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Erhvervsstyrelsen 

fingerplanrevision@erst.dk 

 

 

 

 Charlottenborg den 21. marts 2019 
 (25.02.11) 

 

Akademiraadets udtalelse om regeringens forslag til Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for ho-
vedstadsområdets planlægning 
 
Akademiraadet finder det særdeles positivt, at regeringen har taget initiativ til en nytænkning af 
den regionale planlægning for hovedstadsområdet, kaldet Fingerplanen. Udviklingen i hoved-
stadsområdet bør altid ses som en helhed.  
 
Fingerplanen har været holdbar og god for regionen i 68 år, en ny plan bør være ligeså solid og 
langtidsholdbar. En del af Fingerplanens holdbarhed er, at det er en stærk form, både i sin helhed 
og i detaljen. Det er nemt at forstå, både for borgere og lokale politikere, hvordan planen skal læ-
ses.  
 
Det er værd at diskutere, hvorfor og hvordan byudviklingen skal koncentreres i regionen. I rege-
ringens oplæg er der meget fokus på Fingerplanens “håndflade” — Københavns og Frederiksberg 
Kommuner. Der ønskes fortætning - herunder høje bygninger. Akademiraadet mener, at dette for-
slag bør kvalificeres og diskuteres.  
 
Det er positivt, at regeringen vil udbygge hovedstadens infrastruktur, og Akademiraadet mener, at 
det er værd at diskutere, hvordan man bedst gør det i forhold til klimabelastning, biosfærebeskyt-
telse og livskvalitet. Dette hænger sammen med den overordnede byudvikling. Begge dele bør ta-
ge udgangspunkt i, at vi fremover må tænke de planmæssige helheder som del af en nødvendig 
klimapolitik, der både nytænker byggeri, energiproduktion og -distribution, klimatilpasning og in-
frastruktur.  
 
Det er positivt, at der skal indgå forskning i byudviklingen. Og Akademiraadet mener, at arkitektur, 
design- og kunstforskning kan spille en væsentlig rolle i den sammenhæng. Der kan kun ske en po-
sitiv udvikling og vækst, hvis der skabes gode rammer for den udvikling. Det kræver forskning og 
udvikling.  
 
Det er positivt, at regeringen har set natur og kultur som en af fire søjler i sin plan. Akademiraadet 
mener, at der er plads til en væsentlig udbygning af denne søjle, i nær sammenhæng med de an-
dre. I fremtidens klimatilpassede samfund vil de grønne kiler og en ny form for planlægning af by- 
områder og boliger være nødvendig. Københavnsområdet vil se helt anderledes ud i fremtiden.  
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Lad os være ligeså fremsynede, som de var i 1940’erne og skabe en ny vision, der på samme måde 
peger frem.  
 
Akademiraadet foreslår, at der afholdes en åben, international idékonkurrence, hvor der opfor-
dres til samarbejde på tværs af kunst- og vidensområder, såvel som arkitektur og planlægning. 
Fingerplanens styrke ligger i, at den er en stærk vision, og Akademiraadet mener, at der er behov 
for den tværfaglige diskussion og visionære tænkning, som en konkurrence kan give.  

 

 

Med venlig hilsen 

Akademiraadet 

 

Milena Bonifacini 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
 
Att: Jeppe Fisker  
E-mail jepfis@erst.dk 
 

 Humlebæk, den 14. marts 2019 
 
 
Vedrørende:  Høring af forslag til Fingerplan 2019  
 

Følgende høringssvar omhandler: Punkt 21 – Forslag der muliggør etablering 
af supercykelstiforbindelse i grøn kile mellem Nivå og Humlebæk. 
 
Høringssvar:  

 
Vi har, som mulig ekspropriationstruet nabo til en eventuel 
supercykelstisforbindelse,  været i tæt kontakt med både administration og 
politisk udvalg i Fredensborg Kommune i august og september 2017. 
 
Baggrunden for at etablere en supercykelsti mellem Nivå og Humlebæk er en 
antagelse om at 1.500 cykellister hver dag vil bruge en sådan forbindelse. Men 
denne antagelse er metodisk ukorrekt. Det har vi gentagne gange har påpeget 
for både forvaltning og politisk udvalg. 
 
De forventede 1.500 cykellister, baserer sig således på cykelpendlingsmønstre 
i København og ikke cykelpendlingsmønstre i Nivå-Humlebæk – den såkaldte 
OTM-model1. 
 
Hvis man korrigerer OTM-modellen for cykelpendlingsmønstre i byer med 
befolkningsantal som i Nivå-Humlebæk reduceres antallet af daglige cykellister 
til 484. Det er67 pct. færre cykellister end antaget af Fredensborg Kommune 2.  
 
Fredensborg Kommunes egen analyse – udarbejdet af Cowi – kommer frem til 
samme konklusion, at 1.500 daglige cykellister i døgnet er højt sat. Og i 
forlængelse heraf at Cowi ikke forventer mange brugere af stien3  
 
Vi ønsker derfor at henlede Erhvervsstyrelsen opmærksomhed på de fejlagtige 
antagelser, der ligger bag behovet for en supercykelsti i den grønne kile 
mellem Nivå og Humlebæk.  
 
Vi vil på den baggrund opfordre styrelsen til at vurdere, hvorvidt behovet for en 
supercykelsti står mål med de skader, som den uundgåeligt vil påføre natur, 
landskab friluftliv mv. i den grønne kile.   
 
På vegne af 28 familier i Bofællesskabet Landsbyen 
 
Bestyrelsesformand Steffen Bjergved    
 

 

                                                      
1 Kilde: Supercykelstier i Hovedstadsområdet – Rutebeskrivelser, Januar 2015.   
2 Beregning pba. DTU’s fakta-ark for cykeltrafik i Danmark, 2014 
3 Sti mellem Nivå og Humlebæk, Cowi 2017. 
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Fingerplanrevision

Fra: Mark Villingshøj Nielsen <MVNN@cowi.com>
Sendt: 20. marts 2019 16:14
Til: Fingerplanrevision
Cc: Erhvervsstyrelsen Postkasse; japo (japo@alleroed.dk); Allerød Kommune; 

annette@bregnebjerggaard.dk; miz (miz@dge.dk); A095887_Mail
Emne: FW: Vedrørende Fingerplan revision, spor 2 - Birkerødgård, Kærhøjgårdsvej 48a, 

3540 Lynge
Vedhæftede filer: Bilag 1 Oversigtskort 1_25000.pdf; Bilag 2 Ansøgt område 1_2000.pdf; Bilag 3 

Grave- og efterbehandlingsplan.pdf; Bilag 4 VVM screening.pdf; Bilag 5 Tilladelse til 
indvinding af grundvand i Birkerødgård Grusgrav.pdf; Bilag 6 Dispensation fra 
lokalplan 332.pdf; Bilag 7 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.pdf; 
Redegørelse af 30. juni 2017.pdf; Anmodning af 18. oktober 2017.pdf; Tilladelse til 
erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Birkerødgård Gru....pdf; Brev af 3. maj 
2018.pdf

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Kategorier: Gul kategori

Erhvervsstyrelsen, 
  
På vegne af Kurt Sørensen, ejeren af ovennævnte Birkerødgård, indgives høringssvar vedrørende 
Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplanen, spor 2. 
  
Vi er blevet opmærksomme på, at Erhvervsstyrelsen agter at meddele Allerød Kommune afslag på en foreslået 
tilpasning af Fingerplanen.  
  
Den foreslåede tilpasning ville muliggøre kommunens planlægning for aktiviteter på Birkerødgård vedrørende 
nedknusning og genanvendelse af byggeaffald, samt drift af jordhotel. Birkerødgård er beliggende på matr. nr. 
26a, Lynge By, Lynge, med adresse Kærhøjgårdsvej 48A, 3540 Lynge.  
  
Fra Birkerødgård indvindes, og vil også i en lang årrække frem, blive indvundet råstoffer. Kopi af 
råstofindvindingstilladelse er fremsendt ved mailen nedenfor men vedhæftes også dette høringssvar i kopi. 
  
Virksomheden er naturligvis ærgerlig over situationen og anmoder høfligst Erhvervsstyrelsen om at genoverveje 
tilpasning af Fingerplanen. Virksomheden er endvidere bekendt med, at Allerød Kommunes byråd den 28. februar 
2019 traf beslutning om at fastholde anmodningen om muliggørelse af de beskrevne aktiviteter på Birkerødgård i 
forbindelse med kommunens samlede høringssvar til Erhvervsstyrelsen om Fingerplanrevisionen. 
  
Virksomhedens detaljerede begrundede anmodning til Allerød Kommune af 30. juni 2017 om at ansøge styrelsen 
om tilpasning af Fingerplanen er vedhæftet til orientering. 
  
Kort opsummeret er det virksomhedens opfattelse at placering af de ansøgte aktiviteter er fornuftige, idet 

  
 Placeringen er trafikalt velbeliggende i forhold til det overordnede vejnet med kort afstand til 

Hillerødmotorvejen 
 Denne type virksomhed placeres mest hensigtsmæssigt i det åbne land, hvor der er stor afstand til 

boligområder, hvilket minimerer gener med støj, tung trafik m.v. 
 Placeringen er ideel placering i et område med øvrige erhvervsvirksomheder. Anlægget ønskes placeret i 

umiddelbar tilknytning til eksisterende råstofgraveområde med tilsvarende aktiviteter med materialeoplag, 
tung trafik m.v. Mod syd findes affaldsanlæg med tilsvarende aktiviteter, mod vest erhvervsområdet 
Vassingerød. Mod nord findes en vognmandsforretning. 

 Placering af produktion af sekundære råstoffer i tilknytning til eksisterende råstofgrav er essentiel i forhold 
til at fremme en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af sekundære råstoffer som erstatning for 
primære råstoffer øges. 
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 Det er vigtigt at kunne fremstille og udlevere sekundære råstoffer og muldjord i tilknytning til primære 
råstoffer, da det er de samme kunder, som er aftagere af både de primære råstoffer fra råstofgraven og 
af sekundære råstoffer og muldjord. 

 Bedre udnyttelse af maskiner, da de samme maskiner anvendes til nedknusning og sortering af primære 
og sekundære råstoffer.  

For detaljer om det ansøgte, og foreslåede løsninger på placering af anlæg m.v. af hensyn til området, henvises til 
den vedhæftede begrundede anmodning til Allerød Kommune. 
  
Virksomheden er fuldt ud indforstået med at underlægge sig vilkår om fjernelse, såfremt ejendommen skal 
anvendes til transportinfrastruktur eller lignende. 
  
Skulle Erhvervsstyrelsen vælge at fastholde afslag på Allerød Kommunes anmodning anmoder jeg venligst om at 
modtage kopi af Erhvervsstyrelsens begrundelse for og overvejelser bag afslaget. 
  
Allerød Kommune modtager kopi af dette høringssvar. 
  
Med venlig hilsen / Best regards  
 
Mark Villingshøj Nielsen  
Seniorjuridisk rådgiver / Senior Legal Advisor  
Railways, Metros, Roads and Airports 
 
COWI  
 
 
COWI A/S  
Company Reg. no.: 4462 3528  
Parallelvej 2  
2800 Lyngby  
Denmark  
 
Direct: +45 56 40 87 69  
Phone: +45 56 40 00 00  
Mobile: +45 60 86 95 30  
Email: mvnn@cowi.com  
Sip: mvnn@cowi.com  
Website: www.cowi.dk - www.cowi.com  
 
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient 
please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof. 
  
From: Mark Villingshøj Nielsen  
Sent: Thursday, May 03, 2018 3:08 PM 
To: 'erst@erst.dk' <erst@erst.dk> 
Cc: 'Jakob Poulsen' <japo@alleroed.dk>; 'kommunen@alleroed.dk' <kommunen@alleroed.dk>; 
annette@bregnebjerggaard.dk; miz (miz@dge.dk) <miz@dge.dk> 
Subject: Vedrørende Fingerplan revision, spor 2 - Birkerødgård, Kærhøjgårdsvej 48a, 3540 Lynge 
  
Erhvervsstyrelsen, 
  
Vedlagt fremsendes brev af d.d. og tilhørende bilag om Regionens tilladelse til indvinding af råstoffer på 
Birkerødgård. 
  
Materialet fremsendes høfligst til orientering og brug for Erhvervsstyrelsens behandling af Allerød Kommunes 
anmodning af 18. oktober 2017 om revision af Fingerplanens bestemmelser om grøn kile. 
  
Allerød Kommune modtager kopi (cc). 
  
  
Med venlig hilsen / Best regards  
 
Mark Villingshøj Nielsen  
Juridisk rådgiver / Legal Advisor 
Railways, Metros, Roads and Airports 
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COWI  
 
COWI A/S  
Company Reg. no.: 4462 3528  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby  
Denmark  

Direct: +45 56 40 87 69 
Mobile: +45 60 86 95 30 
Phone: +45 56 40 00 00 
Email: mvnn@cowi.com  
Sip: mvnn@cowi.com  
Website: www.cowi.dk - www.cowi.com  
 
 
LinkedIn   Facebook   Twitter  
 
Print only if necessary  
 
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the intended recipient 
please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.  
  





Justeret af  RH 
til 2023-2028

Justeret af RH til 
2018-2023









 

 

 

VVM-screeningsskema 
 

VVM Myndighed Region Hovedstaden 

Basis oplysninger om projektet Tekst 

Sagsnavn, sagsummer Tilladelse til Birkerødgård Grusgrav, Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge. Jour.nr.:08002787 

Projekt beskrivelse  

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har på vegne af Bregnebjerggård v/Kurt Sørensen den 24. april 2015 

fremsendt ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Birkerødgård Grusgrav beliggende 

matr. nr. 26a Lynge By, Lynge beliggende Kærhøjgårdsvej 46A i Allerød Kommune. Der er søgt om tilladelse til 

erhvervsmæssig råstofindvinding (sand, sten og grus) i en periode på 10 år. Der ansøges om tilladelse til at 

indvinde maksimalt 50.000 m3/år sand sten og grus, samt op til 5.000 m3 muld årligt. Den forventede indvinding 

er på 10.000-15.000 m3 pr. år. Indvindingen vil foregå ned til maksimalt 1 meter over grundvandsspejl, dog 

aldrig dybere end kote 36,5m DVR 90. Det ansøgte område er beliggende inden for det regionale råstofområde 

E10 Nymølle i Region Hovedstadens råstofplan 2016.  

Efter afsluttet indvinding vil arealet blive efterbehandlet til natur og rekreativt område.  

 

Det ansøgte projekt har været omfattet af en tidligere råstofindvindingstilladelse, der udløb den 15. maj 2013. 

Tilladelsen omfattede dele af matr. nr. 26d og 26a Lynge By, Lynge. Endvidere omfattes det aktuelle areal af en 

landzonetilladelse til oplag og sortering af råstoffer fra grusgraven på Lyngevej 263-265.   

 

 

Navn og adresse på bygherre Kurt Sørensen, Slangerupvej 31, 3540 Lynge 

Tlf. 48 18 80 01, e-mail: annette@bregnebjerggaard.dk 

 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S v/Michael Zimmermann 

Tlf. 61 55 07 43, e-mail: miz@dge.dk 

 

Projektets placering Matr. nr. 26a Lynge By, Lynge, Ejendomsnummer: 92302 

Adresse: Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge 

Projektet berører følgende kommuner Allerød Kommune 

Oversigtskort i målestok Der er sammen med ansøgningsskema om råstoftilladelse fremsendt kortbilag: 

Bilag 1 i 1:25000 

Kortbilag i målestok Der er sammen med ansøgningsskema fremsendt kortbilag: Bilag 2 i målestok ca. 1:2.000 

mailto:annette@bregnebjerggaard.dk
mailto:miz@dge.dk


 

 

Forholdet til VVM reglerne  

Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 448 

af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)1)  

   X  

Er anlægget opført på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 448 

af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)1) 

 X   Bilag 2, pkt. 2.a - Råstofindvinding fra åbne brud samt 

tørvegravning  

 

Bilag 2 pkt. 13.a - Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 

eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller 

er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er 

omfattet af bilag 1). 

 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 

 

    Ca. 8 ha 

2. Er der andre ejere end Bygherre?:    X  

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3 

 

X    Projektet omfatter ikke bebyggede arealer. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m X    - 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og 

opbevaring af:  

   

   Råstoffer – type og mængde: 

  

    

 

  Mellemprodukter – type og mængde: 

 

  Færdigvarer – type og mængde:  

     

 

 

Der er ansøgt om en maksimal indvinding af sand, grus og 

stenmaterialer på 50.000 m3 sand sten og grus pr. år samt op til 

5000m3 muld. Den forventede indvinding er på 10.000-15.000 m3 

pr. år. 

 

 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X     

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145#idf84d2cee-e4dd-4658-b3a1-a44a3374aa92
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190145#idf84d2cee-e4dd-4658-b3a1-a44a3374aa92


 

8. Anlægges behov for råstoffer – type og mængde: 

 

   I anlægsfasen: 

 

 

   I driftsfasen: 

 

 

X 

 

X 

   Der er ikke behov for råstoffer i anlægsfasen 

 

Driftsfase: Forventet forbrug af dieselolie ca. 20.000 liter pr. år 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  

     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

 

 

 

 

    Anlægsfase: Der er ikke behov for vand i anlægsfasen 

 

Driftsfase: Op til 1.000 m3 råvand pr. år til reducering af støvgener. 

 

Allerød Kommune har d. 2. maj 2016 meddelt tilladelse efter 

vandforsyningsloven til indvinding af grundvand og 

støvbekæmpelse i forbindelse med råstofindvindingen.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 

vandforsyningskapacitet:  

 

   X Ansøger har oplyst, at der ikke skal etableres yderligere 

vandforsyningskapacitet i forbindelse med projektet.  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  

     

       Farligt affald: 

    

 

      Andet affald: 

   

      Spildevand: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøger har oplyst, at der inden for arealet ikke vil ske håndtering 

af farligt affald.  

Der skabes intet andet affald. 

 

Ansøger har oplyst, at der inden for arealet ikke produceres 

spildevand.  

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand 

ændringer af bestående ordninger: 

 

 

      X - 

 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 

 

   X 

 

Det vurderes, at de vejledende grænseværdier for støj i 

udgangspunktet vil blive overholdt.  

Hovedparten af aktiviteten vil foregå væsentligt under terræn og i 

en afstand af over 100m i forhold til de nærmeste boliger på 

Kærhøjgårdsvej nr. 5, 46, 48 og 52, 3540 Lynge.  

 

Ansøger har oplyst, at der efter aftale med ejeren af 

naboejendommen matr. 26x Lynge By, Lynge vil blive etableret en 

støjvold langs det nordlige skel og nord for adgangsvejen. Herved 

dæmpes støjen fra de anvendte maskiner effektivt, og samtidig 

undgås evt. generende lys fra lastbiler og de anvendte maskiner.  



 

 

Til afskærmning i forhold til boligen på matr. nr. 26c Lynge By, 

Lynge, Nymøllevej 48 samt trafikken på Nymøllevej og 

ejendommene øst for Nymøllevej påtænkes etableret en støjvold 

langs en del af det østlige og sydlige skel. Sorterværker placeres på 

den laveste del af udgravningen, således at støjbidraget herfra 

minimeres.  

 

Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at indvinder kan blive pålagt at 

foretage støjmålinger til kontrol af, om grænseværdier for støj 

overholdes. Der er tillige stillet vilkår om, at indvinder kan 

pålægges at iværksætte yderligere tiltag til dæmpning af støjen, 

såfremt der mod forventning kan konstateres overskridelser af de 

vejledende støjgrænser 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for 

luftforurening: 

 

   X 

 

Der vil være et begrænset bidrag til luftforurening fra udstødning 

fra gravemaskiner og lignende, men bidraget vurderes ikke at være 

væsentligt. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 

 

   X 

 

Graveaktiviteterne kan potentielt give anledning til mindre 

vibrationsgener, men de vurderes ikke at være væsentlige. Ansøger 

har oplyst, at de forventer, at overholde de vejledende 

grænseværdier for vibrationer.  

 

Der er i tilladelsen fastsat vilkår til regulering af vibrationsgener. 

 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 

 

   X 

 

Graveaktiviteterne og råstoftransporten kan potentielt give 

anledning til støvgener.  

 

Der er i tilladelsen fastsat vilkår til regulering af potentielle 

støvgener. 

 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  

 

   X 

 

Der vil være et begrænset bidrag fra udstødningen fra 

gravemaskiner og lign. men bidraget vurderes ikke, at være 

væsentligt. 

 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  

 

   X 

 

Nej. Ansøgningen omfatter ikke opsætning af lysmaster eller 

lignende installationer, der kan forårsage lysgener. 



 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko 

for uheld:  

   X 

 

Råstofindvinding vurderes generelt ikke at være en 

risikovirksomhed. 

 

Den største risiko for uheld udgøres af risiko for spild af dieselolie 

samt af uheld med hydraulikslanger på gravemaskiner og 

sorteringsanlæg. Risikoen for, at sådanne uheld med gravens 

maskinel forekommer, vurderes at svare til almindelig 

landbrugsdrift og trafik.  

 

Der vil i tilladelsen blive fastsat vilkår om, at der inden tilladelsens 

ikrafttrædelse foreligger en af råstofmyndigheden godkendt 

beskrivelse af håndtering af brændstof m.m. samt procedure for 

håndtering af forurening ved uheld med spild af brændstof og 

lignende. Med de fastsatte vilkår vurderes risikoen ikke at være 

væsentlig.  

 

Der er søgt om opstilling af 2 stk. godkendte, mobile 

brændstoftanke a 1500 l.  

Anlæggets placering 

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 

arealanvendelse:  

  X 

 

  Der har tidligere været råstofindvinding på dele af arealet, og det 

anvendes i dag til oplag og sortering af primære og sekundære 

råstoffer. 

 

Efter afsluttet indvinding vil arealet blive efterbehandlet til natur 

og rekreativt område.  

 

Arealet er udlagt til graveområde (E10) i Råstofplan 2016.  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende 

lokalplan for området:  

 

 (X) 

 

  Arealet ligger i landzone og er omfattet af Allerød Kommunes 

lokalplan nr. 332. En lokalplan må ikke stride mod en råstofplan, 

jf. planlovens (LBK nr. 1529 af 23/11/2015) § 13, stk. 1, nr. 7).  

 

Allerød Kommune har den 17. maj 2016 meddelt dispensation fra 

lokalplan 332 så lokalplanbestemmelserne er forenelige med 

råstofindvindingsaktiviteten. Dispensationen er meddelt på vilkår 

af, at der etableres to søer på hver 400-500 m2 inden for 

indvindingsområdet samt to på nabomatriklen, matr. nr. 26e Lynge 

By, Lynge. Dispensationen forudsætter endvidere, at området 

efterlades med bløde kurver, der gør det muligt på sigt at etablere 

stier.  



 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  

 

   X Nej 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 

anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår 

af gældende kommune- og lokalplaner: 

   X 

 

Nej 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig 

anvendelse af områdets:  

 

Råstoffer  

 

 

Grundvand: 

 

  

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Råstoffer: Der er tale om indvinding af sand, grus og sten som 

naturligt kun kan indvindes én gang.  

 

Grundvand: Råstofindvindingsområdet er beliggende i et område 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der grænser op til 

Vassingerød Vandværks tidligere udpegede kildepladszone.  

Da der kun graves over grundvandsspejl, vurderes projektet som 

udgangspunkt ikke at ville medføre en påvirkning af 

grundvandsmagasinet. 

 

Den potentielle risiko for forurening af grundvandsressourcen 

udgøres således kun af risikoen for uheld med spild af olie eller 

brændstof. Denne risiko minimeres gennem vilkår i tilladelsen, jf. 

pkt. 19. Derudover vil der i vilkårene blive stillet krav om forbud 

mod gødskning og anvendelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse. 

Råstofindvindingen vurderes derfor på sigt at være en fordel for 

vandmiljøet.  

 

Der er ikke nogen indvindingsboringer i umiddelbar nærhed af 

området. Nærmeste private indvindingsboringer er ca. 220 meter 

syd/sydøst for området (DGU nr. 193.1045) og ca. 280 meter nord 

for området (DGU nr. 193.2047).  

 

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for kildepladszone til 

Vassingerød. Arealet ligger inden for indvindingsoplande til 

Vassingerød Vandværk og Søndersø Vandværk. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare 

vådområder: 

 

   X 

 

Der ligger en sø inden for det ansøgte område, som ønskes 

bortgravet i forbindelse med indvindingen. Allerød Kommune har 

meddelt dispensation til at fjerne søen på vilkår af, at der etableres 

to nye søer som erstatning, jf. pkt. 30.  

 



 

26. Er anlægget tænkt placeret inden for 

kystnærhedszonen: 

   X 

 

- 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  

 

   X 

 

- 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for 

etableringen af reservater eller naturparker:  

 

   X 

 

- 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  

 

   X 

 

- 

 

 

 

 

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller 

fredede områder. 

      Nationalt:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Internationalt (Natura 2000): 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalt: Nærmeste fredede område er matr. 1r Lynge By, Lynge 

beliggende ca. 600 meter nordvest for det ansøgte areal. 

Fredningen vedrører Lynge Kirke. Indvindingsaktiviteten vurderes 

ikke at være i strid med fredningens formål eller at ville medføre 

negativ påvirkning.  

 

Inden for det ansøgte areal findes en ca. 200 m2 stor sø, som er 

registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Ansøger har oplyst, at søen er en lavning i terrænet, som 

formodentlig er opstået ved tidligere gravning af grus på arealet, og 

at der står ikke permanent vand på arealet. Ifølge ansøger afvander 

søen ikke til vandløb eller søer uden for graveområdet. Allerød 

Kommune har med afgørelse af 25. januar 2016 meddelt 

dispensation til at bortgrave søen på vilkår af, at der etableres to 

erstatningsøer på i alt 400-500 m2 på den tilstødende matr. nr. 26d 

Lynge By, Lynge.  

 

Internationalt: Nærmeste Natura 2000 område er nr. 123 (Øvre 

Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov) beliggende 1,5-2 km syd 

for indvindingsområdet. På grund af aktivitetens lokale karakter 

samt afstanden til Natura 2000 området vurderes det, at fortsat 

indvinding samt arealmæssig udvidelse ikke vil påvirke 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 

 

 



 

      Forventes området at rumme beskyttede arter efter 

      bilag IV eller danske rødlistearter: 

 

X  

 

 

 

Beskyttede og truede arter: Det fremgår af Allerød Kommunes 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 af 25. januar 2016, at 

der i 2009 er fundet grøn frø, lille vandsalamander samt larver af 

stor vandsalamander (sidstnævnte er bilag IV art) i den 200 m2 

store sø, som kun periodevis er vandfyldt. Kommunen vurderer, at 

tørlægning af søen vil være en alvorlig beskadigelse af 

yngleområdet. Kommunen stiller krav etablering af to 

erstatningsbiotoper i området i forbindelse med nedlæggelsen af 

søen.  

 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 

miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

 

      Overfladevandt:     

      Grundvand: 

      Naturområder: 

      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Grundvand: 

Region Hovedstaden har foretaget forureningsundersøgelser af 

ejendommen matr. nr. 26x Lynge By, Lynge beliggende 

umiddelbart nord for indvindingsområdet og konstateret forurening 

med klorerede opløsningsmidler i grundvandsmagasinet. Da der 

ifm. det aktuelle projekt alene indvindes råstoffer over 

grundvandsspejlet, og der ikke er konstateret forurening i de 

overliggende jordlag vurderes det, at råstofindvindingen ikke vil 

påvirke eller være påvirket af forureningen.  

 

Generelt: 
Der er herudover ikke generelt kendskab til overskridelser af 

fastsatte miljøkvalitetsnormer inden for det område, som 

råstofindvindingen forventes at påvirke.  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 

 

   X 

 

Det ansøgte område ligger i landzone. Der er ingen boliger inden 

for indvindingsområdet. Nærmeste boligområde er Lynge By, som 

ligger ca. 700 meter vest for indvindingsområdet.  

 

33. Kan anlægget påvirke: 

 

   Historiske og kulturelle landskabstræk: 

 

 

   Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Der vil ikke ske ændringer i historiske eller kulturelle 

landskabstræk. 

 

Der er ikke registreret fortidsminder på arealet. I tilladelsen vil der 

imidlertid blive stillet vilkår om, at aktiviteten straks indstilles, 

hvis der fremkommer fund af jordfaste fortidsminder, samt at dette 

anmeldes til rigsantikvaren.  

 



 

   Æstetiske og geologiske landskabstræk: 

 

X  

 

 

 

Råstofindvinding vil i aktivitetens natur påvirke landskabet og 

fjerne dele af de æstetiske og geologiske landskabstræk. I dag er 

der aktiv råstofindvinding i en del af det område, som det ansøgte 

omfatter, og der er således allerede sket væsentlige ændringer i 

landskabets udformning. Allerød Kommune er som 

planmyndighed indforstået med, at området omlægges fra 

landbrugsareal til natur, og efterbehandlingen vil sikre, at der 

efterlades et område, hvor der potentielt kan udvikle sig rig natur.  

Den gældende lokalplan for området stiller krav om etablering af 

geologiske profiler. Efterbehandlingsplanen vil understøtte, at 

denne del af lokalplanen kan realiseres, hvis der er egnede 

lokaliteter efter afsluttet råstofindvinding.  

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar 

overfor den forventede miljøpåvirkning:  

   X  Der er tale om en fortsættelse/udvidelse af en allerede eksisterende 

aktivitet inden for et planområde udlagt til formålet.  

 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der 

sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af 

miljøet (Kumulative forhold)? 

 

    X   Allerød Kommune har 22. december 2009 meddelt 

landzonetilladelse til oplag og sortering af råstoffer indvundet på 

matr. nr. 26d Lynge By, Lynge. Med afgørelse af 25. april 2013 

forlængede Allerød Kommune tilladelsen og ændrede vilkår for 

tilladelsen således, at der kunne tilkøres råstoffer fra grusgraven på 

Lyngevej 263-265.  

 

Aktiviteterne som følge af landzonetilladelsen kan potentielt 

bidrage kumulativt til påvirkning af miljøet primært i form af øget 

trafik til og fra området. Påvirkningen vurderes dog ikke at være 

væsentlig.  

 

36. Er der andre kumulative forhold? 

 

   X   Nej 

37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske 

udstrækning i areal: 

 

    Gravearealet er ca. 8 ha. De udgravede råstoffer må forventes at 

blive kørt til anlægsprojekter i Allerød Kommune og de 

omkringliggende kommuner. På baggrund heraf vurderes 

påvirkningen fra trafik relateret til aktiviteten at strække sig over et 

større område. Øvrige miljøpåvirkninger vurderes at begrænse sig 

til indvindingsområdet og de nærmeste omgivelser. Påvirkningerne 

vurderes ikke at være væsentlige.  

 



 

38. Omfanget af personer der forventes berørt af 

miljøpåvirkningen: 

 

    Indvindingsaktiviteten vurderes ikke at ville berøre naboerne 

væsentligt i forhold til den graveaktivitet, der har været i området 

indtil videre. Det forvendtes, at ca.5 ejendomme vil blive berørt i 

mindre omfang af den ansøgte råstofindvinding.  
 

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over  

 

     regionens område: 

 

 

     kommunens område 

 

    

 

(X) 

 

 

(X) 

 

 

De miljømæssige påvirkninger vurderes at være af lokal karakter. 

