmyndighe-

der, hvor kommunerne ved tilvejebringelse eller ændring af planer, der berører risikovirksomheder og deres omgivelser 

skal foretage en forudgående høring af risikomyndighederne, mens miljømyndighedernes vurderinger ved etablering af 

eller væsentlige ændringer/udbygninger af risikovirksomheder skal foregå på grundlag af en udtalelse indhentet fra 

planmyndigheden. 

 

Enkelte risikoanlæg vil i forbindelse med en konkret risikovurdering vise, at sikkerhedskravene i forhold til særlige areal-

anvendelsestyper først er overholdt i en vis afstand fra virksomhedens skel. Disse afstande skal indgå i plangrundlaget, og 

hvor det er relevant, skal vurderingerne foretages for afstande ud over de 500 m, der er nævnt i cirkulæret. 
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Der må ikke etableres anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en afstand af 13 km fra de flyvepladser, 

der er omfattet af BL 3-16, med mindre det er dokumenteret, at der ikke vil være forøget risiko for sam-

menstød mellem fugle og fly som følge heraf. Statens Luftfartsvæsen – bestemmelser om civil luftfart. 

BL 3-16, jf. LBK 731 af 21/06/07. 

 

Dette kan omfatte rensningsanlæg eller affaldsbehandlingsanlæg/deponier. 

 
Regler for planlægning for om-
råder til virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav 
 
Planloven 
Ifølge planlovens § 11 a, pkt. 6 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksom-

heder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. 

 

Ifølge planlovens § 5 j stk. 3 skal kommuneplanlægning i hovedstadsområdet sikre overordnede arealreservationer til 

fremtidig trafikal infrastruktur, tekniske anlæg, støjkonsekvensområder o. l. af betydning for udvikling i området som 

helhed. 

 

Vejledningen om planloven er ikke revideret i takt med planlovens udvikling, men ifølge vejledningen fra 1996 skal 

kriterierne for lokaliseringen af de særligt forurenende virksomheder fastlægges på grundlag af de væsentligste forure-

ningsaspekter og beskyttelseshensyn, dvs. støj, grundvandsbeskyttelse, vandforsyning, luftforurening, affaldsbortskaffel-

se, beskyttelse af overfladevand, spildevandsafledning og trafikale forhold. Der henvises til ”Håndbog og Miljø og Plan-

lægning”, hvor det er angivet i virksomhedsbeskrivelserne, om en virksomhedstype bør lokaliseres i områder forbeholdt 

virksomheder med særlige beliggenhedskrav.   

 

Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen 2004 
Håndbogen anbefaler, at afstandszoning i princippet kan anvendes på alle erhvervsområder, men dog er mest relevant i 

erhvervsområder af en vis størrelse. 

 

Zoning af erhvervsområder kan bruges til at undgå udlæg af store afstandsbælter, som i realiteten kun fungerer som ad-

skillelse mellem forurenende virksomheder og følsomme naboer til området. Der anbefales, at der ved planlægning af 

både nye og eksisterende erhvervsområder tages stilling til hvilke typer af erhvervsvirksomheder, der ønskes i området. 

Ved zoneopdeling af erhvervsområder anbefales det at bruge den inddeling i klasser, som er omtalt i håndbogen. 

 

Klassifikationen af virksomhederne må ikke betragtes som statisk. En virksomhed kan ændre sig over tid, og to forskellige 

virksomheder inden for den samme branche kan sagtens give anledning til så forskellig en miljøbelastning, at de må be-

tegnes som hørende til forskellige miljøklasser. Bestemmelserne bør suppleres med anvendelsesbestemmelser med ek-

sempler på hvilke virksomheder, der ønskes i området. 

 

Virksomhedsklassifikation baseres på byintegrerbarhed og trafikale behov. I planlægningen er det vigtigt at skelne 

mellem virksomheder, som er byintegrerbare og virksomheder, som er ikke-byintegrerbare. Som eksempel på virksom-

hedstyper, som ikke er byintegrerbare, kan nævnes traditionelle lager- og produktionsvirksomheder, som kun kan udnyt-

te arealerne ekstensivt, og som har meget tung godstransport til og fra virksomheden samt virksomheder, der giver an-

ledning til en væsentlig miljøbelastning, der fordrer en vis afstand til miljøfølsomme funktioner, f.eks. boliger. 
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Når graden af byintegrerbarhed er bestemt, kan næste skridt være at bestemme virksomhedens behov for trafikal mobili-

tet og nærhed til trafikal infrastruktur, herunder nærhed til det overordnede vejnet eller nærhed til god kollektiv trafikbe-

tjening. 

