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Sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne af Fingerplan 2013 
med overvågningsprogram.  
 

Fingerplan 2013, Landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, er omfattet 

af ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” Lovbekendtgørelse nr. 936 af 

24/09/2009 med senere ændringer (miljøvurderingsloven), som skal sikre, at der 

foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således foretaget en miljøvurdering af 

forslaget til landsplandirektivet i forbindelse med udarbejdelse af planen. 

Nærværende sammenfattende miljøredegørelse, der er udarbejdet i forbindelse med 

offentliggørelse af den endelige plan (landsplandirektiv), er ligeledes forudsat i 

miljøvurderingsloven.  
 

Overordnet skal Fingerplanen sikre, at den kommunale planlægning i 

hovedstadsområdet bliver udført på grundlag af en vurdering af udviklingen i 

området som helhed, og at hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur 

videreføres. Det vil sige, at udviklingen (regional byvækst) skal ske i håndfladen og i 

fingrene, mens de grønne kiler skal friholdes for byvækst. Byæksten i resten af 

hovedstadsområdet uden for Fingerbyen begrænses til, hvad der kan betegnes som 

byvækst af lokal karakter. Ved at prioritere at byudvikling sker i håndfladen og 

byfingrene, søges transporten og især bilkørslen reduceret. 

Stationsnærhedsprincippet skal yderligere fremme brugen af kollektiv transport.  

 

Fingerplan 2013 er en revision af udvalgte emner i Fingerplan 2007, og store dele af 

planen er uændret i forhold til Fingerplan 2007.  Følgende emner er nye eller 

revideret i forhold til Fingerplan 2007: 

 

 De grønne kiler kan fremover anvendes aktivt til klimatilpasning, når det 

samtidig i videst mulig omfang styrker kilernes rekreative funktion 

 Udpegning af grønne bykiler af regional betydning i det indre storbyområde 

 Udpegning af et principielt overordnet regionalt rekreativt stinet  

 Udpegning af et principielt overordnet regionalt cykelstinet til daglig 

transport mellem hjem og arbejde  

 En principiel forlængelse af de grønne kiler lang Køge- og Roskildefingeren, 

hvis endelige afgrænsning først vil ske i et efterfølgende landsplandirektiv  

 Invitation til 3 projektsamarbejder med berørte kommuner om nye grønne 

bykiler og nye grønne kiler, evt. med rejsning af bynær skov 

 Nye byudviklingsmuligheder langs Ring 3, når der træffes beslutning om en 

evt. letbane i Ring 3.  
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 Transport- og distributionserhverv tilbydes attraktive muligheder for 

placering nær motorvejsnettet ved portene til hovedstadsområdet i syd, vest 

og nord. 

 En ny forsker- og erhvervspark for cleantech ved DTU Risø  

 Regionshospitalerne sikres udvidelsesmuligheder 

 Arealreservationerne til transportkorridorer fastholdes, men justeres i 

overensstemmelse med Transportkorridorudvalgets anbefalinger. 

 

Fingerplanen er en rammeplan og Miljøvurderingen kan kun i begrænset omfang 

kvantificere planens miljøpåvirkninger. En kvantificering vil først kunne ske i 

efterfølgende kommune- og lokalplaner eller i forbindelse med planlægningen af de 

konkrete by- og infrastrukturanlæg. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom 

på, at den af Miljøministeriets foretagne miljøvurdering ikke efterfølgende frikender 

de ansvarlige kommunale myndigheder for at miljøvurdere kommune- og 

lokalplaner. Ej heller fritages statslige og kommunale myndigheder for at 

miljøvurdere de trafik- og energianlæg, der er fastlagt arealreservationer til i 

Fingerplan 2013.  

 

Forslag til Fingerplan 2013 med miljøvurdering af forslaget blev sendt i offentlig 

høring fra 19. april til 14. juni 2013. Naturstyrelsen har modtaget 92 høringssvar fra 

kommunerne i Hovedstadsområdet, interesseorganisationer, foreninger, 

virksomheder og borgere. Høringsnotatet offentliggøres sammen med Fingerplanen 

som et selvstændigt dokument.  

 

Den sammenfattende redegørelse indeholder en 1) begrundelse for det valgte 

alternativ, 2) miljøhensyn og 3) et overvågningsprogram. 
 