Dog vil påvirkningen fra trafik til og fra indvindingsområdet i et 

vist omfang række ud over kommunegrænsen og potentielt 

regionsgrænsen, det sidste dog i meget begrænset omfang.  

 

 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 

nabolande: 

 

   X - 

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være 

væsentlige enkeltvis eller samlet: 

 

    

X 

 

 

 

Der er ingen af miljøpåvirkningerne for så vidt angår trafik, støj, 

støv, luft, vibrationer, lugt eller lys i forbindelse med 

råstofindvindingen, som vurderes at ville være væsentlige, hverken 

enkeltvis eller samlet. 

 

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som 

kompleks: 

 

   X De forventelige potentielle miljøpåvirkninger vurderes ikke at være 

komplekse, men vil primært bestå af støv, støj og trafik inden for et 

arealmæssigt begrænset område. Påvirkningerne vil blive reguleret 

i tilladelsens vilkår. 

 

43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 

 

  

X 

  Råstofindvindingen vil med stor sandsynlighed medføre en 

miljøpåvirkning i form af trafik, støj og støv. Påvirkningen 

vurderes at være af mindre væsentlig karakter og regulerbar ved 

fastsættelsen af vilkår i tilladelsen og tilsyn med efterlevelsen af 

disse. 

44. Er påvirkningen af miljøet – 

 

      Varig: 

 

      Hyppig: 

 

 

  

 

  

 

 X 

 

 

  

X 

 

 

 

 

De primære miljøpåvirkninger som trafik, støj og støv er forbundet 

med selve aktiviteten og vil ophøre, når indvindingen afsluttes.  

 

I tilladelsesperioden og inden for driftstiderne vil der kunne være 

en hyppig men ikke væsentlig miljøpåvirkning. 

 



 

      Reversibel: 

 

 

(X) 

 

Landsskabspåvirkningen som følge af råstofindvindingen er 

irreversibel.  Øvrige påvirkninger vurderes i udgangspunktet at 

være reversible og at ville ophøre, når indvindingen afsluttes. 

Konklusion 

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, 

at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet 

væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: 

 

 

 

 

     

 

 

  X 

På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes det, at den 

ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre væsentlig negativ 

påvirkning af grundvand, overfladevand eller naboer, idet der med 

tilladelsens vilkår vil blive taget højde for evt. påvirkninger.  

 

Landskab, geologi og natur vil i nogen grad påvirkes, men da 

området allerede er kraftigt påvirket af råstofindvinding, og der er 

taget højde for denne påvirkning ved udlæg af graveområde E10 i 

Råstofplan 2016 vurderes det ansøgte ikke at være omfattet af 

VVM-pligt.  
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1. Afgørelse 

Allerød Kommune meddeler hermed: 
 

• Tilladelse til at indvinde 2000 m3 grundvand pr. år fra en frigravet 

pumpesump til støvbekæmpelse og vask af råstoffer ved 

råstofgraven ved Birkerødgård. 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af Vandforsyningslovens1 § 20 og 
Miljøbeskyttelseslovens2 § 22. Begrundelsen for afgørelsen, samt oplysning 
om aktindsigt og klagevejledning fremgår af dokumentet. 
Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår. 
 

2. Vilkår for tilladelsen  

• Indvindingens formål er udsprinkling af vand på råstofgravens veje 

til minimering af støvgener på vejarealer, dels adgangsveje til 

Birkerødgård og adgangsvejene til indvindingsområderne på 

Lyngevej 263 og 265. 

• Anlægget består af en frigravet pumpesump beliggende på matr. 

nr. 26 d, Lynge By, Lynge som flyttes til matr. nr. 26 a, Lynge By, 

Lynge (samme matrikel som råstofindvindingen). Matriklens 

placering er afmærket på kortbilag 1. 

• I det tilfælde at råstofindvinder ønsker at flytte placeringen af 

pumpesump skal Allerød Kommune underrettes om de konkrete 

ændringer af placeringen af pumpesump senest 14 dage før 

ændringerne iværksættes.  

• Der må højest indvindes en vandmængde på 2000 m3/år med 

sugepumpe med en maksimal ydelse på 5 m3/t. 

• Vandindvindingstilladelsen gives for et tidsrum på 10 år og udløber 

samtidig med råstoftilladelsen. 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 1584 af 10/12/2015 med senere ændringer af lov om 
vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven). 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015 med senere ændringer af lov om 

miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 
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• Den årlige oppumpning, regnet fra den 1. januar til den 31. 

december, skal indberettes til Allerød Kommune via drifttimetæller 

senest den 1. februar det efterfølgende år. Bestemmelse om 

målemetoden kan til enhver tid ændres af Allerød Kommune. 

• Kurt Sørensen ApS får udført en årlig synkronpejling i nærområdet 

for at få bekræftet placering af grundvandsspejlet (se afsnit om 

overvågning s. 5 og afsnit om international naturbeskyttelse s. 8). 

• Dieselolie, hydraulikolie og lignende skal opbevares på en måde, 

således at risikoen for udslip og dermed nedsivning til grundvandet 

undgås. Ligeledes må der ikke gødes og anvendes insekt- eller 

ukrudtsdræbende midler m.v., der kan forurene grundvandet. Der 

fastlægges dog ikke et 10 m fredningsbælte omkring 

pumpesumpen efter Miljøbeskyttelseslovens2 § 22, da 

pumpesumpen løbende vil blive omplaceret i råstofgraven.   

 
 

3. Sagens behandling 

Råstofindvinding 

Region Hovedstaden har den 24. april 2015 fra Kurt Sørensen ApS 
modtaget en ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 26 a, Lynge By, 
Lynge Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. til /3//3/. Råstofgraveområdet er 
benævnt Birkerødgård og det ansøgte areal er på ca. 8 ha og området 
omfatter bl.a. arealer som tidligere har været omfattet af eksisterende 
tilladelse gældende indtil 15. maj 2013. 
Inden for graveområdet vil indvindingen foregå fra vest mod øst. Der 
holdes en afstand på 5 m til matrikelgrænsen. Den årlige råstofproduktion 
forventes at svare til en solgt mængde på maksimalt 50.000 m3.  
Muldjord skubbes op i 4 m høje volde, efterhånden som indvindingen 
rykker frem. 
Muldjord sælges eller efterlades i depoter. Oplag af nedknuste 
genbrugsmaterialer med henblik på udlevering af sekundære råstoffer 
sammen med de primære råstoffer etableres på ekstern matrikel. 
Råstofgravningen forventes udført ned til ca. kote +35,5 for anvendelse af 
kvartære aflejringer i form af smeltevandssand, -grus og -sten. Da 
grundvandsspejlet ligger i ca. kote +34 vil råstofindvindingen komme til at 
foregå ned til ca. 1 m over det primære grundvandsspejl.  
 

Vandmængde 
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Allerød Kommune har den 27. april 2015 fra Kurt Sørensen ApS modtaget 
en ansøgning om vandindvinding på matr.nr. 26a, Lynge By, Lynge /5/. Der 
er ansøgt om en indvinding på op til 2000 m3 pr. år til støvbekæmpelse og 
vask af råstoffer. Vandforsyning i øvrigt (drikkevand og vand til 
toiletskylning mv.) vil blive tilført i tank, indtil eventuel offentlig planlagt 
vandforsyning etableres i området. 
 

Forureningsrisiko 

Olie til brug i råstofgraven opbevares i tanke, der står i opsamlingskar i 
henhold til gældende regler. Der opstilles 2 stk. 1.500 l mobile dieseltanke 
og 200 l hydraulikolie i en tromle.  
Der anvendes eksisterende adgangsvej til den nye del af indvindings-
området på matr.nr. 26 a, Lynge By, Lynge.  
Brændstoftanke er placeret ved de to sorterværker, hvor de placeres væk 
fra køreveje og yderligere sikres mod påkørsel ved en barriere af sten. 
Tankene anvendes ligeledes til tankning af det øvrige materiel. Herudover 
findes en tank i forbindelse med knuseværket. Denne er en integreret del 
af kraftværket, som forsyner knuseværket med strøm. Mobile maskiner 
parkeres som udgangspunkt ved selve gården Birkerødgård. 
 

Overvågning 

I forbindelse med den planlagte råstofgravning er det vigtigt at få et 
nærmere kendskab til niveauet for grundvandsspejlets beliggenhed, 
variationer og eventuelle lækageforhold mellem det kvartære 
sandmagasin og det prækvartære kalkmagasin, samt fremadrettet at være 
i stand til at kunne registrere/måle ændringer i grundvandsspejlet, både de 
naturlige ændringer (årstidsvariationer) såvel som eventuelle ændringer, 
der kan være forårsaget af selve gravearbejdet og vandindvindingen. 
Allerød Kommune ønsker derfor, at Kurt Sørensen ApS får udført en årlig 
synkronpejling i nærområdet for at få bekræftet placering af 
grundvandsspejlet og eventuelle lækageforhold i området. Pejling af 
grundvandspejlet i nærområdet kan desuden være med til at belyse og 
bekræfte eksisterende viden om lokale påvirkninger af grundvandsspejlet 
og strømningsforholdene uden for råstofområdet. Allerød Kommune 
foreslår derfor, at der udføres årlige pejlinger i følgende boringer DGU: 
193.113; 193.974 og 193.461.  
 

Vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) 

I forbindelse med den eksisterende råstoftilladelse dateret den 22. april 
2004 er der foretaget en screening i henhold til bekendtgørelse om 
vurderinger af virkninger på miljøet. 
Region Hovedstaden har i forbindelse med ansøgningen om forlængelse af 
tilladelsen foretaget en opdateret VVM – screening Fejl! Henvisningskilde 

ikke fundet.. I den opdaterede VVM-screening vurderes det, at justeringen 
af tilladelsen kun medfører en relativt lille ændring i påvirkning af miljøet 
og at påvirkningen ikke må antages at være væsentlig. I 
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vandindvindingstilladelsen er der fastsat en række vilkår, der regulerer de 
miljø- og naturmæssige forhold i forbindelse med råstofgravningen og 
modvirker påvirkning fra vandindvindingen. 
Resultatet af denne VVM - screening er, at det vurderes, at justeringen af 
den eksisterende vandindvindingstilladelse ikke vil medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet på grund af dets art, dimensioner og placering. 
Begrundelsen er blandt andet følgende: 
Vandindvindingstilladelsen omhandler en relativ lille ændring af en 
eksisterende tilladelse, der foregår på et areal af samme størrelse og med 
samme indvindingsmængde som i den eksisterende tilladelse.  
 
Hydrologiske beregninger vha. Allerød Kommunemodel /6/ viser dog 
maksimalt ca. 6-14 cm sænkninger i grundvandsspejlet med en 
vandindvinding (2000 m3/år hen over sommerperioden) på matr.nr. 26 a, 
Lynge By, Lynge. De hydrologiske beregninger viser desuden at der ca. 350 
meter fra pumpesumpen ikke ses nogen sænkninger af grundvandsspejlet.   
 
Vandindvindingsperioden forlænges med de 10 år, som er normalt for at 
sikre, at Råstofindvinder har mulighed for at indgå kontraktlige 
forpligtelser med modtagere af råstoffer. En del af arealet har en anden 
placering end det tidligere graveareal (se kortbilag 1), men det er ikke 
væsentlig tættere på naboejendomme. På matr. nr. 26 a, Lynge By, Lynge 
er registreret et § 3 areal (sø), som vurderes at være en lavning i terrænet, 
som er dannet ved tidligere gravning på arealet (gravesø). Søen er således 
omfattet af naturbeskyttelsesloven3, hvilket betyder at der ikke må ske til-
standsændringer i søen. Der er fra kommunen udarbejdet en § 3 dispensa-
tion til nedlægning af søen og med krav om etablering af erstatningsbioto-
per. Afgørelsen havde klagefrist den 24. februar 2016. Krav om, at erstat-
ningsbiotoper skal være anlagt inden der gives tilladelse til råstofindvind-
ing på matr.nr. 26 a er oplyst Region Hovedstaden. 
  
 

4. Vurdering af vandindvindingens påvirkning af omgivelserne 

I Vandplanerne /8/ er der angivet en maksimal indvindingsprocent på 35 % 
af grundvandsdannelsen for hvert enkelt opland. I deloplandene (Havelse 
Å og Mølleåen) er indvindingsprocenten for de terrænnære og regionale 
grundvandsforekomster hhv. ca. 3 % for Havelse Å i Vandplan ’Isefjord og 
Roskilde Fjord’ og ca. 7 % for Mølleåen i Vandplan ’Øresund’. Det vurderes 
hermed, at den maksimale indvindingsprocent ikke overstiges lokalt ved 
råstofgraven ’Birkerødgård’, da der inden for dette areal kun finder en 
begrænset vandindvinding sted i de terrænære og regionale grundvands-
forekomster. 

                                                 
3
 Bekendtgørelse af lov nr. 1578 af 08/12/2015 om naturbeskyttelse 

(naturbeskyttelsesloven) 

Kommenterede [BS1]: Giver det nogen mening? 
Forstår ikke denne sætning…. Evt. slet. 
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Øvrige indvindinger i området 

Området, hvor vandindvindingen finder sted er udlagt som graveområde i 
Region Hovedstadens Råstofplan 2012. Området ligger centralt i et stort 
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og området er udpeget 
som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO), og er 
dermed vurderet til at være sårbart overfor nitrat. 
 
Nærmeste indvinding til almen vandforsyning er Vassingerød Vandværk, 
som indvinder fra kvartære sandmagasiner fra indvindingsboringerne DGU: 
193.1045 og 193.1231. Boringerne ligger hhv. 220 meter og 290 meter 
sydøst for råstofområdet på matr.nr. 26 a, Lynge By, Lynge. 
Indvindingsoplandet for Vassingerød Vandværk ligger nedstrøms 
råstofgraveområdet, men beregninger fra Allerød Kommunemodel 
indikerer ikke en påvirkning af indvindingsbetingelser for Vassingerød 
Vandværk ved en vandindvindingen til råstofgravningen på matr.nr. 26 a, 
Lynge By, Lynge.  
 
Indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads (Søndersø Vandværk), som 
indvinder fra Danien kalk under sandmagasinerne, ligger desuden indenfor 
råstofområdet. Men da der er ca. 6 km fra råstofområdet på matr.nr. 26 a, 
Lynge By, Lynge, til Bogøgård kildeplads er der ikke nogen indikation på at 
kildepladsen er påvirket af en indvinding på matr.nr. 26 a, Lynge By, Lynge. 
Inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal findes 2 aktive boringer 
(filtersat i Danien kalk) til erhvervsformål (ikke drikkevandskvalitet) for 
Brønnum Turistfart. 
 
Der er ikke boliger med egen vandforsyning i nærheden af råstofgraven. 
Nærmeste ejendom med egen vandforsyning ligger ca. 660 meter (DGU: 
193.461) syd for det nye graveareal. 
 
De hydrologiske modelberegninger fra Allerød Kommunemodel har påvist 
maksimalt ca. 6-14 cm sænkninger af grundvandsspejlet ved en 
vandindvinding på matr.nr. 26 a, Lynge By, Lynge i sommermånederne 
(maj til september måned). Det påvirkede område er ca. 200 m omkring 
råstofområdet og derfor bliver vandløbene i nærområdet til Birkerødgård 
råstofgrav ikke påvirket ved en vandindvinding fra råstofgraven. 
 
Det vurderes på ovennævnte baggrund, at indvindingsinteresser for 
grundvand til drikkevandsformål eller andet formål ikke kan blive påvirket 
af vandindvindingen i råstofgraven. 
 

International naturbeskyttelse 

Allerød Kommune må ikke give tilladelser og dispensationer til projekter, 
der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder, naturtyper der 
danner grundlag for udpegningen af områderne, beskyttede arter (bilag II-
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arter) eller de strengt beskyttede bilag IV-arter. Kommunen skal derfor 
vurdere den mulige påvirkning i sagsbehandlingen. Følgende vurderinger 
er under forudsætning af at grundvandstanden sænkes maksimalt 10 cm. 
Hvis monitering af grundvandstanden viser at der er sænkning af 
grundvandstanden ud over 10 cm, vil denne tilladelse skulle tages op til 
fornyet behandling, i den forbindelse vil der skulle tages stilling til om der 
er behov for at udarbejde en § 3 dispensation. 
 

Beskyttelsesområde – NATURA 2000 

Det udlagte areal til råstofgravning ligger ca. 1,4 km nord for nærmeste 
Natura 2000 område, 
Habitatområde 123 ’Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov’. 
Indvindingen finder således sted i stor afstand fra nærmeste Natura 2000 
område. Påvirkningen er lokalt i et område, der primært er landbrugsjord. 
Det vurderes derfor, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, ikke vil kunne påvirke Natura 2000 området 
væsentligt. 
På udpegningsgrundlaget er der følgende arter og naturtyper: 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) 
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
* = prioriteret naturtype 
 
På grund af det ansøgtes afstand til Natura 2000 området samt vurdering 
af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, vurderes der ikke at være 
risiko for mulig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, 
under forudsætning af, at grundvandstanden ikke sænkes.  



 

 

Side 9 
 

 

 
Der er således ikke pligt til at foretage en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura 2000 området jf. § 6, stk. 2 i bekendt-
gørelse nr. 188 af 26/02 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 

Strengt beskyttede arter 

Vandhuller på råstofområdet matrikel nr. 26 a er habitat for stor vandsala-
mander, der er en strengt beskyttet art – såkaldt Bilag IV art. Stor vandsa-
lamander findes fortrinsvis i næringsfattige, solbeskinnede vandhuller 
uden fisk. Ved en undersøgelse i 2009 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 
er stor vandsalamander observeret i det beskyttede vandhul midt på 
matrikel nr. 26 a, Lynge By, Lynge. Der er desuden observeret larver af stor 
vandsalamander i en lavning på den sydlige halvdel af matriklen. På 
baggrund af disse observationer er der udarbejdet en § 3 dispensation 
med krav om etablering af erstatningsbiotop på matrikel nr. 26 d, Lynge 
By, Lynge inden påbegyndelse af råstofindvinding. 
På den tilgrænsende matrikel 26 c, Lynge By, Lynge er der desuden obser-
veret stor vandsalamander og spidssnudet frø (begge bilag IV arter) og her 
ligger en beskyttet § 3 sø, hvor deres habitatkrav er opfyldt.  
 

Natur 

Indenfor det ansøgte graveområde findes der jf. Miljøportalen et areal på 
ca. 200 m2, som er markeret som beskyttet sø (§ 3 areal). § 3 arealet er en 
lavning i terrænet, og råstofindvinder vurderer at lavningen formodentlig 
er opstået ved tidligere gravning af grus på arealet (gravesø). Søen 
afvandes ikke til vandløb eller søer uden for graveområdet. 
Råstofindvinder oplyser, at søen ønskes nedlagt i forbindelse med 
indvinding af råstofferne på det pågældende areal. Kommunen har 
udarbejdet en § 3 dispensation til nedlæggelse af søen med krav om 
etablering af erstatningsbiotop inden råstofindvinding påbegyndes.  
 
Der skal etableres en erstatningsbiotop (erstatningssø) i det tidligere 
råstofindvindingsområde på matrikel 26 d, Lynge By, Lynge, således at stor 
vandsalamander fortsat kan yngle i området.   
Nærmeste § 3 område udenfor råstofområdet er en beskyttet sø, som er 
beliggende på matr.nr. 26 c, Lynge By, Lynge i en afstand af ca. 35 meter 
øst for indvindingsområdet på matr.nr. 26 a.  
 
Det vurderes på baggrund af modelberegninger i Allerød Kommunemodel, 
at den nærmeste beskyttede § 3 sø kan blive påvirket af ændringer i 
vandindvindingen, hvis indvindingstilladelsen (2000 m3/år) udnyttes i 
sommerperioden (maj til september måned). Den maksimale ændring i 
grundvandsspejlet ved den nærmeste beskyttede § 3 sø vil være ca. 4-5 
cm. Tilsvarende vurderes det, at nærmeste ikke rørlagte vandløb (Lynge Å, 
placeret ca. 1000 m nord for råstofområdet) ikke påvirkes af vandindvind-
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ingen. Det vil sige at de hydrogeologiske forhold ikke ændres væsentligt i 
området. 
Det vurderes derfor, at vandindvindingen på de eksisterende arealer og 
det nye areal ikke vil kunne påvirke områder omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens3 § 3 og ikke vil påvirke andre naturarealer i området. 
 

Geologiske forhold 

Området omkring råstofområdet præges af et småbakket moræneland-
skab med randmorænebakker, dødislandskab, issøbakker og store søer 
primært fra sidste istid, Weichsel. Inden for råstofområdet er området 
præget af et dødislandskab, som er karakteriseret ved talrige afløbsløse 
lavninger, der stedvist stadig indeholder småsøer eller lavbund. I 
dødislandskabet findes endvidere de karakteristiske issøbakker, der typisk 
hæver sig 10 m over det omgivende terræn. Nord for råstofgraven 
Birkerødgård er der udpeget flere geologiske interesseområder, som 
indeholder et karakteristisk udsnit af forskellige landskabstyper og 
geologiske interessepunkter f.eks. Lynge Grusgrav (Lokalt geologisk 
interesseområde for information om Terkelskovkalk og om 
råstofindvinding i Nymølle) og Lynge-Kollerød (Lokalt geologisk 
interesseområde for moræneflade og fladbakker). 
Fra boreoplysninger og geologiske profiler fremgår det, at der i området 
findes et meget udbredt sandmagasin med kun mellem 5-8 meter 
lerdække fra terræn. Sandmagasinet har varierende dybde, typisk 30-45 m 
under terræn. 
Udbredelsen af dette sandlag må formodes mindst at svare til det samlede 
graveområdes udbredelse. Under det kvartære sandlag findes Bryozokalk, 
som udgør det prækvartære kalkmagasin i området.  
 

Forureningskilder i nærområdet 

Umiddelbart i nærområdet til råstofgraven på matr.nr. 26 a, Lynge By, 
Lynge findes 2 stk. arealer, der jf. Region Hovedstadens oplysninger er 
kortlagt på vidensniveau 1 og 2 med hhv. kortlægningsnumre 201-00153 
(V1) og 201-00083 (V2). Syd for råstofgraven (nedstrøms) ligger der jf. 
Region Hovedstadens oplysninger flere V2 kortlagte arealer.  
Jævnfør de hydrologiske modelberegninger fra Allerød Kommunemodel vil 
ændringerne af vandindvindingstilladelsen umiddelbart ikke bevirke at 
strømningsforholdene i grundvandsmagasinerne ændres. Det vurderes 
dermed at ændringerne i vandindvindingstilladelsen ikke vil påvirke 
eventuelle forureningsfaner fra V2 kortlagte arealer i nærområdet.        
 

Erstatningsregler 

Forudsat at tilladelsens vilkår er overholdt er Kurt Sørensen ApS jf. 
Vandforsyningslovens1 § 23, stk. 3 ikke underlagt erstatningspligtig for 
skader som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvands-
standen, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under 
anlæggets drift. 
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Der må ikke graves nærmere skel end 3 meter på tredjemands ejendom, 
det vil sige ejendomme, der ejes af andre end indvinder og de ejere, som 
Råstofindvinder har indgået kontrakt med.  
Den maksimale gravedybde er ca. 10-15 meter under terræn. 
 
Brændstof og olie 

Mineralolieprodukter (diesel mv.) må ikke oplagres i underjordiske tanke. 
Der må kun oplagres mineralolieprodukter i mængder, der er nødvendige i 
forbindelse med råstofgravningen. I tvivlstilfælde træffer 
tilsynsmyndigheden i samråd med virksomheden beslutning om størrelsen 
af oplaget. 
Oplag af flydende stoffer (brændstoftanke m.v.) skal anbringes på en sådan 
måde, at der ikke er risiko for påkørsel. Oplaget skal ligge tilpas langt fra 
udgravningen, så der ikke er risiko for nedstyrtning i graven. Flydende 
stoffer, der kan give anledning til jord- eller grundvandsforurening ved 
lækage eller udslip, skal anbringes på et befæstet og overdækket anlæg 
med en tæt, oliebestandig overflade (eksempelvis en container). 
Reservoiret skal kunne rumme beholdernes volumen. 
Vedligeholdelse af mobile maskiner skal foregå uden for råstofgravens 
område og de tidligere råstofgraves arealer på nabomatriklerne, det vil 
sige uden for det omgravede areal.  
Når der aftappes eller påfyldes flydende stoffer til mobile og stationære 
maskiner, så skal der anbringes en spildbakke under påfyldningsstudse 
(opsamlingsbakke) m.v., der effektivt opsamler spild.  
Spild af flydende stoffer og affald skal straks opsamles. Hvis spildet 
medfører jord- eller grundvandsforurening skal forureningen straks fjernes 
og Allerød Kommune underrettes. 
Affald og forurenet jord skal håndteres og emballeres forsvarligt, samt 
bortskaffes efter Allerød Kommunes anvisning. 
Med hensyn til olieaffald til genbrug, skal der søges fritagelse jf. § 56 i 
affaldsbekendtgørelsen4 med mindre olien afleveres efter Allerød 
Kommunes regulativer eller anvisning. 
Ejeren og brugeren har ansvar for, at der ikke – hverken midlertidig eller 
varigt – henlægges affald under nogen form, samt for at eventuelt 
henkastet affald straks fjernes. 
 

Kemiske midler 

Firmaet må ikke benytte kemiske midler i råstofgraven, f.eks. til at 
bekæmpe planter, støv mv. 
 

 

 

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald. 
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Etablering af oplagspladser 

Graven må ikke uden kommunens godkendelse efter planloven5 og 
miljøbeskyttelsesloven2 anvendes som oplagsplads, heller ikke for tegl og 
beton. 
 

Konklusion 

Allerød Kommune vurderer, at der kan meddeles om en justering af den 
eksisterende tilladelse på de vilkår, der er fastsat i den gældende tilladelse 
og nærværende tilladelse. Justeringen indebærer hovedsagligt, at 
vandindvindingen flyttes fra matr. nr. 26 d til matr. nr. 26a, begge Lynge 
By, Lynge. 
Indvindingen vurderes at være Natur- og Miljømæssig forsvarlig, og vil ikke 
påvirke indvindingsinteresser vedrørende grundvand. 
 

5. Vilkår som rækker ud over afslutning af efterbehandlingen  

Efter råstofindvindingen vil arealet derfor helt eller delvist være et 
naturområde og/eller ekstensivt landbrugsareal. Der må dog ikke gødskes 
eller anvendes pesticider/sprøjtemidler uden Allerød Kommunes skriftlige 
accept på de efterbehandlede arealer, der ligger indenfor område med 
særlige drikkevandinteresser.  
 

6. Grundlag for afgørelsen  

Der er følgende eksisterende sagsakter tilknyttet 
vandindvindingstilladelsen på matr. nr. 26 a, Lynge By, Lynge: 
 

• Frederiksborg Amts Vandvindingstilladelse, dateret den 22. april 

2004 til ’Tilladelse til vandindvinding af 2000 m3 grundvand årligt til 

støvbekæmpelse og vask af råstoffer på ejendommen matr.nr. 26 D 

m.fl. Lynge by, Lynge, Kærhøjgårdsvej 48, Allerød Kommune’. 

 
• Kurt Sørensen ApS ansøgning om forlængelse af tilladelse til 

indvinding af grundvand, dateret den 27. april 2015 for 

’Birkerødgård, Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge – ansøgning om 

indvinding af vand til bekæmpelse og vask af råstoffer’. 

 
• Region Hovedstadens brev til Allerød Kommune, dateret den 10. 

juli 2015 vedr. ’Anmodning om samordning og evt. vilkårsstillelse 

                                                 
5 Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af lov om planlægning. 
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ifm. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i 

Bregnebjerggård Grusgrav - Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge’. 

Herunder Region Hovedstadens VVM- screeningsskema for 

’Tilladelse til Birkerødgaard grusgrav Kærhøjgårdsvej 46A, 3540, 

Lynge’. 

 
• Allerød Kommunes svar på Region Hovedstadens anmodning af 

samordning, dateret den 18. november 2015 ’Birkerødgård: ang. 

ansøgning om tilladelse til råstofindvinding samt fornyelse af 

vandindvindingstilladelse’. 

 
•  Region Hovedstadens svar på mail af 11. januar 2016 fra Allerød 

Kommune, ’Birkerødgård: ang. ansøgning om tilladelse til 

råstofindvinding samt fornyelse af vandindvindingstilladelse’, 

dateret den 18. januar 2016. 

 

7. Generelle vilkår fastsat i indvindingstilladelsen mv.  

De ansøgte arealer ligger inden for regionalt råstofgraveområde i Region 
Hovedstadens Råstofplan 2012. Arealet var også udlagt i Råstofplan 2008. 
Det nye graveareal ligger inden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og området er udpeget som nitratfølsomt 
indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). 
Nedenstående er en vurdering af de påvirkninger, som justeringen af 
gravearealet medfører. 
 
Ændring af vilkår 

Allerød Kommune kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer 
af allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig 
nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af vandforsyningslovens 
formålsbestemmelser. Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af 
eksisterende, vil dog kun blive aktuelle, såfremt der er tale om ændrede 
forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 
 

Konkurs 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., 
er såvel ejendommens ejer, som den der driver virksomheden, forpligtet til 
straks at underrette Allerød Kommune. 
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8. Lov og regelgrundlag 

Naturbeskyttelsesloven 

Vandindvindingstilladelsen berører ikke naturområder og forudsætter 
derfor ikke dispensation efter bekendtgørelse af lov nr. 1578 af 08/12/ 
2015 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven). 
 
I forbindelsen med indvinding af råstoffer ønsker råstofindvinder en søen  
nedlagt. Kommunen har udarbejdet en § 3 dispensation til nedlæggelse af 
søen med krav om etablering af erstatningsbiotop inden råstofindvinding 
påbegyndes (se afsnittet om Natur s. 9).  
 
Natura 2000 

Projektet er jf. § 7, stk. 10, nr. 1 omfattet af § 6 om vurdering af virkninger 
på Natura 2000 områder i bekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. 
 
Vandforsyningsloven 

Tilladelsen til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse og vask af 
råstoffer meddeles i henhold til § 20, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse af lov nr. 
1584 af 10/12/2015 med senere ændringer af lov om vandforsyning m.v. 
(vandforsyningsloven). 
 
Miljøbeskyttelsesloven 

I henhold til § 22, stk. 1, nr. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015 
med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
kan kommunalbestyrelsen ikke udlæggelse et beskyttelsesområde omkring 
vandindvindingsanlægget, når afgørelsen et truffet efter vandforsynings-
lovens § 20, stk. 1, nr. 1 og 2. 
  

9. Høring  

Høringen har omfattet ejer af arealerne og ejerne af beboelsesejendomme 
i en afstand af ca. 500 m fra det nye graveareal.  
 

• Embedslægeinstitutionen 

• Andre udtalelser (øvrige vandværker, naboer, øvrige indvindere, 

andre kommuner m.fl.) 
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10.   Klagevejledning og tidsfrister 

Afgørelser efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven kan på-
klages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger og enhver, der må 
antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt 
interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. den 30. 
juni 2015. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk 
med NEM-ID. 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imøde-
kommes. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage 

må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Natur- og 

Miljøklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

 

Denne afgørelse offentliggøres ved annoncering den 2. juni 2016 på 
Allerød Kommunes hjemmeside.  
 

Tidsfrist 

En eventuel klage over afgørelsen skal være skriftlig og være Allerød 
Kommune i hænde senest den 30. juni 2016. Klage over afgørelsen skal 
sendes til Allerød Kommune, Natur & Miljø, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, 
kommunen@alleroed.dk. 
 

