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Høringsnotat - debatoplæg om Forslag til Fingerplan 2012 
 
Indledning 
Debatoplæg om Forslag til Fingerplan 2012 var i offentlig høring fra 30. marts 2011 til 6. juni 2011. I 
høringsperioden afholdt miljøministeren et møde 3. maj 2011 med hovedstadskommunernes borg-
mestre og regionsrådsformænd og et møde 5. maj 2011 med andre interesserede medlemmer af 
kommunalbestyrelser og regionsråd. Naturstyrelsen holdt desuden i april-maj 2011 møder med 
forvaltningerne i hovedstadskommunerne og et møde med organisationer mv. 
 
Der er indkommet i alt 69 høringssvar: 32 fra kommuner (ud af 34 hovedstadskommuner), 3 fra 
kommunesamarbejder (Vestegnssamarbejdet, København Syd og Ring 3-kommunerne), 2 fra regi-
onerne, 2 fra trafikselskaber (Metroselskabet og Movia), 2 fra energiselskaber, 13 fra organisatio-
ner (Grønt Råd i Ballerup Kommune, Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, Dansk Byplanlaboratorium, Foreningen Natur-
parkens Venner (Naturparken mellem Farum og Slangerup), Erhvervsnetværket Vækst og Viden 
(Helsingør), Landskabsarkitektforeningen, Dansk Automobil Sports Union, Akademisk Arkitektfor-
ening, Copenhagen Climate Network, Friluftsrådet og Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kom-
mune), 3 fra grundejerforeninger og 12 fra private borgere). 
 
I skema bilag A er vist en oversigt over høringssvarene og de emner, som hvert høringssvar om-
handler. Emnerne er struktureret svarende til debatoplægget med de tre hovedemner: 1) Klimatil-
pasning og kvalitet i de grønne kiler, 2) Byomdannelse og ny byudvikling, og 3) Erhvervsudvikling 
og lokalisering. Disse emner er suppleret med emnerne Overordnede forhold, Øvrige emner, Sær-
lige markeringer og Andet. Hvert emne er underopdelt. 
 
Høringsnotatet indeholder i oversigtlig form en tematisk gennemgang af høringssvarene. For hvert 
emne gives en samlet vurdering, som angiver, hvordan høringssvarene vil indgå i den videre pro-
ces frem mod udarbejdelsen af Forslag til Fingerplan 2012. 
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0. Overordnede forhold: 
I debatoplæggets forord opridser daværende miljøminister Karen Ellemann en række overordnede 
mål for arbejdet hen imod Fingerplan 2012: 

• Det skal være attraktivt at bo og investere i Danmarks hovedstad. 
• Regeringen ønsker et levende og dynamisk hovedstadsområde, som samtidig er grønt og 

tilbyder gode bosætningsmuligheder i et rent miljø med god og nær adgang til natur og fri-
luftsliv. 

• Klimaudfordringen skal mødes med fremsynede tiltag, som modvirker oversvømmelser og 
sikrer befolkningens værdier. 

• Vi skal i den kommende planperiode raffinere planerne og sætte fokus på de grønne og blå 
elementer, klimatilpasningen, bylivet og forbedringer af de eksisterende by-, erhvervs- og 
boligområder. Opgaven er at skabe bedre by og mere grønt. 

• Kommunerne skal sikres størst muligt handlefrihed. 
• Vi skal tilvejebringe gode udviklingsmuligheder i alle kommuner i hovedstadsområdet 
• Vi skal i forbindelse med byomdannelsen langs Ring 3 og investeringen i en højklasset tra-

fikforbindelse skabe et sammenhængende grønt og blåt bælte, som kan styrke muligheder-
ne for friluftsliv og bevægelse 

• Vi skal skabe naturkvaliteter og nye landskabsoplevelser med beplantning, småsøer og ka-
naler som led i Ringbyvisionen. 

• Vi skal skabe nye og flere muligheder for at lokalisere større kontorarbejdspladser i Finger-
byen. 

• Vi skal tænke klimatilpasning ind i alle vores udviklingsønsker og følge op på de initiativer, 
der allerede sker i kommunerne 

• Vi skal skabe sammenhængende strategier for, hvordan vi kan lede vandet hen til steder, 
hvor det kan skabe flere naturoplevelser og samtidig modvirke oversvømmelser af veje og 
boligområder. 

• Det er afgørende, at hovedstadsområdet og Øresundsregionen står stærkt i den internatio-
nale konkurrence mellem storbyerne. 

 
Mange høringssvar erklærer sig enige i de opstillede overordnede mål. En del høringssvar efterly-
ser en uddybning eller større fokus på nogle af målene, mens andre høringssvar koncentrerer sig 
om bemærkninger til debatoplæggets hovedtemaer. Endelig er der høringssvar, som efterlyser en 
mere omfattende strategisk planlægning, herunder for emner som ikke er omhandlet i Fingerplan 
2007. 
 
Flere høringssvar bakker op om målet om mere grønt, men en del fremhæver behovet for større 
fokus på vækst og udvikling. Det gælder bl.a. Københavns Kommune.  
 
En del høringssvar lægger i den sammenhæng stor vægt på, at Fingerplanen skal forholde sig til 
naboområderne på Sjælland, resten af Østdanmark og sammenhængen over Øresund. Det gælder 
bl.a. Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Køge Kommune, København Syd-samarbejdet, 
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Dansk Industri og Dansk Byplanlaboratorium. De to re-
gionsråd efterlyser en mere regional tilgang og kobling til de regionale udviklingsplaner og udvik-
lingsstrategier. Flere af høringssvarene efterlyser større fokus på Københavns Lufthavns betydning 
for vækst og udvikling i regionen. 
 
Flere kommuner ønsker større opmærksomhed på ”det øvrige hovedstadsområde”, dets rolle i det 
samlede hovedstadsområde og udviklingsperspektiverne inden for landbrug, fiskeri, turisme, små 
og mellemstore virksomheder mv. Det gælder Gribskov, Halsnæs og Stevns Kommuner, som alle 
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alene ligger i ”det øvrige hovedstadsområde”. Udgangspunktet er, at der uden for Fingerbyen alene 
kan ske lokal byudvikling. Gribskov efterlyser et fokusskifte fra restriktioner til udviklingsmuligheder, 
herunder fokus på de bynære landområder og landbrugets udviklingsmuligheder i et hovedstads-
område, hvor det ikke er affolkning, men pres på landområdet, der præger udviklingen. Halsnæs 
peger på ”Kongernes Nordsjælland” og Stevns fremhæver, at ””det øvrige hovedstadsområde” er 
karakteriseret ved store herlighedsværdier. Stevns anfører, at der f.eks. kunne formuleres en udvi-
det grøn struktur, hvor der kunne indgå herregårdslandskaber, stille landskaber, fjordområder eller 
andre landskabsformer, der er alternativer til den type rekreative områder man finder i de grønne 
kiler.” København Syd samarbejdet bakker op herom. Også Fredensborg og Køge Kommuner øn-
sker større fokus på vilkår og udviklingsmuligheder i landområderne. Køge ønsker strategier for 
benyttelse og beskyttelse af det åbne land i den sydlige del af Fingerplanens område. 
 
Enkelte høringssvar fremhæver vigtigheden af en balanceret regional udvikling. Ballerup Kommune 
fremhæver, at det er vigtigt, at alt ikke sker i ”håndfladen” eller centralkommunerne, og Region 
Sjælland fremhæver Sjællandsperspektivet i relation til en balanceret regional udvikling.  
 
Flere høringssvar efterlyser, at Fingerplanen indeholder klarere prioriteringer af, hvor byudviklingen 
skal ske med rækkefølgeangivelser. Gentofte Kommune finder, at der bør redegøres mere detalje-
ret for den regionale byudvikling i hovedstadsområdet, herunder hvorledes investeringspotentialer-
ne tænkes prioriteret. Glostrup Kommune fremhæver, at Fingerplanen skal definere, i hvilken ret-
ning hovedstadsområdet skal udvikle sig. Derfor er det vigtigt, at det ikke males med en bred pen-
sel, men at der tages stilling til, hvor udviklingen sker mest hensigtsmæssigt. Glostrup anfører, at 
der i dag lægges op til, at kommunerne i samarbejde finder den bedste løsning, men at visse over-
ordnede beslutninger ganske enkelt ikke kan gennemføres på kommunalt niveau. Glostrup frem-
hæver, at ”med en klar overordnet struktur for, hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig, bliver 
opgaven nemmere og vi sikrer i fællesskab, at regionen bliver et attraktivt sted at bo og investere”. 
Også Københavns Kommune efterlyser klare prioriteringer ud fra investorhensyn. Det synspunkt 
støttes af Dansk Industri, som bl.a. nævner behovet for en prioritering blandt arealerne langs Ring 
3-letbanen. Også DN peger på behovet for en strammere statslig koordinering af byvæksten i de 
enkelte kommuner.  
 
Ring 3-kommunerne foreslår, at LOOP City-perspektivet og målsætningen om at finde svar på de 
10 BIG Bets (strategiske pejlemærker) indarbejdes i Fingerplan 2012, så metoden kan foldes ud i 
de øvrige kommuner i regionen. De 10 bets omhandler pejlemærker for: mobilitet, energi, affald, 
vand, global opvarmning, biodiversitet, reindustrialisering, sundhed, fødevarer og migration.  
 
Københavns Kommune fremhæver, at der er behov for samarbejde mellem kommuner og stat om 
beskyttelse mod havvandsstigninger. Der nævnes stillingtagen til beskyttelsesniveau og finansie-
ring, men også at Fingerplanen bør være et bidrag hertil. KK efterlyser endvidere, at Fingerplanen 
på en række øvrige områder kan være en strategisk plan, der uden direkte at regulere indeholder 
pejlemærker for kommunerne. Kommunen nævner strategisk energiplan for regionen og strategisk 
plan for affaldsområde mhp at begrænse transport, samt regional strategi for forbrændingens ka-
pacitet og affaldsgrundlag. Furesø Kommune efterlyser, at der tages initiativ til et statsligt-
kommunalt samarbejde om en samlet bæredygtig transportstrategi for hovedstadsområdet. 
 
Egedal Kommune fremhæver, at der er behov for, at Fingerplanen fastlægger retningslinjer for flere 
af de emner, som kræver tværkommunal planlægning, f.eks. etablering og fastholdelse af vigtige 
trafikale, rekreative og forsyningsmæssige forbindelser.  
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Egedal fremhæver endvidere, at kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal ske på bag-
grund af en vurdering af udviklingen i området som helhed, og at det derfor vil være ønskeligt, at 
Fingerplanen tydeliggør, hvorledes og på hvilket grundlag kommunerne skal foretage en sådan 
vurdering. 
 
To kommuner (Ishøj, Roskilde) har bemærkninger til timingen af Fingerplanrevision og efterlyser en 
kadence, som bedre matcher kommuneplanprocessen.  
 
To kommuner (Furesø, Rudersdal) har ligeledes generelle bemærkninger til udformning af reglerne 
i Fingerplanen. Furesø Kommune efterlyser bl.a., at udtryk som ”i videst muligt omfang” undgås og 
erstattes af konkrete forudsætninger. Rudersdal Kommune efterlyser en forenkling af reglerne for 
administration af dele af de grønne kiler. 
 