 

Områder til virksomhed med særlige beliggenhedskrav. Virksomheder, herunder godkendelsespligtige virksom-

heder, hvortil der stilles særlige beliggenhedskrav, må kun etableres i de områder, som i regionplanen er udlagt til disse 

formål. I dag findes der ikke så mange virksomheder, der stiller sådanne særlige beliggenhedskrav. I tæt bebyggede by-

områder bliver det stadig sværere at finde egnede arealer til formålet. Derfor bør de udlagte områder fastholdes alene til 

den type virksomhed med særlige beliggenhedskrav, som de er reserverede til. Eksempelvis bør et område udpeget til 

transportcenter forbeholdes virksomheder med meget stort transportbehov og ikke optages af andre erhverv.  

 

Regionplaner skal indeholde retningslinjer for beliggenhed af virksomhed med særlige beliggenhedskrav, herunder også 

særligt transporttunge virksomheder eller virksomheder, der har et særligt behov for adgang til det overordnede trans-

portnet. Når det gælder arealer udlagt til virksomhed med særligt beliggenhedskrav kan regionplanerne fastsætte, at 

kommunerne i disse områder kun kan planlægge for virksomheder med særligt behov, f. eks.  for virksomheder med stort 

behov for tung transport, men ikke for kontor- og servicevirksomhed, forskning, udvikling, osv., som fortrinsvis giver 

anledning til lettere biltrafik.  

 

Fingerplan 2007 
Fingerplan 2007 viderefører Regionplan 2005s retningslinjer og fastholder 11 områder i 7 kommuner i hovedstadsområ-

det til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Kommuneplanlægningen skal sikre, at der ikke gives tilladelse til at 

placere virksomheder, der begrænser den fremtidige lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ud-

gangspunktet er, at tilbageværende rummelighed ikke må anvendes til virksomheder, som ikke har behov for særlig be-

liggenhed. 

 

 

  

Virksomheder med miljøgod-
kendelse i hele hovedstadsom-
rådet 
 

Gennem årene har mange virksomheder med miljøgodkendelse placeret sig spredt og enkeltvis i og uden for industriom-

råderne, og i hovedstadsområder uden for de 11 områder, der i Fingerplan 2007 er fastlagt til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav. En del af disse virksomheder hører til i Miljøklasse 6, 6-7 og 7, og det er et spørgsmål, om disse spredte 

virksomheder nyder en tilstrækkelig beskyttelse i forhold til deres naboer. Det viste kort må tages med forbehold. Det 

fremgår bl.a. ikke, hvor mange af disse virksomheder, der ligger i erhvervsområder til virksomheder med særlige belig-

genhedskrav, som kommunerne kan have udlagt.  
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Figur 1 Virksomheder med miljøgodkendelse i Hovedstadsområdet 
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De 11 arealer i Fingerplan 2007 
 

                           

 

                               
 

 

På de næste opslag præsenteres de 11 arealer ét for ét, der i Fingerplan 2007 er fastlagt til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav. 

 

I præsentationen af det enkelte areal vises dets omfang og afgrænsning, som det fremgår af henholdsvis  

 Fingerplan 2007 

 Kommuneplan 2009 

 Gældende lokalplaner 

 Perspektivareal.   

 

I den tilhørende tekst omtales for hvert udlagt område 

 Arealstørrelse 

 Bebygget og ubebygget del 

 Antal virksomheder og heraf antal virksomheder med behov for særlige beliggenhedskrav samt områdets forure-

ningsfølsomhed og beliggenhed.  

I teksten nævnes desuden de miljøklasser, arealet er fastlagt til i Fingerplan 2007.  

 

Endelig vises et mindre luftfotografi fra sommeren 2010, der kan give indtryk af omfanget af endnu ubebyggede arealer. 