Aktindsigt 

Hvis du ønsker at se sagens akter, det vil sige opnå aktindsigt, så skal du 
rette henvendelse til Allerød Kommune. 
 
Klageberettigede 

Alle kan klage over afgørelsen om vandindvinding af grundvand og 
følgende er klageberettiget: 

• Adressaten for afgørelsen 

• Offentlige myndigheder 
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• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig 

interesse i afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 

formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen 

berører sådanne interesser 

• Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen 

 

11.   Gebyr på klager til Miljø- og Naturklagenævnet  

Det er en betingelse for Natur og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at du indbetaler et gebyr, hvis størrelse er oplyst i klageportalen. 
Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen 
af nævnet fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.mnkn.dk.  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsens annoncering. 
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"Danmarks Naturfredningsforening – lokal afdeling ", alleroed@dn.dk 
"Naturstyrelsen", OSJ@nst.dk 
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Allerød Kommune 
 
Forvaltningen 
Plan og Byg 

 

 
 
Bregnebjerggård Grusgrav  
v/ Kurt Sørensen 
Slangerupvej 31 
3450 Lynge 
 
  
 
 
 
 

DISPENSATION 
 
 
Matr. nr.  26a Lynge By, Lynge 
 
Vi har modtaget din ansøgning om dispensation vedrørende efterbehandling af om-
rådet råstofgraven ved Birkerødgård.  
 
 

Afgørelse 
 
Ansøgningen om dispensation er behandlet af Allerød Kommunes Teknik- og Plan-
udvalg den 10. maj 2016.  
 
Allerød Kommune meddeler i henhold til planlovens § 19 stk. 1. hermed dispensa-
tion fra Lokalplan 332 – Lynge Natur- og Fritidsområde § 3.14.  
 
Der meddeles dispensation fra Lokalplan 332’s § 3.14 angående landskabsformer 
til formen angivet på bilag 1. Dispensationen meddeles med vilkår om, at:  

• der etableres 400-500 m2 sø ved punkt 1 på bilag 1.  

• der etableres 500 m2 sand/grusbunker og 2 søer med et samlet areal på 
400-500 m2 ved punkt 2 på bilag 1.  

• terrænet efterlades med bløde kurver, der gør det muligt på sigt, at etab-
lere stier i området.  

Begrundelsen er at det ændrede terræn ikke strider mod lokalplanens formål. Di-
spensationen med vilkår vil derimod styrke naturindholdet i området.  
 

Sagsredegørelse 
 
Du har søgt Region Hovedstaden om, at få en fornyet gravetilladelse på 10 år til rå-
stofgravning på Birkerødgård, Matr. nr 26a Lynge By, Lynge. Region Hovedstaden 
har bedt Allerød Kommune træffe afgørelser på de områder, hvor Allerød Kom-
mune er myndighed. Afgørelsernes vilkår indarbejdes i den kommende råstofgra-
vetilladelse.  

Matriklen er jf. Fingerplanen omfattet af Grøn Kile og Transportkorridoren.  

I henhold til Allerød Kommuneplan 2013 er matriklen placere inden for Økologisk 
forbindelse. 

Endelig er matriklen omfattet af lokalplan 332 - For Lynge Natur og Fritidsområde. 
Der er således en række natur- og fritidsinteresser på områder.  

Lokalplanen fastlægger, at der kan graves råstoffer i området og at den fremtidige 
anvendelse er naturområder med mulighed for ekstensivt landbrug. 

Dato: 17. maj 2016   
 
 
Journalnr.: 15/10404   
 
Sagsbehandler:  japo 
 
 
Direkte telefon:48100327 

 
 
 
 

Bjarkesvej 2 
3450 Allerød 
Tlf: 48 100 100 
kommunen@alleroed.dk 
www.alleroed.dk 
 
 
Åbningstider: 
Mandag og tirsdag 10-14 
Onsdag lukket 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-12 
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Af lokalplanens § 3.14 fremgår: ”Lokalplanens områder anlægges og udformes i 
øvrigt med hensyn til landskabsformer, beplantning og vej- og stianlæg i princippet 
som vist på kortbilag 1 og 2.” Kortbilagene viser for matr. nr. 26a og d terrænkoter 
svarende til det oprindelige terræn.  

Ansøgningen om råstofgravning indeholder en efterbehandlingsplan, der efterlader 
området med svagt hældende skråninger mod midten (bilag 1).  

Efter vores møde er der enighed om en mere detaljerede efterbehandlingsforslag.    

I området var der tidligere en sø beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, 
som du har fået dispensation til at nedlægge og anlægge et andet sted. Der er 
desuden aftalt naturforbedrende tiltag bl.a. til gavn for det EU beskyttede Markfir-
ben.  

Lokalplanens formål om at udlægge området til natur- og fritidsareal bliver således 
styrket med dispensationen og tilhørende vilkår.  

 
  
 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Poulsen 
Planlægger 
 
 

 

 
 
 

 

 
Klagevejledning 

 
Afgørelsen og vilkårene kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, Planlovens § 
58, stk. 1, nr. 4. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. lovens § 60, stk. 
1. 
 
Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens 
udfald, landsdækkende organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af na-
tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bruger interesser inde for arealanven-
delsen på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, 
der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlo-
vens § 59, stk. 1 og 2. 
 
En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du 
finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.bor-
ger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig-
hed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myn-
digheden i Klageportalen.  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi 
klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Natur- og Miljøklage-
nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, 
hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 
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Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender heref-
ter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor-
vidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Der findes yderligere information om klageregler, gebyr og Klageportal på 
www.nmkn.dk. 
 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra da-
toen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 62, stk. 1. 
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Allerød Kommune 
 
Natur og Miljø 
 

 
Kurt Sørensen APS 
Slangerupvej 31 
3540 Lynge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFGØRELSE 
 
 
 
Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til dræning af sø 
i råstofgravområde beliggende Kærhøjgårdsvej 46A, 3540 Lynge, matr. nr. 
26a, Lynge By, Lynge 
 
 
I forbindelse med ansøgning om råstofindvinding ansøges der samtidig om 
lovliggørelse af nedlæggelse af sø på matr. 26a, Lynge By, Lynge. 

 
Søen var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 31, hvilket betyder, at søens 
tilstand ikke måtte ændres uden tilladelse fra kommunen. 
 
Afgørelse 
Der gives hermed en lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til 
dræning af sø beliggende matr. nr. 26a, Lynge By, Lynge.  
Dispensationen meddeles med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 652 stk. 3 på 
følgende vilkår: 
 

− Der skal etableres to erstatningssøer (oversigtskort, område 2). 
Erstatningssøerne skal være etableret inden der gives tilladelse til 
påbegyndende graveaktiviteter i området (oversigtskort, område 1) 

− Det samlede areal af de to nye søer skal være 400 - 500 m2, 
hvor ingen af de to søer må være mindre end 100 m2. 

− Søerne skal være lavvandede, hvor det dybeste sted skal være 
1 – 2 meter dyb.  

− Bredzonen skal være jævnt skrående. En optimal hældning i 
søbunden er et fald på 1 meter over 5 - 10 meter. Hældningen 
skal være lavest på den nordlige søbred, så der sikres en 
fladvandet og varm soleksponeret bred. 

− Terrænregulering ved etablering af søerne må ikke efterlade 
unaturlige volde.  

− Udlæg af små stenbunker i bunden af søen som skjul for padder 
og vanddyr.  

− Udlæg af sten i nærheden af søen til skjul og overvintring for 
padder.  

− Der må ikke etableres små øer i søen.  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, § 3, Stk. 1. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af 
naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter 
indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede   
2 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, § 65. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre 
undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, og § 18, stk.1.   

 

Dato: 25-01-2016 
 
Sagsnr. 15/12883  
 
Dokumentnr. 9 
 
Sagsbehandler: 
Margrethe S.  Rasmussen 
 
Direkte telefon: 
48 100 314 

Allerød Rådhus 
Bjarkesvej 2 
3450 Allerød 
Tlf: 48 100 100 
kommunen@alleroed.dk 
www.alleroed.dk 
 
 
Åbningstider 
Mandag-Tirsdag 10-14 
Onsdag lukket 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-12 
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− Der må ikke udsættes ænder eller fisk.  

− Der må ikke plantes træer og buske på bredarealet 

− Allerød Kommune skal kontaktes inden den endelige udformning af 
søerne afsluttes. 
 

 
Beskrivelse af søen og omgivende arealer 
Allerød Kommune besigtigede området den 7. september 2015. Besigtigelsen blev 
foretaget af naturmedarbejdere, Margrethe Rasmussen og Kurt Borella. 
 
Søen er beliggende centralt på matrikel 26a og dermed midt i det ansøgte 
gravefelt. Nord og vest for søen benyttes arealet til midlertidigt lagerplads til oplag 
af råstoffer – sten og grus. Syd for søen er overjord fra lagerplads midlertidigt 
deponeret i en vold. Syd og øst for søen er arealet i øvrigt uudnyttet og fremstår 
med en høj og tæt urtevegetation siden endelig ophør af markdrift i 2006.  
 
Vest for søen, er anlagt en ca. ½-1 meter høj vold af råstofmaterialer – sten, grus 
(figur 1). På og omkring volden er en begyndende vækst af bl.a. følfod, 
slangehoved, taghøgeskæg, gråbynke, skræppe, gederams og vejpileurt. Afstand 
mellem vold og sø, er ca. 20 meter. 
 
Ved besigtigelsen var søen udtørret (figur 2) og en tydelige afgrænsning mellem 
sø og øvrige terræn var udvisket fordi søen, søbred og areal mellem træer og vold 
fremstod tæt tilgroet af kraftige høje stauder, tagrør, siv og urter. 
 
Mellem vold og træer er terrænet tilgroet med en høj tæt vegetation, domineret af 
canadisk gyldenris, bjerg-rørhvene og stor nælde (figur 3). 
Omkring søen vokser birk, gran (plantet), hyld (døde træer og unge træer), 
canadisk gyldenris, bjerg-rørhvene, stor nælde, gederams, dueurt og mangeløv. 
 
Ved besigtigelsen var søen udtørret, og der var ikke et synligt vandspejl. 
Naturtypen kunne ikke længere genfindes som sø. Søbunden er domineret af en 
høj og tæt bestand af lyse-siv og tagrør (figur 4). Der var ingen synlig afgrænsning 
af søen. 
 
Historiske kort 
Der er blevet gennemgået luftfotos fra perioden 1954 til 2015 og lave 
målebordsblade. 
 
Søen er registreret på de lave målebordsblade og genfindes på luftfoto fra 1954, 
hvor søen har et areal på ca. 250 m2 og ses beliggende midt på agerjord i omdrift. 
Nord for søen ses begyndende vådområde, som også er registreret på de lave 
målebordsblade. Vådområdet nord for søen kan ses til og med 1982 hvor området 
er blevet beplantet med graner. 
  
Luftfotos er gennem 1980’erne, 1990’erne og indtil midten af 00’erne overvejende 
utydelige og hvor den øgede trævækst i området gør det svært at vurdere søens 
arealstørrelse. 
  
På luftfoto fra 2006 ses dog et tydeligt vandspejl af søen på mere end 150 m2. 
Samme søstørrelse ses endvidere på luftfotos 2007-2012 (figur 5). 
 
På luftfoto fra 2013 er vandspejlet i søen forsvundet (figur 6) og lavning og sø 
fremstår med en ens lysfarvet, brun-sandfarvet, jordbund. Lavningen og søen er 
blottet for opvækst og der ses regelmæssige ’køre’-spor i bunden af lavningen og 
søen. Det tyder på at sø og lavning er ryddet for opvækst og døde træer. 
 
På luftfotos fra 2014 og 2015 er det ikke muligt at genfinde et synligt vandspejl i 
søen. 
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Ved en gennemgang af luftfotos ses det, at der ikke har været permanent 
vandspejl i søen siden 2012/2013 og at søens udbredelse har fluktueret mellem 
150-250 m2. 
    
Vurdering 
Allerød Kommune vurderer at søen i perioden 2006-2012 har haft permanent 
vandspejl >150 m2. Søen er desuden indtegnet på de lave målebordsblade og er i 
1954 vurderet til at have et vandpejl på omtrent 250 m2. I 2009 har 
konsulentfirmaet Amphi Consult moniteret området og fundet grøn frø, larver af lille 
og stor vandsalamander i den pågældende sø. Allerød Kommune vurderer på 
baggrund af luftfotos og monitering, at søen har været omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Luftfotos viser endvidere, at vandspejlet er forsvundet i 2013 med tydlige kørespor 
i lavningen (figur 6). Kommunen vurderer i den forbindelse at søen er blevet 
nedlagt som følge af køre/graveaktiviteter i området. 
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 er en restriktiv lov, der kun dispenseres fra i særlige 
tilfælde. Allerød Kommune har ikke givet tilladelse til nedlæggelse af søen. På 
grund af de samfundsmæssige hensyn der er i indvinding af råstoffer, kan det 
tillades at søen på matr. 26a fjernes, med vilkår om etablering af 
erstatningsbiotoper inden graveaktiviteter i området påbegyndes. Kommunen 
vurderer endvidere, at det ikke vil gavne naturmæssigt hvis søen påbydes at blive 
reetableret på samme sted. Råstofindvinding på matr. 26a forventes at udføres i 
op til 8 meters dybde og kommende graveaktiviteter vil således påvirke området 
ved søen i sådan en grad, at søen vil fremstå isoleret med ringe 
spredningsmuligheder for flora og fauna.  
 
 
 
 
 
Påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV arter  
Før der træffes afgørelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, skal det vurderes, om 
det ansøgte kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt eller hvis det ansøgte 
kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de 
dyrearter, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV3.  
 
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 139, Øvre Mølledal, Furesø og Frederiksdal 
Skov og ligger mere end to kilometer fra den nedlagte sø. At søen er blevet 
nedlagt har ingen indflydelse på Natura 2000 område nr. 139. 
 
I 2009 foretog konsulentfirma AmphiConsult en undersøgelse af bilag IV padder og 
krybdyr og vurdering af yngle- og rasteområder i råstofgrave ved Nymølle (figur 7).  
I omtalte sø blev der fundet grøn frø, larver af lille vandsalamander og stor 
vandsalamander, sidstnævnte en bilag IV art. Tørlægningen af søen anses for at 
være alvorlig beskadigelse af yngleområdet. Det vurderes imidlertid at søen ikke 
bør genetableres pga. risiko for isolering. Allerød Kommune stiller krav om 
etablering af to erstatningsbiotoper i området, som konsekvens af nedlæggelsen af 
vandhullet uden kommunens tilladelse. 
 
Klagevejledning  
De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, 
lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af 

                                                 
3 henhold til § 7 og 11 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.   
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natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har væsentlig individuel 
interesse i sagen med flere, jf. § 86 i naturbeskyttelsesloven. 
  
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Afgørelsen meddeles 
den 26. januar 2016, det betyder at klagefristen er til og med den 24. februar 
2016. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, 
som du finder et link til på forsiden af http://www.nmkn.dk/. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for myndigheden i Klageportalen.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der 
indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Gebyret betales med 
betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt 
afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Allerød Kommune, Natur og Miljø, Bjarkesvej 2, 
3450 Allerød eller på mail til kommunen@alleroed.dk. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse  
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis 
Natur- og Miljøklagenævnet beslutter det.  
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. 
naturbeskyttelseslovens § 664. 
 
Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter 
modtagelsen af den endelige afgørelse, jf. § 885 i naturbeskyttelsesloven. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 

 
 
 

Margrethe S. Rasmussen 
Natur- og vandløbsmedarbejder 

Niels Erik von Freiesleben 
Miljøchef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 LBK nr 951 af 3. juli 2013, § 66 Stk. 2. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.   
5 LBK nr 951 af 3. juli 2013, § 88. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der udstedes efter 

loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.   
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Kopi sendes til:  

 

Allerød Jagtforening, allerod@allerodjagt.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dnalleroed-sager@dn.dk  

Danmarks Ornitologiske Forening, Kbh. Fredningsudvalg, natur@dof.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk; mkh@ka-net.dk  

Dansk Botanisk Forening, Fredningsudvalget v/ Per Hartvig, nbu@snm.ku.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, DOF Allerød, alleroed@dof.dk  

Fiskeringen 1970, faciliteter@fiskeringen.dk  

Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

Nordsjællands Folkemuseum, eaa@museumns.dk 

Naturforeningen Naturparkens Venner og Det Grønne Råd v/ Hans Hjordt Hansen, 

hans@smed-hjordt.dk  

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk  

Nordsjællands Landboforening, hoejtoftegaard@hotmail.com 
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Oversigtskort over ansøgt graveområde. 
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Figur 1. Vold af sten og grus etableret mellem sø og midlertidig lagerplads. 

 
 
. 
 

 
Figur 2. Søbund – tør og uden dyndaflejringer. 
 
 
 

 
Figur 3. Canadisk gyldenris dominerer vegetationen omkring søen. 
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Figur 4. Lysesiv dominerer vegetationen i søbund. 
 

 
Figur 5. Luftfoto 2012 - vandspejl  >100 m2 
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Figur 6. Luftfoto 2013 -  Intet vandspejl. Kørespor ses i lavningen. 
 
 

 
Figur 7. Oversigtskort over grusgravene ved Nymølle. Amphi Consult rapport 2009. 
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Titel på forslag 

Birkerødgård 

Forslaget kort *  
Kort beskrivelse af forslag (maks. 300 tegn) 

Det foreslås, at den regionale grønne kile ophæves for matr. 26a Lynge By, Lynge, og der bliver mulighed 

for, at der etablere en virksomhed til affaldsbehandling.  Der tinglyses et fjernelsesvilkår i tilfælde af at t 
transportkorridoren skal udnyttes. 

Beskrivelse af forslag *  
Udførlig beskrivelse af forslag (maks. 3.000 tegn) 

Byrådet behandlede 13. oktober 2017 anmodning fra Bregnebjerggård om at få ændret planforholdene for 
Birkerødgård. 

Allerød Kommune foreslår på den baggrund, at der på Birkerødgård fremover vil være mulighed for 
modtagelse, sortering og nedknusning af byggeaffald og andre relaterede aktiviteter. Aktiviteterne er 
sammenlignelige med aktiviteterne på et affaldsbehandlingsanlæg umiddelbart syd for, som blev tilladt i 
Fingerplanrevision - spor 1.  

Birkerødgård er i dag en grusgrav beliggende i transportkorridor og regional grøn kile.  

Motivering af forslag *  
Motivering af forslag med særlig fokus på forslagets potentiale for at bidrage til vækst og udvikling i 

hovedstadsområdet (maks. 2.000 tegn) 

- 

Vurdering af forslag i forhold til planlov *  
Vurdering af forslag i forhold til planlovens § 5 i, stk. 1 samt § 5 j stk. 1 og stk. 3 (maks. 1.000 tegn) 

- 

Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø *  
Vurdering af forslagets påvirkning af natur og miljø, herunder grønne kiler (maks. 1.000 tegn) 

- 

Supplerende oplysninger  
Øvrige oplysninger med relevans for forslaget (maks. 1.000 tegn) 

- 

Bekræftelse af politisk godkendelse *  
Det bekræftes, at forslag er politisk godkendt i forslagsstillende kommune(r). 



Ja  

Nej  

Bilag 
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1. Region Hovedstadens afgørelser 

1.1 Råstofloven1 

Region Hovedstaden meddeler med hjemmel i råstoflovens § 7, stk. 1 tilladelse til 

erhvervsmæssig indvinding på årligt maksimalt 5.000 m3 muld og 50.000 m3 sand, 

grus og sten ned til 1 meter over grundvandsspejlet, tilsvarende kote +36,5 m DVR 

90.  

 

Det ansøgte areal er ligger inden for graveområde E10 Birkerødgård. Tilladelsen 

gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10 som beskrevet under afsnit 3.  

 

Indvindingsområdet omfatter hele matr. 26a Lynge By, Lynge og har et areal på ca. 

8 ha.  

 

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 460.000 kr. jf. vilkår 3.5. 

 

1.2 Miljøvurderingsloven2 

Råstofindvinding er opført på bilag 2 pkt. 2a i miljøvurderingsloven, og det ansøgte 

projekt er derfor underlagt lovens krav om screening af projektets virkning på 

miljøet, jf. kapitel 6.  

I henhold til miljøvurderingslovens § 21 har Region Hovedstaden udført en VVM-

screening under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 6. 

Ved VVM-screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt 

karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. 

På baggrund af VVM-screeningen vurderer Region Hovedstaden, at projektet ikke 

vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering 

og VVM-tilladelse. 

VVM-screeningen fremgår af bilag 4.  

 

1.3 Bilag IV-arter og Natura 2000 områder3 

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde nr. 123 (Øvre Mølleådal, Furesø 

og Frederiksdal Skov) beliggende ca. 1,2 km syd for indvindingsområdet. 

På baggrund af aktivitetens lokale karakter samt afstanden til Natura 2000 området 

vurderes det, at fortsat indvinding samt arealmæssig udvidelse ikke vil påvirke 

udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Region Hovedstaden vurderer samlet 

set, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs 

påvirkning af Natura 2000 området.  

Der er i 2009 fundet larver af stor vandsalamander i en ca. 200 m2 stor sø inden for 

indvindingsområdet, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (se også 

pkt. 2.3). Allerød Kommune har meddelt dispensation til at fjerne søen i 

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. dec. 2015 af lov om råstoffer med senere ændringer  

2
 Bekendtgørelse nr. 425 af 10. maj 2017 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM)1) 

3
 Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter 
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forbindelse med den ansøgte indvinding på vilkår af, at der etableres to 

erstatningssøer som levested for bl.a. stor vandsalamander (se bilag 7).  

Allerød Kommune har således i sin afgørelse vurderet, at de naturmæssige 

interesser og hensynet til dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag 

IV er varetaget med de vilkår, der er stillet for dispensationen. Region Hovedstaden 

tilslutter sig Allerød Kommunes vurdering af, at projektet ikke vil forringe 

levevilkårene for bilag IV-arter.  

 

2. Allerød Kommunes afgørelser 

Allerød Kommune har i forbindelse med samordningspligten, jf. råstoflovens § 8 

truffet nedenstående afgørelser efter kommunal lovgivning. 

 

2.1 Vandforsyningsloven4 

Allerød Kommune har d. 2. maj 2016 meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens 

§ 20 til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse ved råstofindvinding i 

Birkerødgård Grusgrav. Afgørelsen er vedlagt som bilag 5. Vilkårene for 

tilladelsen er medtaget som vilkår 4.1-4.5 i indeværende dokument. 

 

2.2 Planloven5 

Allerød Kommune har d. 17. maj 2016 meddelt dispensation fra lokalplan 332, 

som bl.a. omfatter indvindingsområdet. Afgørelsen er vedlagt som bilag 6. 

Vilkårene for dispensationen er medtaget som vilkår 4.6-4-8 i indeværende 

dokument. 

 

2.3 Naturbeskyttelsesloven6  

Allerød Kommune har d. 25. januar 2016 meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedlægge en ca. 200 m2 stor sø inden for det 

ansøgte indvindingsområde. Afgørelsen er vedlagt som bilag 7. Vilkårene for 

dispensationen er medtaget som vilkår 4.9-4.19 i indeværende dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v. med senere ændringer 

5
 Bekendtgørelse nr. 1529 af 23. nov. 2015 af lov om planlægning med senere ændringer 

6
 Bekendtgørelse nr. 1578 af 8. dec. 2015 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 
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3. Vilkår efter råstofloven 

Region Hovedstadens tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles på 

vilkår som anført nedenfor.  

 

Generelt 

3.1 Råstofindvindingen skal ske som beskrevet i ansøgningsmateriale fremsendt den 

24. april 2015 med de ændringer, der fremgår af senere fremsendte supplerende 

oplysninger. Indvindingen skal derudover opfylde de vilkår, som er fastsat i 

indeværende tilladelse. 

3.2 Indvindingen og efterbehandlingen skal ske i overensstemmelse med en grave- og 

efterbehandlingsplan, som er godkendt af Region Hovedstaden. En godkendt 

graveefterbehandlingsplan er vedlagt som bilag 3 til indeværende afgørelse. 

3.3 Tilladelsen til råstofindvinding er gældende frem til 1. februar 2028. 

Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 12 måneder efter endt 

råstofindvinding, dvs. senest 1. februar 2029, med mindre der forinden meddeles 

ny tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på arealet. 

3.4 Hvis indvinding i et kalenderår udgør 10% eller mindre af den tilladte årlige 

indvindingsmængde skal indvinder orientere regionen skriftligt derom. Regionen 

vil på den baggrund vurdere, om råstofindvindingstilladelsen er blevet udnyttet det 

pågældende år.  

 

Vilkår for indvindingens påbegyndelse 

3.5 Der skal inden indvindingen påbegyndes stilles økonomisk sikkerhed overfor 

råstofmyndigheden til opfyldelse af vilkår om efterbehandling af området. 

Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel garanti fra 

pengeinstitut og skal kunne dække råstofmyndighedens udgifter til efterbehandling 

i tilfælde af en selvhjælpshandling.  

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingen er godkendt af 

råstofmyndigheden.  

 

Sikkerhedsstillelsens størrelse er fastsat til 460.000 kr.  

 

Beløbet er fastlagt på baggrund af regionens praksis for beregning af 

sikkerhedsstillelse til efterbehandling ved den aktuelle mængde overjord samt 

skrænter. Råstofmyndigheden kan kræve sikkerhedsstillelsens størrelse reguleret 

under hensyn til prisudviklingen og ved eventuelle ændringer i grave- og 

efterbehandlingsplanen. 

3.6 Der skal inden indvindingen må påbegyndes foreligge en af råstofmyndigheden 

godkendt procedure for håndtering af uheld ved spild af brændstof, utætheder i 

tanke og lignende. 
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Afstandskrav 

3.7 Gravetilladelsen omfatter matr. 26a Lynge By, Lynge i Allerød Kommune. 

Tilladelsens afgrænsning fremgår af bilag 1. Råstofindvinding må kun ske indenfor 

dette areal. 

Bemærkning til vilkår 3.7: 

Regionen skal bemærke, at Allerød Kommune i 2014 meddelte tilladelse til 

aktiviteter som oplag og nedknusning på omkringliggende arealer uden for 

arealafgræsningen på bilag 1.  

3.8 Gravearealets afgrænsning skal være tydeligt markeret for at sikre, at der ikke sker 

overtrædelse af gravegrænserne. Markeringer må ikke bortgraves eller dækkes med 

jord.  

3.9 Det må indvindes råstoffer ned til kote +36,5 m DVR90 dog aldrig dybere end 1 

meter over øverst beliggende grundvandsspejl.  

3.10 Under gravning skal skrænterne have en sådan hældning, at de ikke frembyder fare 

for udskridning eller nedstyrtning. Skrænter mod bygninger på naboejendomme må 

aldrig henstå stejlere end anlæg 1:1(lodret:vandret - notering gælder ved alle 

anlægsangivelser i indeværende tilladelse).    

3.11 Udgravning må ikke ske nærmere end 3 meter fra naboskel og må ikke medføre 

blotlægning af rodnettet eller skade på evt. beplantning i skel.  

3.12 Der må ikke indvindes råstoffer nærmere end 25 meter fra omkringliggende 

bygninger.  

3.13 Der må ikke graves nærmere end 20m fra Energinets gasledning langs Nymøllevej, 

graveskrænter der grænser op til ledningen skal anlægges med anlæg 1:2. Oplag af 

muld og overjord må finde sted indtil en afstand på 5 m fra ledningen. 

 

Indretning og drift 

3.14 Der skal til enhver tid være en kopi af denne råstoftilladelse til stede på lokaliteten, 

og ansatte i råstofgraven skal være fortrolige med vilkårene.  

3.15 Normale driftstider for læsning, udlevering, sorteringsanlæg, gravemaskiner og 

øvrigt mobilt maskinel: 

 Mandag til fredag  kl. 07:00-17:00 undtagen helligdage 

Normale driftstider for læsning og udlevering:  

 Mandag til fredag kl. 06:00-17:00 undtagen helligdage 

3.16 Ved forudgående orientering og skriftlig godkendelse fra råstofmyndigheden kan 

der i kortere perioder tillades et eksternt støjbidrag på op til 60 dB(A) mandag til 

fredag i tidsrummet 7:00-17:00 f.eks. i anlægsfasen, hvor gravemaskinerne i dele af 

indvindingsområdet arbejder i niveau med den omkringliggende beboelse.  

3.17 Afvigelser fra driftstiderne angivet i vilkår 3.16 er muligt op til 5 dage om året 

sammenlagt, såfremt særlige forhold gør sig gældende og kun med godkendelse fra 

råstofmyndigheden.  

Ved udvidet drift skal Region Hovedstaden orienteres skriftligt med redegørelse for 

formål og omfang. Regionen kan tilbagekalde vilkår 3.17, såfremt det vurderes, at 

der er sket afvigelser, der ikke kan betragtes som særlige forhold, eller såfremt den 

udvidede drift vurderes at være uhensigtsmæssig i forhold til omgivelserne.  
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Støj og vibrationer 

3.18 Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) 

ved nærmeste helårsbeboelser må i de nedenfor angivne tidsrum ikke overstige 

nedenstående, jf. Miljøstyrelsens vejledning7: 

Mandag til lørdag i tidsrummet  06.00 – 07.00:  40 dB(A) 

Mandag til fredag i tidsrummet 07.00 – 18.00:  55 dB(A) 

Lørdag i tidsrummet 07:00 –14:00:  55 dB(A) 

3.19 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og 

støjberegninger efter begrundet anmodning fra råstofmyndigheden. Beslutning om 

metode og hyppighed af målinger træffes af råstofmyndigheden. 

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens 

vejledninger7 om måling af ekstern støj fra virksomheder og skal gennemføres 

under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal 

udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 

3.20 En rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af 

virksomhedens eksterne støjbidrag skal være råstofmyndigheden i hænde senest 6 

uger efter råstofmyndigheden har fastsat krav om dokumentation, jf. vilkår 3.19. 

Såfremt det ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj 

dokumenteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal 

virksomheden samtidig med rapporten gøre rede for, hvilke tiltag virksomheden vil 

iværksætte med henblik på fremover at overholde de fastsatte støjvilkår.  

3.21 Der må ikke i forbindelse med indvindingen etableres støjvolde og lignende, som 

er højere end 4 meter over terræn og 10 meter i bredde uden tilladelse fra 

råstofmyndigheden. 

3.22 Drift af virksomheden må ikke medføre, at Miljøstyrelsens grænseværdi for 

mærkbare vibrationer i boliger på 75 dB, målt som KB-vægtet accelerationsniveau 

(Law) indendørs i berørte bygninger, overskrides.  

3.23 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre vibrationsmålinger efter 

begrundet anmodning fra råstofmyndigheden. Beslutning om metode og hyppighed 

af målinger træffes af råstofmyndigheden. Vibrationsmålinger skal udføres som 

angivet i de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og skal 

gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne skal 

udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.  

3.24 En rapport over resultater og forudsætninger ved måling af virksomhedens 

vibrationer i det eksterne miljø skal være råstofmyndigheden i hænde senest 6 uger 

efter råstofmyndigheden har fastsat krav om dokumentation jf. vilkår 3.23.  