Københavns Kommune er kritisk overfor planlovens og Fingerplanens regulering af udlægning af 
ny byzone i det indre storbyområde – og administrationen heraf. Kommunen anfører, at ”ommøble-
ringer og nyudlæg ved havneomdannelser er nødvendige, og at opfyldninger ikke sker som alterna-
tiv til byomdannelse men netop som forudsætning og led i byomdannelse”. København ser behov 
for at ændre den statslige planlægning og praksis og se på, hvad der var målet med planlovens 
bestemmelser og bemærkningerne hertil. Modsat finder Gentofte Kommune det positivt, at der 
lægges op til at fastholde bestemmelsen om, at der ikke kan udlægges ny byzone i indre storbyom-
råde, og at byudvikling skal ske inden for det eksisterende byområde 
 
Endelig fremhæver Dansk Byplanlaboratorium, at der på DB’s debatmøde om FP 2012 var stor 
interesse for at drøfte samordningen. DB finder, at debatten indskriver sig i en overordnet debat om 
netværksplanlægning og tidssvarende planinstrumenter. Hvordan sikrer vi på den ene side fleksible 
og følsomme planlægningsmæssige rammer, der kan opfange de nye tendenser og udfordringer – 
og hvordan fastholder vi på den anden side de gode greb, som Fingerplanen er blevet symbol på?  
DB vil gerne være med til at facilitere debatten undervejs.  
 
 
Kommentar: Forslag til Fingerplan 2012 vil - ligesom Fingerplan 2007 - blive ledsaget af en politisk 
redegørelse. I den politiske redegørelse vil der blive fulgt op på høringssvarenes overordnede 
synspunkter på mål og strategier. 
 
Naturstyrelsen har noteret det efterspurgte fokus på vækst og udvikling, på resten af Sjælland og 
på Øresundsregionen, på lufthavnens betydning, på balanceret udvikling og særlig fokus på udvik-
lingsmulighederne i ”det øvrige hovedstadsområde” og i landområderne. Naturstyrelsen har også 
noteret, at flere høringssvar – bl.a. fra flere kommuner og Dansk Industri – ønsker klarere regionale 
prioriteringer af, hvor byudviklingen skal ske.  
 
Naturstyrelsen har konstateret, at de 10 Ring 3 kommuner er blevet enige om en række pejlemær-
ker – de såkaldte 10 BIG Bets.  
 
Naturstyrelsen har endvidere noteret ønsket om bedre timing ifht. den kommunale planlægning. 
Naturstyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at flere hensyn lå til grund for, at der ikke i 
planloven fastlægges en fast revisionskadence for Fingerplanen. Fingerplanens regler tilstræbes på 
den ene side at være langtidsholdbare, på den anden side skal fleksible revisionsmuligheder sikre 
nødvendige tilpasninger til opståede samfundsmæssige og kommunale behov. Hertil kommer at 
valg til Folketinget og en regeringsperiode ikke følger samme tidsmæssige skema som valg til 
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kommunalbestyrelser og dermed til den planproces, som er knyttet til kommunernes 4 årige valgpe-
riode.  
 
I forbindelse med revisionen vil udformningen af regelsættet gennemgå et servicetjek. Med revisio-
nen er der imidlertid ikke lagt op til ændringer af planloven som ønsket af Københavns Kommune. 
 
Naturstyrelsen har endvidere noteret sig de kommunale ønsker om, at Fingerplanen på sigt kan 
udbygges med en regional strategisk planlægning for udvalgte områder. 
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1. Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler 
 
Klimatilpasning 
Debatoplægget spørger:  

• Er der behov for fælles klimatiltag på tværs af kommunegrænserne? 
• Hvordan kan de grønne kiler indgå i strategier for at mindske oversvømmelser i byområder-

ne? 
• Kan de grønne kiler bruges til klimatilpasning og samtidig bidrag til større rekreativ værdi, 

større biologisk mangfoldighed og identitet i den eksisterende storby? 
 
Størstedelen af kommunerne er positive over for spørgsmålet om at inddrage de grønne kiler i 
kommunernes klimastrategier. Af de 20 kommuner, som har kommenteret et eller flere emner, er 4 
kritiske over for at inddrage klimaaspektet i Fingerplanen, men alle mener, at der ikke skal være 
begrænsninger i kommunens mulighed for at bruge de grønne kiler til deres arbejde med klimatil-
pasningstiltag. 14 af de 34 kommuner har ikke kommenteret emnet. 
 
Albertslund, Allerød, Dragør, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Hillerød, 
Høje-Taastrup, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Solrød og Tårnby Kommune stiller sig 
positivt til spørgsmålet om at inddrage klimaaspektet i Fingerplanen.  
 
Mange af kommunerne henviser til konkrete klimatiltag. Allerød Kommune foreslår at åbne rørlagte 
vandløb, udvide søer og genskabe vådområder i lavbundsarealer. Dragør Kommune henviser til 
kommunens planlægning og et digekoncept. Egedal Kommmune finder det naturligt at give mulig-
hed for etablering af rekreativt udformede regnvandsbassiner, kanaler mv. til sikring mod over-
svømmelse. Frederikssund Kommune finder, at der skal kunne være regnvandsbassiner mv. i de 
grønne kiler. Furesø Kommune mener, at der er behov for at vurdere miljøbelastning, fx fra overfla-
devand fra veje og befæstede arealer med næringssalte og miljøfremmede stoffer, der er ugunstige 
for sårbare naturtyper. Kommunen har også forslag om placering af grønne energianlæg så som 
større solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg i tidligere militære anlæg i de grønne kiler.  
 
Herlev Kommune mener, at Fingerplanen bør fokusere på klimatilpasning i form af blå byrum og 
gendannelse af grundvand mellem kommuner. For Hillerød Kommune er det de grønne områder i 
det ydre byfingerområde, der vil være en af de muligheder, der overvejes, når store regnmængder 
skal håndteres – når det kan ske uden at forringe eksisterende naturområder. Lyngby-Taarbæk 
Kommune peger på, at dele af ”Københavns Befæstning”, herunder befæstningskanalen i Lyngby 
bør indgå i arbejdet. Roskilde Kommune anbefaler også at inddrage arealer omfattet af statens 
vandplaner, hvor et bevidst samspil med sikring af vandkvaliteten kan gå hånd i hånd med klimatil-
pasningsløsninger.  
 
Solrød Kommune henviser til en vedtaget Klimaplan (2009) og arbejdet med klimatilpasningspla-
ner, som anviser, hvor og hvordan oversvømmelser kan ske, uden at det skader bygninger og in-
frastruktur. Kommunen anbefaler, at ministeriet tager udgangspunkt i regionplanerne, som er et 
godt grundlag for at sikre og styrke grønne sammenhænge, idet landskab, kulturhistorie og biologi 
(spredningskorridorer) i de grønne kiler og andre grønne sammenhænge allerede er angivet i regi-
onplanerne og viser den naturlige sammenhæng ude fra det øvrige Sjælland og ind mod Køben-
havn. 
 
Tårnby Kommune peger på, at de grønne kiler og kystkiler bør kunne benyttes til regnvandsbassi-
ner og kystsikring i form af diger eller anden højvandssikring (specielt kystkilen ved Øresundsky-
sten). 
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4 kommuner er mere skeptiske eller direkte modstandere af at inddrage klimaaspektet i Fingerpla-
nen: Ballerup, Fredensborg, København og Rudersdal kommuner.  
 
Ballerup Kommune mener ikke, at der er behov for regler om fælles klimaprojekter, med mindre der 
følger statslige midler til at realisere vandaflednings- og vådområdeprojekter. Kommunen henviser 
til et godt samarbejde om friluftsliv ved Frederikssund-motorvejen og Harrestrup Ådal. Fredensborg 
Kommune mener ikke, at Fingerplanen må begrænse kommunens mulighed for at aflede, nedsive 
eller forsinke vand i de grønne kiler. Kommunen ser ingen behov for statslig detailregulering om at 
mindske oversvømmelser og henviser til samarbejdet om Usserød å.  
 
Københavns Kommune ønsker ikke regler, der hindrer lokale klimatilpasningstiltag. Kommunen har 
i sin klimatilpasningsplan peget på egne grønne områder og Fingerplan 2012 bør understøtte dette. 
Kommunen finder, at der er behov for at se på andre statslige reguleringer, herunder vandplanerne, 
planloven og lovgivning vedr. vandafledning for samlet set at sikre gode redskaber til klimatilpas-
ningen. Hertil kommer økonomiske adfærdsincitamenter og en finansiering af de nødvendige ind-
satser. Der er desuden behov for samarbejde om beskyttelsen mod havvandsstigninger, stillingta-
gen til beskyttelsesniveau og finansiering. 
 
Rudersdal Kommune mener, at de potentielle konflikter mellem naturinteresser og afledning af 
overfladevand fra byområder bør belyses, før der vedtages nye retningslinjer på området. 
 
Både Region Hovedstaden og Region Sjælland peger på behovet for et regionalt samarbejde mel-
lem stat, kommuner og regioner om klimatilpasning og grønne kiler.  
 
Region Hovedstaden finder, at Miljøministeriet skal tage større ansvar i indsatsen for klimatilpas-
ning. Behov for planlægning om effektive løsninger på tværs af kommunegrænser, fx moseudlæg-
ninger i stil med samarbejdet mellem Ishøj og Solrød om Lille Vejle Å. Regionen har aftalt et tæt 
samarbejde med kommunerne i regionen om udarbejdelse af bl.a. en fælles klimastrategi i løbet af 
2012. 
 
Region Sjælland peger på den fælles regionale og kommunale klimastrategi i Region Sjælland, 
konkrete udviklingsaktiviteter, og et tværgående samarbejdet om integreret kystzoneplanlægning 
og –forvaltning (SUSCOD) i forbindelse med havvandsstigninger. Desuden peger regionen på be-
hov for at inddrage klimaændringer i Vand- og Natura 2000-planer.  
 
De øvrige 9 høringssvar fra organisationer og borgere forholder sig positivt til debatoplæggets 
spørgsmål. 
 
DN peger på bedre naturkvalitet og mere biodiversitet og planlægning for bløde løsninger med fri-
lægning af dræn, naturgenopretning, genslyngning, midlertidig vådlægning, skovtilplantning mv, der 
øger den rekreative værdi. Skovplantning bør ske under hensyn til den lysåbne natur. DN ønsker 
også fokus på det organiserede friluftsliv, på midlertidig nedsivningsarealer, med LAR (Lokal Afled-
ning af Regnvand) i de tilstødende byggeområder.  
 
Friluftsrådet har forslag til, hvordan friluftslivets muligheder indtænkes i alle klimatiltag: Multifunktio-
nelle blå/grønne områder, som kan stå under vand i, bruges til skøjteløb om vinteren og andet i 
tørre, varme perioder, faciliteter for friluftslivet (også flydende) i de blå/grønne områder, anlæg af 
stier på diger, inddragelse af de lokale skoler, installationer, der forener fysikundervisning med 
regnvandshåndtering eller vindenergianlæg, etablering af læringsaspekter i alle vindmølleprojekter 
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og offentlig adgang ved foden af møllerne, at etablere flere blå/grønne områder i relation til sund-
hedsaspektet, grønne hverdagsstier, udnyttelse af grønne og blå områder i byerne til mere og bed-
re friluftsliv, etablering af fx. regnbede i byerne kombineret med formidling og etablering af flere 
grønne tage. 
 
Akademisk Arkitektforening og Dansk Byplan finder det påtrængende og nødvendigt at inddrage 
klimaet og klimatilpasningen, peger på samarbejde på tværs af myndigheder og faggrupper og øn-
sker at bidrage i arbejdet. 
 
Smørum Kraftvarme ønsker solfangere i grønne kiler, konkret i et ca. 6 ha stort areal i den ydre 
grønne kile – Vestskovkilens forlængelse i Smørum.  
 