På næste side i samme opslag vises samme luftfoto i større format samt et kort i dette format, hvor virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav i og op til de 11 fastlagte arealer er indtegnet. Også disse kort må tages med forbehold men kan 

vise, hvordan man kan gå frem i områder, hvor tanken om en zoning af arealanvendelsen i et areal måske kan være en 

undersøgelse værd, blot rummelighed og afstandsmuligheder ikke begrænses.   
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Areal 1 – Nordhavn i Københavns Kommune 
 

 

De to delområder ses neden for under ét.  
 Bebygget areal = 45,3 ha 
 Ubebygget areal = 42,2 ha 
 Bebygget areal til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav i følge kommuneplanen = 45,3 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

       beliggenhedskrav i følge kommuneplanen = 0,0 ha 

 
Antal virksomheder i Fingerplanens område = 11 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 6 og 7 = 1 

 
 Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 
 
 Perspektivareal = ? 

 

Forureningsfølsomhed             

 Bebygget Ubebygget  

                

Luft  45,3 ha. 42,2 ha.  

Støj 45,3 ha. 42,2 ha.    

Grundvand 45,3 ha.   0,0 ha.  

Spildevand         45,3 ha.   0,0 ha. 

Recipient 45,3 ha.   0,0 ha. 

   

Beliggenhed  

                             Bebygget    Ubebygget 

Motorvej      -     - 

Bane                  -                   - 

Havn   42,2 ha.     - 

 

 Området er FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 6-7.  

 

 
 
 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser  men  er 

baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en forsigtig-

hedsafstand.  
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Areal 2 – Refshaleøen i Københavns Kommune 
 

 

Refshaleøen område 2 - renseanlægget Lynetten 

 

Areal ifølge Fingerplan 2007 = 39,3 ha. 
 Heraf ubebygget areal = 39,3 ha. 

 

Areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ifølge  

kommuneplanen = 37,3 ha.* 
 Heraf ubebygget areal = 37,3 ha. 

 

Antal virksomheder i FP området = 11 

 Heraf virksomheder i miljøkategori 6 og 7 = 0 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 0 

(minus eller plus i forhold til FP 07) 

 

Forureningsfølsomhed        Beliggenhed   

Luft                  nej  Motorvej    nej 

Støj                   nej  Bane           nej 

Grundvand     nej  Havn           ja 

Spildevand     nej 

Recipient           ? 

 

Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 6 og 7.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en for-

sigtighedsafstand.
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Areal 3 – Amagerværket i Københavns Kommune 
 

 

3. Amagerværket 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 49,2 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 5,2 ha 

 

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 30,7 * 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 2,9 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 15 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 6 og 7 = 3 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 0 

(minus eller plus i forhold til FP 07) 

 

                         Forureningsfølsomhed   Beliggenhed 

  

                         Bebygget  Ubebygget  Bebygget         Ubebygget 

Luft                         30,7   2,9        Motorvej   -       - 

Støj                         30,7   2,9                   Bane          -       - 

Grundvand           30,7    2,9                   Havn      30,7   2,9 

Spildevand           30,7    2,9 

Recipient              30,7    2,9 

   

*      Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 6-     

7.  

 
 
 

 

 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en for-

sigtighedsafstand.
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Areal 4 – Prøvestenen i Københavns Kommune 
 

 

4. Prøvesten 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 63,2 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 0,0 ha 

 

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 63,2 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 0 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 21 
 Heraf virksomheder i miljøkategori 6 og 7 = 8 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 0 

(minus eller plus i forhold til FP 07) 

 

                   Forureningsfølsomhed    Beliggenhed 

    bebygget   Ubebygget       Bebygget          Ubebygget 

Luft             63,2   0                 Motorvej    -         - 

Støj            63,2   0                       Bane            -         - 

Grundvand      63,2    0                      Havn           ja       - 

Spildevand      63,2    0 

Recipient         63,2    0 

   

*     Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 6 

og 7. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men   

er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en for-

sigtighedsafstand.  
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Areal 5 – Avedøre Holme i Hvidovre Kommune 
 

 

5. Avedøre Holme 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 308,8 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 10,9 ha 

 

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 308,8 * 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 10,9 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 725 
 Heraf virksomheder i miljøkategori 7 = 8 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 

minus det nordlige område, plus det sydlige område,  

 

                    Forureningsfølsomhed   Beliggenhed  

                    Bebygget   Ubebygget      Bebygget          Ubebygget 

Luft                  308,8   10,9                 Motorvej 308.8   10,9 

Støj                  308,8   10,9                 Bane              -         -

Grundvand     308,8   10,9                 Havn              -        - 

Spildevand     308,8   10,9 

Recipient        308,8   10,9 

   

 Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøkategori 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men er 

baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en forsig-

tighedsafstand.   
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Areal 6 – Rørtang i Helsingør Kommune 
 

 

6. Rørtang 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 8,6 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 2,6 ha 

 

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 3,5 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 0 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 11 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 1 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker =  0 

 

 

                 Forureningsfølsomhed  beliggenhed  

                 Bebygget    Ubebygget     Bebygget            Ubebygget 

Luft                     3,5    0,0             Motorvej    -          - 

Støj                     3,5    0,0             Bane           -          - 

Grundvand       3,5    0,0             Havn          -          - 

Spildevand       3,5     0,0 

Recipient          3,5    0,0 

 

*     Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøkategori 7 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.  
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Areal 7 – Vassingerød i Allerød Kommune 
 

 

7. Vassingerød 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 63,8 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 31,9 ha  

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 62,0 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 31,9 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 76 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 1 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker =  

0 ha 

 

 

                 Forureningsfølsomhed  Beliggenhed  

                 Bebygget   Ubebygget   Bebygget            Ubebygget 

Luft                      62,0    31,9           Motorvej 62,0   31,9 

Støj                       62,0    31,9          Bane           -         - 

Grundvand            -          -           Havn           -         - 

Spildevand 62,0 (bet)  31,9 (bet) 

Recipient               -          - 

 

*     Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 7  

 
 
 

 
 
 

Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasse men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.  
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 Areal 8 – Nordhøj i Køge Kommune 

 

  

8. Nordhøj 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 83,1 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 42,7 ha  

Bebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 83,1 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 42,7 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 22 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 0 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 45 

ha.  

 

 

        Forureningsfølsomhed     Beliggenhed  

                  Bebygget    Ubebygget      Bebygget             Ubebygget 

Luft        83,1     42,7                 Motorvej  83,1    42,7 

Støj                    83,1     42,7                 Bane         83,1    42,7 

Grundvand         -           -               Havn            -          - 

Spildevand       83,1     42,7 

Recipient          83,1     42,7 

 

*      Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 7  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.  
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Areal 9 – Gadstrup i Roskilde Kommune 
 

 

Gadstrup område 9 

 

Areal ifølge Fingerplanens område = 39,4 ha. 
 Heraf ubebygget areal = 22,4 ha 

 

Areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ifølge  

kommuneplanen = * 
 Heraf ubebygget areal = 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 44 

Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 0 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ?  

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker = 0 

         (minus eller plus i forhold til Fingerplan 2007) 

 

 

                    Forureningsfølsomhed Beliggenhed 

  

Luft                                    Motorvej nej 

Støj                                   Bane  nej 

Grundvand                        nej Havn  nej 

Spildevand                        nej 

Recipient                                         ? 

 

*      Miljøklasse 6-7 i Håndflade og det indre storbyområde,   

        kun 7 i det ydre storbyområde og det øvrige hovedstads-  

         område  

 

 

 

 
 

 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 

 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.  
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Areal 10 – Bjæverskov Vest i Køge Kommune 
 

 

Fingerplanens område 10 – Bjæverskov Vest 

 

Areal ifølge FP 07 = 39,4 ha. 
 Heraf ubebygget areal = 17 ha. 

 

Areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ifølge  

kommuneplanen = * 
 Heraf ubebygget areal = 

 

Antal virksomheder i FP området = 35 

 Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 0 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker =  

        (minus eller plus i forhold til FP 07) 

 

Forureningsfølsomhed Beliggenhed ved 

Luft        -                 Motorvej          ja 

Støj       -                         Bane          nej 

Grundvand  -                 Havn          nej 

Spildevand   -   

Recipient     - 

 

 

*      Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 7  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
Luftfoto sommer 2010 
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Luftfoto 2010 

 
 

 
 

Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.  
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Areal 11 – Hedehusene i Høje Tåstrup Kommune 
 

 

11. Hedehusene Vest 

 

Bebygget areal i Fingerplanens område = 89,4 ha 
 Ubebygget areal i Fingerplanens område = 1,3 ha   

 

Bebygget areal til virksomheder med særlige beliggenheds-

krav i følge kommuneplanen = 89,4 ha* 
 Ubebygget areal til virksomheder med særlige  

          beliggenhedskrav ifølge kommuneplanen = 1,3 ha 

 

Antal virksomheder i Fingerplanens område = 8 
 Heraf virksomheder i miljøklasse 7 = 0 

 

Bebyggelsesprocent i området som helhed = ? 