3.25 Såfremt det ved måling af virksomhedens vibrationer i det eksterne miljø kan 

dokumenteres, at grænseværdien på 75 dB overskrides, skal virksomheden gøre 

                                                      
7
 Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984, Miljøstyrelsen, november 1984.  
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rede for hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte med henblik på fremover, at 

kunne overholde de fastsatte grænseværdier. Derefter skal der laves nye målinger, 

som dokumenterer, at grænseværdierne overholde  

Støv 

3.26 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige støvgener. Således skal 

der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne køreveje, 

materialelagre og produktionsanlæg. Støvende oplag skal placeres hensigtsmæssigt 

i forhold til boliger og fremherskende vindretninger.  

3.27 I perioder, hvor støvproblemer kan forekomme, skal interne køreveje og 

materialelagre vandes for at minimere støvgener på nærliggende ejendomme. Der 

må ikke benyttes kemiske støvdæmpende midler.  

Affald 

3.28 Virksomhedens affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med 

gældende affaldsregulativer i Allerød Kommune.  

Tanke og materiel 

3.29 Tankning af mobilt maskinel og påfyldning af brændstoftanke skal foregå på 

impermeabelt underlag, som er modstandsdygtigt overfor olieprodukter. Det 

impermeable underlag skal være indrettet således, at spildte væsker ikke kan 

udledes direkte til omgivelserne og med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 

Dog kan tankning af stationære anlæg i graven ske direkte fra mobil brændstoftank.  

3.30 Parkering og reparation af mobilt maskinel skal foregå uden for 

indvindingsområdet på Birkerødgård som angivet i ansøgningsmaterialet. En 

alternativ løsning skal godkendes af råstofmyndigheden.  

3.31 For at minimere risiko for evt. spild ved tankning af maskiner skal anvendes fast 

skal tankning foregå under konstant opsyn og ved automatisk stop ved fuld tank.  

3.32 Oplag af spildolie og lignende olieprodukter skal ligeledes opbevares uden for 

indvindingsområdet. 

3.33 Stationære og mobile brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, 

olietromler m.v. skal placeres i aflåselige, lukkede containere med indbygget 

spildbakke, som skal kunne rumme mindst 100 % af tankens volumen. Tanke skal 

være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen8 eller i henhold til ADR-

konventionen.9  

3.34 Alt stationært og rullende materiel skal mindst en gang om året inspiceres for olie- 

og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og 

repareres. 

3.35 Antal og type af materiel og tanke skal være som beskrevet i ansøgningsmaterialet 

af 24. april 2015.  

 1 dumper 

 2 gravemaskiner 

 1 dozer 

 2 sorteringsanlæg 

 1 knuseanlæg 

 2 stk. mobile brændstoftanke á 1500 l 

                                                      
8 Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.  
9 Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældende fra 1. januar 2015.   
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Væsentlige ændringer kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra Region 

Hovedstaden som råstofmyndighed. 

3.36 Materiel, som ikke indgår i driften af den pågældende råstofgrav, må ikke 

opbevares inden for graveområdet med mindre det er omfattet af 

tilladelse/godkendelse fra anden myndighed. Materiel, som tidligere har indgået i 

driften af den pågældende råstofgrav men er udtjent eller af anden årsag ikke 

længere anvendes skal bortskaffes inden for 6 måneder efter, at det er taget ud af 

drift. 

3.37 Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier og lignende stoffer, der ikke er 

beskrevet i ansøgningen, som kan indebære en risiko for forurening af 

grundvandet. 

Modtagelse af materialer udefra 

3.38 Der må ikke med henvisning til indeværende tilladelse tilføres fremmede råstoffer 

til sammenblanding med gravens råstoffer. 

Bemærkning til vilkår 3:38:  

Det skal bemærkes, at Allerød Kommune i 2014 har givet tilladelse, som lovliggør 

og regulerer tilførsel behandling, oplag og videresalg af råstoffer på lokaliteten.     

3.39 Der må ikke med henvisning til indeværende tilladelse tilføres udefrakommende 

råstoffer eller lignende til oplag og direkte videresalg.  

Bemærkning til vilkår 3:39:  

Det skal bemærkes, at Allerød Kommune i 2014 har givet tilladelse som lovliggør 

og regulerer tilførsel behandling, oplag og videresalg af råstoffer på lokaliteten.     

 

Efterbehandling 

3.40 Området skal efterbehandles til natur- og rekreative formål. Efterbehandlingen skal 

ske i overensstemmelse med en af Region Hovedstaden godkendt 

efterbehandlingsplan og med Allerød Kommunes dispensation fra gældende 

lokalplan.  

3.41 Arealet skal efterbehandles løbende og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, 

som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift. Efterbehandlingen 

skal være afsluttet senest 12 måneder efter, at råstofindvindingen er afsluttet. 

3.42 Overskydende muld og overjord skal lægges i depot og i anvendes i forbindelse 

med efterbehandling. Der må jf. indeværende tilladelse indvindes og sælges 

5.000m3 muld årligt. 

3.43 Ingen skråninger må efter udførelse af efterbehandlingen have en hældning stejlere 

end anlæg 1:2. Skråningsanlæg skal etableres med materialer, der stammer fra 

indvindingsområdet, og disse må ikke efterbehandles med muld.  

3.44 Råstofmyndigheden kan kræve dokumentation for f.eks. koter og hældning på 

skrænter til brug for godkendelse af efterbehandlingen. 

3.45 Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte 

fundamenter eller lignende samt gravemaskiner, redskaber og skure, der ikke 

anvendes i efterbehandlingsperioden, skal være fjernet senest et halvt år efter 

indvindingens ophør.  

Undtaget herfra er indretninger og materiel, som indgår i drift af aktiviteter, som er 

reguleret efter tilladelse/godkendelse fra anden myndighed. 
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3.46 Der må ikke anvendes gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler, herunder 

pesticider på arealet hverken under eller efter afsluttet råstofindvinding og 

efterbehandling. 

3.47 Byggeaffald og genbrugsmaterialer brugt til interne køreveje eller lignende må ikke 

benyttes i efterbehandlingen men skal bortskaffes efter gældende lovgivning.  

3.48 Der kan etableres ekstensiv græsning på de efterbehandlede arealer. Dyreholdet må 

maksimalt have en gødningsproduktion svarende til 0,3 DE/ha årligt inkl. evt. 

tilskudsfodring. Tilskudsfodring må maksimalt udgøre 10 % af den samlede 

foderration for at sikre, at der netto ikke tilføres mere kvælstof end der fjernes.  

3.49 Oprydning og efterbehandling kan for brugerens og ejerens regning udføres af 

råstofmyndigheden, hvis det ikke udføres rettidigt eller på behørig måde, eller 

såfremt gravningen afbrydes og ikke genoptages inden 3 år, hvorved tilladelsen 

bortfalder.  

3.50 Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11 indtræder oprydnings- 

og efterbehandlingsforpligtelserne omgående. 

3.51 Der må ikke uden dispensation tilføres forurenet eller uforurenet jord til 

råstofgraven med henblik på deponering, jf. § 52 i jordforureningsloven. Forbuddet 

gælder både under og efter endt drift. 

 

4. Vilkår efter anden lovgivning 

Vandforsyningsloven10 

Allerød Kommune har d. 2. maj 2016 meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens 

§ 20 til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse ved råstofindvinding i 

Birkerødgård Grusgrav. Afgørelsen er vedlagt som bilag 5. Tilladelsen er meddelt 

på følgende vilkår: 

4.1 Vandindvindingens formål er udsprinkling af vand på råstofgravens veje og 

materialeoplag til minimering af støvgener fra vejarealer og materialeoplag, dels 

adgangsveje til Birkerødgård og adgangsvejene til indvindingsområderne på 

Lyngevej 263 og 265. 

4.2 Anlægget består af en frigravet pumpesump beliggende på matr. 26d Lynge By, 

Lynge, som flyttes til matr. 26a Lynge By, Lynge (samme matrikel som 

råstofindvindingen). Matriklens placering er afmærket på kortbilag 1 (til 

kommunens afgørelse i bilag 5). 

4.3 I det tilfælde at råstofindvinder ønsker at flytte placeringen af pumpesump, skal 

Allerød Kommune underrettes om de konkrete ændringer af placeringen af 

pumpesump senest 14 dage før ændringerne iværksættes. 

4.4 Der må højest indvindes en vandmængde på 2000 m3/år med sugepumpe med en 

maksimal ydelse på 5 m3/t.  

4.5 Vandindvindingstilladelsen gives for et tidsrum på 10 år og udløber samtidig med 

råstoftilladelsen. 

 

 

                                                      
10

 Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v. med senere ændringer 
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Lokalplan - Planloven11 

Allerød Kommune har den 17. maj 2016 meddelt dispensation fra lokalplan 332, 

som omfatter indvindingsområdet. Afgørelsen er vedlagt som bilag 6 til 

indeværende tilladelse. Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

4.6 Der etableres 400-500 m2 sø ved punkt 1 på bilag 1 (se bilag 6). 

4.7 Der etableres 500 m2 sand-/grusbunker og to søer med et samlet areal på 400-500 

m2 ved punkt 2 på bilag 1 til vedlagte afgørelse (se bilag 6). 

4.8 Terrænet efterlades med bløde kurver, der gør det muligt på sigt at etablere stier i 

området. 

Naturbeskyttelsesloven12  

Allerød Kommune har d. 25. januar 2016 meddelt dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3 til at nedlægge en ca. 200 m2 stor sø inden for det 

ansøgte indvindingsområde. Afgørelsen er vedlagt som bilag 7. Dispensationen er 

meddelt på følgende vilkår:  

4.9 Der skal etableres to erstatningssøer (oversigtskort, område 2 - se bilag 6). 

Erstatningssøerne skal være etableret inden der gives tilladelse til påbegyndende 

graveaktiviteter i området (oversigtskort, område 1 - bilag 7)  

4.10 Det samlede areal af de to nye søer skal være 400-500 m2, hvor ingen af de to søer 

må være mindre end 100 m2.  

4.11 Søerne skal være lavvandede, hvor det dybeste sted skal være 1-2 meter dyb.  

4.12 Bredzonen skal være jævnt skrånende. En optimal hældning i søbunden er et fald 

på 1 meter over 5-10 meter. Hældningen skal være lavest på den nordlige søbred, 

så der sikres en fladvandet og varm soleksponeret bred.  

4.13 Terrænregulering ved etablering af søerne må ikke efterlade unaturlige volde.  

4.14 Udlæg af små stenbunker i bunden af søen som skjul for padder og vanddyr.  

4.15 Udlæg af sten i nærheden af søen til skjul og overvintring for padder.  

4.16 Der må ikke etableres små øer i søen.  

4.17 Der må ikke udsættes ænder eller fisk.  

4.18 Der må ikke plantes træer og buske på bredarealet.  

4.19 Allerød Kommune skal kontaktes inden den endelige udformning af søerne 

afsluttes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11

 Bekendtgørelse nr. 1529 af 23. nov. 2015 af lov om planlægning med senere ændringer 

12
 Bekendtgørelse nr. 1578 af 8. dec. 2015 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 
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5. Lovgivning 

5.1 Råstofloven 

Retsgrundlag 

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet (pkt. 8.7). 

Hvis der er indkommet klager, får ansøgeren besked, og gravningen må ikke 

iværksættes, før der er truffet endelig afgørelse, med mindre klagemyndigheden 

bestemmer andet. 

Når afgørelsen er endelig foranlediger Region Hovedstaden, at der på ejendommen 

tinglyses en deklaration med efterbehandlingsvilkårene. Forbuddet om 

jordmodtagelse samt forbuddet mod gødskning og sprøjtning af arealerne vil 

forblive tinglyst på ejendommen 

Tinglysningsgebyret skal betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger.  

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er 

meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Råstoftilladelsen 

kan tilbagekaldes af regionen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af 

vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11. 

Tilsyn og besigtigelse 

Region Hovedstaden, fører som råstofmyndighed tilsyn med indvindingen og kan 

foretage besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene 

overholdes. 

Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private 

ejendomme for at foretage tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at 

gennemføre dette jf. råstoflovens § 32. 

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre 

forholdet har underordnet betydning. Region Hovedstaden kan som 

råstofmyndighed meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden 

for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33. 

Tilsynsmyndigheden kan på ejerens og indvinderens bekostning umiddelbart lade 

foretage, hvad der er nødvendigt, hvis et påbud om, at lovliggøre et ulovligt 

forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33. 

Ved overtrædelse af vilkårene fastsat i tilladelsen kan der idømmes straf efter 

råstoflovens § 44. 

Indberetning af indvunden mængde 

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Hovedstaden om arten, mængden og 

anvendelsen af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, jf. § 3 i bekendtgørelse 

om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden.13  

Indberetning om boringer 

Resultatet af udførelse af boringer på ejendommen skal inden 3 måneder efter 

udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser 

(GEUS) på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske 

                                                      
13 Bekendtgørelse nr. 788 af 6. juni. 2014 om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om 

Regionsrådets kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder 
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undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, 

indberettes til GEUS, jf. råstoflovens § 28 stk. 1. 

 

Underretning ved konkurs m.v. 

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel 

ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til 

straks at underrette tilsynsmyndigheden. 

Råstofafgift 

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift, jf. affalds- og 

råstofafgiftslovens14 § 1. Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af 

råstoffer skal registreres ved Skat. Region Hovedstaden orienterer som 

råstofmyndighed Skat ved at fremsende en kopi af tilladelsen. 

Yderligere vilkår og ændringer 

Råstofmyndigheden kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af 

allerede stillede vilkår, såfremt det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt 

af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. 

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive 

aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for 

denne afgørelse. 

 

5.2 Artsfredningsbekendtgørelsen15 

Digesvaler er fredet. Digesvalereder må jf. § 6 stk. 5 ikke ødelægges i perioden 1. 

april til 31. august. Det betyder, at skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har 

etableret reder, ikke må graves indenfor ynglesæsonen fra d. 1. april til d. 31. 

august. 

Region Hovedstaden skal understrege, at øvrige bestemmelser fra 

artsfredningsbekendtgørelsen tillige kan være relevante for tilrettelæggelsen af 

råstofindvindingen. 

 

5.3 Museumsloven16  

Bygherre/entreprenør har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige 

museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumslovens § 25. Herved gives 

de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til 

arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.  

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige 

arkæologiske bevaringsinteresser, så vil eventuelle efterfølgende udgifter til 

nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. 

museumslovens § 27.  

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse 

anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men 

fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. 

                                                      
14 Bekendtgørelse nr. 311 af 1. april 2014 af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)  
15 Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt 

16 Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven 
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Fund af arkæologiske eller naturhistoriske genstande 

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund 

eller usædvanlige naturhistoriske genstande, skal indvindingen omgående standses 

og anmeldelse foretages til: 

- Museum Nordsjælland, post@museumns.dk, 

- Slots- og kulturstyrelsen - Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 

København K, 

- Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø eller 

- Nationalmuseet, Dansk Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 

12, 1220 København K 

 

5.4 Naturbeskyttelsesloven 

Indvindingen må ikke medføre, at der foretages ændringer i tilstanden af de 

naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 uden forudgående 

dispensation fra Allerød Kommune.  

 

5.5 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Natura 2000 og 

Bilag IV arter) 

Før der kan gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der foretages en vurdering 

af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 

påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

Hvis myndigheden vurderer, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område 

væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det 

pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale 

naturbeskyttelsesområde, kan der ikke gives tilladelse.  

Der kan endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets 

bilag IV. 

 

6. Ansøgningens oplysninger 

Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen A/S har d. 24. april 2015 med 

supplerende oplysninger fremsendt i perioden 28. maj til ansøgt om fornyet og 

ændret tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. 26a Lynge By, 

Lynge beliggende Kærhøjgårdsvej 46A i Allerød Kommune. Der er ansøgt om 

tilladelse til:  

- Råstofindvinding i 10 år  

- En maksimal indvinding på 50.000 m3/ år, dog forventet 15.000 m3/ år  

- Indvinding af op til 5.000 m3 muld om året.  

- Indvinding ned til ca. kote +36,5 svarende til 1 meter over grundvandspejl  

- Driftstid kl. 06.00 til 17.00 på hverdage og kl. 07.00 til 16.00 på lørdage  

- Anvendelse af 1-2 læssemaskiner, 1 dumper, 1-2 gravemaskine, 1 dozer samt 2 

sorteringsanlæg  

mailto:post@museumns.dk


 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i Birkerødgård Grusgrav  

    Side 14  

- Opstilling af 2 stk. mobile brændstoftanke á 1500 L placeret ved sorterværker 

samt integreret tank ved knuseanlæg. Ingen stationære brændstoftanke  

- Fortsat anvendelse af eksisterende adgangsvej med udkørsel til Kærhøjgårdsvej  

- Efterbehandling til rekreative formål efter endt råstofindvinding  

 

Materiale, der er indgået i sagsbehandlingen er: 

- Ansøgningsmateriale af 24. april 2015 

- Supplerende oplysninger fra fremsendt i perioden 28. maj 2015 til 31. aug. 

2017. 

- Samordningssvar fra Allerød Kommune 

 

7. Samordning og partshøring  

7.1 Indledende høring af myndigheder, parter og øvrige interessenter 

Ansøgningsmaterialet blev sendt i samordning hos 

- Allerød Kommune, alleroed@alleroed.dk, japo@alleroed.dk  

samt i indledende høring hos: 

- Vejdirektoratet, vd@vd.dk  

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk 

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk, osj@nst.dk 

- Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, alleroed@dn.dk 

- Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk 

- HOFOR, hofor@hofor.dk  

- Allerød Rudersdal Forsyning, forsyningen@forsyningen.com 

- Dong Energy, info@dongenergy.dk 

- Energinet.dk, info@energinet.dk 

- TDC, tdckabel@tdc.dk 

- Vassingerød Vandværk: peer@lite.dk  

- Ganløse Vandværk, bo@gnv.dk  

- Beboere af ejendommene beliggende på Kærhøjgårdsvej 5, 42, 46, 48  

- Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen, annette@bregnebjerggaard.dk 

(ansøger) 

- DGE Miljø- og ingeniørfirma v/Michael Zimmermann, miz@dge.dk (rådgiver) 

 

7.2 Samordning med kommunen 

Allerød Kommune har i forbindelse med samordningsprocessen meddelt Region 

Hovedstaden, at projektet kræver afgørelser inden for kommunens 

myndighedsområder. Kommunen har ved svar på samordning af 12. maj 2016 

fremsendt:  

- Bemærkninger til ansøgningsmateriale og udkast til VVM-screening 

- Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fjernelse af en sø inden for 

indvindingsområdet (se bilag 7) 

- Dispensation fra lokalplan 332 (se bilag 6) 

Den 1. juni 2016 fremsendte Allerød Kommune: 

mailto:alleroed@alleroed.dk
mailto:japo@alleroed.dk
mailto:osj@nst.dk
mailto:post@museumns.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:alleroed@dn.dk
mailto:nordsjaelland@friluftsraadet.dk
mailto:hofor@hofor.dk
mailto:forsyningen@forsyningen.com
mailto:info@dongenergy.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:tdckabel@tdc.dk
mailto:miz@dge.dk
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- Tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af grundvand til 

støvbekæmpelse ved råstofindvinding (se bilag 5)  

Vilkårene fremgår af denne afgørelse, og tilladelserne er vedlagt som bilag.  

 

Allerød Kommune oplyste, at den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde 

ligger inden for kildepladszone til Vassingerød Vandværk og Søndersø Vandværk.  

I forhold til efterbehandlingen opfordrede Allerød Kommune til, at der skabes 

sammenhæng mellem matr. 26d Lynge By, Lynge, det ansøgte indvindingsområde 

og matriklerne 27ea og 26e Lynge By, Lynge umiddelbart vest herfor. Derudover 

burde efterbehandlingsplanen omfatte et stiudlæg som stemmer overens med det, 

der er markeret over nævnte matrikler i kommuneplanen.  

Kommunen spurgte derudover til, om Region Hovedstaden er med til at udpege 

eventuelle geologiske profiler, samt hvem der har ansvar for vedligeholdelse af 

sådanne profiler.  

Endelig udtrykte kommunen bekymring om, hvorvidt de skærpede støjvilkår i 

tidsrummet kl.  22 - 07 ville kunne overholdes med de ansøgte driftstider. 

 

7.3 Bemærkninger fra indledende høring  

HOFOR opfordrede til, at der stilles særligt skærpende vilkår omkring opbevaring 

af brændstof samt tankning, såfremt Region Hovedstaden efterkommer den ansøgte 

placering af brændstoftanke på opgravede arealer.  

HOFOR understregede endvidere, at det ansøgte areal ligger inden for 

indvindingsoplandet til Bogøgård Kildeplads og i et område med særlige 

drikkevandsinteresser, hvorfor der skal tages hensyn til grundvandsressourcerne. 

HOFOR henviste herunder til vandplanens retningslinje 40, som specifikt omtaler 

oplag af olieprodukter.   

 

7.4 Regionens svar på bemærkninger fra samordning og indledende høring 

Allerød Kommune 

Regionen har indarbejdet kommunens bemærkninger til VVM-screeningen i det 

udkast, som sendes i partshøring sammen med udkast til indvindingstilladelse. 

Region Hovedstaden og kommunen har været i dialog med indvinder om 

revidering af efterbehandlingsplanen, således at planen så vidt muligt efterkommer 

kommunens krav som planmyndighed og myndighed på naturbeskyttelseslovens § 

3. Det vedlagte udkast til efterbehandlingsplan er i overensstemmelse med vilkår 

for kommunens dispensationer fra lokalplan 332 samt § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

I indeværende udkast til indvindingstilladelse er der stillet vilkår om overholdelse 

vedr. støj. Regionen forventer, at det med de fastsatte vilkår vil være muligt at 

overholde støjkravene på alle tidspunkter af døgnet.  

 

HOFOR 

Region Hovedstaden er opmærksom på grundvandsinteresserne i området. I udkast 

til indvindingstilladelse er der stillet skærpede vilkår vedr. opbevaring af 

brændstof, som har til formål at minimere risikoen for uheld med spild samt sikre 

varetagelsen af grundvandsinteresser i området.  
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Endvidere stiller regionen som standard vilkår om, at der ikke må anvendes 

gødning eller kemiske bekæmpelsesmidler i områder, hvor der har været indvundet 

råstoffer. Disse vilkår tinglyses varigt på ejendommen.  

 

7.5 Partshøring  

Region Hovedstaden sendte den 2. november 2017 et udkast til tilladelsen i høring 

hos de involverede parter.  

- Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen, annette@bregnebjerggaard.dk  

- DGE Miljø- og ingeniørfirma v/Michael Zimmermann, miz@dge.dk 

- Allerød Kommune, alleroed@alleroed.dk, japo@alleroed.dk 

- Vejdirektoratet, vd@vd.dk  

- Naturstyrelsen Østsjælland, osj@nst.dk 

- Miljøstyrelsen, mst 

- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk 

- Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, alleroed@dn.dk  

- Friluftsrådet Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsraadet.dk  

- HOFOR, hofor@hofor.dk  

- TDC, tdckabel@tdc.dk 

- Dong Energy, info@dongenergy.dk 

- Energinet.dk, info@energinet.dk 

- Allerød Rudersdal forsyning, forsyningen@forsyningen.com  

- Vassingerød Vandværk, peer@lite.dk 

- Søndersø Vandværk, (sendt via digital post til CVR nr. 17195115) 

- Beboere på ejendommene beliggende på Kærhøjgårdsvej 5, 42, 46, 48  

 

7.6 Indkomne bemærkninger til partshøring  

TDC 

TDC meddelte, at omkostninger forbundet med ledningsomlægninger, som følge af 

råstofindvindingen ville være omkostningsrimelige.  

Energinet  

Energinet meddelte, at den aktuelle råstofindvinding skulle ske under hensyntagen 

til deres gastransmissionsledning, der løber øst for ejendommen. Energinet 

henstillede til, at der blev fastsat vilkår, der varetager hensynet til gasledningen. 

7.7 Region Hovedstadens svar på partshøringsbemærkningerne 

Ift. ledningshensyn ifm. råstofindvinding skal Region Hovedstaden generelt 

henvise til de vilkårsuafhængige bestemmelser i LER-lovens17 § 9 om, at den der 

erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, er forpligtet til at indhente oplysninger fra 

ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer ledninger i graveområdet og 

sikre, at arbejdet tilrettelægges og udføres under hensyntagen til de indhentede 

oplysninger.  

Region Hovedstaden har endvidere fastsat vilkår 3.13, der skal sikre hensynet til 

den aktuelle gasledning. 

 

 

                                                      
17

 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere, LBK nr. 578 af 06/06/2011 

mailto:miz@dge.dk
mailto:alleroed@alleroed.dk
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mailto:info@energinet.dk
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8. Regionens vurdering  

8.1 Vurdering i forhold til råstofplanen 

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde E10-Nymølle, som 

er udlagt i Råstofplan 2016 til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden 

for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt og i overensstemmelse med deres 

kvalitet. Det ansøgte projekt vurderes at være i overensstemmelse med 

råstofplanen. 

 

8.2 Vurdering i forhold til kommune- og lokalplan 

Det ansøgte indvindingsområde er i Allerød Kommuneplan 2013 placeret inden for 

(en) Økologisk forbindelse. Endvidere er området delvist omfattet af Lokalplan nr. 

332. Lokalplanen fastlægger, at der kan graves råstoffer i området, og at den 

fremtidige anvendelse er naturområder med mulighed for ekstensivt landbrug. 

Kortbilagene til lokalplanen viser fremtidige terrænkoter for matr. nr. 26a Lynge 

By, Lynge som svarer til det oprindelige terræn.  

Af efterbehandlingsplanen (se bilag 3) samt vilkår for efterbehandling i 

indeværende tilladelse fremgår det, at området i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser vil blive efterbehandlet til rekreativt område, og at der 

således vil være mulighed for at etablere rekreative aktiviteter. De angivne koter 

for området stemmer imidlertid ikke med lokalplanen, idet terrænet vil være lavere 

end det oprindelige.  

Allerød Kommune har den 17. maj 2016 meddelt dispensation fra lokalplan 332 for 

så vidt angår terræn.  

Regionen vurderer, at den planlagte efterbehandling stemmer overens med Allerød 

Kommunes interesser som planmyndighed, idet den planlagte efterbehandling 

giver mulighed for, at området i fremtiden kan fungere som økologisk forbindelse. 

Endvidere efterlades et område med potentiale for rekreativ udnyttelse i 

overensstemmelse med lokalplanen.  

Region Hovedstaden vurderer samlet set, at de planmæssige interesser i området er 

varetaget med den planlagte efterbehandling samt vilkår for indeværende tilladelse.  

 

8.3 Vurdering i forhold til grundvand 

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for en udpegning for særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), som dækker store dele af Sjælland. Af hensyn til 

grundvandsinteressen har Region Hovedstaden stillet vilkår vedrørende opbevaring 

af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. oliespild således, 

at risikoen for forurening af grundvandet minimeres.  

Endelig er der stillet vilkår om, at der hverken under eller efter afsluttet indvinding 

og efterbehandling må tilføres jord til råstofgraven uden dispensation, jf. § 52 i 

jordforureningsloven, samt at der ikke må gødskes eller sprøjtes hverken under 

eller efter afsluttet indvinding og efterbehandling.  

Region Hovedstaden vurderer, at vilkårene i tilladelsen vil minimere risikoen for 

grundvandsforurening både under og efter afsluttet råstofindvinding. Vilkårene 

tinglyses på ejendommen. Regionen lægger endvidere vægt på, at der efter 

indvindingen ikke vil blive tilført næringsstoffer eller pesticider til arealet til 

forskel fra en tilstand uden indvinding, hvilket vil være til fordel for grundvandet. 
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8.4 Vurdering i forhold til naturbeskyttelse 

Inden for det ansøgte indvindingsområde ligger der en sø, som er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens § 3. Allerød Kommune har med afgørelse af 25. januar 

2016 dispenseret til at fjerne søen på vilkår af, at der etableres to søer som 

erstatningsbiotoper og potentielle levesteder for bl.a. bilag IV arten stor 

vandsalamander, som tidligere er fundet i søen. Allerød Kommune har således 

vurderet, at de naturmæssige interesser er varetaget med vilkårene for 

dispensationen og i kraft af aftale med Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen 

om, hvordan erstatningsbiotoperne skal etableres. Allerød Kommune er ansvarlig 

myndighed på § 3 beskyttede naturområder, og meddelte den 7. september 2017, at 

erstatningssøerne var etableret i henhold til vilkårene i afgørelsen (bilag 7) efter 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

Det ansøgte areal er ikke i øvrigt sammenfaldende med beskyttede naturområder 

eller registrerede levesteder for beskyttede/truede arter. 

 

 

8.5 VVM – Vurdering af Virkning på Miljøet 

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Hovedstaden udført en 

VVM-screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved 

VVM-screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt 

karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet. 

På baggrund af VVM-screeningen vurderer Region Hovedstaden, at projektet ikke 

vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering 

og VVM-tilladelse. 

Region Hovedstadens VVM-screening og vurdering fremgår af bilag 4. 

 

8.6 Regionens samlede vurdering 

Region Hovedstaden vurderer samlet set, at den ansøgte erhvervsmæssige 

indvinding af råstoffer under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i indeværende 

tilladelse, kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige 

konsekvenser for mennesker, natur og omgivende miljø. Regionen vurderer 

endvidere, at indvindingen ikke er i modstrid med de planmæssige interesser, der er 

gældende i området. Endelig er det regionens vurdering, at den planlagte 

udgravning med rækkefølgeafslutning og løbende efterbehandling frem mod 

tilladelsens udløb tager mest muligt hensyn til omgivelserne.  

På den baggrund vurderer Region Hovedstaden, at der kan meddeles tilladelse til 

erhvervsmæssig råstofindvinding som ansøgt og på vilkår som anført i afsnit 3.  

 

9. Offentliggørelse og klagevejledning  

Klagevejledning 

Regionen Hovedstadens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan 

påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelserne er offentliggjort. Klagefristen 

beregnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for 
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klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 

forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter råstofloven er, jf. råstoflovens § 15:  

- Adressaten for afgørelsen  

- Offentlige myndigheder  

- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker  

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen  

- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø  

- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser  

- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.  

Klageberettigede i forhold til afgørelser efter miljøvurderingsloven er, jf.  § 50:  

- Miljøministeren 

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalpark-fond 

oprettet efter lov om nationalparker  

- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:  

- at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som 

dokumenterer dens formål, og  

- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer.  

 

Eventuel klage over Region Hovedstadens afgørelser skal indsendes via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets klageportal, som kan tilgås via borger.dk eller virk.dk. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet 

anmodning til Region Hovedstaden. Regionen vil videresende anmodningen til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen 

kan imødekommes.  

En rettidig klage efter råstofloven har opsættende virkning, medmindre 

klagemyndigheden bestemmer andet. Ved rettidig klage over en 

screeningsafgørelse kan klagemyndigheden bestemme, at en screeningsafgørelsen 

ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og 

Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager, at 

klager betaler et gebyr på 900kr for privatpersoner og 1.800kr for virksomheder 

ved indsendelse af klagen.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis der meddeles helt eller delvis medhold i klagen. 

Regionens afgørelser efter råstofloven og miljøvurderingsloven kan indbringes for 

domstolene inden for 6 måneder efter, at de er meddelt eller, hvis afgørelserne 

påklages, inden for 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt.  