DNs Lokalforening i Fredensborg peger på afvandingsproblemer og oversvømmelser ved Esrum og 
foreslår etablering af et vådområde i Langstrup Mose, som ligger i den grønne kile vest for trans-
portkorridoren, og som aflaster Nive Å. Palle Marcher har supplerende et ønske om en beslutning 
om ansvarsfordelingen i mellemkommunalt samarbejde for at mindske oversvømmelser. Agenda 
21 i Fredensborg Kommune supplerer ved at foreslå, at afløbskapaciteten fra Esrum Sø øges gen-
nem eksisterende afløbssystemer for at undgå oversvømmelser ved nedbør, og Copenhagen Cli-
mate Network finder, at klimatilpasningsstrategiernes indarbejdelse fortjener ros og støttes. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen noterer, at der er generel opbakning til debatoplæggets forslag om at 
de grønne kiler kan indgå i kommunernes klimatilpasningsplaner under forudsætning af, at de re-
kreative og naturmæssige interesser tilgodeses. Endvidere, at der i forbindelse med Fingerplanre-
visionen er behov for at redegøre for Fingerplanens sammenhæng med andre statslige planer så-
som Vand- og Natura 2000-planerne mv.  
 
Resultaterne af en workshop den 25. august 2011 med kommuner og regioner inddrages i arbejdet 
med forslag til klimatiltag i de grønne kiler i Forslag til Fingerplan 2012. Naturstyrelsen har noteret 
ønsker om samarbejde mellem kommuner, regioner og stat om, hvordan klimatilpasning hensigts-
mæssigt kan fremmes i de grønne kiler under hensyntagen til deres regionale rekreative funktion 
mv.  
 
Udvikling af nye grønne kiler     
Nye grønne kiler: 
Debatoplægget spørger: 

• Kan der anvises nye arealer, som kan indgå i de grønne kiler? 
• Hvordan udbygges de grønne og blå træk i storbyområdet på tværs af kommunegrænser-

ne? 
• Hvordan sikres nye byområder i de ydre byfingre nær adgang til friluftsområder, som hæn-

ger godt sammen med de nuværende grønne kiler? 
• Er der behov for, at flere grønne områder i det indre storbyområde fastlægges som regiona-

le friluftsområder og indgår i Fingerplanens grønne kiler?  
 
Flere kommuner ser et behov for samarbejde og planlægning af grønne kiler i takt med byudviklin-
gen i byfingrene, og nogle mener, at byfingrene og de bynære grønne kiler skal disponeres nu. 
 
Høje-Taastrup Kommune peger på en kileforlængelse fra den 4. grønne ring ved Hedehusene og 
frem til Roskilde Fjord. Her skal de landskabelige og kulturhistoriske værdier fastholdes. Roskilde 
Kommune finder, at debatoplæggets skitserede udbygning af den grønne kile nord om Roskilde 
ligger i god tråd med kommunens Grønne Ring – et bynært rekreativt landskab. Det skal bl.a. koor-
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dineres med de udviklingsønsker, der er for en tættere kobling mellem Risø og Trekroners universi-
tetsmiljøer. Der arbejdes også med et grønt rekreativt område syd om Roskilde, hvor landskabs-
omdannelsen efter råstofgravning syd for Roskilde kan blive spændende sammen med udviklings-
området, ”Råstof- og festivalområdet”. Den grønne Ring omkring Roskilde sikrer samtidig et grønt 
strøg mellem Roskilde og Svogerslev og op til Roskilde Fjord. 
 
Hillerød Kommune mener, at udfordringen er at binde naturområderne sammen og skabe adgange, 
snarere end at udlægge nye grønne kiler. 
 
Københavns Kommune finder ikke, at de grønne kiler i kommunen er under pres, da planlægning 
og fredning sikrer dem. De i debatoplægget skitserede nye kileforbindelser vil kun være af betyd-
ning for borgerne i 1-2 kommuner. Der eksisterer allerede et godt samarbejde med Frederiksberg 
og Gentofte Kommuner.  
 
Endelig har Furesø Kommune en række spørgsmål til forståelsen af reglerne i §§15 og 16 om de 
grønne kilers anvendelse. 
 
Der er forslag fra foreninger og private om, at kilerne bør forlænges ud til enden af byfingrene. Der 
peges på behov for proaktiv planlægning af kileforlængelser, så det bliver et vilkår for byvæksten, 
at der planlægges og etableres grønne kiler og natur. Udbygning af Køgebugtkilen udstrækkes 
mod sydvest (Borup-kilen). Vestskovkilen kan på sigt udvides mod Roskilde Fjord (Roskilde Fjord-
kilen). Hjortespringkilen kan udvides mod Roskilde Fjord og Kattegat (Arresøkilen). Stavnsholtkilen 
udvides mod Kattegat (Esrum Sø-kilen). Hjortespringkilen skal omfatte arealet mellem Farum og 
Slangerup, og banearealet på Vesterbro foreslås omdannet til en grøn forbindelse ned til vandet i 
havneløbet. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen konstaterer, at der er opbakning til en dialog om udbygning af Finger-
planens grønne kiler langs med og på tværs af de ydre byfingre. Formålet er, at sikre, at der fast-
lægges nye grønne kiler i takt med, at kommunerne planlægger for udbygning af de ydre dele af 
byfingrene. Dialogen skal sikre, at Naturstyrelsen på grundlag af udspil fra kommunerne kan fast-
lægge afgrænsningen af nye regionale friluftsområder i en senere revision af Fingerplanen.  
 
En væsentlig andel af storbyområdets nybyggeri sker i det indre storbyområde, som rummer grøn-
ne områder af regional betydning. Naturstyrelsen vil derfor invitere kommunerne i håndfladen til at 
drøfte en overordnet grøn struktur. Formålet er at drøfte muligheden for at udvikle sammenhænge 
mellem de grønne områder i det indre storbyområde, som har regional betydning ud over kommu-
negrænserne. 
 
Grønne kiler ved Ring 3: 
Debatoplægget spørger: 

• Hvordan skabes sammenhængende grønne og blå træk på tværs af kommunegrænserne i 
forbindelse med de nye bydannelser langs Ring 3? 

 
Ud af de 10 kommuner, der indgår i den opstillede vision for en Ringby langs en kommende letba-
ne langs Ring 3, har 5 kommuner specifikke bemærkninger om grønne/blå træk i forbindelse med 
byomdannelse. Flere bemærkninger går på, at der ikke er behov for et sammenhængende 
grønt/blåt kilebælte på tværs. Derimod skal der sikres tydelige grønne og blå strukturer på grundlag 
af en afvejning med de lokale forhold. De nye grønne områder må ikke hindre, der kan ske en by-
mæssig fortætning omkring de nye stationer på letbanen. Vallensbæk Kommune finder, at de 
grønne områder skal ses som supplement til de sammenhængende landskabs-/naturkiler mellem 
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byfingrene og have samme formål som andre grønne byrum i byområderne. Rødovre Kommune 
finder, at fastlæggelse af en grøn/blå struktur må afhænge af lokale forhold. Vestegnssamarbejdet 
fremfører, at en grøn/blå Ring 3 struktur ikke bør omfattes af samme anvendelsesbestemmelser 
som i de nuværende grønne kiler. DN m.fl. mener, at Fingerplanen bør omfatte grønne og blå kor-
ridorer på tværs af kommunegrænser ved Ring 3. 
 
Kommentar: I overensstemmelse med Ringbyvisionen bør grønne og våde områder integreres i en 
kommende byomdannelse, blandt andet ved at styrke forbindelsen til de grønne kiler og gennem 
grønne og blå udviklingsprojekter på tværs af kommunegrænserne. Det er en overordnet rekreativ 
interesse at forstærke de blå og grønne træk langs Ring 3. Fingerplan 2012 skal derfor sikre, at 
kommunerne tilvejebringer en samlet plan for fremtidige overordnede grønne og blå træk, som kan 
indgå i planlægningen af byomdannelsen, og som tilgodeser hensyn til rekreation, klimatilpasning 
og natur. De overordnede grønne områder og vandområder afgrænses konkret i et efterfølgende 
landsplandirektiv.  
 
 
Kvaliteten af de grønne kiler 
Debatoplægget spørger: 

• Hvordan skal de grønne kiler udvikles? 
• Er der brug for flere vådområder i det grønne og grønne områder ved søer, vandløb og ky-

ster? 
 
Af de 18 kommuner, der har kommenteret afsnittet om de grønne kiler, finder de fleste et behov for 
at øge kvaliteten af de grønne kiler på tværs af kommunegrænserne, både for at få mere grønt og 
blåt i kilerne og for at sikre den rekreative anvendelse, herunder at skabe forbindelse indbyrdes 
mellem kileområderne og adgangen til kysterne. Flere foreslår et samarbejde mellem kommunerne 
og Miljøministeriet om udviklingen af de grønne kiler og peger på HURs kileplaner som grundlag for 
en udvikling af kilerne. 
 
Konkret er der fokus på at fastholde landskabelige og kulturhistoriske værdier, at undgå skovrejs-
ning, at undgå støjramte kiler mv. Der er desuden forskellige forslag til, hvad kilerne kan bruges til. 
Høje Tåstrup Kommune finder, at Fingerplan 2012 bør gøre det muligt ved landskabsmodellering at 
placere depoter til ren jord i de tidligere grusgrave i eller i forbindelse med den grønne struktur, da 
der er lokalt og regionalt behov for større depoter til ren jord. Vallensbæk Kommune ønsker at give 
en lang række rekreative oplevelsesmuligheder som f.eks. Ridecenteret og Vandskisøen internati-
onalt format, som bør kunne opretholdes og fornyes i respekt for de øvrige fritidsinteresser i Den 
Grønne Kile. 

 
Ballerup Kommune foreslår, at der ses på nye regler for planlægning og administration af kiler og 
det øvrige åbne land, som fremmer friluftsliv, naturbeskyttelse, vandmiljø og andre klimatiltag, også 
på bekostning af landbruget. Køge Kommune finder, at det åbne land er under pres fra ikke-
landbrugsrelaterede erhverv og savner en samlet strategisk planlægning for udvikling af landområ-
derne og en etablering af korridorer langs Køge Bugtfingeren som supplement til de eksisterende 
grønne kiler. 
 
Ved implementering af landsplandirektivet for Flyvestation Værløse ønsker Furesø Kommune en 
tilpasning af den grønne kile i forbindelse med revisionen af Fingerplanen, som ikke binder kommu-
nen til en planlægning for området, der vil kunne aktivere § 48 om overtagelse, jf. den manglende 
afklaring af ejerforhold. 
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Ballerup Kommune ønsker en afklaring af, hvornår og hvordan arealerne bliver offentligt tilgængeli-
ge for at sikre sammenhæng mellem arealerne og Hjortespringkilen og Hareskoven. 
 
DN ser infrastrukturanlæg som en generelt stor trussel mod kilerne. DN forslår derfor, at højspæn-
dingsledninger lægges i jord og nye større trafikanlæg samlokaliseres. Kilerne bør støjafskærmes 
på områder forbeholdt natur og friluftsliv. Anlæg i kilerne udformes skånsomt.  
 