1. Begrundelse for det valgte alternativ  

Fingerplan 2013 er en revision af Fingerplan 2007. Revisionen har fokuseret på de 

emner, der blev uændret overført fra Regionplan 2005 til Fingerplan 2007, dvs. de 

grønne kiler og erhvervslokalisering. Desuden er der sket nødvendige ændringer som 

følge af den generelle samfundsudvikling, såsom beslutningen om letbanen i Ring 3, 

nye regionshospitaler, udbygningen af Københavns Nordhavn, lokalisering af Risø 

Forskerpark, justering af transportkorridoren som følge af Transportudvalgets 

konklusioner i 2011 og endelig mindre justering af de grønne kiler og byområdet. 

 

Som noget nyt introducerer Fingerplan 2013 muligheden for klimatilpasning i de 

grønne kiler, nye grønne bykiler i de centrale dele af hovedstadsområdet, forlængelse 

af de eksisterende grønne kiler langs Køge- og Roskildefingeren, et regionalt og 

rekreativt overordnet stinet, der binder de grønne kiler sammen, og endelig en 

udpegning af arealer til transport- og distributionserhverv. 

 

Miljøpåvirkninger af Fingerplan 2013 skal findes for de områder, hvor Fingerplan 

2013 afviger fra Fingerplan 2007, der udgør 0-alternativet.  

 

I forbindelse med høringen af Forslag til Fingerplan 2013 har Naturstyrelsen 

modtaget bemærkninger og forslag til miljøspørgsmål, som knytter sig til de 

planforhold, der adskiller Fingerplan 2013 fra Fingerplan 2007, som er reflekteret i 

høringsnotatet, men også til forhold, der ikke er ændret 2013 eller blot er en 

videregivelse af arealreservationer fra andre statsinstitutioner, såsom 

energiforsynings- og trafikanlæg. Det gælder for mange af bemærkningerne, at de 

handler om konkrete og specifikke forhold, som ligger uden for rammerne af 

Fingerplan 2013. De miljømæssige aspekter af de nævnte forhold sikres i vid 
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udstrækning gennem anden lovgivning eller andre paragraffer i planloven ved f.eks. 

kommune- og lokalplanlægning.   

 
 
2. Konkrete miljøforhold  

Fingerplan 2013 har fokus på de grønne elementer i planen og erhvervslokalisering, 

hvilket er relativt få ændringer i forhold til Fingerplan 2007.   

 

Høringen af forslag til Fingerplan 2013 gav ikke anledninger til væsentlige ændringer 

af planen blot mindre justeringer, hvorfor vurderingen af de konkrete miljøforhold 

stort set ikke afviger fra miljøvurderingen af forslag til Fingerplan 2013. 

 

I høringssvarerne blev der peget på, at vurderingen af ressourceforbrug/ 

arealforbrug, klimatilpasning og biodiversitet ikke giver et brugbart billede af planens 

konsekvenser. Desuden peges på, at Miljøvurderingen mangler en 

konsekvensvurdering af støj og luftforurening, som følge af Fingerplan 2013. Dette 

behandles under de enkelte nye emner  

 

Den indledende afgrænsningsrapport fastlagde, at Miljøvurderingen skal omfatte A) 

planens strategiske fokus set i forhold til relevante nationale målsætninger og B) 

vurdere de miljøfaktorer, der er identificeret som områder, hvor der kan være 

sandsynlighed for væsentlige miljøområder. Miljøfaktorerne er: 

 

 Natur og biologisk mangfoldighed (biodiversitet) 

 Vand og grundvand 

 Arealanvendelse, landskab og kulturarv 

 Trafikbelastning, luft, støj og klima 

 Befolkning og menneskers sundhed 

  

A) Der er fortsat ikke væsentlig uoverensstemmelser mellem Fingerplan 2013 og 

relevante nationale målsætninger. 

  

B) Ændringer der vurderes at kunne have væsentlige indvirkninger på miljøet 

 

Klimatilpasning i de grønne kiler kan have positive og negative konsekvenser, dog er 

formuleringen i bemærkningerne ændret på baggrund af høringssvar, så det ikke 

længere er et krav at natur og rekreative forhold forbedres, men de skal som 

udgangspunkt forbedres og må ikke forringes. Det vurderes, at sandsynligheden for 

at det kan have negative konsekvenser for natur og biodiversitet er marginalt større 

end ved forslaget. 