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

 

 

 

--------------------------- 

          Jonas Prehn 01/02- 2018 

Konsulent, miljøingeniør 

Region Hovedstaden 

 

Vedlagt:  

Bilag 1: Oversigtskort 1:25.000 

Bilag 2: Indvindingsområde 1:2.000 

Bilag 3: Graveplan og efterbehandlingsplan  

Bilag 4: VVM-screening 

Bilag 5: Allerød Kommunes tilladelse til grundvandsindvinding 

Bilag 6: Allerød Kommunes dispensation fra lokalplan 332 

Bilag 7: Allerød Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3  

 

10. Underretning om afgørelsen 

- Bregnebjerggård Grusgrav v/Kurt Sørensen, annette@bregnebjerggaard.dk  

- DGE Miljø og ingeniørfirma v/Michael Zimmermann, miz@dge.dk 

- Allerød Kommune, alleroed@alleroed.dk, japo@alleroed.dk 

- Naturstyrelsen Østsjælland, osj@nst.dk 

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

- Slots- og Kulturstyrelsen, slks.dk 

- Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  

- info@energinet.dk 

- HOFOR, hofor@hofor.dk  

- TDC, tdckabel@tdc.dk 

- Skat, myndighed@skat.dk   
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mailto:alleroed@alleroed.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:tdckabel@tdc.dk
mailto:myndighed@skat.dk
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anmarks rie uto ampere 

.DK 

Danmarks Frie Auto Campere er en forening for autocamperejere og -interesserede, der arbejder for at fremme dansk autocamperturisme ved at 
støtte op om de frie valgmuligheder, som denne ferieform giver mulighed for. Danmarks Frie Auto Campere er trods sine kun tre år Danmarks 
næststørste autocamperforening.

 

 Dato: 21. marts 2019 

 

Erhvervsstyrelsen, fingerplanrevision@erst.dk 

 

Høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 

Autocamperturismen er Europas hurtigst voksende turismeform, og også i Danmark møder vi et stigende 

antal autocamperturister. Autocamperturismen adskiller sig fra campingpladsturismen, idet den foregår 

hele året og i højere grad foregår i byområderne, hvor turisterne møder befolkningen i deres hverdagsliv.  

Herved sker et kulturmøde mellem turisterne og den lokale befolkning, som især kan lykkes, fordi den 

danske befolkning er dygtig til fremmedsprog. 

 

Autocampere er lidt upraktiske inde i Københavns Middelalderby – men deres brugere vil være gode 

turister både i København og i omegnskommunerne. 

Derfor har vi overvejet, hvordan autocamperturismen bedst kan trives og udvikles i Hovedstadsområdet 

og kommunerne her omkring, for der findes knapt 2 millioner autocampere i Europa, og disse turister bør 

have langt bedre mulighed for at besøge både Hovedstaden og omegnskommunerne til glæde for alle 

parter. 

Ca. 35.000 af disse 2 millioner autocampere er hjemmehørende i Norge og ca. 100.000 i Sverige. Når disse 

autocampere kører sydpå, går den naturlige rute gennem Danmark enten via Jylland (Hirtshals) eller via 

Sjælland. Tilsvarende skal de sydlige autocamperturister gennem Danmark, når de skal besøge Norge og 

Sverige. Hertil kommer, at Storebælt krydses ca. 100.000 gange om året af danskejede autocampere. 

Autocampere er almindelige personbiler (type M1) og må parkere – og overnatte - helt på samme vilkår 

som alle andre personbiler, og tælles ikke særskilt på ind- og udfaldsvejene til/fra Danmark. Der mangler 

derfor udpræget et statistisk materiale, der viser det nuværende antal af autocamperturister i 

Hovedstadsområdet – og i Danmark som helhed. De kendte statistikker opgør alene ophold på 

campingpladser, og her kommer autocampere ofte ikke. 

Den typiske autocamperturist er midaldrende, ofte pensionist og man rejser parvis i uger eller måneder 

ad gangen. Autocamperturisters forbrug er markant højere end campingpladsturisters forbrug, men 

naturligvis lavere end andre storbyturisters forbrug, som jo præges markant af overnatningen på hotel. 

mailto:fingerplanrevision@erst.dk
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Autocamperturister er derfor interessante at ”holde på” undervejs, således at Danmark ikke blot bruges 

som transitland, men at turisterne føler det attraktivt at besøge både hovedstaden med alle dens 

attraktioner, omegnskommunerne - og resten af landet - og blive i Danmark i nogle dage, eller specifikt 

planlægge en ferie her. 

 

DFAC´s anbefaling 

Vores anbefaling er, at det indarbejdes i Fingerplanen, at der i omegnskommunerne etableres P-pladser, 

hvor autocampere kan parkere og overnatte, således turisterne kan besøge både Hovedstaden og lokale 

butikker/restauranter i nærheden af, hvor deres autocamper holder. Disse pladser kan helt enkelt være 

en del af en større parkeringsplads, hvor der markeres et antal P-pladser str. XXL, som passer til 

autocampere jf. Vejdirektoratets Vejregler, alternativt kan anvendes en grusplads, et område med 

armeret græs eller en asfaltplads uden opmærkede båse. I alle tilfælde opsættes et ”velkomstskilt” 

sammen med den reglementerede vejafmærkning for særlig autocamperparkering. 

            

 

 

 

 

Fælles for sådanne pladser bør være, at de ligger nær gode transportmidler til Københavns Centrum og 

desuden, at de ligger i et område, der er relativt roligt om natten, gerne nær restauranter, cafeer og 

indkøbsmuligheder. Det er også en mulighed at placere P-pladserne nær vandet, ved havnene og i grønne 

områder – dette er attraktive steder for autocamperturister. Pladserne må visse steder kunne placeres i 

de ydre – men måske også i de indre grønne kiler, således at også turisterne får glæde af disse 

naturområder og møder Københavnerne i deres fritid – f.eks. er Køge Bugt Strandpark et attraktivt 

område. 

Såfremt der er gode offentlige transportmuligheder, er de store P-områder ved idrætsanlæg, der udenfor 

arrangementerne er underudnyttede, velegnede til autocamperparkering. Nordhavn, Refshaleøen og 

Amager rummer områder, der kan udvikles til at blive attraktive pladser til autocamperparkering. Her er 

fordelen, at anlægsomkostningerne er minimale, således at områder, der endnu ikke er endeligt planlagte 

eller som er planlagte med lang tidshorisont, kan anvendes som autocamper P-pladser i en årrække, og 

dermed bidrage til omsætningen i Hovedstadsområdet. 
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Furesø kommune etablerede et antal P-pladser til autocampere nær S-tog stationerne i både Farum og 

Værløse allerede i 2012 – hvilket har været en stor succes. Høje Taastrup har netop etableret en lidt 

større plads nær stationen. 

Sanitære faciliteter til autocampere 

Autocampere sviner ikke, for de har både skraldespande, toilet og spildevandstank indbygget, og 

efterlader alene dækaftrykket, når de forlader en plads. Autocamperturisterne har ikke brug for 

campingpladser – og mange har slet ikke lyst til at være på campingpladser - men har brug for steder til 

aflevering af sorteret affald og har desuden brug for hver 2 eller 3 dag at kunne fylde og tømme deres 

hhv. drikkevandstank og toilet-/spildevandstank (gerne mod betaling). Hertil skal de bruge sanitære 

faciliteter med gode til- /fra kørselsmuligheder. Sådanne faciliteter kan mest fornuftigt og økonomisk 

placeres i forbindelse med fritliggende, offentlige toiletbygninger eller sportsanlæg i omegnskommunerne 

eller nær kommunernes renseanlæg. 

Motorvejene i Hovedstadsområdet har meget få samkøringspladser. De, der er, har ofte ikke offentlige 

toiletter, og resultatet heraf kan ofte ses i grøftekanten. I takt med udbygning af motorvejsnettet i 

Hovedstadsområdet og på Sjælland, bør der i højere grad sikres samkøringspladser, der kan reducere 

trafikmængden, og der bør etableres offentlige toiletter med tilknytning af sanitære faciliteter for 

autocampere. 

Tour de France – 2021 

En langvarig og dygtig indsats har sikret, at Tour de France 2021 starter i København. Ved Tour de France 

er det en mangeårig tradition, at rigtig mange autocampere tager opstilling langs ruten flere dage 

forinden løbet afholdes. Dette bør København og omegnskommunerne allerede nu begynde at forberede 

og indstille sig på. De sanitære faciliteter til disse autocampere bør etableres inden løbet afholdes, og en 

del af disse faciliteter kan med fordel etableres som permanente faciliteter til gavn for den 

Storkøbenhavnske og Sjællandske autocamperturisme fremover. 

Egentlige autocamperpladser med sanitære faciliteter 

Besøget i Hovedstadsområdet kan udover besøg i Københavns Centrum, give et godt turistudbytte i 

omegnskommunerne såfremt disse etablerer autocamperpladser, der har selvstændige sanitære 

faciliteter og evt. strøm til autocamperne (gerne mod et rimeligt vederlag), og som derfor egner sig til et 

længerevarende ophold. Sådanne pladser kan f.eks. etableres ved havnene eller som selvstændige 

enheder med en god beliggenhed nær en koncentration af museer, udstillinger, restauranter, cafeer, 

butikker ol., således at både turisterne og kommunens erhvervsdrivende får fornøjelse af opholdet. 

Venlig hilsen 

Henrik Krebs, formand 

Jytte Jakobsen, sekretær 

jj@dfac.dk, tlf.: 20 67 30 67 

mailto:jj@dfac.dk
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Høringssvar: Forslag til Fingerplan 2019 

Dansk Byplanlaboratorium har med interesse læst forslag til Fingerplan 2019.  

Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning er af stor betydning, da 

Hovedstadsområdet står overfor mange udfordringer – blandt andet befolkningstilvækst, 

trængsel og klimaudfordringer. Regeringen har inviteret de 34 kommuner i 

hovedstadsområdet til at indsende forslag til at videreudvikle planen. Med Fingerplan 

2019 lægger regeringen op til at imødekomme 80 af kommunernes forslag, mens der 

igangsættes opfølgende arbejder, der skal afdække mulighederne for at imødekomme 

yderligere 23 forslag.  

 

Rummelighed og rækkefølge 

Det er positivt, at regeringen offentliggør landsplandirektivet i forbindelse med en samlet 

hovedstadsstrategi, og at de overordnede lokaliseringsprincipper, de grønne kiler og 

stationsnærhedsprincippet bibeholdes. Det er ligeledes et meget positivt træk, at størrelsen 

af de grønne kiler fastholdes med et princip om erstatningsarealer.  

Men der slækkes på kravene i forhold til nye arealudlæg. Den nuværende fingerplan har 

rigelig rummelighed til både boligudbygning og erhverv. Med de foreslåede ændringer vil 

rummeligheden blot stige, og det er bekymrende at de mange muligheder kan medføre en 

ukoordineret byvækst. 

Det er vigtigt at styre, hvor i Hovedstadsregionen, udviklingen finder sted. Det kræver 

mindre rummelighed og en væsentligt stærkere og regionalt koordineret 

rækkefølgeplanlægning. Med forslaget fjernes den forudgående forhandling mellem 

kommuner og stat, hvilket kan betyde, at staten ikke aktivt vil styre, hvad der sker i de 

enkelte kommuner.  Konsekvensen heraf vil meget let kunne blive, at udviklingen sker 

der, hvor investorerne får det største afkast – og det er enten i den centrale del af byen 

eller på bar mark i udkanten af forstæderne. Det vil betyde større trængsel og større 

offentlige udgifter til infrastruktur og lokal service 

 

Behov for byomdannelse 

For at sikre en bæredygtig hovedstadsregion bør udviklingen styres i en retning, hvor vi 

indtager mindst muligt nyt byareal, men omdanner de områder, vi allerede har urbaniseret. 

Langs Ring3 ligger der f.eks. et bælte af nedslidte erhvervsområder. De står alle overfor 

en omfattende omdannelse og den kommende letbane vil udløse en stor mængde 

stationsnære arealer. Der er behov for at lette kommunernes arbejde i disse områder. 

Kommunerne har behov for nye værktøjer (arealopkøb, procesbistand mv) og også her er 

rækkefølgeplanlægningen essentiel. 
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Rummelighed og stationsnærhed 

Der foretages med forslaget en række konkrete lempelser af stationsnærhedsprincippet, 

som vil give kommunerne mulighed for større erhvervsbyggeri op til 1000 meter fra 

stationerne i de fem købstæder samt i Høje Taastrup. Der åbnes samtidig for en 

forsøgsordning med BRT (hurtigbuslinjer) og større byggeri af offentlige institutioner kan 

få dispensation.  

I Byplanlaboratoriet anerkender vi, at der ud fra en konkret vurdering kan gives 

dispensationer, men vi er bekymrede for en generel mulighed for at fravige princippet og 

vi stiller os uforstående overfor en afgrænsning på 1000 meter. Forskningen har 

dokumenteret, at stationsnærhedseffekten generelt falder drastisk ved 600 meter og i 

særlige tilfælde med tæt bymæssig bebyggelse kan strækkes op til 7-800 meter. For at 

fremme brug af mere bæredygtige transportformer og imødegå øget trængsel på vejene, 

bør stationsnærhedsprincippet frem over styrkes og ikke udvandes. 

Hvis der skal gennemføres forsøg med BRT, er det væsentligt at stille nogle krav til 

bussernes komfort og fremkommelighed, der rækker langt ud over hvad vi kender i 

Danmark pt. Og det er naturligvis væsentligt at følge op på effekten af de pågældende 

forsøg. 

 

Behov for en ny bymodel 

Presset på centerkommunerne er i øjeblikket meget stort med en række bivirkninger i form 

af hurtig byudvikling, stor tæthed og stigende priser. Derfor er der et behov for at lette 

presset på centerkommunerne ved at styrke knudepunkter andre steder i regionen.  

I Dansk Byplanlaboratorium har vi udviklet 5 fremtidsscenarier, som vi har drøftet på et 

åbent debatmøde. De frem scenarier hedder: 1) Håndfladen vokser i bredden og højden 2) 

Loop City skaber nye centrale knudepunkter 3) Købstæderne styrkes med deres respektive 

potentialer, 4) Køgefingeren omdannes og udvikles på nye arealer og 5) spredt vækst 

baseret på kommunernes ønsker. De 5 fremtidsbilleder er beskrevet i et debathæfte, der 

kan findes på byplanlab.dk  

På et debatmøde d. 14 marts blev de 5 modeller drøftet med 187 deltagere fra 

kommunerne, staten, rådgivere og interesseorganisationer. Materialet fra dagen med de 

mange gode input om om behovet for organisering og sammenhængen med Skåne og 

resten af Sjælland er at finde på byplanlab.dk. Det er efter denne debatmødet stadig vores 

overbevisning at en kombination af model 1,2 og 3, hvor byvæksten fordeles nogenlunde 

ligeligt mellem København, Ring 3-området (Loop City) og købstæderne, vil kunne give 

en hensigtsmæssig bymodel, set i forhold til både livskvalitet, bæredygtighed og 

investeringssikkkerhed.   

I København bør de nuværende byudviklings- og perspektivområder udfyldes, men med 

mindre tæthed og større vægt på bynatur. De nye knudepunkter i forstæderne koncentreres 

fortrinsvis langs med Ring 3, hvor letbanen krydser byfingrene, men der kan også udpeges 

enkelte supplerende knudepunkter. Nybyggeri koncentreres i videst muligt omfang på 

nuværende byareal. I nogle af købstæderne kan byfingrene forlænges for at skabe nye 

byggemuligheder, men også her skal omdannelsen af de ældre erhvervsområder 

prioriteres. Byudviklingen i knudepunkterne skal understøttes af investeringer i 

infrastruktur og offentlig service, og byudviklingen udenfor knudepunkterne bør 

begrænses til et minimum. 
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Koordinering og samarbejde på tværs 

Det er usædvanligt at en byregion af Københavns størrelse ikke har et organ, der kan 

varetage koordinering af byudviklingen på tværs af kommunerne. Der er behov for fælles 

retning for at skabe en bæredygtig fremtid. Det gælder ikke mindst, når det handler om 

klima, men vi ser også et behov for en regional styring af boligbyggeriet med henblik på at 

sikre en balanceret fordeling af boligtyper, ejerformer og boligpriser i de enkelte 

byvækstområder.  

Vi er helt bevidste om at det kommunale selvstyre er vigtigt, og at den kommunale 

helhedstænkning på tværs af sektorerne har mange fordele. Men de udfordringer, som vi 

står overfor, kræver også løsninger på regionalt niveau. Vi deltager gerne i drøftelser om 

hvordan denne regionale koordinering kunne fremmes.  

Samtidig bør der igangsættes udviklingsprojekter på tværs af kommunegrænserne som det 

f.eks. foreslås i forbindelse med udvikling af de grønne kiler. Det er positivt at der vil 

blive arbejdet videre med at aktivere de grønne kiler som et naturlandskab med gode 

stiforbindelser, klimasikring og højt naturindhold. Vi ser også et perspektiv i, at der med 

forslaget åbnes for at eksisterende bygninger af kulturhistorisk værdi kan genanvendes, 

hvis det primært er til formål, der understøtter friluftsliv og lignende.  

 

FN´s verdensmål og bæredygtighed 

Sidst men ikke mindst er det er vores anbefaling at en så vigtig plan som fingerplanen 

vurderes i forhold til FN´s 17 verdensmål, og det bekymrer os umiddelbart, at den 

foretagne miljøvurdering giver et negativt aftryk – blandt andet på grund af lempelserne i 

stationsnærhedsprincippet. Det bør være praksis, at planer af en sådan kaliber har som mål 

at nedsætte og ikke forøge C02-udslippet. Samtidig vil vi anbefale, at der indskrives et 

mål om biodiversitet, da det er et område, hvor Danmark ligger i bund i forhold til at 

opfylde FN´s 17 verdensmål. En øget biodiversitet vil bl a kunne opnås gennem en ny 

brug af de grønne kiler- f-eks ved at erstatte nogle af landbrugsarealerne med natur 

 

Fortsat debat og samarbejde  

I Byplanlaboratoriet vil vi fortsætte debatten om Fingerplanen og stiller os til rådighed for 

fortsat dialog og samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Vi deltager også gerne i opfølgende 

initiativer vedrørende Hovedstadsstrategien, ikke mindst omkring boligpolitik, 

trafikpolitik, byomdannelse og opfølgning på FNs 17 verdensmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Direktør Ellen Højgaard Jensen  Formand Jes Møller 

 
 

mailto:db@byplanlab.dk
http://www.byplanlab.dk/


  

  

Dato: 21. marts 2019  

DGI  

Vingsted Skovvej 1 

7182 Bredsten   

Tlf. 7940 4040 

info@dgi.dk 

dgi.dk  

 

DIF 

Danmarks Idrætsforbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

Tlf. 4326 2626 

dif@dif.dk 

dif.dk 

  

 

 

           

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

DAHLERUPS PAKHUS 

LANGELINIE ALLÉ 17  

2100 KØBENHAVN Ø 

 

 

ATT. Sigmund Lubanski 

 

 

Høringssvar vedrørende forslag til Fingerplan 2019 

Regeringen har offentliggjort udspillet ”Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsom-

rådet” og har i den forbindelse offentliggjort en række initiativer, der lægger op til ændringer af den 

fysiske planlægning i hovedstadsområdet - Fingerplanen. 

 

På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan 2019 og sendt udspil-

let i høring. Hermed fremsendes DGI og DIFs generelle holdninger til regeringens udspil. 

 

Indledning 

Hovedstadsområdet vokser, og det giver både nye muligheder og udfordringer ift. den overordnede 

planstrategi, som vi normalt kender som ”fem-fingerplanen”. Planen har sat rammerne for planlægnin-

gen og udviklingen af hele hovedstadsområdet siden efterkrigstiden, men der er samtidig behov for at 

revidere dele af dens logik, der har præget tænkningen blandt andet på grund af stor vækst i indbyg-

gertallet. 

 

Siden nedlæggelsen af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) for over 10 år siden har den praktiske 

mellemkommunale koordinering og samarbejdet med staten haltet efter på en lang række fagområder.  

 

Det har også haft negativ betydning for de muligheder for idræt, fællesskab og fysisk aktivitet, som 

borgerne har i dag. Heller ikke på idrættens område har udviklingen været udtryk for en helhedsorien-

teret og koordineret planlægning, der kunne sikre en mere balanceret og relevant udvikling af både 

adgangsforhold til de grønne kiler og den fysiske planlægning af nye faciliteter målrettet idræts- og 

fritidslivet. Fra et idrætsfagligt synspunkt er adgangen til rekreative arealer og en koordineret opførsel 

af nye kommunale idrætsfaciliteter afgørende for, at revideringen af Fingerplanen også er relevant for 

en øget fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse blandt indbyggere i hovedstadsområdet. 

 

Vi ønsker således, at revideringen af Fingerplanen aktivt tager fat på de udfordringer, som den mang-

lende koordinering, planlægning og samarbejde mellem kommunerne resulterer i. Revideringen af Fin-

gerplanen skal give mulighed for at sikre gode og lige adgangsforhold til de grønne kiler ved samtidig 

at beskytte de grønne områder og sikre en rig, bynær natur for alle lokale borgere.  Der er behov en 

tættere mellemkommunal koordinering, som giver mere værdi for alle de borgere, der ønsker at bruge 

naturen, rekreative arealer og idrætsfaciliteter aktivt, og hvor de kan dyrke deres fritidsinteresser. 

 

Vi ønsker ligeledes, at befolkningens bevægelses- og fællesskabsmuligheder prioriteres og planlæg-

ges på samme politiske niveau som udvikling af boliger, erhverv, turisme, energi- og transportinfra-

struktur, således at bylivskvaliteter via gode og tidssvarende infrastrukturer ift. fritidsforbrug i højere 

grad bliver et afsæt for planlægningen. Den politiske bevidsthed omkring, at bylivskvaliteter har sti-

http://www.dgi.dk/
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gende betydning for storbyers evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft, investeringer, virksomhe-

der samt turister har været afgørende for, at hovedstaden placerer sig i toppen på internationale rang-

lister over trivsel (“liveability”). Hér har rekreative områder, grønne kiler og velorganisede civile tilbud 

en afgørende rolle at spille. 

 

Vi er samtidig optaget af, at både regeringsgrundlagets opbakning til Bevæg Dig For Livet (vision 25-

50-75), det efterfølgende Marienborgmøde i 2017 og det kommende Idrættens topmøde i april 2019 

rummer regeringens uforbeholdne opbakning til både organiseret og selvorganiseret idræt i Danmark. 

Det forudsætter, at hovedstadsområdet med så stor en andel af Danmarks borgere også arbejder mere 

strategisk på at indfri de ambitiøse målsætninger. 

 

Sikring af de grønne kiler er fortsat vigtigt 

Der er ingen tvivl om, at de grønne kiler i de seneste 30 år er blevet gradvist reduceret. Der er således 

gjort store indhug i kilerne. Trods indhug er de oprindelige intentioner om nærhed til gode, rekreative 

muligheder blevet fastholdt; og hovedstadsregionen fremstår fortsat i dag, som én af de mest grønne 

hovedstæder i verden - og generelt har indbyggerne kort afstand til et nærtliggende grønt område. 

 

DGI og DIF mener, at dette princip er væsentligt at fastholde i fremtidens byudvikling af Fingerplanen, 

hvor presset på de rekreative, grønne kiler bliver større både som følge af et stigende indbyggertal og 

et øget aktivitetsniveau. DGI og DIF ser derfor med en vis bekymring på de mange konkrete ændringer 

af anvendelsesmulighederne i dele af de grønne kiler. Vi ser gerne, at de grønne kiler beskyttes og 

udbygges på lige fod med byområderne og derved forbliver med at være rekreative arealer målrettet 

sunde aktivitetsmuligheder og fritidsformål med almennyttigt formål. 

 

Derfor vil vi også rose planerne om øget anvendelsesmuligheder med henblik på idræt og fællesskab. 

Idrætsforeninger vil generelt gerne indgå i samarbejder mhp. at skabe bedre adgangsforhold og ud-

nytte de grønne kiler bedre, så flere københavnere kan få adgang til og gøre brug af områderne til 

rekreative formål og aktive idrætsfællesskaber - naturligvis under hensyn til natur og miljø. 

 

Når indbyggerne i stigende grad fortsætter med at være motions- og idrætsaktive til langt hen i deres 

alderdom, bliver det en udfordring at sikre tilstrækkeligt med bolignære, rekreative arealer, som kan 

være fælles mødesteder. Hovedstadens grønne kiler, de lokale grønne hovedstadsparker skal, sam-

men med øvrige naturområder, fortsat være attraktive, rekreative rum med stor betydning for indbyg-

gerne. 

 

Vi mener, at kommunerne og staten skal påtage sig et større ansvar for at sikre en koordinering af 

fysiske forbindelser og stisystemer mellem de grønne kiler og områder, således at der etableres flere 

tværgående forbindelseslinjer. De attraktive områder skal bindes tættere sammen, hvorved kommu-

nerne også får nemmere ved at håndtere det kommende pres fra den øgede benyttelsesgrad til blandt 

andet fysisk aktivitet og motionsudøvelse. 

 

DGI og DIF ser i denne sammenhæng frem til at indgå i dialog om brugen af hovedstadsparkerne, som 

i dag er vigtige grønne åndehuller, men hvor der også er alt for stive begrænsninger på organiseret 

brug til bl.a. motionsudøvelse. Vi ser således frem til at styrke hovedstadsparkernes fremtidige funktion 

igennem en samlet strategi for alle hovedstadens parker – jf. pkt. 47 i regeringsudspillet - med henblik 

på at sikre en mere aktiv og optimal udnyttelse, uden at dette går ud over beskyttelseshensyn.  

 



 

 

Side 3 af 4 

Gode fællesskaber forudsætter tættere koordinering af idrætsfaciliteter 

Som følge af det store pres og den efterspørgsel, der er på de centrale bydele i hovedstaden, er bolig-

priserne steget ganske betragteligt. Det betyder dels, at alderssammensætningen har ændret sig mar-

kant hen over de seneste årtier, dels at indbyggerne i de centrale bykerner og boligområder er blevet 

gradvist yngre, mens ældre borgere er flyttet ud af centrum. En væsentlig udfordring i udviklingen af 

hovedstaden og Fingerplanen er således, at befolkningen med vidt forskellige aldersprofiler og socio-

økonomisk status bosætter sig forskellige steder. 

 

Det er derfor vigtigt at skabe flere multifunktionelle faciliteter, da dette kan medvirke til at sikre, at 

indbyggerne får bedre mulighed for at mødes på tværs af sociale lag, aldersgrupper og aktiviteter. I 

hovedstadsområdet er der i vid udstrækning brug for, at kommunerne bygger flere almindelige, men 

flerfunktionelle idrætsfaciliteter. Hovedstadens idrætsliv har nemlig den altoverskyggende udfordring, 

at der er væsentligt færre idrætsfaciliteter pr. borger, end der er i resten af landet. 

 

Langt hovedparten af de kommuner, som ligger i hovedstadsområdet, oplever således i dag, at der er 

stor søgning til især specialidrætsfaciliteter fra andre kommuners borgere. Det skyldes, at antallet af 

især specialfaciliteter ikke står mål med antallet af idrætssøgende, der har interesse for at dyrke en 

særlig idræt på et specialanlæg, der er designet til netop deres behov og idræt. 

 

Udviklingen af specialidrætsanlæg i hovedstadsområdet har været præget af en meget tilfældig og 

lokal kommunetilgang. Nogle kommuner har bygget mange nye anlæg og faciliteter, mens andre har 

undladt at prioritere området. Fælles for alle er dog, at udviklingen er sket uden en større koordinerende 

tilgang, som kunne sikre en bedre balance mellem kommunernes særskilte udbygningsplaner. 

 

Således oplever mange kommuner rundt om Københavns Kommune i dag, at idrætsfaciliteter og især 

specialidrætsanlæg resulterer i en stor medlemssøgning fra andre kommuners borgere. Bevidstheden 

om den store medlemssøgning fra andre kommuner har samtidig fået stigende politisk opmærksom-

hed, og har bl.a. resulteret i forslag om både at målrette medlemstilskud til kommunalt bosiddende 

medlemmer og om indførsel af gebyrmodeller, som samlet set vil gøre det mindre attraktivt at søge 

idrætsfællesskaber på tværs af hovedstadens mange kommunegrænser. 

 

Problemet er, at der dels ikke er facilitetsdækning nok samlet set på tværs af kommunegrænserne; 

dels at der ikke er nogen samlet koordinering og behovsstyret udvikling af faciliteterne. Det resulterer 

blandt andet i omfattende ventelister til eksisterende foreningstilbud. En undersøgelse gennemført af 

DGI Storkøbenhavn i 2018 viste, at ventelister er et udbredt problem i Københavns Kommune. Således 

savner 68,5 pct. af forældrene i Københavns Kommune nogle flere idrætstilbud målrettet ét eller flere 

af deres børn, mens 55,5 pct. af de 1.200 forældre, der indgik i undersøgelsen, har oplevet, at deres 

barn/børn står eller har stået på en venteliste til en idrætsforening i Københavns Kommune (N= 1.200 

forældre bosat i Københavns Kommune)1. 

 

Den manglende koordinering og den tilfældige prioritering af specialidrætsanlægs opførsel er en stor 

hindring for, at flere borgere kan mødes i sunde interessefællesskaber på tværs af sociale skel. Der er 

                                                        
1 Kilde: DGI Storkøbenhavn: Forældres oplevelse af børne muligheder for at dyrke foreningsidræt i Kø-

benhavns Kommune (2018): https://www.dgi.dk/media/20281/foraeldrenes-oplevelse-af-boernenes-mu-

ligheder-for-at-dyrke-foreningsidraet-i-koebenhavns-kommune.pdf 

 

https://www.dgi.dk/media/20281/foraeldrenes-oplevelse-af-boernenes-muligheder-for-at-dyrke-foreningsidraet-i-koebenhavns-kommune.pdf
https://www.dgi.dk/media/20281/foraeldrenes-oplevelse-af-boernenes-muligheder-for-at-dyrke-foreningsidraet-i-koebenhavns-kommune.pdf
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derfor stort behov for, at kommunerne får et fælles koordinerende forum for en mere strategisk og 

koordineret udbygning af fritidsfaciliteter, således at de kan gradvist kan følge med ift. den nødvendige 

udbygning af idrætsfaciliteter og specialidrætsanlæg i de kommende årtier. 

 

DGI og DIF støtter i den sammenhæng punkt nr. 47 i regeringsudspillet ”Danmarks hovedstad. Initiati-

ver til styrkelse af hovedstadsområdet”, hvor det lyder: ”Regeringen vil sammen med en række aktører, 

herunder fx Lokale og Anlægsfonden, Idrættens Analyseinstitut, kommuner, idrætsorganisationer, 

eventuelle fonde mv., analysere behovet for nye idrætsfaciliteter frem mod 2030. Analysen skal hjælpe 

kommunerne med at planlægge og prioritere idrætsfaciliteter ud fra fremtidige behov i forbindelse med 

byudvikling.” Vi ser meget frem at bidrage til dette analysesamarbejde. 

 

Afslutningsvis ønsker DGI og DIF at gøre opmærksom på, at der allerede i dag er talrige gode eksem-

pler på, at der kan tænkes i velfungerende idrætsanlæg i tæt kobling til klimasikringssystemer. Der er 

både eksempler på, at store overflader som eks. boldbaner fungerer som effektive vandopsamlings-

steder (Frederiksberg Kommune) og at klimaanlæg kan rumme mange nye muligheder, som blandt 

andet hoppepuder, udendørs træningspladser, padletennis og en ny legeplads (Gladsaxe Kommune). 