Dansk Byplan, Foreningen Naturparkens Venner, Landskabsarkitektforeningens Tænketank, Aka-
demisk Arkitektforening, Friluftsrådet, Agenda 21 i Fredensborg Kommune, Anna Pi Poulsen, Palle 
Marcher og Region Hovedstaden ønsker at udvikle og sikre de grønne kiler 
 
Kommentar: Høringssvarene viser, at dialogen om grønne kiler også bør omfatte muligheden for i 
den kommende revision - og evt. en senere revision - at fastsætte regler for en øget kvalitet med 
hensyn til rekreative muligheder, naturmæssige værdier og klimatilpasning. Naturstyrelsen holdt 
den 25. august 2011 en workshop med kommunerne, hvor der var fokus på klimatiltag i de grønne 
kiler og kvalitet af de grønne kiler. Workshoppen er et bidrag til dialogen. Mulighederne for at depo-
nere jord i de grønne kiler vil blive vurderet nærmere. Dele af de grønne kiler ligger i transportkorri-
dorer, hvor der gælder særlige regler, idet jorddeponering ikke må fordyre eller vanskeliggøre evt. 
etablering af fremtidige infrastrukturanlæg. Deponering af jord skal følge reglerne i jorddepone-
ringsloven. 
 
Naturstyrelsen vil i det videre arbejde redegøre for spørgsmålet om støjbelastning i de grønne kiler. 
 
 
Justering af de grønne kiler    
Debatoplægget spørger: 

• Er der arealer i de grønne kiler, som på grund af nye vej- og baneanlæg ikke længere har 
rekreative kvaliteter, og som bør udtages af de grønne kiler? 

• Hvordan sikres det, at eventuelle justeringer ikke sker på bekostning af det samlede hoved-
stadsområdes grønne og rekreative kvaliteter? 

• Kan der tænkes klimatiltag ind i eventuelle justeringer? 
 
13 af de 34 kommuner har ønsker om justering af de grønne kilers afgrænsning. En del ønsker en 
opdatering af grænserne, som følger arealernes ændrede anvendelse, eller finder at grænsen for 
kilen ikke ligger korrekt i forhold til byzoneafgrænsningen. 6 kommuner ønsker arealer udtaget af 
de grønne kiler af hensyn til byudvikling. Herunder Brøndby Kommune, som ønsker et nyt plan-
grundlag for Brøndby Havn med mulighed for helårsbeboelse i lystbåde og Ishøj Kommune, som 
på sigt ønsker at omdanne Ishøj Havn til en urban havn med boliger, erhverv, konference- og over-
natningssteder, husbåde mv. 
 
5 af kommunerne begrunder et ønske om reduktion af de grønne kiler med, at ny infrastruktur har 
ændret vilkårene for arealerne (Brøndby, Egedal, Gladsaxe, Greve og Ishøj kommuner). I Ishøj 
Kommune peges på et erstatningsareal mellem Vestervang og Torslunde - alternativt kan erstat-
ningsareal findes i dialog med Naturstyrelsen. 
 
Egedal Kommune frafalder et tidligere ønske om, at del af grøn kile syd for Smørum overgår til by-
udvikling og solfangere. 
 
Fredensborg Kommune har en række ønsker om at inddrage arealer i de grønne kiler til boligfor-
mål: et areal syd for Nordvej, et areal syd for Holmegårdsvej og et areal ved Strandagergård. Des-
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uden ønskes arealer, der afgrænser områderne mod hhv. Lave Skov og Øresund, anvendt til by-
mæssigt fritidsanlæg og rekreative byfunktioner. 
 
Vestegnssamarbejdet konstaterer, at det er svært at finde erstatningsarealer.  Det foreslås, at 
egentlige infrastrukturkorridorer udskilles af kilerne, og at det resterende kileareal friholdes for tek-
niske anlæg og infrastruktur (fredes).  
 
DN mener ikke, at der bør ske indskrænkning af kystkilerne eller transportkorridoren. DN er mod-
stander af indskrænkning af kilerne ud fra støjhensyn. Der er behov for nærrekreative arealer, også 
selv om de er påvirket af støj. Grøndalsparken er et eksempel på højt skattet park langs en trafike-
ret jernbane. 
 
Erhvervsnetværket ’Vækst og Viden’ finder, at kystkilen mellem Ålsgårde og Saunte bag jernbanen 
bør anvendes til 60-70 ha byudvikling, som også understøtter befolkningsunderlaget for lokalbanen.  
Netværket mener ikke, at der er en sammenhængende grøn forbindelse fra kysten til området. 
(Kystkilen, som blev fastlagt i Regionplan 2005, indgår ikke som grøn kile i Fingerplanen) 
 
Endelig mener Landskabsarkitektforeningens Tænketank, at staten skal fastlægge grænsen mel-
lem de urbane byfingre og den grønne svømmehud mellem fingrene efter en omhyggelig land-
skabsanalyse. 
 
Kommentar: Høringen viser, at der generelt er stor kommunal opmærksomhed omkring de grønne 
kiler som en væsentlig kvalitet for hovedstadsområdets udvikling. Flere kommuner har imidlertid 
forslag om at inddrage grønne kiler til bymæssig anvendelse, uden at der anvises erstatningsarea-
ler. Det er en overordnet rekreativ interesse, at de grønne kilers rekreative værdi ikke forringes, 
men bevarer status quo eller forbedres. Ishøj Kommune har dog stillet forslag om at drøfte erstat-
ningsarealer med Naturstyrelsen. De dele af grønne kiler, som ligger i transportkorridorer, kan an-
vendes til rekreative friluftsformål, som ikke fordyrer eller vanskeliggør eventuelle senere infrastruk-
turanlæg.    
 
Grønt regionalt stinet       
Debatoplægget spørger: 

• Er der behov for en fælles strategi for en udbygning af det overordnede stinet?  
 
Samtlige 11 kommuner, der har bemærkninger til emnet, ønsker fælles strategi og retningslinjer for 
et overordnet, regionalt stinet. 
 
Stierne skal forbedre adgang og mulighed for rekreative gang- og cykelstier på tværs af kommune-
grænser mellem kiler og naturområder. Flere anbefaler at bruge det overordnede regionale stinet 
fra Regionplan 2005 som udgangspunkt.  
 
En række kommuner samarbejder bl.a. med Region Hovedstaden om et cykelsuperstiprojekt, som 
sigter mod etablering af højklassede moderne cykelpendlerruter. Flere peger på et behov for ret-
ningslinjer for et cykelsuperstinet, dets beliggenhed, dimensionering og kvalitet.  
 
Der er forslag om at supplere stiplanlægningen fra Regionplan 2005 med en regional, stiforbindelse 
øst om Københavns Lufthavn i Kastrup, med en sti langs den 4. grønne ring og et sammenhæn-
gende stiforløb langs Frederikssundsfingeren (Bycirkelprojekt).  
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Endelig peges der på et behov for en sikring af, at stierne etableres, at stierne skiltes, og at der 
kommer regionale stier for cyklister, ridende, handicappede o.a. ikke-motoriseret færdsel. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen undersøger i forbindelse med revisionen af Fingerplanen mulighederne 
for at fastlægge et overordnet regionalt stinet. Stinettet består af dels et grønt rekreativt stinet og 
dels et trafikstinet for pendlere.  I det omfang projektet om cykelsuperstinettet er så langt i proces-
sen, at der er enighed om forløbet, inddrages det i arbejdet med forslaget til Fingerplan 2012.  
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2. Byomdannelse og ny byudvikling 
 
Byomdannelse og ny byudvikling 
Debatoplægget spørger: 

• Har hovedstadsområdet et tilstrækkeligt alsidigt udbud af bosætningsmuligheder? 
• Hvordan håndteres de demografiske udfordringer i planlægningen? 
• Har hovedstadsområdet tilstrækkeligt med ældreegnede boliger? 

 
• Understøtter Fingerplanen i tilstrækkeligt grad kommunernes ønsker om byomdannelse? 
• Er der behov for at tage hul på udbygning af nye byområder i de ydre byfingre? 
• Er der tilstrækkeligt med lokale byvækstmuligheder uden for Fingerbyen? 

 
• Er der behov for mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene? 

 
De fleste kommuner har bemærkninger til byudviklingen. Flere peger på behovet for større strate-
gisk opmærksomhed på et Øresundsregions- og Sjællands-perspektiv, jfr. afsnittet om overordnede 
forhold.  
 
Mange kommuner giver udtryk for vigtigheden af at fastholde fokus på byomdannelse, byfortætning 
og eksisterende udlæg. Det gælder Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Gribskov, Hvidovre, Høje-
Taastrup og Københavns Kommuner samt to af de fælleskommunale høringssvar: Vestegnssam-
arbejdet og Ring 3-kommunerne. Synspunktet bakkes op af Region Hovedstaden og Danmarks 
Naturfredningsforening. Vestegnssamarbejdet understreger, at hvis der ikke holdes fokus på 
byomdannelse og eksisterende byvækstmuligheder, vil det være i strid med intentionerne om bæ-
redygtig udvikling og dårlig udnyttelse af investeringerne. Ring 3 kommunerne understreger, at den 
ny Fingerplan må have fokus på byomdannelse og nedbringe byspredning. Ballerup og Høje-
Taastrup finder, at der absolut ikke er behov for nyudlæg i regionen. København peger - også ud 
fra et investorperspektiv - ligeledes på behovet for at fokusere på færdiggørelse af påbegyndte om-
råder og omdannelser. København finder, at der ikke er behov for nye initiativer, der spreder byud-
viklingen. En videreførelse af den eksisterende fordeling mellem ekstensiv og kompakt byudvikling 
findes ikke bæredygtig. København finder, at der er rigeligt med åbne boligformer i regionen, men 
anerkender lokale behov for ældreegnede boliger. Ballerup giver samtidig udtryk for bekymring om, 
at byomdannelsen i centralkommunerne vil tage luften ud af den allerede planlagte byudvikling i 
Frederikssundsfingeren: Kildedal, Toftegård og Store Rørbæk. Egedal giver tilsvarende udtryk for 
bekymring om, at Ring 3 omdannelsen erhvervsmæssigt vil tage luften fra den planlagte udvikling i 
byfingrene, hvilket indebærer en fare for, at de nye byområder i byfingrene udvikler sig til sovebyer 
uden erhverv. DN efterspørger strammere statslig koordinering af byvæksten. Gentofte finder, at 
der mere detaljeret må redegøres for den regionale byudvikling i hovedstadsområdet, herunder 
hvorledes investeringspotentialerne tænkes prioriteret. Dansk Industri bakker synspunktet op, jfr. 
nedenfor.    
 
Flere Kommuner (Gribskov, Stevns, Køge Syd-samarbejdet) påpeger behovet for en strategisk 
planlægning, der understøtter udviklingen i det øvrige hovedstadsområde, hvor byudvikling alene 
har lokal karakter. Det kan være strategier inden for friluftsliv, turisme og bosætning. Kommunerne 
ønsker dialog herom. Lejre og Stevns ønsker mulighed for udlæg af jordbrugsparceller. 
 
Kommunerne har - i overensstemmelse med deres strategiske udmeldinger for hovedstadsområdet 
som helhed - generelt fortsat fokus på byomdannelse. Enkelte kommuner har dog ønsker om større 
nyudlæg til byformål inden for Fingerbyen. Hillerød ønsker at kunne planlægge for byudvikling i 
byfingeren syd for byen i forbindelse med beslutning om anlæg af ny station og det nye regionsho-
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spital. Kommunen vil planlægge rækkefølge for udbygningen. Egedal vil planlægge for et område 
ved Kildedal station. Frederikssund vil planlægge for et erhvervsområde nord for det eksisterende 
ved Store Rørbæk.  
 