 
 Perspektivareal(er) i henhold til kommunale ønsker =  

         plus ? ha ved transportkorridoren, minus ? ha ved  

         Hedehusene Vest  

        (minus eller plus i forhold til FP 07) 

 

 

                      Forureningsfølsomhed   Beliggenhed 

  

      Bebygget      Ubebygget      Bebygget       Ubebygget 

Luft      89,3 (beting)  1,3 (beting)   Motorvej 89,3   1,3 

Støj      89,3                1,3     Bane       nej     nej 

Grundvand   -                     -                      Havn       nej     nej 

Spildevand 89,3              1,3 

Recipient    89,3                 1,3   

 

*      Området er i FP udlagt til virksomheder i miljøklasse 7  

 
 
 

 
Luftfoto sommer 2010 
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Kortet oven for må tages med visse forbehold. Kortet viser adressen på virksomheder i forskellige miljøklasser men  

 er baseret på databaser, der ikke nødvendigvis matcher i forhold til det aktuelle produktionssted, som udløser en 

forsigtighedsafstand.   
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 Tabel  4 
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Tabel 5 
Branchekoder for virksomheder i miljøklasse 6 og 7  
Mineraluldsfabrikker     26.82.20 

Køretekniske anlæg     80.41.00 

Olieraffinaderier      23.20.00 

Savværker      20.10.10 

Skibsværfter      29.11.10 

Slagterier      15.11 

Tagpapfabrikker      26.82.10 

.Teglværker      26.40.00 

Sukkerfabrikker      15.83.00 

Begfremstilling      24.13.00 

Fremstilling af glasfibre og glasfiberprodukter 26.14.00 

Fremstilling af skummadrasser    36.15.00 

Fremstilling af plastprodukter    25.21 

Fremstilling af bygningsartikler i plast   25.23 

Foderstoffremstilling     15.71 

Engroshandel med korn     51.21 

Råspritfabrikation     15.92 

Spiritusfabrikker      15.91 



 

    
 

Haraldsgade 53  
DK - 2900 København Ø  
Tlf.: (+45) 72 54 30 00 

www. nst.dk 

 

Anvendelsen af 11 arealer fastlagt i Fingerplan2007 til 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav 

I landsplandirektiver Fingerplan 2007 fastlægges de overordnede regler for kommuneplanlægningen i 

hovedstadsområdet.  

Et lille tema i direktivet er en sikring af de arealmæssige interesser, der knytter sig til virksomheder med 

de særlige krav til beliggenheden. Til det brug er der i Fingerplan 2007 fastlagt 11 arealer til formålet. De 

ligger alle i selve fingerplanen men fordelt over hovedstadsområdet efter sandsynlige, geografiske behov.  

Virksomheder kan inddeles i miljøklasser efter, hvor stærkt de påvirker omgivelserne. Hvordan, er gen-

nemgået i Håndbog om miljø og planlægning og præsenteres meget kort her. De i miljømæssigt henseen-

de 2 værste miljøklasser er klasse 6 og 7. Det er dem, de 11 områder er møntet på, og det har et dobbelt-

formål. Dels for at beskytte og holde afstand til mere miljøfølsomme naboer. Dels for at beskytte de sær-

ligt forurenende virksomheder mod at blive presset væk, så de med tiden kan løse deres miljøproblem, 

hvor de er.  

I denne rapport ses der nærmere på, hvordan de 11 arealer anvendes. Bliver disse virksomheder beskyttet 

af planlægningen? Har kommunerne administreret efter Fingerplanen? Hvad viser forhistorien? Er der 

plads i de 11 områder til flere virksomheder med disse krav?    

Datagrundlaget tages der et vist forbehold overfor. Flere databaser er anvendt og krydset., og adresserne 

går på gadenavn og ikke på den produktionsbygning, det drejer sig om.  Desuden er tallene fra 2010. 

Alligevel tegner materialet et udmærket billede af en række forhold.   

 

 