Denne tilgang medvirker til at sikre, at anlæggelsen af de nødvendige klimatilpasnings-faciliteter ikke 

står tomme, men kan bruges som idrætsfaciliteter i perioder uden regn. 

 

DGI og DIF stiller sig gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring regeringens udspil og vores 

høringssvar. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Charlotte Bach Thomassen                      Hans Natorp 

Formand for DGI                                          Næstformand for DIF  

                                                                     Formand for Idrætsforum København 
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Kære Erhvervsstyrelsen 
 
Hermed følger høringssvar fra Energinet Eltransmission (herefter benævnt Energinet) til høring af forslag til 
Fingerplan 2019 
 

A. Høringssvar vedr. de 80 forslag, som imødekommes. 
 Forslag nr. 13 (Ballerup Kommune): Energinet har et eksisterende 132 kV jordkabel gennem 

området, som der skal tages højde for i planlægningen af nye boligområder, der er udpeget samme 
sted. 

 Forslag nr. 34 (Helsingør Kommune): Energinet har både 400 kV og 132 kV luftledningsanlæg fordelt 
på 3 masterækker, som delvist berøres af det udpegede erhvervsområde i Kvistgård. Dette bedes 
indarbejdet og tages hensyn til i planlægningen af det nye udpegede erhvervsområde 

 Forslag nr. 36 (Helsingør Kommune): Beslutninger om arealreservationer til infrastrukturanlæg 
træffes på baggrund af analysearbejdet med en fast HH-forbindelse. Det beskrives ikke hvordan 
disse reservationer vil blive koordineret med planlægningsundersøgelsen for 
indsnævring/ophævelse af transportkorridorens udbredelse i den nordlige del, der fremgår af 
forordet til denne høring. 

 Forslag nr. 51 (Rudersdal Kommune): Energinet har et eksisterende 132 kV jordkabel langs med 
vestsiden af Nærum station og Helsingørmotorvejen, hvilket bedes taget hensyn til i den kommende 
planlægning. 

 Forslag nr. 62 (Køge Kommune): Energinet noterer, at der ”skabes en generel mulighed for at der i 
Bjæverskov og andre lokaliteter med god placering i forhold til elnettet kan planlægges for 
etablering af energikrævende datacentre”. Det vil være fint at definere, hvorledes disse lokaliteter 
angives i Fingerplanen. 
Der bør være opmærksomhed på at der ved hovedtransformerstationer på elnettet, hvor 
datacentre erfaringsmæssigt ofte udpeges til at skulle placeres, ofte er flere eksisterende 
luftledninger og jordkabler, som skal respekteres i den nærmere planlægning. Endvidere bør det 
bemærkes, at datacentre ikke bør placeres alt for tæt på disse hovedtransformerstationer, for ikke 
at reducere mulighed for senere ombygninger og udvidelser af stationsområderne, hvis behovet for 
kapacitet i elforsyningen ændres i fremtiden. 
 

Energinet bemærker i øvrigt at kortbilag N med Transportkorridor ikke er synlig på den til høringen 
udstillede webGIS-løsning http://kort.erst.dk/spatialmap?&profile=fingerplan2019forslag  
Energinet noterer sig, at forundersøgelsen af den nord-sydgående transportkorridor for en fremtidig Ring 5-
motorvejsforbindelse igangsættes og en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5-
transportkorridoren med henblik på indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde, samt et servicetjek 
af reglerne for byggeri i korridorerne. Energinet forventer på den baggrund ikke at den nuværende 
transportkorridor i øvrigt er blevet indsnævret i forbindelse med denne fingerplanrevision. 
 

B. Kommentar vedr. kortbilag S 



2

Vedr. kortlag for eltransmissionsanlæg er en enkelt kommentar, idet 2 stk. parallelle 132 kV luftledninger i 
Helsingør netop er fjernet. Se markeringspunkt på de 2 luftledninger i det med rød indrammede område i 
den sydvestlige del af Helsingør. 

 
 

C. Kommentar vedr. ordlyden i kapitel 7 
Ordlyden i kapitel 7 er ok, for så vidt angår eltransmissionsanlæg, og bør ikke ændres pt. 

 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bolette Helms Skieller 
Landinspektør 
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL 
+4570220275 
3.parter@energinet.dk 

 
Energinet Eltransmission A/S  
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
+4570102244  
http://www.energinet.dk  
 
 
 



Ishøj den 19. marts 2019 
 
Høringssvar fra Enhedslisten i Ishøj vedr. Fingerplanen 2019 
 
Erhvervsministeriet har i januar 2019 sendt et forslag til ny fingerplan i høring. Enhedslisten i Ishøj skal i den 
anledning fremsende nedenstående bemærkninger til forslaget. 
Forslaget opretholder arealreservationen til Ring 5 på hele strækningen fra Køge i syd til Helsingør i nord. 
Der lægges op til en undersøgelse af mulighederne for at indskrænke eller ophæve korridoren i nord (nord 
for Frederikssundmotorvejen) og en nærmere forundersøgelse af linjeføringen for en fremtidig 
motorvejsforbindelse i syd fra Køge til Frederikssundmotorvejen. 
Det gælder for hele korridoren, at et anlæg af Ring 5 vil medføre væsentlige gener på miljøet fordi: 
- Rigtigt mange landsbyer, herunder Torslunde Landsby vil blive påvirket af etableringen af en Ring 5 syd. 
Levevilkårene i områderne vil blive væsentligt forringet enten pga. direkte fysiske ændringer eller gennem 
støjpåvirkninger fra en eventuel ny motorvej.  
- Mennesker, der har valgt at kombinere en bopæl på landet i landsbymiljøerne med nærhed til storbyerne 
påvirkes/rammes. 
- Væsentlige naturområder vil lide uoprettelig skade 
Især bør fremhæves: 
- Anlæg af en Ring 5 Syd, vil øge biltrafikken på bekostning af offentlig transport og dermed give en øget 
miljøbelastning. 
- Støjpåvirkningen fra en evt. anlæggelse af Ring 5 Syd, vil væsentligt forringe levevilkårene i omkring 70 
bysamfund. Opmærksomheden henledes på, at WHOs anbefalede støjgrænser er skærpet fra 58 Db til 53 
Db. 
- I den mulige linjeføring for Ring 5 Syd, ligger der vandreservoirer,  bl.a. Solhøj Kildeplads ved Torslunde, 
der bidrager med en væsentlig del af drikkevandsforsyningen til hele Hovedstadsområdet, som vil blive 
negativt miljømæssigt påvirket både af afledning af overfladevand fra vejbanen, der vil være forurenet af 
olie og partikler fra bildæk samt risikoen for nedsivning af bitumen fra vejbanen , såfremt der anlægges en 
motorvej på området eller i nærheden deraf. 
 
I Enhedslisten Ishøj er vi også af den opfattelse, at det af klimamæssige årsager er nødvendigt at begrænse 
biltrafikken. Dette vil ikke ske ved en udbygning af motorvejsnettet. Dette vil tværtimod indbyde til 
yderligere biltrafik til skade for miljøet. Som dokumentation for, at udbygning af motorvejsnettet ikke vil 
begrænse trængslen, henviser vi til Magnus Bredsdorffs artikel i Ingeniøren 16. september 2016 med titlen 
“fem år efter udvidelse: Mere kø på Københavns ringmotorvej end nogensinde”. At udbygge 
motorvejsnettet er således virkningsløst samtidig med, at det har en stærk negativ påvirkning af miljø og 
klima. En langt bedre løsning er at bruge de sparede midler ved ikke at anlægge motorvej til forbedring af 
jernbanenettet, så flere kan få gavn af S-togsnettet og store dele af godstrafikken kan flyttes fra lastbil til 
jernbane. Af hensyn til de, der bor i områder langt fra offentlig trafik, er det nødvendigt at opføre P-huse 
ved strategisk beliggende stationer, så det bliver enkelt at skifte fra bil til kollektiv trafik, som det kendes fra 
udlandet (P+R). I det hele taget er det nødvendigt at retænke trafikplanlægning, så asfalt og biler får en 
mindre andel og kollektiv trafik får en større til gavn for både det lokale miljø og klimaet. 
 
Enhedslisten i Ishøj vil derfor på det kraftigste anbefale,  at der i iFingerplanen indføres, at Ring 5 Syd 
opgives,  og at arealreservationen ophæves, idet udviklingen af samfundet har taget en anden drejning i 
relation til byudvikling og miljømæssige forhold. 
 
Det kan evt. overvejes, at opretholde en reservation til underjordiske infrastrukturanlæg (el, gas, tele etc.), 
der vil kunne anlægges uden at ødelægge naturområder og landsbyer, og som kun vil kræve en meget smal 
korridor. 
 



 
Opmærksomheden bør også henledes på, at hovedstadsområdet er præget af en stor befolkningstæthed, 
hvor  en stor del af transporten kan klares ved en effektiv kollektiv transport. Det handler bl.a. om at gøre 
den kollektive transport attraktiv og fleksibel samt økonomisk fordelagtigt. 
Enhedslisten i Ishøj skal anmode om, at analysen gentænkes med sigte på, at den kollektive transport gøres 
mere attraktiv og der indtænkes intelligent trafikstyring på det eksisterende motorvejsnet i 
hovedstadsområdet, således at belastningen af vejsystemerne reduceres. Ligeledes bør der arbejdes med 
projekter, der markant nedbringer/fjerner støjgener på det eksisterende motorvejsnet i 
hovedstadsområdet, og dermed reducere den sundhedsskadelige effekt af trafikstøj.  
 
 
Enhedslisten i Ishøj vil også henlede opmærksomheden på de natur- og kulturmæssige værdier i området 
der vil blive påvirket af etablering af en Ring 5 Syd, og som står i stæk modsætning til den tidligere 
planlægning for området, idet Planlovens Kapitel 4, § 11 a. anfører, at Kommuneplanen skal indeholde 
retningslinjer for:  
·          14) Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer 
og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.  
·          15) Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, 
herunder større, sammenhængende landskaber.    
” Byggeri og anlæg i landområdet  
·         Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der ikke har direkte tilknytning 
hertil, følger landzonebestemmelserne i Planlovens kapitel 7.  
·         Der åbnes mulighed for rekreativ anvendelse og friluftsanlæg i visse dele af beskyttelsesområder, 
såfremt det kan begrundes ud fra samfundsmæssige hensyn, og såfremt det kan ske uden at forringe de 
landskabs-, natur og kulturværdier, som beskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte. Endvidere 
åbnes mulighed for gennemførelse af de overordnede i regionplanen fastlagte infrastrukturanlæg samt 
anvendelsen af transportkorridorens reservation til mulige fremtidige anlæg. For disse anlæg forudsætter 
regionplanen planlægning på grundlag af en vurdering af deres konsekvenser i forhold til andre 
regionplaninteresser.  
·         Anlæggene vil ofte kunne tilpasses, så der tages størst mulig hensyn til bl.a. beskyttelsesinteresser og 
landbrugsinteresser. Større trafik- og forsyningsanlæg, der kan antages at påvirke miljøet væsentligt, 
kræver planlægning og vurdering efter reglerne om vurdering af virkning på miljøet (VVM). Statslige 
infrastrukturanlæg, som fastlægges ved anlægslov, gennemføres efter en VVM-lignende (Vurdering af 
Virkning på Miljøet) procedure.  
Landsbyer  
·         Regionens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. I afsnit 4.1 er dog udpeget en række 
særlige landsbyer, fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.” 
 
Med venlig hilsen 
Enhedslisten i Ishøj 
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Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2019 
 
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger har modtaget Forslag til Fingerplan 2019 i høring og skal 
hermed afgive vores kommentarer. 
 
Ministeren lægger i sit forord vægt på, at der skal planlægges for en hovedstad i vækst og på, at 80 (+ 
måske yderligere 23) af 150 forslag fra kommunerne er imødekommet i dette forslag til Fingerplan. 
 
Foreningen er ikke uenig i, at der formentlig fortsat skal planlægges for vækst i hovedstadsområdet, men ser 
det ikke som et mål i sig selv at imødekomme så mange af kommunernes ønsker som muligt. Derimod 
havde det været mere visionært, hvis planen for hovedstadsområdets fremtid var baseret på en vision for, 
hvordan vi ønsker hovedstadsregionen udviklet i fremtiden. Vi har svært ved at se det visionære i planen, 
hvilket er ærgerligt. Netop i tider med vækst er det i særlig grad nødvendigt at tænke visionært og i den 
forbindelse vil et nærliggende spørgsmål være, hvordan hovedstadsregionen kan udvikles i en mere 
bæredygtig retning? Foreningen savner mål og planer for en bæredygtig udvikling af hovedstadsregionen. 
 
Foreningen har ikke gennemgået forslaget minutiøst, og der vil derfor kunne være emner, som ville være 
relevante at kommentere på, som ikke fremgår nedenfor.  
 
FBBB vil tillade sig at kommentere følgende punkter, som, vi håber, vil blive indarbejdet i rettelser af planen 
inden den endelige vedtagelse. 
 
1. Boligbyggeri i landområderne og udvidelse af byfingrene 
Det fremgår af Fingerplanen, at Køge Bugt-byfingeren forlænges til Herfølge; der foretages mindre 
udvidelser af byfingrene sydvest for Køge, ved Solrød, i den sydlige del af Roskilde, i den sydvestlige del af 
Hillerød og i den vestlige del af Helsingør. Samtidig gøres rammerne for boligudvikling i det øvrige 
hovedstadsområde, dvs. i hovedstadsområdets landområder, hvor reglerne for byudvikling i dag er 
restriktive, mere fleksible, så kommunerne i disse dele af hovedstadsområdet også i højere grad får 
mulighed for at imødekomme den stigende udfordring med at skabe plads til flere borgere i 
hovedstadsområdet. 
 
Det vil altid være en afvejning, når der skal skabes plads til flere boliger, men udvidelse af byområder i 
kanterne af en by uden en samlet plan for at sikre, at disse områder kan forsynes med højklasset kollektiv 
trafik, vil næppe føre til bæredygtige byområder. Derimod vil der være en stor sandsynlighed for, at der 
skabes plads til flere parcelhusområder, som forsynes med privatbil. Det er ikke særligt bæredygtigt. En 
vision kunne være, at nye byudviklingsområder alene kan inddrages, hvis der indtænkes løsninger for 
bæredygtig transport som fx kollektiv trafik eller andre løsninger. Endvidere kunne der være mål om, at nye 
byområder skal udvikles med et mål om at fremme social bæredygtighed. Fingerplanen kan derved inspirere 
kommunerne i at tænke fremad.  
 
2. Udvidelse af stationsnærhedszonen 
Det foreslås i Fingerplanen, at stationsnærhedszonen udvides til 1000 m i de fem købstæder Helsingør, 
Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge samt i Høje-Taastrup, så de får mere frihed til at planlægge for 
større erhvervsbyggeri med mange brugere. Der åbnes samtidig mulighed for at planlægge for større byggeri 
til offentlige institutioner med en stærk lokal forankring (fx rådhuse) udenfor stationsnære områder. Og 
endelig udpeges tre særlige lokaliseringsområder i Nærum, Kvistgård og Vallensbæk, hvor der også gives 
mulighed for at planlægge for større erhvervsbyggeri med mange brugere. 
 
FBBB finder, at princippet om lokalisering af større arbejdspladser (>1.500 m2) inden for de stationsnære 
områder er og gennem mange år har været et vigtigt princip i den regionale planlægning i 
hovedstadsområdet, som ikke bør fraviges. Den præcise afstand har varieret gennem tiden, og FBBB har 
ingen kommentarer til den konkrete udvidelse af arealerne for de stationsnære områder, hvilket lokalt kan 
forekomme yderst fornuftigt. Bekymringen går på, at der åbnes mulighed for, at offentligt byggeri som 
rådhuse kan placeres uden for disse områder samt, at der er tre områder (kommuner), som skal kunne 
etablere erhvervsområder udenfor stationsnære områder. Foreningen tager stærkt afstand fra, at der i den 

http://www.fbbb.dk/
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sammenfattende planlægning, som Fingerplanen er et udtryk for, åbnes for, at kommunerne skal have 
særlige (=gunstigere) regler end det private erhvervsliv. Kommunerne burde gå forrest i stedet for. 
Kommunalt ansatte har som alle andre ansatte i store virksomheder det samme behov for at have god 
adgang til kollektiv trafik, så dette punkt bør udgå af planen. Der savnes tilsvarende en argumentation for 
hvorfor netop de tre nævnte områder i Nærum, Kvistgård og Vallensbæk skal have andre regler end de 
øvrige kommuner? 
 
3. De grønne kiler 
Det fremgår af Fingerplanen, at en række kommuner har ønsket udtag af konkrete og typisk mindre arealer 
fra grøn kile med henblik på byudvikling og erhvervsudvikling. For at imødekomme ønskerne fra disse 
kommuner, men samtidig bevare og styrke de grønne kiler, er der som en del af revisionen åbnet for, at 
kommunerne i konkrete tilfælde kan bytte kilearealer, som har en beskeden rekreativ værdi, fx arealer 
indeklemt mellem jernbane og motorvej, med nye og mere attraktive kilearealer ud fra et 1:1-princip. I alt 
omfordeles ca. 160 ha grøn kile på denne måde. 
 
Der har altid været ønsker fra kommunerne om en justering af de grønne kiler. Ikke alle ønsker er formentlig 
lige så ”uproblematiske” som det nævnes i eksemplet ovenfor. FBBB har ikke haft mulighed for at vurdere de 
konkrete områder men ønsker, at der inden den endelige vedtagelse af Fingerplanen ses kritisk på, om de 
enkelte arealer er af en karakter som beskrevet. Hvis ikke det er tilfældet, bør princippet om ikke at røre de 
grønne kiler fastholdes. 
 
4. Trafik 
Det fremgår af Fingerplanen, at der skal igangsættes en række undersøgelser med henblik på dels at 
vurdere transportkorridoren til Ring 5 og dels om der er behov for at udvide og øge kapaciteten på Ring 3, 
Ring 4, Øresundsmotorvejen, Frederikssundsmotorvejen og Amagermotorvejen. Derudover vil regeringen 
sikre metrobetjening af Lynetteholmen, optimere trafikstyring og øge kapaciteten på S-tognettet og 
offentliggøre en infrastrukturplan for hele landet i foråret 2019. Endelig fremgår det, at som led i en 
forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og boligministeren godkende, at der afgrænses 
stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i 
alt 3 BRTlinjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. 
 
Foreningen savner mere visionære mål for den kollektive trafik, som børe være langt mere udbyggede i en 
storby i vækst end det er tilfældet i dag. 
 
5. Samarbejde mellem kommunerne – regional planlægning? 
Det fremgår forskellige steder i Fingerplanen fx i §8 at rækkefølgen for gennemførelsen af 
byudvikling og byomdannelse af regional betydning skal fastlægges på grundlag af en vurdering af 
udviklingen i området som helhed og i §10, at der i den kommunale planlægning kan udlægges ny byzone i 
det afgrænsede landområde i byfingrene, når der foretages en afvejning mellem byudviklingsinteresser og 
øvrige overordnede arealinteresser.  
 
Denne tværgående planlægning, som her beskrives, er mulig og finder også sted gennem tværkommunalt 
arbejde allerede i dag, men hvordan sikres det, at interesserne afvejes, hvis ikke der er enighed blandt alle 
de berørte kommuner om et givent anlæg? 
 
6. Grønne kiler langs Ring 3 
Det fremgår af Fingerplanen, at Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-
Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner i kommuneplanlægningen skal sikre, at der som led i 
omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 fastlægges grønne bykiler, som primært forbeholdes 
alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål. 
 
Foreningen bakker op om dette vigtige forslag. Men hvis planen havde været mere ambitiøs havde den 
måske udpeget lidt mere konkrete ”minimumskrav”, fx ved at udpege et defineret område til denne kile eller 
at fastlægge mål, som vil sikre, at områderne ikke alene udlægges som stier, men at der reelt udlægges 
arealer til rekreative områder som et led i omdannelsen.  
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7. Støj i de indre grønne kiler 
Det fremgår af Fingerplanen, at der ikke i de indre grønne kiler og i kystkilerne i byfingrene må placeres 
støjende friluftsanlæg, medmindre der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes. 
 
Foreningen mener, at det bør sikres at eventuelle støjende friluftsanlæg, som kan placeres i kilerne efter 
denne bestemmelse, ikke må medføre støj, som betyder, at de støjplagede områder udvides. 
 
8. Anlæg i de indre grønne kiler 
Det fremgår af Fingerplanen, at i følgende lokaliseringsområder kan der uanset reglerne i stk. 1, nr. 1-5, 
placeres specifikke fritidsanlæg: Vestamager (Københavns Kommune), Hjortespringskilen (Egedal 
Kommune), Vestskoven (Ballerup Kommune), Albertslund Golfbane (Høje-Taastrup Kommune). 
 
Foreningen finder, at de indre grønne kiler bør beskyttes som beskrevet i §18 pkt. 1-5. Hvis det skal være 
muligt at etablere anlæg i de indre grønne kiler, bør der specifikt redegøres for hvilken funktion der er tale 
om, hvor stort et areal der er tale om og ikke, som det fremgår af forslaget til Fingerplan, alene med en prik 
på et kort. 
 
 
På foreningens vegne 
Berith Mavromatis 
 
Den 21.3.2019 
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Høringssvar vedrørende Fingerplan 2019 

 

21. MARTS 2019 

Tak for muligheden for at kommentere forslag til Fingerplan 2019.  

 

Vi har med glæde noteret at Fingerplan 2019 fastholder en lang række af de 

kvaliteter, planlægningen i hovedstadsområdet er kendt for, både 

herhjemme og verden over:  

- at der stadig er fokus på en relativt koncentreret byudvikling koblet 

til infrastruktur for den kollektive trafik (stationsnærhed);   

- at de grønne kiler i stort omfang fastholdes og at de udbygges, bl.a. i 

forbindelse med letbanen i ring 3   

- at der fastholdes en relativt restriktiv mulighed for byudvikling i Det 

øvrige Hovedstadsområde.  

Det er ligeledes vores vurdering at en løbende udvikling og tilpasning af 

disse grundlæggende principper er nødvendig for at opretholde en positiv 

opbakning til disse overordnede og meget væsentlige principper. 

 

Derudover har vi en række konkrete kommentarer til forslaget: 

1) Fingerplanen er generelt et meget teknisk og tungt dokument. Der er, 

hverken i planteksten eller i vejledningen, en vision, formål, eller 

mål, der forklarer hvad målet er med den relativt stramme regulering 

af arealanvendelsen. Det er vores opfattelse at en sådan 

formålsbeskrivelse ville lette forståelsen af de enkelte konkrete 

bestemmelser. Det vil samtidig gøre det muligt at evaluere om 

regionen udvikler sig i overensstemmelse med planens intentioner 

eller om man senere er nødt til at ændre planen tilsvarende. 

2) På samme måde indeholder planen ingen strategiske overvejelser om 

fremtidige udviklingsprioriteringer. Fx kunne udviklingsmuligheder 

i Køgefingeren, som følge af Ringstedforbindelsen og den fremtidige 



 

SIDE 2 AF 3 Femern Bæltforbindelse mod Hamburg, være relevant at prioritere. 

Tilsvarende er der ingen krav til den mellemkommunale 

koordinering i planen. Fx har rækkefølgebestemmelser kun 

tilsyneladende kun virkning indenfor den enkelte kommune. Det 

betyder at planen i noget omfang forbliver en reaktiv regulering frem 

for en fremtidsorienteret plan for hovedstadsområdets 

arealudvikling. En mere offensiv plan ville kunne styrke udviklingen 

i hovedstadsområdet. 

3) Områderne udenfor byområderne (Det øvrige hovedstadsområde) er 

relativt vagt behandlet i planen. Reglerne vedrører primært de 

kommuner, der ikke har arealer indenfor det ydre storbyområde. 

Byudvikling ønskes begrænset, men der er ikke bestemmelser som 

angiver hvilken udvikling der skal ske, eller hvilken rolle disse 

områder har i den samlede region. 

4) Det er positivt at stationsnærhedsprincippet fastholdes. Både dansk 

og hollandsk forskning peger på at det faktisk påvirker kollektiv-

andelen i persontransport til området, men påpeger også betydningen 

af bydesign: succesrige stationsnære områder kan fremmes gennem 

at sikre høje tætheder nær stationen og gradvis at sænke tætheden 

med afstanden fra stationen; samt at designe de stationsnære 

områder som egentlige byområder med blandede funktioner og gode 

byrum. Ikke alle stationer har disse kvaliteter, og Fingerplanen 

kunne bruges som afsæt til et større strategisk fokus på stationer med 

svagt bymæssigt opland. 

5) Der bør være et særligt fokus på den del af det åbne land indenfor 

ring 5 reservationen, der ikke er omfattet af en grøn kile. Der bør 

anlægges en mere restriktiv landzoneadministration for disse 

områder, ligesom udlæg til byzone bør ophøre. Selv om områderne 

ikke er grøn kile, er de vigtige bynære landskaber af betydning for 

rekreation og bymæssige friluftsanlæg.  

6) Kvaliteten af de grønne kiler, herunder hensynet til biodiversiteten, 

indgår ikke i planen. Jf. punkt 1 kunne en stillingtagen til målene 

med de grønne kiler, forskellige områders karakter, naturindhold og 

behovet for bymæssige rekreative faciliteter være en vej til en mere 

præcis beskrivelse af nødvendigheden af fastholdelse og udvikling. 

Støjafskærmning og bymæssige rekreative faciliteter bør ikke 

kompromittere biodiversitetshensyn. 

7) En del bestemmelser i planen synes at være opstået på baggrund af 

konkrete, enkeltstående tilfælde, på baggrund af hvilke der er 



 

SIDE 3 AF 3 udformet generelle planbestemmelser, som måske i fremtiden vil 

kunne føre til ’glidebaner for udvikling (fx i de grønne kiler, §18 stk. 

7). Det bør overvejes om sådanne generelle bestemmelser, baseret på 

få problemcases, i stedet bør løses i form af forsøgsprojekter, 

dispensationer eller lignende, ligesom fx bestemmelserne om 

stationsnærhedszoner omkring standsningssteder for BRT-linjer. 

 

Venlig hilsen, på vegne af Forskergruppen for Rumlig forandring og 

planlægning 

 

 

 

 

Lone Søderkvist Kristensen 

Lektor, Forskergruppeleder 
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Høringssvar fra Gjeddesdal Gods  vedr. Fingerplanen revidering 2019 

Erhvervsministeriet har i januar 2019 sendt et forslag til ny fingerplan i høring. Vi skal som ejere af 

ejendommene Gjeddesdal Gods og Barfredshøj Herregaard samt flere omkringliggende boliger, i den 

anledning fremsende nærværende indsigelser overfor planerne om Ring 5, Syd. 

Forslaget opretholder arealreservationen til Ring 5 på hele strækningen fra Køge i syd til Helsingør i nord 

samt bl.a. også en nærmere forundersøgelse af linjeføringen for en fremtidig motorvejsforbindelse i syd fra 

Køge til Frederikssundmotorvejen. 

Med henvisning til nedenstående væsentlige elementer og konsekvenser at en realisering af en Ring 5 skal vi 

hermed gøre indsigelse overfor planen, for så vidt angår de arealer som knytter sig til Gjeddesdal Gods og 

Barfredshøj Herregaard, de omkringliggende tilhørende ejendomme samt området (beliggende i Greve og 

Ishøj kommuner). 

*** 

Enorme støjgener i området som i forvejen er omringet af meget støj. Støjpåvirkningen fra en evt. anlæggelse 

af Ring 5 vil væsentligt forringe levevilkårene i omkring 70 bysamfund. Opmærksomheden henledes på, at 

WHOs anbefalede støjgrænser er skærpet fra 58 Db til 53 Db. 

Støjpåvirkningen fra en evt. anlæggelse af Ring 5 vil væsentligt forringe levevilkårene i omkring 70 

bysamfund. Opmærksomheden henledes på, at WHOs anbefalede støjgrænser er skærpet fra 58 Db til 53 

Db. 

Det kan i øvrigt undre, at man på Støjkortet.dk kan finde støj fra de store veje og fra Kastrup Lufthavn, men 

ikke fra Roskilde Lufthavn. På nedenstående kort, som er rekvireret hos foreningen StopStøjen, har man 

derfor været nødt til selv at indsætte den eksisterende støjzone med data fra 2011 (Støjhandleplan 2013). 
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Det gælder for hele korridoren, at et anlæg af Ring 5 vil medføre væsentlige ulemper for menneskers 

levevilkår, fordi: 

Et stort antal landsbyer vil blive påvirket eller ødelagt. Levevilkårene i områderne vil blive væsentligt forringet 

enten pga. direkte fysiske ændringer eller gennem støjpåvirkninger fra en eventuel ny motorvej.  

Rigtigt mange landsbyervil blive påvirket af etableringen af en Ring 5 syd. Herunder f.eks. Torslunde Landsby, 

Greve Landsby, Reerslev Landsby, Tune, Karlslunde og Vendals Bakke – alene i ”vores nærområde”. 

Levevilkårene i områderne vil blive væsentligt forringet enten pga. direkte fysiske ændringer eller gennem 

støjpåvirkninger fra en eventuel ny motorvej. 

Mennesker, der har valgt at kombinere en bopæl på landet i landsbymiljøerne med nærhed til storbyerne 

rammes. Mange af de mindre bysamfund og landsbyer har udviklet sig til sunde og velfungerende bysamfund, 

med ressourcestærke borgere, der bidrager til væksten i og udenfor København.  

Beboerne i hele området risikerer at tabe store beløb, fordi deres huse falder i værdi, og de risikerer at blive 

stavnsbundet, fordi deres huse bliver usælgelige. Sidst men ikke mindst risikerer de dårlig nattesøvn og stress 

af bekymring for fremtiden og – hvis udvidelserne kommer - dårligt helbred, fordi de lever i nærheden af en 

luftforurenende motorvej samt ikke kan rekreere sig i hus og have. 

Mennesker, der har valgt at kombinere en bopæl på landet i landsbymiljøerne med nærhed til storbyerne 

påvirkes/rammes.  

Der refereres desuden hertil Menneskerettighedskonventionen Tillægs protokol 1, artikel 1, der giver ret til 

“uforstyrret nydelse af sin ejendom” 
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*** 

Dyr og planter vil lide uoprettelig skade – dels pga. at væsentlige naturarealer forsvinder langs korridoren, 

men også idet effekten af motorvejen vil have direkte indflydelse på biotopernes tilstedeværelse, vandring, 

ynglemuligheder samt positive udvikling for de truede arter. Væsentlige naturområder vil lide uoprettelig 

skade og nyetablerede skov arealer i nærheden af korridoren vil ikke kunne udvikle sig efter hensigten.   

Trafikkens luftforurening belaster miljøet. Kvælstof fra bilernes os lejrer sig i naturen og er med til at 

ødelægge kvælstoffølsomme områder.  

Veje afskærer dyr fra deres artsfæller og forhindrer deres naturlige adfærd. For dyr og planter betyder 

opdelingen af arealerne, at de mister forbindelse til artsfæller i nærheden. Små isolerede og måske truede 

bestande er i større fare for at forsvinde end store bestande i indbyrdes kontakt. Store støjende anlæg gør 

det også mindre attraktivt for fugle som trækker at slå sig ned at yngle i områder som tidligere var rolige og 

trygge.  