Flere kommuner efterlyser statslige investeringer eller initiativer som grundlag for byomdannelse 
eller byudvikling. Brøndby fremhæver behovet for statslige investeringer i en ny station i Priorpar-
ken, som kan understøtte byomdannelsen. Frederikssund efterlyser statslig opbakning til Store 
Rørbæk med motorvej og ny station. Allerød ønsker nye stationer som grundlag for byudvikling i 
byfingrene i tilknytning til Høvelte Kaserne og erhvervsområdet nord for Lillerød. Allerød anmoder 
om, at der nedsættes en arbejdsgruppe mellem staten og de berørte kommuner om den fremtidige 
udvikling af Høvelte-området. Dragør og Greve peger på ændrede støjkonsekvenszoner ved luft-
havnene som forudsætning for ny byudvikling. Tårnby ønsker at kunne udlægge arealer til ikke-
støjfølsom anvendelse inden for støjzonen ved Lufthavnen. Farum efterlyser bedre vilkår og red-
skaber for byomdannelse i planlov og miljølovgivning. Peger bl.a. på problemstillingen i relation til 
kontorerhverv som støjfølsom anvendelse. 
 
København finder, at planlovens regler om, at der ikke kan ske udlægning af ny byzone i det indre 
storbyområde (håndfladen) er uhensigtsmæssig, jfr. afsnittet om overordnede forhold. 
 
Flere kommuner har ønsker til justeringer af byfingrene. Egedal ønsker en generel mulighed for at 
justere på afgrænsningerne mellem byfingrene og de grønne kiler, forudsat der samlet set ikke sker 
en indskrænkning af arealet til de grønne kiler. Andre kommuner har konkrete ønsker til justeringer 
af grænsen mellem byfingrene. Det gælder Fredensborg, Furesø, Helsingør, Hillerød, Høje-
Taastrup og Tårnby. Fredensborg peger på 6 større områder, som ønskes inddraget fra transport-
korridoren og de grønne kiler til byformål, Furesø har ønsker til en række mindre justeringer mellem 
byområdet og de grønne kiler, Helsingør ønsker en grøn kile reduceret med henblik på byudvikling, 
Hillerød ønsker et 18 ha stort område inddraget i erhvervsområdet mod vest, Høje-Taastrup ønsker 
justering af grænsen mellem byfingeren og de grønne kiler ved Hedehusene øst, mens Tårnby øn-
sker, at der kan udlægges byzone til ikke-støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvensområdet 
omkring Kastrup Lufthavn.  
 
Hillerød ønsker endvidere byfingerafgrænsningen syd for Hillerød by udvidet mod vest ud over 2 x 
2 km bæltet, således at hele området ud til motorvejen mod vest indgår i byområdet. Roskilde fin-
der generelt, at byfingrenes principielle 2 x 2 km afgrænsning er for rigid og ønsker et ”amøbeprin-
cip” for afgrænsning af byfingrene. 
 
Køge og Roskilde rejser begge spørgsmålet om forlængelse af byfingrene. Køge ønsker aktivering 
af Borup- og Herfølge-områderne som integrerede dele af den samlede fingerplanstrategi, mens 
Roskilde efterlyser større sikkerhed omkring det regionale udviklingsperspektiv for Viby som grund-
lag for at udskyde udbygning og hindre parcelhusbyggeri nær stationen. 
 
Der er også ønsker om byudvikling uden for Fingerbyen i ”det øvrige hovedstadsområde”, herunder  
ønsker om byudvikling i bysamfund mellem byfingrene inden for den 4. grønne ring. Egedal ønsker 
at udvide erhvervsområdet ved Værebro. Greve ønsker omdisponering af en række udlæg inden 
for den 4. grønne ring, som blev aftalt i forbindelse med Fingerplan 2007. Greve ønsker endvidere 
ny byudvikling vest og sydvest for Kildebrønde industri (som angives at kunne understøtte ny stati-
on på jernbanen København-Ringsted), Høje-Taastrup ønsker justering af afgrænsningen af Sen-
geløse inden for den 4. grønne ring, Ishøj har ønsker om at ændre på grænsen mellem byområde 
og den grønne kile ved Ishøj Landsby, om begrænset byudvikling ved Ørnskærs vænge, om er-
hvervsudlæg på areal i den grønne kile, som er berørt af jernbanen København-Ringsted, samt 
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mulighed for boliger i Ishøj Havn, som indgår i den grønne kile. Lejre ønsker at udlægge et stort 
erhvervsområde ved Holbæk-motorvejen og hovedvejen, Roskilde ønsker en forskerpark og stort 
erhvervsområde Risø Park med 4.-5.000 arbejdspladser, Solrød ønsker flere arealer uden for Fin-
gerbyen til byudvikling: Ørnesædet øst Havdrup, et areal mellem Solrød Landsby og Solrød Strand 
og et areal mellem Jersie Landsby og Jersie Skole. Endvidere ønsker Solrød at drøfte et muligt 
byudviklingsareal mellem Køge Bugt Motorvejen og jernbanen København-Ringsted med Natursty-
relsen. Vallensbæk har ønsker om at justere grænsen mellem byzone og landzone, som angives 
samlet at øge landzonen.  
 
Solrød ønsker generelt principperne fra Sjællandsprojektet overført, så byer uden for Fingerbyen 
har samme udviklingsmuligheder som på resten af Sjælland. Lejre ønsker udvidede byudviklings-
muligheder og finder, at ”lokal byudvikling” administreres for rigidt, og at 150 boliger pr. år i Lejre er 
lokal byudvikling. København Syd-samarbejdet peger på potentialet i de mindre bysamfund i den 
sydlige del af hovedstadsområdet med hensyn til at skabe attraktive by- og boligformer, og efterly-
ser en udviklingsstrategi for den sydlige del af hovedstadsområdet. I den nordlige del af hoved-
stadsområdet angiver Halsnæs at have byggemuligheder nok, og Gribskov erklærer sig enig i, at 
fokus er på at begrænse nyudlæg. Gribskov satser på byomdannelsesprojekter i de 3 kommune-
centre. 
 
Greve og Lejre fremhæver generelt, at hovedstadsområdets landsbyer skal have mulighed for at 
være levende byer for boliger og erhverv. Lejre fremhæver – med eksempel – at administrationen 
af bestemmelserne er for stram ved omdannelse af landbrugsbygninger. Frederikssund gav udtryk 
for samme synspunkt på miljøministerens borgmestermøde. Flere borgersvar giver udtryk for øn-
ske om bedre udviklingsmuligheder for landsbyerne, mens DN Fredensborg og Agenda 21 Fre-
densborg giver udtryk for at mulighederne for afrundinger af landsbyer i Fredensborg bør begræn-
ses. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker som nævnt en strammere statslig koordinering af by-
væksten. DN finder ikke grundlag for at inddrage mere areal til byudvikling, hverken i de ydre by-
fingre eller uden for Fingerbyen. DN finder at kileforlængelser bør fastlægges før byudvikling i de 
ydre byfingre. DN efterlyser en undersøgelse, der kan føre til tilbageførsel af byareal til landzone, 
især nær natur og rekreative områder. DN finder endvidere, at sølvbryllupskommunerne generelt 
bør vies opmærksomhed. 
 
DN Fredensborg er imod Fredensborg Kommunes ønsker om byafrunding i de grønne kiler, og 
fremhæver, at der er tilstrækkeligt med byggemuligheder i Fredensborg by, hvor kommunen ønsker 
øget udbygning. Også Agenda 21 i Fredensborg og en borger finder, at der er tilstrækkeligt med 
byggemuligheder i kommunen, såvel inden for som uden for byfingeren. 
 
Dansk Industri efterlyser større strategisk fokus på Ørestaden og på lufthavnens betydning for pla-
cering af erhverv. Peger endvidere på behovet for udpegning af erhvervsarealer til tung og let er-
hverv i forbindelse med beslutning om en Ring 5. DI peger på, at mange erhverv med fordel kan 
placeres i bycentre. DI efterlyser endvidere en klar regional rækkefølgeplanlægning: ”Der er med 
Fpl 12 behov for at foretage en koordinering af byudvikling, erhvervsstruktur, infrastruktur og reali-
seringsrækkefølgen i planen for at skabe en investeringssikkerhed for både private og offentlige 
investeringer. Sker realiseringen af f.eks. arealerne langs Ring 3-letbanen spredt langs hele linjefø-
ringen, risikerer samfundet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for investeringer i de nødvendige 
infrastrukturanlæg, Med andre ord ”hvor skal udviklingen ske først, og hvor sidenhen?” Der er be-
hov for en holdbar overordnet planlægning og prioritering, som giver investorsikkerhed dels for pri-
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vate investeringer, men også for at give et godt udbytte af offentlige investeringer i f.eks. infrastruk-
tur.” 
 
Dansk Byplanlaboratorium savner opdaterede analyser af bosætningsmuligheder i hovedstadsom-
rådet, som omfatter både kvantitative og kvalitative forhold. DB finder, at rummeligheden uden for 
byfingrene meget vel kan være for stor.  
 
Akademisk Arkitektforening finder, at der bør planlægges for fingerforlængelser mod Holbæk, Sla-
gelse og Næstved, og at det vil være naturligt, at landsplandirektivet omfatter hele Sjælland. 
 
Et netværk af erhvervsledere i Helsingør finder Fingerplanens byudviklingsmuligheder for snævre 
for Kystbanekommunerne. Der peges på nærbanerne som grundlag for udvidelser af byområderne, 
bl.a. mellem Ålsgårde og Saunte. Copenhagen Climate netværk peger på fokus på Ring 3 omdan-
nelsen. Flere borgere peger på, at der er tilstrækkeligt med byggemuligheder i hovedstadsområdet. 
En borger har ønske om udnyttelse af et konkret areal i Vassingerød.  
 
Kommentar. Naturstyrelsen vil i det videre arbejde med Fingerplanrevisionen vurdere kommuner-
nes konkrete ønsker om ny byudvikling. Vurderingen vil ske på baggrund af de helt overordnede 
principper, som fremgår af planlovens hovedstadskapitel samt ud fra et overblik over den kommu-
nale planlægning af byomdannelse og byudvikling. Ønsker om justering af afgrænsning af by-
fingrene og byområderne, som indebærer ændrede afgrænsninger af de grønne kiler, vurderes på 
grundlag af de interesser, som er knyttet til de grønne kiler og sikring af attraktive regionale frilufts-
områder i hovedstadsområdet med god tilgængelighed. 
 
Naturstyrelsen har noteret sig, at mange kommuner og andre interessenter giver udtryk for vigtig-
heden af at fastholde fokus på byomdannelse, byfortætning og eksisterende udlæg til byformål. 
 
Naturstyrelsen har også noteret sig ønsker fra såvel de nordligst beliggende og sydligst beliggende 
kommuner om udviklingsstrategier for ”det øvrige hovedstadsområde” og landområderne. Natursty-
relsen vil tage initiativ til dialog om problemstillingerne. 
 
Naturstyrelsen har endvidere noteret, at flere kommuner ønsker at udvikle landsbyerne og er op-
mærksom på balancen mellem at fastholde levende landsbyer og hensynet til at undgå byspred-
ning. 
 
Flere kommuner efterlyser statslige investeringer i trafikanlæg som grundlag for byomdannelse og 
byudvikling. Naturstyrelsen videresender høringssvarene til Transportministeriet, som gennemfører 
strategiske analyser af den trafikale udbygning i hovedstadsområdet, som følger op på Trafikaftalen 
fra december 2009. 
 