 

Grønne bykiler er eksisterende grønne områder og parker, hvorfor der ikke 

umiddelbart kan forventes en miljøeffekt af udpegningen.   

 

Forlængelse af de grønne kiler langs Køge- og Roskildefingeren, er ikke ændret og 

forlængelserne vil fortsat forventes at medvirke til at sikre natur og biodiversitet, 

sammenhæng mellem naturområder samt sikre mod byudvikling uden for 

Fingerbyafgrænsningen. Endelig vil skovrejsning beskytte grundvandet og har en 

rekreativ værdi og positive sundhedseffekter. Enkelte høringssvar har påpeget, at 

eventuel skovrejsning i kilen langs Køgefingeren vil have en negativ effekt på de åbne 

landskaber i den nye grønne kile. Indhold og afgrænsning af de nye grønne kiler skal 

ske i samarbejde med de berørte kommuner, og her kan der tages højde for 

synspunktet om skovrejsning.    
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Stationærhedsprincippet er ikke ændret, dog betyder lokaliseringen af Risø Forsker 

at stationsnærhedsprincippet CO2 besparende effekt reduceres lidt (ca. 3.700t) i 

forhold til reduktionen på 100.000. t i Fingerplan 2007. Roskilde Kommune vil 

gennemføre mobility management, der skal søge at sikre en CO2 besparelse svarende 

til Fingerplan 2007. Flere kommuner har ønsket, at stationsnærhedsprincippet 

ændres, så også lokalbanestationer inden for Fingerbyen får mulighed for 

stationsnære byggemuligheder. Medtages lokalbanestationerne reduceres CO2 

effekten yderligere, og derfor er det fortsat kun stationer på det overordnede 

regionale banenet, som er omfattet af stationsnærhedsprincippet.  

 

Biltransport 

Stationsnærhedsprincippet flytter transport fra personbiler til kollektiv transport, 

hvilket som udgangspunkt kan indebære en reduktion af både støj og luftforurening, 

dog afhængigt af lokale forhold. Da det ikke er muligt at konkretisere og kvantificere 

støj og luftforureningseffekterne af stationsnærhedsprincippet har miljøvurderingen, 

hverken til 2007 eller 2013 forholdt sig til luft og støj i forhold til ændret 

biltransportarbejde.  

 

Arealreservationer 

Planloven giver alene mulighed for at foretage arealreservationer for beliggenheden 

af større fremtidige infrastrukturanlæg, mens beslutninger om realisering træffes ud 

fra regeringens investeringsplaner og trafik- og energilovgivning. 

Arealreservationerne sikrer, at fremtidige infrastrukturanlæg kan anlægges uden at 

komme i konflikt med den kommunale planlægning. Reservationerne indebærer en 

mulighed men ikke en pligt til udnyttelse, hvis det f.eks. ved nærmere undersøgelser 

viser sig, at en anden placering er bedre miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt, 

økonomisk osv.  

 

Der er ved høringen ikke indkommet bemærkninger vedrørende miljøeffekter af 

arealreservationerne til den langsigtede udbygning af byfingrene samt de større 

infrastrukturanlæg. Der kom kun ønsker til nye infrastrukturanlæg, som i meget 

begrænset omfang er efterkommet, hvilket ikke vurderes at give væsentlige 

miljøeffekter.  

 

Byudviklingen 

Siden 2007 er 80% af byudviklingen i hovedstadsområdet sket som byomdannelse, 

hvilket betyder, at arealforbruget i den forløbne periode har været beskedent. 

 

Erhvervslokalisering 
Udpegning til arealer til transporttunge virksomheder og distributionserhverv kan    

bidrage til en reduceret, lokal miljøbelastning i form af støj og forurening fra 

lastbiltransport. Det gælder måske især området i Københavns Nordhavn, der i 

forslaget var udpeget til transporttunge virksomheder, men i den endelige Fingerplan 

2013 fastholdes, som den oprindelige udpegning til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav. 
 
3. Overvågningsprogram for Fingerplan 2013  

Overvågningsprogrammet knyttes til Naturstyrelsens løbende tilsyn med kommune- 

og lokalplaner samt registreringen af udviklingstendenser i hovedstadsområdet, som 

skal ske i forbindelse med ministeriets oplysningspligt overfor kommunerne 

(Planlovens § 5 i, stk. 2) og som grundlag for udarbejdelsen af kommende 

landsplanredegørelser (Planlovens § 2, stk. 3).  

 