Biler, skader klimaet med CO2-udledning og forurener luften så miljøet og dyrenes sundhed og 

forplantningsevne mindskes.  Ring 5 vil øge det samlede CO2-udslip i hovedstaden med 2,4% og er i modstrid 

med Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 39% i 2030 

Det kan i den henseende virke lidt grotesk at mange årigt landbrugsdrift på ejendommen, kombineret med 

målrettet naturpleje og plantning for vildtet-  integreret med en løbende mere og mere restriktiv 

miljølovgivning for landbrugsdrift, - nu blot ender med en motorvej på tværs af det hele!  

*** 

I den mulige linjeføring for Ring 5 Syd, ligger der vandreservoirer, bl.a. Solhøj Kildeplads ved Torslunde, der 

bidrager med en væsentlig del af drikkevandsforsyningen til hele Hovedstadsområdet, som vil blive negativt 

miljømæssigt påvirket , såfremt der anlægges en motorvej på området eller i nærheden deraf. 

Anlæg af Ring 5 vil være i strid med natur- og kulturbeskyttelseshensynene bag et stort antal fredninger. 

Regionens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. I afsnit 4.1 er dog udpeget en række særlige 

landsbyer, fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv. 

Ring 5 bryder med sin placering sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af 

værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Ring 5 bryder sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig 

værdi, herunder større, sammenhængende landskaber. Jorderne omkring Gjeddesdal Gods og Barfredshøj 

Herregård er fredet. Ejendommen Barfredshøj Herregård er ligeledes fredet.  

Det er et opgør med mere end 100 års fredningstradition 

*** 

Andre infrastrukturprojekter giver bedre samfundsøkonomisk forrentning (f. eks. supercykelstier og 

hurtigere S-tog) eller understøtter tiltrængt udvikling af infrastruktur udenfor hovedstadsområdet. 

 

Vejdirektoratet anvender en misvisende trafikmodel til beregning af vejprojekters samfundsøkonomiske 

forrentning. Modellen er afvist af OECD. Beregningerne falder fejlagtigt altid ud til fordel for biltrafikken.  
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*** 

Anlæg af en Ring 5 Syd, vil øge biltrafikken på bekostning af offentlig transport og dermed give en øget 

miljøbelastning.  

Opmærksomheden bør også henledes på, at hovedstadsområdet er præget af en stor befolkningstæthed, 

hvor en stor del af transporten kan klares ved en effektiv kollektiv transport. Det handler bl.a. om at gøre 

den kollektive transport attraktiv og fleksibel samt økonomisk fordelagtigt. 

Vi skal anmode om, at analysen gentænkes med sigte på, at den kollektive transport gøres mere attraktiv 

og der indtænkes intelligent trafikstyring på det eksisterende motorvejsnet i hovedstadsområdet, således 

at belastningen af vejsystemerne reduceres. Ligeledes bør der arbejdes med projekter, der markant 

nedbringer/fjerner støjgener på det eksisterende motorvejsnet i hovedstadsområdet, og dermed reducere 

den sundhedsskadelige effekt af trafikstøj. 

Årelange besparelser på busser i de yder landbysamfund, har tvunget borgene i disse områder til at vælge 

biler – frem for offentligt transport ifm. med transport af børn, indkøb og kørsel til / fra arbejde. 

 

På baggrund af ovenstående anbefales det derfor, at det bør indarbejdes i Fingerplanen, at Ring 5 opgives 

og arealreservationen ophæves. I denne henseende bør det også indgå, at reservationen har været aktuel i 

ca. 50 år, og i denne periode har lagt restriktioner i vejen for beboere i områderne, som har ønsket at lave 

mindre forandringer eller moderniseringer af deres ejendom. Vi mener, det er uholdbart, at man i et 

retssamfund kan udsætte en befolkningsgruppe for særlige restriktioner i så en lang periode. 

Med venlig hilsen 

Søren & Helena Nymann 

Gjeddesdalsvej 76 

2670 Greve  

Tlf. 20148121 

E-mail: post@gjeddesdal.dk 
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Grundejerforeningen Damgårdshave 

v/ Susanne Jakobsen 

Damgårdshave 3 

3450 Allerød 

 

Erhvervsstyrelsen 

att. Jeppe Fisker 

 

Allerød, 19. marts 2019 

 

 

Høring af forslag til Fingerplan 2019 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 

 

Erhvervsstyrelsen inviterede i sommeren 2017 kommunerne i Hovedstadsregionen til at komme med mere 

principielle forslag til ændringer af den overordnede planlægning (Fingerplanrevision spor 2). I den 

forbindelse anmodede Allerød Kommune om, at arealanvendelsen af erhvervsområdet Vassingerød Nord 

(Farremosen) blev ændret til alene at kunne huse transport- og distributionserhverv. Dette ønske er ikke 

imødekommet i nærværende forslag til Fingerplan 2019. 

 

Grundejerforeningen Damgårdshave, som ligger i umiddelbar nærhed af erhvervsområdet (cirka 200 meter 

til Farremosen), anmoder hermed om, at Erhvervsstyrelsen imødekommer Allerød Kommunes ønske om 

ændring i arealanvendelsen, så der er overensstemmelse med den oprindelige udlægning af arealet i 

Fingerplan 2013. 

 

I Fingerplan 2013 er erhvervsområdet Vassingerød Nord (Farremosen) udlagt som et ”område forbeholdt 

transport- og distributionserhverv” og intet andet. I Fingerplan 2017, efter spor 1, er Farremosen udlagt til 

”Logistik og transport samt virksomhed med særlig beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7)”. Der er således 

tale om en væsentlig ændring af områdets status, da virksomheder med særlige beliggenhedskrav er den 

mest forurenende type virksomheder. Ændringen er særligt problematisk, idet Farremosen dels grænser op 

til Allerød by og dels ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (et OSD-område), og derfor er 

særlig følsomt over for grundvandsforurening.   

 

Fingerplan 2017, spor 1 var i offentlig høring fra 3. april - 29. maj 2017, og i den forbindelse kan vi 

konstatere, at denne væsentlige statusændring for Farremosen ikke har været i høring jf. høringsportalen 

idet vi henviser til følgende link.:  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60466    

 

Konsekvensen af den manglende høring er, at Miljø/ Naturstyrelsen ikke har forholdt sig til denne 

væsentlige arealanvendelse, hvorfor det IKKE er vurderet, hvorvidt den ændret arealanvendelse er i strid 

med statslige interesser om sikring af drikkevandsinteresser.   

 

Naturstyrelsen har i juni 2016 haft kommunernes ønsker om ændringer i Fingerplanen 2017, spor 1, i 

høring. Det fremgår af høringsnotatet (bilag 1, punkt 1 vedrørende udlægning af to mindre 

erhvervsområder i Vassingerød mellem de to eksisterende erhvervsområder (Vassingerød & Farremosen)): 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60466
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Områderne er beliggende umiddelbart op af eksisterende område til virksomheder med særlige 

beliggenhedskrav og et større område ligeledes udlagt til transport- og distributionserhverv, som ikke er 

bebygget” 

 

Naturstyrelsens kommentarer bekræfter således, at Farremosen alene er udlagt til transport- og 

distributionserhverv.  

 

Vi har desuden kunnet konstatere, blandt andet ved henvendelse til Erhvervsministeriet, at der ikke findes 

dokumentation for ændringen af arealanvendelsen fra Fingerplan 2013 til Fingerplan 2017 (se bilag 2).  

 

Grundejerforeningen Damgårdshave ønsker de demokratiske høringsregler overholdt, så f.eks. 

Naturstyrelsen har mulighed for at afveje de statslige drikkevandsinteresser og derved sikre rent 

drikkevand.  Vi mener derfor, at Erhvervsstyrelsen, med baggrund i den manglende høring og 

konsekvenserne heraf, bør imødekomme ønsket om den ændrede arealanvendelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Susanne Jakobsen 

Formand, Grundejerforeningen Damgårdshave 

 

 

Bilag: 

Bilag 1: Høringsnotat fra Naturstyrelsen af 1. juni 2016 vedr. Fingerplanen – spor 1 

Bilag 2: Afgørelse på anmodning om aktindsigt  
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Borgergruppen ”En grøn kommune går i sort” 
v. Thomas Frisch 
E-mail: thchfr@gmail.com 
 
   
   
 
 

 

Kære Thomas Frisch 
 
Du har den 4. marts 2019 sendt en anmodning om aktindsigt til Er-
hvervsministeriet, hvori du blandt andet skriver: 
 
”Helt konkret kan vi konstatere, at på trods af, at vi på mødet den 13. 

april 2018 med vicedirektør Sigmund Lubanski ønskede aktindsigt og blev 

lovet aktindsigt i de væsentlige sagsekspeditioner i relation til ændringen 

af Fingerplanen mellem 2013 og Fingerplan 2017, stadig ikke har fået 

aktindsigt i dokumenter der understøtter ændringen, og hvem i Erhvervs-

styrelsen, som har initialiseret og godkendt ændringen. Erhvervsministe-

riets tilbagemelding, fra en medarbejder som tilmed ikke var med i mødet, 

indeholdt ikke notater vedr. sagsekspeditioner i sagen. Tværtimod anføre-

res: 

 

”Som tidligere oplyst er alt materiale udleveret, og vi har ikke yderligere 

materiale omkring erhvervsområdet.” 

 

Alternativt, hvis dokumenterne findes, er de endnu ikke blevet udleveret til 

Borgergruppen, som hermed endnu engang anmoder om aktindsigt i 

eventuelle dokumenter, som dokumenterer Erhvervsstyrelsens beslutning 

om fra Fingerplan 2013 til Fingerplan 2017 at ændre Farremosens status 

til forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav.”  
 

Og  

 

”De bedes derfor venligst svare på, om Erhvervsstyrelsen eller den davæ-

rende Naturstyrelse har: 

 

1. pålagt Allerød Kommune at udlægge Farremosen til virksomheder med 

særlige beliggenhedskrav eller 

2. aftalt med Allerød Kommune, at Farremosen skulle udlægges til virk-

somheder med særlige beliggenhedskrav. 

 

Hvis 1 eller 2 er tilfældet, bedes De give Borgergruppen aktindsigt i de 

dokumenter, som dokumenterer påbuddet eller aftalen.” 

 
Erhvervsministeriet har forstået din anmodning således, at du ønsker akt-
indsigt i dokumenter/oplysninger vedrørende beslutningen om at ændre 
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arealudlæg i Fingerplan 2013 til Fingerplan 2017 til virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav, samt dokumentation for, om Erhvervsstyrelsen 
eller Naturstyrelsen i 2013 pålagde eller aftalte med Allerød Kommune, at 
Farremosen skulle udlægges til virksomheder med særlige beliggenheds-
krav.   
 
Erhvervsministeriet har behandlet jeres anmodning om aktindsigt efter 
miljøoplysningsloven, da temaet i jeres anmodning om aktindsigt vedrø-
rer miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 3. Miljøoplysningsloven 
henviser til offentlighedsloven af 1985 (lov nr. 572 af 19. december 1985 
om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer), jf. miljøoplys-
ningslovens § 6, stk. 2, 1. pkt. 
 
Efter en søgning i ministeriets journalsystemer m.v., har ministeriet ikke 
identificeret dokumenter, som vedrører jeres anmodning udover Forslag 
til Fingerplan 2017 og Fingerplan 2017. Disse kan findes på hhv. 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60466 og 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/fingerplan-2017  
 
Ift. akter fra Erhvervsstyrelsen og den tidligere Naturstyrelse henvises til 
Erhvervsstyrelsen.  
 
Du er velkommen til at rette fornyet henvendelse til ministeriet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mai Bjørn Nielsen 
Specialkonsulent  
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1. Forslag fra Allerød Kommune ift. ændringer af 
Fingerplanen – spor 1

1.1 Område – Farremosen, nyt erhvervsområde
Områderne på samlet ca. 12 ha (6,6 ha NV + 5,1 ha SØ) ønskes udlagt til transport- 
og distributionserhverv. Områderne er beliggende umiddelbart op af eksisterende 
område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og et større område 
ligeledes udlagt til transport- og distributionserhverv, som ikke er bebygget.  

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
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Det nordvestlige område er i kommuneplan 2013 for Allerød Kommune udlagt 
som skovrejsningsområde. Det er en statslig interesse, at kommunerne som 
udgangspunkt fastholder eller øger skovrejsningsarealet, hvor særligt bynær 
skovrejsning kan have stor værdi.

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I 
henhold til det eksisterende administrationsgrundlag er store 
transportvirksomheder (transportcentre, vareterminaler o. lign.) opstillet på 
"forbudslisten" og kan således ikke nyopføres i OSD. Det nuværende lov- og 
administrationsgrundlag er under revision og forventes klar i løbet af sommeren 
2016. Det er endnu uafklaret, om eksempelvis store transportvirksomheder med 
den nye model vil kunne placeres i OSD og i givet fald under hvilke 
forudsætninger.

Konklusion:
Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt og på det foreliggende grundlag ikke 
vurdere, om planlægingen er i strid med statslige interesser om beskyttelse af 
grundvandet, idet revisionen af lov- og administrationsgrundlaget for 
planlægningen i udpegede drikkevandsområder pågår.

1.2 Område – Enghaven, nyt boligområde til 50 boliger
Området på ca 3,5 ha grænser op til transportkorridoren mod vest og Enghaven 
mod øst og skal rumme ca. 50 boliger. Allerød Kommune angiver, at boligerne 
bliver tilpasset landskabet og at eksisterende diger og beplantning så vidt muligt 
bevares. 
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Boliger er på tilladelseslisten i forhold til Naturstyrelsens gældende 
administrationsmodel for planlægning i forhold til drikkevandsinteresser, hvis det 
kan godtgøres, at der eksempelvis ikke er alternative placeringsmuligheder. Det 
nuværende lov- og administrationsgrundlag er under revision og forventes klar i 
løbet af sommeren 2016. Det forventes, at der med den nye model ikke er 
restriktioner i forhold til placering af boliger i OSD. 

Området er beliggende i et bevaringsværdigt landskab udpeget af Allerød 
Kommune, hvorfor kommunen skal kunne redegøre for, hvordan ændringerne 
forholder sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelse og 
sårbarheden i området. På det foreliggende grundlag vurderer NST, at det er 
sandsynligt, at kommunen vil kunne gøre rede for, at det forholdsvis lille 
arealudlæg det pågældende sted vil have en underordet betydning for det 
bevaringsværdige landskab i forhold til de statslige interesser.  

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 

1.3 Område – Norrecco, fastholdelse af eksisterende aktiviteter
Området på ca. 10 ha er beliggende i udkanten af en tidligere grusdgrav. 
Virksomheden ligger i dag uden tilladelse, da midlertidige tilladelser og 
dispensationer er udløbet. Fastholdelse af aktiviteterne kræver en ny lokalplan for 
området. Den eksisterende lokalplan, der udlægger området til rekreativt område, 
rummer ikke mulighed for fastholdelse af aktiviteterne, og en ny lokalplan, der 
udlægger området til erhvervsformål er ikke muligt på grund af beliggenhed i grøn 
kile, hvor der kun kan planlægges til rekreative formål.

Norrecco modtager ifølge virksomhedens hjemmeside alle former for affald, jord 
til sortering og kartering samt alle typer forurenet jord til rensning.  
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Virksomheden Norrecco A/S er beliggende inden for et større område, som 
kommunen har udpeget som potentiel økologisk forbindelse. På baggrund af de 
gældende retningslinjer for området, vurderer Naturstyrelsen ikke, at en eventuel 
planlægning for at virksomheden kan blive liggende vil være i konflikt med de 
eksisterende beskyttelsesinteresser fsva. udpegningen af og retningslinjerne for 
den potentielle økologiske forbindelse.
 
I forhold til landskabsinteresserne er området en del af de ydre grønne kiler, som 
overvejende forbeholdes til  almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med 
mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, hvor de friluftsmæssige anlæg udvikles 
under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Det er ikke 
udpeget som bevaringsværdigt landskab. Området, herunder også det tidligere 
graveområde vest for, er omfattet af en lokalplan, som udlægger hele området til 
natur- og fritidsområde, bl.a. som del af en efterbehandlingsplan for 
graveområdet. En eventuel planlægning for viksomheden skal desuden inddrage 
forholdet til at planlægge for erhverv i de ydre grønne kiler og i et lokalplanlagt 
natur- og fritidsområde.

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), der sammen med tidligere udnyttelse af 
området til grusgravning indikerer en ringe naturlig grundvandsbeskyttelse og 
dermed sårbarhed over for mobile forureningskomponenter. Efter gældende lov- 
og administrationsgrundlag for planlægning i forhold til drikkevandsinteresser vil 
planlægning for anlægget være i strid med statslige interesser, idet virksomhedens 
aktiviteter fremgår af "opmærksomhedslisten" og "forbudslisten", hvor der ikke er 
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mulighed for placering i NFI. Der er dog en undtagelsesmulighed for udvidelse af 
eksisterende virksomheder. Naturstyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke 
vurdere, om denne mulighed kan benyttes. Det nuværende lov- og 
administrationsgrundlag er under revision og forventes klar i løbet af sommeren 
2016. Hvorvidt planlægning for virksomheden vil være mulig efter revisionen af 
lov- og administrationsgrundlaget kan ikke afklares på baggrund af det 
foreliggende materiale og vil bl.a. afhænge af de forureningskomponenter, som 
håndteres på virksomheden.

Konklusion:
Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt og på det foreliggende grundlag ikke 
vurdere, om planlægingen er i strid med statslige interesser om beskyttelse af 
grundvandet, idet revisionen af lov- og administrationsgrundlaget for 
planlægningen i udpegede drikkevandsområder pågår.
Naturstyrelsens umiddelbare vurdering er dog, at virksomheden udøver aktiviteter 
og håndterer mobile forureningskomponenter i et omfang, at placeringen i 
området, hvor den naturlige grundvandsbeskyttelse er ringe, potentielt kan være i 
strid med statslige interesser om sikring af drikkevandsinteresser.

2. Forslag fra Ballerup Kommune ift. ændringer af 
Fingerplanen – spor 1

2.1 Område – Vestskovkilen
Området på 9,6 ha er beliggende i byzone og oprindeligt udlagt i byplanvedtægt nr. 
25 (1971) til offentlige formål. Ballerup Kommune anfører, at der er tale om en fejl, 
at området er blevet inddraget i grøn kile. Området er dog siden i 1987 blevet 
omfattet af lokalplan nr. 39, som har udlagt området til bynære fritidsformål: 
boldbaner, legeplads, opholdsmuligheder med mulighed for mindre foder- og 
læhuse til afgræssende dyr. 
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Udpegningen 
vurderes ikke at være i konflikt med de potentielle anvendelsesmuligheder, som 
Ballerup Kommune anfører. 
Området er beliggende i grøn kile og det beplantede del af området er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab. På det foreliggende grundlag, herunder det historiske 
planlægningsmæssige grundlag, har NST ingen bemærkninger i forhold til 
landskab.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 

2.2 Område – Landområdet
To områder på i alt ca. 32 ha beliggende i Fingerplanens ydre storbyområde 
(landområdet) ønskes overført til byzone. Ballerup Kommune anfører ikke hvilke 
anvendelsesmuligheder, der skal være i områderne. 
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Arealerne ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Udnyttelsen af 
arealerne skal derfor ske i overensstemmelse med lov- og 
administrationsgrundlaget for udpegede drikkevandsområder efter 
vandforsyningsloven. Der kan således ikke planlægges for grundvandstruende 
aktiviteter. 

Det kuperede område er udpeget som bevaringsværdigt landskab i 
kommuneplanen, men ikke som grøn kile. Den vestlige del af arealudlægget er 
påvirket af den meget markante placering og udformning af Novo Nordisk. Der er 
med ansøgningen ikke redegjort for den fremtidige arealanvendelse og NST 
vurderer, at kommunen i den fremtidige planlægning skal redegøre for samspillet 
mellem en ny bebyggelse, de eksisterende Novo Nordisk-bygninger, og landskabet, 
herunder forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelse 
og sårbarheden i området. NST vurderer umiddelbart, at de erstatningsarealer, 
som kommunen ønsker at udlægge, med fordel kunne suppleres af det areal, der 
ligger nordøst for udvidelsen nord for Novo Nordisk. På det foreliggende grundlag 
vurderer Naturstyrelsen, at Ballerup Kommune sandsynligvis vil kunne redegøre 
for, at en byudvikling af områderne vil have en underordnet betydning for 
landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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3. Forslag fra Fredensborg Kommune ift. ændringer af 
Fingerplanen – spor 1

3.1 Område – ændring af kystkile mellem Nivå og Kokkedal
Fredensborg Kommune ønsker et areal på ca. 15 ha udtaget fra kystkile (rød). 
Området er i dag præget af tekniske anlæg, og kommunen ønsker mulighed for 
yderligere tekniske anlæg i området. Fredensborg Kommune ønsker i stedet at 
lade et nordligere areal på ca. 28 ha. omfatte af kystkilen (blå).

 

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
En del af området er beliggende i udkanten af en potentiel økologisk forbindelse 
udpeget af kommunen. På baggrund af de gældende retningslinjer for området, 
vurderer Naturstyrelsen ikke, at en eventuel udbygning af området med yderligere 
tekniske anlæg vil være i konflikt med de eksisterende beskyttelsesinteresser fsva. 
udpegningen af og retningslinjerne for den potentielle økologiske forbindelse.

Området er udpeget som grøn kystkile og bevaringsværdigt landskab, men er 
bebygget med vandtårn og en genbrugsplads. Til erstatning for det areal i den 
grønne kile som udtages peger kommunen på et areal vest for motorvejen. På det 
foreliggende grundlag vurderer NST at det er sandsynligt, at kommunen kan 
redegøre for at ændringen det pågældende sted vil have en underordnet betydning 
for landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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3.2 Område – Karlebo Landsby
Fredensborg Kommune ønsker to arealer udlagt i tilknytning til Karlebo Landsby. 
Det nordlige areal skal bruges til seniorboliger samt udvidelse af aktiviteterne på 
Karlebo Kro med overnatning samt idrætsfaciliteter. Det sydlige areal ønskes 
udlagt til boliger 

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Det sydlige område er beliggende i bevaringsværdigt landskab. Området er delvist 
bebygget med drivhuse og ligger i tilknytning eksisterende boligområde. På det 
foreliggende grundlag vurderer NST at det er sandsynligt, at kommunen kan 
redegøre for at ændringen det pågældende sted vil have en underordnet betydning 
for landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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3.3 Område – Byafrunding ved Fredensborg
Fredensborg Kommune ønsker "hulydfyldning" på en ejendom beliggende i 
udkanten af Fredensborg med 10-20 parceller. 

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Det lille område er beliggende i bevaringsværdigt landskab, mellem to 
boligområde.På det foreliggende grundlag vurderer NST at det er sandsynligt, at 
kommunen kan redegøre for at ændringen det pågældende sted vil have en 
underordnet betydning for landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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3.4 Område – Byafrunding ved Fredensborg
Fredensborg Kommune ønsker at etablere institutionstilbud i tilknytning til 
naturområdet ved de gamle lergrave samt formidlingsaktiviteter og toiletter, der 
understøtter borgernes adgang og benyttelse af områderne i bredere forstand end i 
dag.

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er beliggende i kystkilen, og er udpeget som bevaringsværdigt landskab 
og geologisk interesseområde. En konkretisering af planerne skal forholde sig til 
de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelse og sårbarheden i området.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet under forudsætning af, at der ikke 
ønskes en reduktion af kystkilen for de pågældende område, men udelukkende 
mulighed for etablering af en institution samt formidlingsaktiviteter. 
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4. Forslag fra Glostrup Kommune ift. ændringer af 
Fingerplanen – spor 1

4.1 Område – Vestskoven i Glostrup
Området består af græsarealer omkranset af fredskov. Mod vest er en 
naturlejrplads med sheltere. Glostrup Kommune ønsker at området længst mod 
øst udlægges til offentlige formål med udvidelsesmuligheder for Glostrup Skole, 
der ligger umiddelbart overfor. 

 
Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området, hvor kommunen ønsker skoleudvidelsen er beliggende i udkanten af en 
spredningskorridor. På baggrund af de gældende retningslinjer for området, 
vurderer Naturstyrelsen ikke, at den påtænkte planlægning vil være i konflikt med 
de eksisterende beskyttelsesinteresser fsva. udpegningen af og retningslinjerne for 
spredningskorridoren. 

Området, som er omkranset af beplantning, er af begrænset størrelse og 
beliggende i en grøn kile. På det foreliggende grundlag vurderer NST at det er 
sandsynligt, at kommunen kan redegøre for at ændringen det pågældende sted vil 
have en underordnet betydning for landskabet.
 
Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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4.2 Område – Grønt område nordvest for Ejby Landsby
Området er beliggende i grøn kile og er i dag græsmarker og græsningsareal for 
heste. Glostrup Kommune ønsker at bebygge området med yderligere kolonihaver 
samt at kunne bruge området til idrætsfaciliteter. 

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Det grønne område er omfattet af skovbyggelinje og beliggende i grøn kile og er ca 
4,5 ha. På det foreliggende grundlag vurderer NST at det er sandsynligt, at 
kommunen kan redegøre for at ændringen det pågældende sted vil have en 
underordnet betydning for landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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4.3 Område – Planteskolen 
Glostrup Kommune ønsker at udvide anvendelsen af arealet ved planteskolen til at 
omfatte idrætsfaciliteter, kolonihaver og andre rekreative anvendelser.

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er af begrænset størrelse og beliggende i den grønne kile op ad 
motorringvej. På det foreliggende grundlag vurderer NST at det er sandsynligt, at 
kommunen kan redegøre for at ændringen det pågældende sted vil have en 
underordnet betydning for landskabet.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 
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5. Forslag fra Hillerød Kommune ift. ændringer af 
Fingerplanen – spor 1

5.1 Område – Afrunding af Favrholm bydel
Området på ca. 160 ha er beliggende uden for Hillerødbyfingeren og mellem 2 km-
zonen fra S-banen og Hillerødmotorvejen. Den nordlige del af området ønskes 
udlagt til erhvervsområde til bl.a. udvidel af Novo, mens den sydlige del ønskes 
udlagt til byzone efter ønske fra Hillerød Forsyning og til et erhvervsområde med 
fokus på tiltrækning af internationale virksomheder.  

Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der 
kan ikke planlægges for aktiviteter, der medfører en risiko for forurening af 
grundvandet. Det nuværende lov- og administrationsgrundlag er under revision og 
forventes klar i løbet af sommeren 2016, og Naturstyrelsen kan derfor på det 
foreliggende grundlag ikke vurdere, om forslaget kan være i strid med statslige 
interesser om sikring af drikkevandsinteresserne. Dette vil b.la. være afhængig af 
hvilken erhvervsaktivitet, som ønskes på arealet.

Området er delvist beliggende i områder med landskabelige værdier udpeget af 
Hillerød Kommune. Den nordlige del af området, der ønskes anvendt til Novo, er 
beliggende uden for det bevaringværdige landskab, mens den øvrige del, syd for 
Overdrevsvejen er beliggende inden for. I henhold til kommuneplanen må der som 
hovedregel ikke planlægges byggeri, udover det der er landbrugsmæssigt 
nødvendigt, og evt. byggeri skal ske efter anbefaleringerne i 
landskabskarakteranalysen (f.eks. sikre indsigtskiler til Frederiksborg Slot). 
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På det foreliggende grundlag vurderer NST, at det er sandsynligt, at kommunen vil 
kunne gøre rede for, at arealudlægget det pågældende sted - afgrænset af 
motortrafikvejen, Overdrevsvejen, jernbanen og det udlagte bolig- og 
erhvervsområde øst for - vil have en underordet betydning for det 
bevaringsværdige landskab i forhold til de statslige interesser. I den videre 
planlægning skal en begrundelse for at reducere det bevaringsværdige landskabs 
forholde sig til de identitetsgivende landskabstræk, landskabsoplevelse og 
sårbarheden i området.

Konklusion:
Naturstyrelsen vurderer umiddelbart, at forslaget ikke er i strid med statslige 
interesser om beskyttelse af drikkevandsinteresser under forudsætning af, at der 
planlægges for aktiviteter, som ikke medfører en risiko for grundvandsforurening 
og at planlægningen i øvrigt sker i overensstemmelse med lov- og 
administrationsgrundlaget for de udpegede drikkevandsområder. 

5.2 Område – J. Jensen Miljø
J. Jensen Miljø er en eksisterenede virksomhed beliggende i det åbne land. 
Virksomheden foretager bl.a. nedrivning, miljøsanering ift. bl.a. asbest, bly og PCB 
og en lang række andre opgaver. Virksomheden ønsker at udvide deres aktiviteter 
på adressen med en større udvidelse til nedknusning af byggeaffald og afrensning 
af byggematerialer for PCB.
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og en 
mindre del af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), der 
indikerer en ringe naturlig grundvandsbeskyttelse og dermed sårbarhed over for 
mobile forureningskomponenter. Efter det gældende lov- og 
administrationsgrundlag for planlægning i forhold til drikkevandsinteresser vil det 
afhænge af en konkret vurdering af aktiviteterne og plangrundlaget, om placering 
kan ske i OSD, idet aktiviteter fremgår af "opmærksomhedslisten". Det nuværende 
lov- og administrationsgrundlag er under revision og forventes klar i løbet af 
sommeren 2016. Der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt foretage en endelig 
afklaring af, om de ønskede aktiviteter kan ske i overensstemmelse med statslige 
interesser om sikring af drikkevandsinteresserne. På baggrund af virksomhedens 
egne oplysninger kan det umiddelbart forventes, at virksomheden håndterer 
stoffer, der kan udgøre en risiko for grundvandsforurening. 

Området er delvist beliggende i områder med landskabelige værdier udpeget af 
Hillerød Kommune. I henhold til kommuneplanen må der som hovedregel ikke 
planlægges byggeri, udover det der er landbrugsmæssigt nødvendigt. Evt. byggeri 
skal ske efter anbefaleringerne i landskabskarakteranalysen. På det foreliggende 
grundlag vurderer NST, at en mangedobling af det eksisterende bebyggede areal 
vil kunne påvirke områdets landskabsværdier, særligt afhængigt af bebyggelsens 
højde og øvrige udformning.  

Konklusion:
Naturstyrelsen kan på det foreliggende grundlag ikke vurdere, om planlægningen 
kan ske i overensstemmelse med statslige interesser om landskabshensyn, idet 
kommunen i en videre planlægning skal redegøre for bebyggelsens omfang og for 
baggrunden for, at retningslinjerne for det bevaringsværdige landskab kan 
tilsidesættes. Begrundelsen skal forholde sig til de identitetsgivende 
landskabstræk, landskabsoplevelse og sårbarheden i området.

Naturstyrelsen kan på nuværende tidspunkt på det foreliggende grundlag ikke 
vurdere, om planlægningen kan ske i overensstemmelse med statslige interesser 
om beskyttelse af grundvandet. 

5.3 Område – Sommerhusområde i Nødebo, overførelse til byzone
En del af Nødebo er udlagt til sommerhusområde men benyttes i udstrakt grad 
som helårsbeboelse. Sommerhusområdet ønskes overført til byzone ligesom resten 
af Nødebo. 
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Natur-, landskabs- og miljøinteresser:
Inden for sommerhusområdet er en arealfredning af Pramvej. Byggeri mv. inden 
for området skal ske i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne.  