Overførsel af sommerhusområder til byzone 
Flere kommuner ønsker sommerhusområder overført til byzone. Det gælder: Dragør (Rosenlund 
ved Kongelunden), Egedal (Buresø og Kærvangen), Gribskov (Bakkelandet og Bækkegaard ved 
Ramløse), Hillerød (Nødebo) og Stevns (Strøby Egede). Gribskov – som er omfattet af bestemmel-
serne for ”det øvrige hovedstadsområde” om lokal byudvikling – foreslår ”modregning”, således at 
sommerhuse overført til helårsbebyggelse fratrækkes byudviklingsmulighederne. Flere grundejer-
foreninger i Nødebo og Nødebo Lokalråd bakker op om ønsket om overførsel. En grundejerfore-
ning ønsker kommunal kompetence til at overføre sommerhuse i landzone til byzone, evt. forudsat 
offentlig kloakering. 
 

 18



   

Kommentar. Sommerhusområderne Rosenlund, Kærvangen og Strøby Egede ligger alle inden for 
kystnærhedszonen, og en ændring af zonestatus fra sommerhusområde til byzone forudsætter 
derfor en ændring af planloven.  
 
Der er på baggrund af de af nogle kommuner fremførte ønsker gennemført en registrering og sam-
menlignende vurdering af samtlige indenlandske sommerhusområder i hovedstadsområdet.  
 
Der er i sammenlagt 31 indenlandske sommerhusområder med i alt ca. 2113 sommerhuse i hoved-
stadsområdet fordelt på 14 kommuner. Der er 6 kommuner, som samlet ønsker 8 indenlandske 
sommerhusområder overført til byzone. De 8 områder er Buresø (Egedal Kommune), Lystrupvej og 
Borgmarken (Frederikssunds Kommune), Nødebo (Hillerød Kommune), Langesø (Helsingør Kom-
mune), Bakkelandet og Bækkegård (Gribskov Kommune) og Tibbevangen (Herlev Kommune). 
 
Samtlige 31 sommerhusområder er registreret i forhold til 4 hovedtemaer: 1) områdets antal af 
sommerhuse, deres karakter og anvendelse, 2) områdets plangrundlag og visuel oplevelse af de 
udvalgte områder, 3) områdets relation til bymæssighed og 4) områdets beliggenhed i forhold til 
særlige interesser, herunder diverse beskyttelseshensyn.  
 
Naturstyrelsen har på baggrund af den samlede registrering vurderet de  indenlandske sommer-
husområder. Sommerhusområderne udgør et værdifuldt udbud af rekreative muligheder i hoved-
stadsområdet. NST vurderer, at der er risiko for generel præcedens, hvis et eller flere områder 
overføres til byzone. 
 
Stationsnær lokalisering 
Debatoplægget spørger: 

• Har princippet om stationsnær lokalisering den rette udformning? 
• Er der tilstrækkeligt med attraktive stationsnære byggemuligheder for større domiciler? 
• Bør også andre stationer og regionalt busbetjente centerområder i Fingerbyen have byg-

gemuligheder, som var de stationsnære? 
 
23 af de 32 kommuner, som har indsendt høringssvar, har bemærkninger til udformningen af stati-
onsnærhedspolitikken. Der er endvidere bemærkninger til udformningen af stationsnærhedspolitik-
ken fra 2 kommunesamarbejder (Vestegnssamarbejdet og Ring 3-letbanesamarbejdet), 2 trafiksel-
skaber (Movia og Metroselskabet I/S), 6 organisationer og 3 øvrige.  
 
Høringssvarene bakker generelt op om princippet om stationsnær lokalisering.  
 
I alt 10 kommuner ønsker dog særregler for specifikke lokaliteter. 2 kommuner foreslår mere gene-
relle særregler. Fredensborg foreslår, at der udvikles en stationsnærhedspolitik for ”banebetjente 
kommunecentre” i ”det øvrige hovedstadsområde”. Lyngby Taarbæk foreslår, at udvalgte lokalba-
nestationer er omfattet, idet det foreslås at overveje forskellige regler for store og små stationer. De 
øvrige 8 kommuner foreslår særregler for konkrete lokaliteter i egen kommune. For 5 af kommu-
nerne handler det om en enkelt specifik lokalitet, hvoraf 3 inden for Fingerbyen: Hørsholm (Hørs-
holm Bymidte), Rudersdal (Nærum Erhvervsområde) og Rødovre (Rødovre Centrum) og 2 uden for 
Fingerbyen i ”det øvrige hovedstadsområde”: Frederikssund (nedlagt hospitalsområde) og Roskilde 
(Risø Park). Furesø ønsker generelle undtagelser for kommunens erhvervsområder, idet det bl.a. 
ønskes, ”at eksisterende erhvervs- og centerområder i Farum og Værløse med god beliggenhed i 
forhold til det overordnede vejnet og motorvej får anvendelses- og byggemuligheder svarende til at 
områderne lå inden for stationsnært kerneområde”, og at de særlige vilkår for placering af erhverv 
med intensiv eller regional karakter i de stationsnære områder uden for kerneområdet ikke gælder 

 19



   

for Farum og Værløse. Greve ønsker at drøfte muligheder for fravigelse ”i særlige tilfælde” med 
staten, og Helsingør ønsker særregler for 2 lokalbanestationer i kommunen og 4 lokaliteter i Hel-
singør by og Espergærde by. 
 
 
Godt halvdelen af de kommuner, som har bemærkninger om stationsnærhedspolitikken, ønsker at 
fastholde den nuværende udformning, idet de berørte kommuner forudsætter, at en kommende 
beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 vil give mulighed for at afgrænse stationsnære områder 
omkring letbanestationerne, og at kravet om ekstensivering i de syv erhvervsområder uden for de 
stationsnære områder ophæves. Flere af disse kommuner advarer mod, hvad de kalder ”at udvan-
de princippet” eller at give for mange særregler. Det gælder bl.a. Københavns Kommune, Vest-
egnssamarbejdet (6 kommuner), Herlev, Ballerup og Egedal Kommuner. Udover de mobilitets-, 
trafik-, klima- og miljømæssige effekter af at fastholde den nuværende udformning peges der på, at 
en fastholdelse bidrager til a) at nyttiggøre de store offentlige investeringer i den kollektive trans-
port, b) at skabe sikkerhed for investorerne og c) at skabe en positiv erhvervsudvikling, mens en 
opblødning vil have negative effekter herpå og skabe fare for unødigt pres for nye trafikinvesterin-
ger. Der udtrykkes bekymring for, at princippet om stationsnær lokalisering ”skrider” yderligere, hvis 
der blot åbnes lidt op. Flere kommuner efterlyser omhyggelige konsekvensvurderinger af en evt. 
opblødning i form af særregler og vil gerne inddrages i et evt. analysearbejde. Brøndby Kommune 
bakker op om den nuværende udformning, men anbefaler, at man overvejer at regulere ud fra ”an-
tal arbejdspladser” i stedet for ”antal etagemeter”.  
 
Køge Kommune ønsker særregel med hensyn til størrelse af tilknyttet administration for større logi-
stikvirksomheder med lagerbygninger på mere end 30.000 etagemeter. 
 
De 2 trafikselskaber (Movia og Metroselskabet I/S) peger på, at stationsnær lokalisering – svarende 
til den nuværende udformning – sikrer flest passagerer i den kollektive trafik. Movia fremhæver, at 
”det vil medvirke til at understøtte målsætningerne i de nuværende politiske aftaler om en grøn 
transportpolitik, hvis dette princip [stationsnær lokalisering] fastholdes og gerne styrkes og videre-
udvikles i forbindelse med Fingerplan 2012”. Trafikselskaberne er enige om, at gunstige trafikale 
effekter kun opnås på ”det overordnede banenet og i metroen, som i Fingerplan 2007 er omfattet af 
princippet om stationsnær lokalisering”. 
 
Flere organisationer (DN, DN Fredensborg, Agenda 21 Fredensborg og Arkitektforeningen) ønsker 
en stram stationsnærhedspolitik, hvor der ikke blødes op i forhold til de nuværende regler. Private 
borgere foreslår en fastholdelse med opstramning af afstandskravet til max. 500 m. DI fremhæver, 
at baneinvesteringer skaber udviklingspotentialer, og at mange virksomheder med fordel i langt 
højere grad kan placeres i bycenterområder, mens et erhvervsnetværk i Helsingør ønsker, at en 
række lokale nærbanestationer bliver omfattet af princippet om stationsnær lokalisering, ligesom 
der foreslås mulighed for byudvikling i et bælte omkring nærbanerne. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen har noteret sig, at der den 29. juni 2011 blev indgået en samarbejdsaf-
tale mellem transportministeren, regionsrådsformanden og borgmestrene for de berørte kommuner 
om en letbane i Ring 3. Det skaber nye udviklingsperspektiver langs letbanen med nye stationsnæ-
re byggemuligheder.  
 
Den ny bane København – Ringsted skaber nye udviklingsmuligheder ved den ny station Køge 
Nord og ved den ny søsterstation Ølsemagle på S-banen. Træffes der i forbindelse med beslutnin-
gen om et nyt regionshospital ved Hillerød beslutning om en ny station på S-banen syd for Hillerød, 
åbner det også op for nye stationsnære byggemuligheder. 
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Naturstyrelsen har noteret sig, at flere kommuner ønsker særregler for konkrete lokaliteter i deres 
kommune. Ved vurderingen af de konkrete ønsker vil indgå: 1) de overordnede principper i planlo-
ven, 2) de stationsnære byggemuligheder i den pågældende kommune, 3) den trafikale betjening af 
lokaliteten samt 4) præcedens i forhold til særregler for yderligere lokaliteter. Endvidere har Natur-
styrelsen noteret, at flere høringssvar lægger vægt på at fastholde den nuværende udformning og 
dermed sikre trafikale effekter og investeringssikkerhed. Der findes allerede betydelige stationsnæ-
re byggemuligheder, og der bygges i gennemsnit årligt kun 10 større kontorbygninger uden Køben-
havns Kommune. 
 
Miljøvurderingen, som ledsager Forslag til Fingerplan 2012, vil indeholde en samlet vurdering af de 
eventuelle ændringer af stationsnærhedspolitikken og eventuelle nye særregler, som indgår i for-
slaget, således som flere kommuner og andre berørte har efterlyst. 
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3. Erhvervsudvikling og lokalisering 
 
Erhverv generelt 
Debatoplægget spørger 

• Matcher planlægningen erhvervenes fremtidige behov? 
• Giver erhvervsplanlægningen investorerne den fornødne investeringssikkerhed? 

 
Mange høringssvar omhandler spørgsmål om vækst og udvikling, hvilket i høj grad berører er-
hvervsudvikling. Disse høringssvar behandles i afsnit 0 Overordnede forhold. Enkelte høringssvar 
omhandler ønsker om nyudlæg af arealer til erhvervsformål. Disse høringssvar behandles i afsnit 2 
Byomdannelse og ny byudvikling.    
 
Gribskov Kommune anfører, at landområdet i hovedstadsområdet er under pres, og at landbruget 
derfor er underlagt mange andre arealinteresser. Kommunen ser gerne, at Fingerplanen medvirker 
til at understøtte landbrugets bevægelse mod et bæredygtigt multifunktionelt erhverv som forvalter 
landområdet og producerer fødevarer og energi. Kommunen finder ikke, at den særlige udvikling af 
landbrugserhvervet i hovedstadsområdet understøttes af planlov, landbrugslov, landdistriktspolitik 
mv. Gribskov Kommuner efterlyser endvidere større fokus på de små og mellemstore erhverv samt 
fiskeri- og turismeerhvervene. 
 
DI savner fokus på Ørestaden som lokaliseringsområde for service og kontorer foruden til beboel-
se. Københavns Lufthavns betydning for transportmønstre og placering af erhvervsarealer bør ind-
tænkes synligt i Fingerplan 2012. DI fastslår, at der generelt er behov for en revision i opfattelsen 
af, hvor erhverv bør placeres, idet mange virksomheder med fordel i langt højere grad kan placeres 
i bycenterområder. DI peger desuden på, at der ved udvikling af Ørestad, Nordhavn og andre om-
dannelser af eksisterende erhvervsområder omkring København bør indtænkes servicevirksomhe-
der, småerhverv, handel og håndværk, som indgår i ”fødekæden” af erhverv, som understøtter og 
servicerer byområdet.  
 
Dansk Byplanlaboratorium anfører, at Fingerplanen med fordel kunne indeholde en mere detaljeret 
erhvervsplanlægning, som sammentænker investeringssikkerhed for erhvervslivet med spørgsmå-
let om gode transportmuligheder og dermed høj mobilitet. Investeringerne i infrastruktur bør udnyt-
tes ved lokaliseringen af erhverv. 
 
Kildedalens Grundejerforening advarer af miljømæssige hensyn mod at blande erhvervs- og bolig-
områder, mens en borger advarer mod at lade erhvervslokaliseringen ske alene på kommunalt an-
svar, som efter borgerens vurdering vil betyde ulige og uhensigtsmæssig konkurrence, om at få fat i 
de arealer, der er flest penge i. Endelig peger en anden borger på, at der ikke er behov for udlæg af 
nye erhvervsarealer. Der bør satses på omdannelse og fortætning. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen har særligt noteret sig 1) synspunktet om, at stadig flere erhverv er 
byintegrerbare og kan samlokaliseres med andre byfunktioner, 2) ønsket om opmærksomhed på 
lufthavnens særlige betydning for erhvervsudvikling, 3) ønsket om opmærksomhed på småerhverv 
og håndværk i byomdannelsen og byudviklingen samt 4) ønsket om fokus på såvel investeringssik-
kerhed som mobilitet. 
 
Naturstyrelsen vil - som det fremgår under afsnit 2 om Byomdannelse og ny byudvikling - tage initi-
ativ til dialog om udviklingsstrategier for ”det øvrige hovedstadsområde” og landområderne. 
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Motorvejsnære arealer 
Debatoplægget spørger 

• Bør udvalgte erhvervsområder nær motorvejsnettet forbeholdes distributions- og trans-
porterhvervene? 

• Bør udpegningen af disse områder ske i den kommende revision af Fingerplanen? 
 
14 kommuner har haft bemærkninger til forslaget om, at udvalgte erhvervsområder nær motorvejs-
nettet forbeholdes distributions- og transporterhverv.  
 
Allerød og Hillerød Kommuner foreslår, at konkret angivne motorvejsnære områder uden for den 
nuværende afgrænsning af byområderne og byfingrene kan forbeholdes distributions- og trans-
porterhverv, Køge Kommune foreslår tilsvarende for såvel nyudlæg som eksisterende erhvervsom-
råder, herunder eksisterende udpegninger til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, mens 
Ishøj Kommune peger på, at et areal, som Transportkorridorudvalget foreslår udtaget af transport-
korridorerne, kan indgå i en udpegning.  
 
Fire kommuner (Brøndby, Fredensborg, Greve, Høje Taastrup) mener ikke, at det er statens opga-
ve at udpege lokaliteter eksklusivt til transporterhverv.  
 
Solrød Kommune mener ikke, at de motorvejsnære arealer skal forbeholdes transportvirksomhe-
der, idet andre planmæssige begrundelser skal kunne muliggøre en motorvejsnær beliggenhed.  
 
Endelig mener Tårnby Kommune, at lufthavnsnære områder også burde forbeholdes distribution og 
transportvirksomheder. Det samme mener Københavns Kommune, som desuden vil udvide begre-
bet til at gælde erhverv orienteret mod skibsfart. 
 
Ballerup Kommune har forståelse for behovet for udpegning af transportcentre, men giver udtryk 
for, at der ikke i kommunen er plads til et sådant center.  
 
DI peger på en kommende Ring 5 forbindelse som mulighed for at placere transporterhverv. 
 
DN mener, at der er fint med transportvirksomhedsreservationer i erhvervsområder langs motorve-
je, i det omfang det gælder allerede udlagte erhvervsområder. DN mener også, at der er behov for 
ny regulering, hvis man vil sikre, at områderne kun anvendes til transportvirksomheder. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen finder, at gode velbeliggende motorvejsnære arealer er en knap res-
source, og at udvalgte, allerede udlagte erhvervsområder derfor bør forbeholdes distributions- og 
transporterhverv. De anførte synspunkter vil indgå i de videre overvejelser om, hvordan Fingerplan 
2012 kan bidrage hertil. 
 
Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
Debatoplægget spørger 

• Er der tilstrækkeligt med arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav? 
• Bør de nuværende 11 områder fortsat fastlægges til virksomheder med særlige beliggen-

hedskrav? 
• Kan nye arealer blandt de eksisterende erhvervsområder fastlægges til virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav 
 
Fire kommuner (Halsnæs, Hvidovre, Høje-Taatrup, København) samt Vestsamarbejdet og Dong 
har bemærkninger til temaet om arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
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Der opfordres generelt til en analyse af behovet for disse arealer. Mange af de udlagte arealer er 
brugt til andre virksomheder og miljøbelastningerne fra erhverv er generelt blevet mindre. Køben-
havns Kommune og Vestegnssamarbejdet gør opmærksom på, at virksomheder med særlige be-
liggenhedskrav udgør en meget lille del af hovedstadens erhverv, og at der bør ske reduktioner i 
arealudlæggene til denne type virksomheder. Hvidovre og Københavns Kommuner samt Vest-
egnssamarbejdet peger på, at der er et behov for en revision af arealerne i lyset af ovenstående. 
 
Høje Taastrup Kommune ønsker en mindre justering af arealet ved Hedehusene, således at græn-
sen følger matrikelskel.  Hvidovre ønsker en revision af udlægget på Avedøre Holme.  
Både Høje Taastrup og Hvidovre Kommuner ønsker mulighed for zonering af arealer til virksomhe-
der med særlige beliggenhedskrav. DONG Energy gør opmærksom på arealerne omkring Avedø-
reværket, hvor der bl.a. er udlagt et areal til en gaskompresserstation, hvor DONG ønsker, at re-
servationen revideres under hensyn til den teknologiske udvikling og mulighederne for at anvende 
arealerne omkring værket. 
 
Halsnæs Kommune gør opmærksom på, at kommunen ikke ønsker udlæg af arealer til virksomhe-
der med særlige beliggenhedskrav. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen finder, at der trods relativt få nyetablerede virksomheder også fremover 
bør være et passende udbud af arealer i hovedstadsområdet til virksomheder med særlige belig-
genhedskrav. Naturstyrelsen er opmærksom på, at flere af de udpegede områder benyttes til andre 
typer af virksomheder. Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med Forslag til Fingerplan 
2012, herunder de fremsatte forslag om zonering. 
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4. Øvrige emner 
 
Regionshospitaler 
Debatoplægget nævner planerne om et nyt regionshospital ved Hillerød og om større udvidelser af 
eksisterende hospitaler i hovedstadsområdet. 
 
I alt 6 kommuner, Region Hovedstaden og 3 organisationer har indsendt høringssvar med be-
mærkninger om hospitalsbyggeri. 
 
Flere svar lægger stor vægt på trafikbetjening af et nyt regionshospital ved Hillerød og peger på 
fordelen ved en koordinering af investeringer i et nyt hospital og etablering af trafikal infrastruktur i 
en ringforbindelse gennem Nordsjælland. Allerød Kommune foreslår således, at transportkorridoren 
flyttes, så den passerer hospitalsplaceringen ved Hillerød. Halsnæs og Fredensborg kommuner 
peger på vigtigheden af trafikal tilgængelighed til det nye sygehus og belysning af de trafikale kon-
sekvenser. Hillerød Kommune ønsker mulighed for at planlægge og fremme etableringen af et re-
gionshospital inden for en afstand af 2 km fra S-banen. DN, Akademisk Arkitektforening, DN Fre-
densborg og Agenda 21 i Fredensborg samt 1 privat ønsker, at hospitalet får en stationsnær place-
ring. 1 privat ønsker ikke et regionshospital placeret ved Overdrevsvej. 
 
Hvidovre og Glostrup Kommuner ønsker mulighed for udvidelser af henholdsvis Hvidovre og Glo-
strup hospital, som begge ligger uden for stationsnære kerneområder. 
 
Friluftsrådet peger på, at der bør reserveres grønne områder omkring den nye hospitalsbebyggel-
se, da det vil have en helbredsfremmende effekt. 
 
Kommentar: Forslag til Fingerplan 2012 vil sikre mulighed for udvidelser af de eksisterende store 
regionshospitaler, som er lokaliseret og planlagt, før stationsnærhedsprincippet var indarbejdet i 
den overordnede planlægning. Forslaget vil endvidere omfatte det overordnede plangrundlag for et 
nyt regionshospital ved Hillerød. 
 
De overordnede trafikale forhold i forbindelse med et nyt regionshospital ved Hillerød og en evt. 
Ring 5 indgår i Transportministeriets strategiske analyser af de langsigtede trafikale udbygningsmu-
ligheder i hovedstadsområdet. Analyserne afsluttes i 2013.  
 
Fingerplanen kan ikke regulere den detaljerede planlægning af regionshospitalernes omgivelser. 
Det er imidlertid forhold, som kan behandles i kommune- og lokalplanlægningen og selve bygge-
projektet.     
 
Transportkorridorerne 
Debatoplægget omtaler udvalgsarbejdet om transportkorridorerne, som nu er afsluttet. Udvalgets 
rapport anbefaler en række lokale justeringer af arealreservationen i forbindelse med revisionen af 
Fingerplanen. De 18 kommuner med arealer i transportkorridorerne har været hørt om deres syns-
punkter i dialog med blandt andet en interviewrunde og møder i Transportministeriet undervejs i 
udvalgsarbejdet.  
 
I alt 14 kommuner og 6 organisationer har bemærkninger om transportkorridorerne. 11 ud af de 18 
kommuner med arealer i transportkorridorer har sendt bemærkninger.  
 
6 kommuner fremfører ønsker om justering af transportkorridorerne. Fredensborg og Ishøj kommu-
ner anfører ønske om byudvikling som begrundelse. For Ishøj Kommunes vedkommende har 
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transportkorridorudvalget anbefalet en reduktion af transportkorridoren i Den Grønne Kile, hvor der 
ikke er taget stilling til byudvikling.  
 
4 kommuner samt organisationen Copenhagen Climate Network ønsker mere gennemgribende 
ændringer af transportkorridorerne. Allerød Kommune ønsker reservationen flyttet til Overdrevsvej, 
hvor det nye regionshospital placeres. Greve og Solrød Kommuner ønsker reservationen flyttet ind 
til den eksisterende Køge Bugt Motorvej og den nye bane København-Ringsted. Endelig ønsker 
Roskilde Kommune reservationen flyttet betydeligt længere mod syd. DN og Farum Naturparks 
Venner ønsker ikke en motorvej i Ring 5. Gladsaxe og Høje-Tåstrup kommuner ønsker derimod, at 
reservationen fastholdes.   
 
Furesø og Hørsholm Kommuner samt DN, Friluftsrådet og Farum Naturparks Venner gør opmærk-
som på, at der bør tages hensyn til værdifulde naturområder ved anlæg af infrastruktur i transport-
korridorerne. 
 
Høje Tåstrup Kommune ønsker en dialog om Vasby grusgravsområde, som er fastlagt til grøn kile i 
Fingerplanen og ønskes anvendt til rekreative formål. En del af området er omfattet af transportkor-
ridoren. Vallensbæk ønsker en dialog om den rekreative anvendelse af kommunens del af Den 
Grønne Kile. 
     
Akademisk Arkitektforening ønsker mere intensiv information til grundejerne om reservationen, evt. 
ved deklaration på hver ejendom. 
 
Kommentar: En stillingtagen til evt. byudvikling på arealer, der ophæves som transportkorridor, vil 
ske i overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger til revision af Fingerplanen.  
 
Ingen af de fremførte ønsker om gennemgribende ændringer indgår i udvalgets anbefalinger. Der 
kan ikke tages stilling til ønskerne på nuværende tidspunkt, da Transportministeriets strategiske 
analyser af de langsigtede trafikale udbygningsmuligheder i hovedstadsområdet først afsluttes i 
2013. 
 
Bevaring og beskyttelse af værdifulde naturområder og landskaber i forbindelse med konkrete stør-
re infrastrukturanlæg varetages gennem miljøvurderinger og den fremtidige planlægning.   
Udnyttelsen af området ved Vasby og Den Grønne Kile til rekreative formål er i overensstemmelse 
med Fingerplanen. Der gennemføres en dialog med de to kommuner i forbindelse med udarbejdel-
sen af forslag til Fingerplan 2012.   
 
Udvalget anbefaler bedre information via Miljøministeriets officielle elektroniske informationssyste-
mer i første omgang Naturstyrelsens hjemmeside og senere PlansystemDK, når kommunerne har 
indberettet de nødvendige oplysninger. PlansystemDK bruges allerede af grundejere og ejendoms-
handlere til information om lokalplaner, idet den hidtidige tinglysning er bortfaldet.  
 
Støjkonsekvensområder ved lufthavne 
I alt 5 kommuner har høringssvar, der omhandler støjkonsekvensområder ved lufthavnene i Ka-
strup og Roskilde.  
 
4 kommuner (Dragør, Greve, Roskilde og Solrød) ønsker, at støjkonsekvensområderne ændres, 
hovedsageligt fordi de begrænser udviklingsmulighederne i de respektive kommuner. Tårnby 
Kommune ønsker mulighed for at udlægge ny byzone til ikke-støjfølsom arealanvendelse, fx stø-
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jende erhverv, inden for restriktionsområdet, som er angivet i Fingerplanen og det tidligere støjdi-
rektiv for Københavns Lufthavn, Kastrup.  
 
Greve Kommune peger på, at nye beregninger viser, at selv med en mindre udvidelse af flytrafik-
ken i Københavns Lufthavn, Roskilde reduceres støjkonsekvensområdet. Det nugældende restrik-
tions- og støjkonsekvensområde hindrer byudvikling ved Tune. Roskilde Kommune anfører, at re-
striktions- og støjkonsekvensområdet hindrer både byudvikling, friluftsanlæg og rekreative overnat-
ningsanlæg. Endelig ønsker Solrød Kommune en korrekt angivelse af støjkonsekvensområdet for 
lufthavnen ved Roskilde. 
 
Kommentar: Generelt kan et støjkonsekvensområde ved en lufthavn ikke ændres uafhængigt af 
lufthavnens miljøgodkendelse, idet området er baseret på den støjbelastning, som lufthavnen er 
godkendt til. En sådan ændring ville kunne hindre lufthavnens mulighed for at udnytte sin miljøgod-
kendelse. 
  
For lufthavnen i Kastrup er det gældende overordnede administrations- og plangrundlag det særli-
ge støjdirektiv (cirkulære nr. 56 af 30. april 1997 ”Udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup 
samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra tra-
fikken på lufthavnen”). Direktivets bygge- og anvendelsesbestemmelser er optaget i Fingerplanen, 
og der er fastlagt et restriktionsområde, hvor der blandt andet ikke må udlægges yderligere byzone. 
Lufthavnens miljøgodkendelse fra 1997 er under revurdering, blandt andet med hensyn til støj. 
Flyaktiviteten i lufthavnen i Kastrup svarer i dag til den støjbelastning, som lufthavnen er miljøgod-
kendt til, og som restriktionsområdet angiver. På nuværende tidspunkt er der ikke miljø- eller plan-
mæssigt grundlag for at ændre området med restriktioner for arealanvendelse og bebyggelse ved 
Kastrup lufthavn. Evt. ændring af restriktionsområdet og dets bestemmelser kan kun ske gennem 
et nyt landsplandirektiv i forbindelse med en ny miljøgodkendelse, der ændrer støjbilledet omkring 
lufthavnen  
 
For lufthavnen ved Roskilde er det gældende overordnede administrations- og plangrundlag ret-
ningslinjer i Regionplan 2005, idet en afgørelse i Naturklagenævnet betyder, at regler for og af-
grænsning af støjkonsekvensområder ved lufthavnen i Fingerplan 2007 ikke længere er korrekt.  
Fingerplanens ukorrekte angivelse er baseret på det forslag til regionplantillæg med tilhørende 
VVM-vurdering for lufthavnen, som Naturklagenævnet kendte ugyldigt på grund af en procedurefejl, 
Naturstyrelsen vil drøfte støjkonsekvensområdets afgrænsning med Trafikstyrelsen. 
 
Detailhandel 
I alt 5 kommuner har i deres høringssvar bemærkninger vedr. reglerne for detailhandel i hoved-
stadsområdet. 
 
Frederikssund Kommune ønsker, at Fingerplanen skal sikre, at der kan etableres store udvalgsva-
rebutikker i hovedstadens vigtigste detailhandelscentre, herunder Frederikssund.  
 
Gribskov Kommune ønsker samme detailhandelsregler for kommunerne uden for Fingerbyen, som 
kommunerne uden for hovedstadsområdet har. 
 
Hillerød Kommune peger på de nye muligheder for at planlægge for store udvalgsvarebutikker og 
opfordrer ministeren til at indarbejde de seneste lovændringer på detailhandelsområdet, så kom-
munerne i hovedstadsområdet får de samme mulighed som kommunerne i resten af landet.  
 

 27



   

Køge Kommune fremhæver, at muligheden for at planlægge for store udvalgsvarebutikker i køb-
stæderne bør indgå i revisionen af fingerplanen. 
 
Roskilde Kommune foreslår, at det nuværende landsplandirektiv for detailhandel indarbejdes i Fin-
gerplanen, og at det i den forbindelse bliver muligt for kommunen selv at fastsætte størrelser på 
bydelscentre i byer på lige fod med kommuner i det indre storbyområde og i byer, der har over 
40.000 indbyggere i resten af landet. 
 
Greve Kommune ønsker mulighed for at etablere et aflastningsområde ved [Greve Centervej].  
 
Kommentar: De ændrede bestemmelser om planlægning for store udvalgsvarebutikker gælder ikke 
for hovedstadsområdet, medmindre de implementeres ved ændring af landsplandirektivet for de-
tailhandel i hovedstadsområdet. Det har været normen, at der i hovedtræk er parallelitet mellem 
reglerne i og uden for hovedstadsområdet, og det har også i forbindelse med den seneste lovænd-
ring været stillet i udsigt, at landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet ville blive revi-
deret med henblik på implementering af tilsvarende bestemmelser, som nu er gældende i resten af 
landet. En eventuel ændring af det landsplandirektivet for detailhandel bør afvente en eventuel re-
vision af planloven på detailhandelsområdet, hvor tilbagerulning af de ændrede regler om detail-
handelsplanlægning uden for hovedstadsområdet er i spil. Revisionen af Fingerplanen ventes der-
for ikke at omhandle detailhandel. 
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4. Særlige markeringer 
  
Trafikanlæg og trafikale forhold 
Et af hovedformålene med Fingerplanen er at sikre en overordnet koordinering mellem byudvikling 
og den trafikale infrastruktur. Så selvom stillingtagen til nye trafikanlæg ikke er emne for Finger-
planrevisionen, omhandler mange høringssvar naturligt nok ønsker om - eller syn på - konkrete 
infrastrukturanlæg, og indeholder synspunkter om trafikale forhold. Det gælder således ¾ af hø-
ringssvarene fra kommunerne. De to regioner er ligeledes optaget af spørgsmålene om mobilitet 
internt i området og eksternt i forhold til resten af landet og resten af verden.  
 
Når det gælder vejanlæg er flere høringssvar optaget af udbygningen af Ring 4 og Ring 5, idet der 
er forskelligt rettede synspunkter på sidstnævnte. Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og 
Hillerødmotorvejen optager ligeledes flere høringssvar, ligesom en række mere lokalt orienterede 
vejanlæg nævnes. Generelt synes en udbygning af den kollektive trafik at fylde mest i høringssva-
rene. Flere kommuner har konkrete ønsker til nye stationer, som afgørende for ny byudvikling eller 
byomdannelse (Allerød, Brøndby, Dragør, Frederikssund, Greve, Hillerød, Roskilde og Solrød). 
Timing af trafikanlæggene nævnes som en vigtig faktor i forhold til byudvikling. Flere høringssvar 
omhandler udbygning med letbane i Ring 3 – og mulige forlængelser og udbygninger (Ballerup, 
Brøndby, Høje-Taastrup, Hørsholm, Rudersdal, Rødovre, Ring 3-kommunerne). Hertil kommer 
synspunkter på forlængelser eller omlægninger af eksisterende banestrækninger (Dragør, Grib-
skov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Stevns). Region Sjælland peger på højhastighedstog fra 
Lufthavnen, og fremhæver Lufthavnen som fokuspunkt for international tilgængelighed. Parkér og 
rejs-anlæg ved stationer omtales af et par kommuner (Køge, Roskilde, Stevns). Der er kommuner, 
som peger på trafikstøj som et væsentligt miljøproblem (Gentofte, Lyngby-Taarbæk). Flere hø-
ringssvar henviser til det Øresundsregionale Interreg-finansierede IBU-projekt.   
 
Kommentar. For mange kommuner er statslig stillingtagen til ny trafikal infrastruktur afgørende for 
udviklingsmuligheder, herunder i form af ny byudvikling. Omvendt kan byudviklingspotentialer i rela-
tion til ny trafikal infrastruktur være afgørende for stillingtagen til ny trafikal infrastruktur. Transport-
ministeriet gennemfører - som led i den brede politiske aftale fra januar 2009 om ”En grøn trans-
portpolitik” – frem til 2013 strategiske analyser af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet. 
De strategiske analyser drøftes mellem partierne bag trafikaftalen. Naturstyrelsens oversigt over 
høringssvarenes syn på trafikal infrastruktur og trafikale forhold sendes til Transportministeriet 
sammen med høringssvarene. 
  
 
Ønsker om møder og dialogprojekter 
Debatoplægget er en invitation til forudgående dialog mellem Naturstyrelsen og berørte parter in-
den miljøministeren udarbejder et Forslag til Fingerplan 2012.  
 
Flere høringssvar indeholder ønsker om yderligere dialog om høringssvaret eller særlige emner i 
høringssvaret inden udarbejdelser af forslaget. De gælder flere kommuner og enkelte organisatio-
ner.  
 
Hertil kommer at flere kommuner markerer interesse for at indgå i dialog, arbejdsgrupper eller dia-
logprojekter om specifikke emner, som ikke forudsætter afklaring i forbindelse med den aktuelle 
Fingerplanrevision, men har relevans på lidt længere sigt. 
 
Kommentar: Naturstyrelsen har haft drøftelser med kommuner og andre interesserede, som har 
udtrykt ønske om nærmere drøftelse af høringssvarene. I forbindelse med Forslag til Fingerplan 
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2012 vil der blive taget stilling til, hvilke arbejdsgrupper og dialogprojekter Naturstyrelsen vil tage 
initiativ til.  
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