Nødebo er omkranset af et Natura 2000-område (habitat og fuglebeskyttelse), 
men er ikke selv en del af udpegningen. Planlægning i området og andre 
godkendelser, tilladelser eller dispensationer omfattet af habitatbekendtgørelsen 
skal vurderes i forhold til deres påvirkning på beskyttelsesområdet og kan ikke 
vedtages/gives, hvis det skader på udpegningsgrundlaget. 

Sommerhusområdet i Nødebo er lavbundsareal og ligger lavere end det øvrige 
byområde med stor risiko for oversvømmelser. Ifølge Hillerød Kommunes 
klimatilpasningsplan er det sandsynligt at området vil blive oversvømmet ved 5 års 
regn. Det vil sige regnvandshændelser, der kan forventes hvert 5. år. Det er 
desuden angivet i Hillerød Kommunes kommuneplan, at størstedelen af området 
vil være oversvømmet ved 100 mm regn. Hillerød Kommune er myndighed og skal 
forholde sig til oversvømmelsesrisikoen i forbindelse med planlægning. En 
eventuel indsats i området for at nedbringe oversvømmelsesrisikoen f.eks. ved 
ændret dræning skal tage højde for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Konklusion:
NST finder på det foreliggende grundlag ikke, at forslaget er i konflikt med 
statslige interesser på natur- og miljøområdet. 



 

 

 
 

 

 

Indsigelse mod Forslag til Fingerplan 2019 
 

 
 

Vi gør indsigelse mod, at transportkorridorer fastholdes, at der foreslås en motorring 5, 

og en støjzone omkring Roskilde Lufthavn, som er 11 gange større end den reelle støj, 

der er på lufthavnen i dag - samt at der stort set ikke foreslås foranstaltninger til at 

nedbringe støjen i de støjplagede områder. 

 
Den foreslåede støjzone ved Roskilde Lufthavn vil for eksempel betyde, at hele 50 dB området 
bliver uegnet til rekreation med overnatning. 

I 55 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af ny boligbebyggelse med 

undtagelse af boliger med tilknytning til landbrugs- og skovdrift eller etablering af rekreative 

områder. I 60 dB området kan der ikke gives tilladelse til opførelse af bebyggelse i det åbne 

land. 

 
Vi bor her faktisk allerede, og vi vil også gerne kunne rekreere os i haven og sove i vor 

bolig i fremtiden. Det er vor livskvalitet, vor nattesøvn, vor fælles natur og vore 

fællesskaber, det går ud over, hvis Roskilde Lufthavn får lov til at udvide, hvis motorring 5 

anlægges som Forslag til Fingerplan 2019 lægger op til, og hvis støjen ikke nedbringes i 

bredt omfang med nytænkning samt sammenhæng i fingerplan, transportformer, 

klimaplan og sundhedsplan. 
 

Med venlig 

hilsen 
 

 
Grundejerforeningen Landsbyen 

gf.landsbyen@gmail.com 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Med henvisning til regeringens ”Forslag til Fingerplan 2019”, som er sendt i hø-

ring den 24. januar 2019 med høringsfrist den 21. marts 2019, skal jeg hermed på 

vegne af min klient Handels- og Ejendomsfirma v/Flemming Strøbæk komme 

med bemærkninger til forslaget herunder fremsætte et konkret ændringsforslag, 

som ønskes medtaget i Fingerplan 2019.  

 

Handels- og Ejendomsfirma v/Flemming Strøbæk ejer en ejendom i Vallensbæk 

beliggende Vejlegårdsvej 81, matr.nr. 6 cu, Vallensbæk By, Vallensbæk, hvorpå 

der pt. er placeret en beboelsesejendom. Matr.nr. 6 cu er placeret i den grønne 

kile og delvist i Transportkorridoren, se kortet nedenfor. Yderligere er der tale 

om landzone.  

 

 

 

Vallensbæk Kommune fik i forbindelse med revision af Fingerplanen i 2017 ud-

taget et areal lidt øst for min klients ejendom fra transportkorridoren med henblik 

på at bygge en svømmehal. Som det fremgår af kortet er transportkorridorens 
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nordlige grænse i dette område således ”brudt”, for at muliggøre opførelsen af 

den nye svømmehal, der dermed ligger fri for transportkorridoren. Yderligere 

blev der herefter givet tilladelse til at opføre svømmehallen i den grønne kile.  

 

Min klient har tidligere været i dialog med Vallensbæk Kommune om mulighe-

den for at udvikle ikke kun min klients ejendom men et større område, som in-

kluderer et naboareal ejet af Vallensbæk Kommune. Der er i den forbindelse ud-

arbejdet en overordnet masterplan af Rambøll med forslag til udvikling af dette 

område til beboelse. Min klient kender de grønne kilers begrænsninger, men har 

samtidig kendskab til, at Vallensbæk Kommune har et stort ønske om udvikling 

af yderligere beboelsesområder i kommunen. På den baggrund var der i master-

planen lagt op til, at boligerne ”faldt ind” i de grønne omgivelser, og oplægget til 

kommunen var således at gå videre med planerne og forsøge en muliggørelse i 

forhold til fingerplan mv.  

 

Vallensbæk Kommune ønskede dog ikke umiddelbart at gå videre med planerne, 

men henviste min klient til revisionen af fingerplanen. På den baggrund har Flem-

ming Strøbæk sammen med undertegnede og tekniske rådgivere fra Rambøll væ-

ret til møde i Erhvervsstyrelsen for at drøfte mulighederne for området og i for-

længelse heraf afgives nærværende høringssvar.  

 

Det skal kort nævnes, at det overordnet er min klients opfattelse, at der i finger-

plan og planlov burde accepteres byggeri i de grønne kiler, som naturligvis skulle 

opføres med respekt for det grønne, men som samtidig giver en mulighed for 

mennesker til at kunne bo netop i det grønne.  

 

Det er samtidig vores opfattelse, at en lempelse i forhold til sådanne muligheder 

ikke vil være en del af revisionen af fingerplanen (og evt. planloven) på nuvæ-

rende tidspunkt. Høringssvaret er derfor alene et konkret ønske om udtagning af 

min klients ejendom fra Transportkorridoren.  

 

Det fremgår af forslag til Fingerplan 2019, at der for så vidt angår transportkor-

ridorerne i deres helhed igangsættes et servicetjek af reglerne om byggeri, for at 

undersøge, om der kan åbnes flere muligheder for byggeri i korridoren. Det er et 

positivt tiltag, men et projekt, der har lidt længere udsigter.  

 

På vegne af Flemming Strøbæk vil jeg derfor anmode om, at den del af matrikel 

nr. 6 cu, Vallensbæk By, Vallensbæk, der er beliggende i transportkorridoren ud-

tages i forbindelse med ændringen af fingerplanen. Dette begrundes med føl-

gende: 
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Arealreservationen til transportkorridoren, som vedrører min klients ejendom, er 

alene en reservation til ledninger og energiforsyning og ikke til større vejanlæg. 

Køge Bugt Motorvejen syd for transportkorridoren er fuldt udbygget, og trans-

portkorridoren stopper brat syd vest for min klients ejendom ved Ishøj Stations-

vej. Dette taler imod yderligere udvidelser af vejnettet, som ligeledes heller ikke 

ses at være planlagt.  

 

I henhold til planlovens § 36, stk. 1, nr. 10, er det tilladt at opføre til- og ombyg-

ninger til et helårshus op til i alt 500 m2 i landzone uden landzonetilladelse. Som 

en del af moderniseringen af planloven og for at give bedre rammer for udnyttelse 

af ejendomme beliggende i landzone blev bestemmelsen i 2017 ændret således, 

at udvidelse kan ske op til disse 500 m2 imod tidligere 250 m2.  

 

Helårshuset, der er beliggende på Flemming Strøbæks ejendom, ligger, helt til-

fældigt, indenfor transportkorridorens grænser, mens resten af ejendommens 

areal er placeret udenfor. Planlovens muligheder for udvidelse af boligen, jf. § 

36, stk. 1, nr. 10, kan således ikke udnyttes.  

 

En udtagning af ejendommen i sin helhed fra transportkorridoren og de dertil hø-

rende restriktioner ville resultere i, at den eksisterende beboelsesbygning på ejen-

dommen i henhold til de nye regler i planloven kunne udvides op til 500 m2.  

 

Der er alene tale om et mindre areal, der samlet set er på størrelse med udtagning 

af arealet øst for min klients ejendom. Da korridoren i forvejen har en abrupt 

grænse mod nord, vurderes det ikke at være til større gene for formålet med trans-

portkorridoren, at den mindre del af min klients areal ligeledes udtages.  

 

På den baggrund anmodes Erhvervsministeren om at udtage den resterende del af 

matr.nr. 6 cu, Vallensbæk By, Vallensbæk, af transportkorridoren, og således at 

ejendommen i sin helhed placeres uden for transportkorridoren i Fingerplan 2019.  

 

Skulle ovennævnte give anledning til spørgsmål, står jeg naturligvis til rådighed.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Kirkeskov Carlsson 



      21. marts 2019 
      
  
 
 
Høringssvar til Erhvervsministeriet om forslag til Fingerplan 2019  
 
Synspunkter fra en gruppe ældre byplanlæggere, som igennem arbejdslivet har deltaget i 
Københavnsegnens planlægning. Gruppen er, ved løbende supplering, arvtager efter de 
planlæggere, der skabte Fingerplanen i 1947, Egnsplanskitsen i 1960 og de senere 
regionplaner:  
 
Geograf Hans Thor Andersen, civilingeniør Niels Boje Groth, arkitekt Peder Boas Jensen, arkitekt 
Karsten Jørgensen, sociolog Hans Kristensen, arkitekt Kristian Larsen, arkitekt Kirsten 
Vintersborg, arkitekt Benedicte Weber og landinspektør Niels Østergård. 
 
 
 
 
 
 
Nyt syn på en styrket hovedstad 
Det går godt for hovedstadsområdet, indbyggertallet vokser, arbejdsløsheden er lav, og 
der er et større byggeboom. Men meget sker centralt i regionen, og mange kommuner i 
det øvrige hovedstadsområde kaster mismodige øjne på Københavns Kommune.  
 
Den igangværende udvikling øger segregationen og øger trafikpresset på de indre 
byområder. Det er derfor nødvendigt med statslige initiativer, som kan medvirke til, at det 
bliver mere attraktivt at bygge og omdanne i forstads- og købstadskommunerne. 
 
Med den manglende regionale styring og en passiv statslig styring af hovedstadsområdets 
udvikling foreslår vi derfor, at der oprettes en enhed, som kan tilvejebringe 
baggrundsviden om hovedstadsområdets udvikling, kommentere planudspil fra staten og 
kommunerne samt rådgive staten og kommunerne om nye planinitiativer. 
 
 
Historik 
København – med hele hovedstadsområdet – er privilegeret i forhold til andre storbyer. 
Øresund har betydet, at der ikke kunne byudvikles i alle retninger. Også det lave og 
tågede Amager – som PH talte om – var svært tilgængeligt. Derfor fik København kun en 
femfingerplan i 1947 og ikke en tolvfingerplan, som mange andre storbyer – der til 
gengæld havde og har større problemer med afviklingen af trafikken, især i de centrale 
bydele. 
 
Fingerplanen byggede på S-togsnettet. Det er i dag suppleret med øresundstog, 
regionaltog og metrolinjer og der er nu nærmest otte fingre. Togsystemerne betjenes af et 
omfattende busnet i kontrast til den oprindelige Fingerplan fra 1947, der ikke tillod 
busbetjening i fingrene. Busnettet er nu udbredt til næsten alle ca. 50 fingerstationer. 
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I årene 1960-90 stagnerede folketallet i Hovedstadsregionen, selvom det i hele Danmark 
voksede med godt en halv million. Regionens indbyggertal lå i perioden på omkring 1.6 
million, men der var tale om en stor intern omfordeling. Københavns og Frederiksberg 
kommuner mistede mere end 300.000 indbyggere, som bosatte sig i Københavns, 
Frederiksborg og Roskilde amter. Baggrunden var et stærkt voksende etagearealforbrug 
pr. person både i boliger og i erhverv. Velstandsstigningen muliggjorde realiseringen af 
mange familiers ønskebolig, og i denne periode udgjorde parcelhusbyggeriet omkring 
halvdelen af de nybyggede boliger. 
 
I 1989 besluttede regeringen, at der skulle satses på at fremme en erhvervsudvikling, der 
kunne afhjælpe hovedstadsregionens – og ikke mindst Københavns – særlige erhvervs- 
og beskæftigelsesproblemer. Der blev gennem de efterfølgende år taget en række 
statslige initiativer, som skulle styrke regionens udvikling. 
  
Siden er regionens indbyggertal steget med mere end 400.000. Halvdelen af denne 
tilvækst er sket i Københavns og Frederiksberg kommuner. Væksten kan ikke kun 
tilskrives initiativerne i 1990’erne, idet globalisering og it-udvikling var hovedkræfter i disse 
årtiers vækst. I de kommende årtier forventes også en betydelig befolkningstilvækst – hvor 
der igen i stort omfang satses på lokalisering i centralkommunerne. 
 
Forskydningerne med hensyn til placering af arbejdspladser har været mindre markante. 
Centralkommunernes andel er faldet fra godt 50 procent til 40 procent. Ca. 35 procent af 
regionens arbejdspladser ligger i dag i det gamle Københavns Amt, og de tidligere 
Frederiksborg og Roskilde amter tegner sig tilsammen for 25 procent. 
 
Pendlingsafstandene inden for hovedstadsområdets grænser er voksende, og der er også 
tale om øget pendling til og fra det øvrige Sjælland/Fyn samt en del af Skåne. 
 
 
Aktuelle problemstillinger i hovedstadsområdet i dag 
- Det aktuelle vækstboom med fokus på byggeri København er medvirkende til en øget 
social segregering. Priserne er høje, og der er mange, som har svært ved at finde 
fodfæste på det københavnske ejendomsmarked. 
 
- Der sker hele tiden en flytning til og fra centralkommunerne. Mange unge bor i en periode 
centralt, men bosætter sig længere ude i regionen, når de stifter familie. Disse bevægelser 
forudsætter et fleksibelt og varieret boligmarked, hvor der både findes relativt billige, små 
boliger og større boliger – herunder såvel parcelhuse som tæt-lav og etageboliger.  
 
- Den store byggeaktivitet centralt i København hænger bl.a. sammen med grundejer-
strukturen. For developere og investorer er det lettere at bygge nyt i Københavns Havn 
med én stor grundejer end at medvirke til omdannelse af områder i ældre bolig- og 
erhvervsområder i forstæderne med mange forskellige grundejere.  
 
- Der er fordele ved at bo centralt med boligarbejdsstedsrejser, hvor man i højere grad kan 
anvende gang, cykel og kollektiv transport, end det er tilfældet længere ude i regionen. 
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Men der opstår flere steder mangel på rekreative arealer med de tætheder, der anvendes, 
og som visse steder nærmer sig tæthederne i brokvarterene inden saneringen fandt sted. 
 
- Det er vigtigt at planlægge for at fastholde og videreudbygge de kvaliteter, som ligger i 
forstæderne og i købstæderne. To tredjedele af regionens befolkning bor uden for 
centralkommunerne. Her er det vigtigt at videreudvikle de lokale områder, så de ikke 
forslummer, samt opretholde de kulturelle institutioner og de rekreative områder. Det sker 
ikke ved at koncentrere byggeriet centralt i regionen. 
 
- En forskydning af byggeaktiviteten til forstæderne må understøttes af initiativer, som kan 
være med til at overvinde de barrierer, som ejendomsforholdene og de ekstra 
omkostninger i forbindelse med oprydning af de arealer, som skal omdannes. 
 
- Mange erhvervs- og servicevirksomheder har etableret sig uden for centralkommunerne 
og har opbygget knudepunkter af betydelig tyngde. Hertil hører storcentrene i City 2 og 
Lyngby samt de store erhvervsområder i Herlev, Glostrup og Avedøre, back-office 
virksomheder i Ballerups Lautrup Parken, universitetscentre i Roskilde og Lyngby, Kastrup 
Lufthavn som regionens største arbejdsplads og de regionale sygehusbyer Hillerød og 
Køge. Med bl.a. disse erhvervsknudepunkter uden for centerkommunen har Fingerplanens 
radiale trafikmønster ændret sig mod et ring-radialt mønster, og behovet for investeringer 
til den tværgående trafik mellem fingrene er fortsat et væsentligt element i den fremtidige 
planlægning for hovedstadsområdet. 
 
- Velstandsstigningen og ændret skattelovgivning medfører i disse år en kraftig voksende 
bilpark. Det er ikke realistisk at udbygge vejnettet i tilsvarende takt. Det forventes, at 
rejsetiderne bliver stærkt voksende. De trafikale forhold og trængselsproblemerne i dag er 
en af de største udfordringer for udviklingen i hovedstadsområdet. Det er derfor vigtigt at 
fastholde og håndhæve stationsnærhedsprincippet, som forudsætter, at 
arbejdspladsintensive erhvervsområder placeres tæt på store stationer og med særlig 
vægt på knudepunktsstationerne.  
 
- Et af Fingerplanens hovedprincipper er de grønne kiler mellem fingrene. Men fingrene er 
gennem årene blevet tykkere. Med den fortsatte byudvikling kan byspredning true de 
grønne kiler. Derfor er det vigtigt at udvide og planlægge for den grønne struktur mellem 
fingrene både arealmæssigt og funktionelt. 
 
 
Regeringsudspillet 
Regeringen fastholder princippet om en byudvikling, der koncentreres i Fingerbyen, men 
er mere tvetydig i forhold til, om transportkorridoren i Ring 5 skal fastholdes. Reglerne 
uden for fingerbyen skal gøres mere "præcise og fleksible”, med henblik på ”lidt videre” 
muligheder for byvækst. Det gælder navnlig større bysamfund, der varetager centrale 
bymæssige funktioner og samtidigt er velplacerede i forhold til det overordnede vejnet og 
en hurtig og effektiv kollektiv trafik.  
 
I udkastet til landsplanredegørelsen foreslås afgrænsningen af de stationsnære 
kærneområder ved Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde, Køge og Høje Tåstrup 
stationer udvidet fra 600 til 1000 m. Opdelingen mellem knudepunktsstationer og andre 



 4 

stationer foreslås afskaffet, så besøgsintensive byggerier med mange daglige brugere, 
f.eks. større kontorhuse, kan placeres ved alle stationer på øresundsbanen, vestbanen, S-
banerne, metroen samt letbanestationerne.  
 
Der formuleres som et nyt generelt princip, at det skal være muligt at placere større 
offentlige institutioner med mange daglige brugere uden for stationsnære områder, hvis 
der er tale om institutioner, der primært betjener kommunens egne borgere – f.eks. 
rådhuse. 
 
I landplandirektivet foreslås en generel mulighed for, at eksisterende bygninger i de 
grønne kiler, der repræsenterer en særlig samfundsmæssig, arkitektonisk eller 
kulturhistorisk værdi kan omdannes til erhverv, boliger, institutioner mv. Derudover 
foreslås der muligheder for byudvikling i de kolonihaveområder og grønne kiler, som 
grænser op til letbanestationerne.  
 
Rækkefølgen for byudviklingen, der bestemmes i kommuneplanerne, ændres også, idet 
kommunerne ifølge forslaget kan fastlægge rækkefølgen uden en forudgående aftale med 
staten.  
 
 
Gruppens kommentarer til regeringsudspillet 
- Vi mener, der savnes en analyse af regionens langsigtede udviklingstendenser for 
bosætning, erhvervslokalisering og trafikudvikling samt en opgørelse af regionens 
rummelighed både mht. boligantal og arbejdspladser. Det drejer sig ikke kun om 
hovedstadsområdets 34 kommuner, men også om det øvrige Sjælland/Lolland-Falster og 
Malmø området. 
- Hovedproblemstillingen er, at der ikke inden for den meget store rummelighed i 
landsplandirektivets rammer tages stilling til, hvad der skal prioriteres, og hvordan 
udbygningen skal ske i sammenhæng med vej- og kollektivnettet. 
- To eksempler, som ikke er en del af landsplandirektivet, belyser denne usikkerhed.  
Det ene er et forslag til en ny bydel på Lynetteholmen, som sættes i spil som en del af 
Københavns klimasikring, men ikke mindst med henblik på, at staten kan spare udgifter til en 
stærkt efterspurgt og måske nødvendig statsvej øst om København. Hvis der er behov for denne 
omfartsvej, skal den ikke betales af indtægter fra salg af arealer til en ny by i Øresund på størrelse 
med Holbæk – en bydannelse der i sig selv skaber behov for dyre vejanlæg til den øvrige storby. 
Det andet er forslaget om ni opdæmmede øer syd for Avedøre Holme, som forsøges solgt med 
postulerede rekreative værdier langs mange meter høje dæmninger. Dæmningen langs 
Vestamager/Kalveboderne kan give et indtryk af, hvordan det reelle miljø vil blive. Dertil kommer at 
Holmene med mange arbejdspladser – formentlig serviceerhverv for at betale for opfyldningen – 
ikke kommer til at ligge stationsnært. 

- Vi mener, at tyngdepunktet for regionens udvikling skal forskydes mod vest og sydvest, 
så presset lettes på byens centrale del, og så byudviklingen nærmer sig resten af landet. 
Det er ikke en ny tanke. Den blev formuleret af Erik Ib Schmidt som leder af Økonomisk 
Sekretariat i 1958 og lå til grund for Egnsplanskitsen i 1960. 
- Der er behov for at supplere S-togsnettet, så det ikke alene baserer sig på de S-baner, 
som skal forbi Københavns Hovedbanegård. Det kan bl.a. gøres ved at forlænge den 
eksisterende del af S-baneringen fra Ny Ellebjerg til Amager og Lufthavnen.  
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- Den besluttede letbane langs Ring 03 kan også bidrage til at forbedre 
fremkommeligheden mellem fingrene, til sygehusene i Herlev og Glostrup og til betjening 
af den byudvikling, der forventes i de ældre erhvervsområder langs letbanen. Men skal 
letbanen blive effektiv, er det vigtigt at afsætte midler til bedre forbindelser fra S-
banestationerne til letbanens stoppesteder i Herlev og Glostrup. 
- Der ligger et stort potentiale i udbygningen af Ring 5, som er reserveret som 
transportkorridor. Den skal fastholdes, og senere udbygges med både bedre 
vejforbindelser og hurtigtogstransport med byudviklingsmuligheder i krydsningerne med 
fingrene. Det er vigtigt at sikre arealer til en jernbaneforbindelse, som kan få forbindelse til 
en eventuel fremtidig Helsingør/Helsingborg forbindelse. Det kan blive både dyrt og 
vanskeligt, at føre sådanne og andre fremtidige forsyningsanlæg igennem, hvis korridoren 
indskrænkes eller delvis sløjfes, som antydet af Erhvervsministeriet. 
- Vi mener, at der skal lægges mere vægt på byudvikling langs den nye hurtigbane 
København – Ringsted. Den kan give muligheder både i Køge og Ringsted, men også 
længere sydpå. Måske kan der også etableres en station med tilhørende ny by mellem 
Køge og København, svarende til det bybånd fra Høje Tåstrup til Hundige, som blev 
skitseret i Egnsplanskitsen fra 1960. 
- Vi tager afstand fra forslaget om at ligestille alle stationer, så der alle vegne kan placeres 
større besøgsintensive funktioner f.eks. større kontorhuse. Det samme gælder forslaget 
om, at større offentlige institutioner, som primært betjener kommunens indbyggere, kan 
placeres frit. 
- Omvendt mener vi, at der i regionen bør udpeges trafikalt velbeliggende områder, som 
kan udbygges til knudepunkter og hermed være med til – på linje med købstæderne – at 
skabe alternative centre i forhold til København med et varieret udbud af arbejdspladser, 
handelsmuligheder, kulturtilbud og boliger. 
- En håndtering af de skitserede problemstillinger vil forudsætte, at der findes en 
overordnet mulighed for at styre byudviklingen gennem en rækkefølgeplanlægning. Men 
det er også nødvendigt med en udbygning af planlovens muligheder for at fremme 
omdannelse af ældre byområder f.eks. bedre muligheder for, at kommunerne kan indgå i 
selskabsdannelser.  
- Der er et stort behov for en bedre koordinering af hele landets trafikplanlægning. 
Derudover mener vi, at det på sigt bliver nødvendigt at arbejde med trafikdæmpende 
foranstaltninger for at forhindre trafikal overbelastning af det overordnede vejnet. Det 
kunne f.eks. være en betalingsring eller roadpricing. 
- Vi mener, at der udover fokus på de grønne kiler er behov for en gennemgang af hele det 
åbne land for at etablere et forbedret grundlag, både når der investeres i naturpleje, 
friluftsliv og en flersidig anvendelse af samme landzoneområde, og når der i kommunerne 
skal tages stilling til en landzoneasøgning.  
- Klimaproblematikken bliver stadig vigtigere. Mange arealer i hovedstadsområdet vil med 
stigende vandstand få store problemer i de kommende år. Udfordringen kan ikke løses 
alene med sektorlovgivning. Klimaet bliver fremtidigt et centralt emne i den 
sammenfattende fysiske planlægning, såvel regionalt som kommunalt.  
Sammenfattende mener vi, at der må etableres en enhed, som kan medvirke til at træffe 
beslutninger på tværs af enkeltinteresser – til regionens bedste 
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Ny enhed med ansvar for Fingerplanen  
Den opstramning af Fingerplanen, vi foreslår, forudsætter, at der kan træffes beslutninger 
af hensyn til helheden, at udviklingen løbende kan følges i regionen, og at der kan sikres 
et politisk ejerskab til Fingerplanen gennem en løbende dialog mellem regeringen og de 
enkelte kommunalbestyrelser. 
 
Vi foreslår derfor en faglig enhed, som skal have en analyserende, en kommenterende og 
en rådgivende rolle, idet kommunalreformens princip om, at det alene er staten og 
kommunerne, der træffer planpolitiske beslutninger, fastholdes. 
 
Den analyserende rolle består i, at den faglige enhed får til opgave at udføre de analyser, 
som i dag skal tilvejebringe efter planlovens § 5i, for at kommuner og stat er i stand til at 
kunne vurdere udviklingen ud fra et overordnet og helhedsorienteret perspektiv – og 
planlægge på grundlag heraf. 
 
Den kommenterende rolle består i, at enheden får pligt til at forholde sig til kommunernes 
lovpligtige planstrategier og større ændringer af kommuneplanen og tilsvarende, at 
kommentere statslige forslag til landsplandirektiver og sektorplankrav af betydning for 
hovedstadsområdets Fingerplan. 
 
Den rådgivende rolle består i, at enheden forpligtes til at rådgive kommunerne og staten til 
at tage nye planinitiativer, når de finder det fagligt begrundet. 
 
Enheden bør bestå af et fagligt kompetent sekretariat (Fingerplansekretariatet) og en 
bestyrelse (Fingerplanbestyrelsen) bestående af 4-5 politikere og et tilsvarende antal 
sagkyndige samt en uafhængig formand. 
 
Politikerne forudsættes udpeget efter hvert kommunalvalg, så de afspejler valgresultatet i 
de berørte 34 kommuner. De sagkyndige udpeges af ministeren med ansvar for planloven 
efter indstilling fra ministrene med ansvar for klima, transport og boliger samt miljø. Et 
medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Byplanlaboratorium.  
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Farum, 20. marts 2019 

 

Høringssvar til revideret Fingerplan 2019 

 

Som ejer af Lillevangsgaard, Lillevangsvej 150, matrikel 11b og 10ez, Farum By, Farum, skal vi 

hermed komme med en anmodning vedr. den del af Fingerplan 2019, der berører disse jordstykker. 

Ønsket vedrører en mindre justering af den ydre grønne kile, så den kommer i overensstemmelse med 

fredningen på det samme område og hermed sikrer, at intentionerne i fredningen kan realiseres. 

 

I 2009 blev der vedtaget en ny fredning i området Farum Vest i Furesø Kommune. Formålet med 

fredningen er at bevare det smukke landbrugsland, med et frit udsyn over den åbne moræneflade med 

udsigt over tunneldalen ved et ubebygget åbent præg. Samtidig ønskes der udlagt rekreative stier. 

 

I forbindelse med høringen omkring fredningen ønskede Furesø Kommune, at et areal blev udtaget af 

fredningen. Formålet var at sikre at muligheden for en fremtidig potentiel udvidelse af Plejecenteret 

Lillevang, samt at etablere bymæssig forbindelse til kaserneområdet (Farum Nordby) ved stier samt 

f.eks grønne anlæg til sports- og fritidsaktiviteter. 

 

I den endelige fredning blev dette delvist imødekommet således (citat): 

”På de dele af matrikel 11b og 10ez, der ligger uden for skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 

17, kan der, efter Fredningsnævnets forudgående godkendelse af placering og udformning, opføres 

bebyggelse og anlæg til offentlige formål.” 

 

Disse muligheder er det nu aktuelt at aktivere. Plejecenteret Lillevang står foran en udvidelse hvorfor 

Plejecenterets ejer, DOMEA, og kommunen har henvendt sig til os med henblik på at erhverve en del 

af arealerne til anlæggelse af ny parkering for plejehjemmets udvidelse.  

 

Der er tillige et stigende behov for at anlægge flere fodboldbaner. Fodboldklubben, der er Danmarks 

3´die største, er i kraftig udvikling. Herunder særskilt pga. en meget positiv udvikling i kvindefodbold. 

Det eksisterende anlæg deles med den professionelle fodboldklub FCN, som tillige har behov for en 

øget banekapacitet, herunder også som følge af den nye store satsning på kvindefodbold. En udvidelse 

af kapacitet, til offentlig sportslig udfoldelse, kan optimalt ske på de tilstødende arealer ved de 

eksisterende fodboldbaner. Arealerne mod vest ved Lillevangsgaard, men som anført i fredningen, 

indenfor skovskyggelinjen. Et træningsanlæg til fodbold vil generelt ikke udfordre det landlige præg 

eller udsigten over et i øvrigt åbent landskab. Herunder skal det påpeges, at selve Lillevangsgaard samt 

plejecenteret Lillevang er beliggende på sigtelinjen, set fra Slangerupvej, og allerede nu forhindrer 

udsynet mod Mølleådalen. 

 

Ved afvikling af større engagementer på stadion, opstår der en udfordring omkring til/frakørsel samt 

parkering i området. Ved at muliggøre anlæggelse af parkering øst for Lillevangsvej, nede mod 

Plejecenteret, kan denne udfordring afhjælpes. Der er et stisystem fra de mulige parkeringspladser og 

til stadion. Trafikalt vil det flytte en del af trafikbelastningen fra Ryttergårdsvej kvarteret til 

Lillevangsvej, der er bekvemt forbundet mod Slangerupvej ved et lyskryds.  
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Desværre er der en uoverensstemmelse mellem mulighederne i fredningen og grænsedragningen for 

den ydre grønne kile. Majoriteten af arealerne ligger inden for en ydre grøn kile og kan følgelig ikke 

anvendes til de muligheder, der åbnes for i fredningen. Et mindre areal mod syd ved Plejecenteret er 

uden for den ydre grønne kile, medens øvrige arealer er omfattet af den ydere grønne kile. 

 

Med dette høringssvar skal vi, anmode om, at den ydre grønne kile justeres lidt mod vest, til at følge 

grænsedragelse og bestemmelserne i Fredningsbestemmelserne. Der bør være sammenhæng mellem de 

to reguleringer således, at området kan udnyttes efter mulighederne der åbnes for i afgørelsen fra 

Naturklagenævnet. Formålet med den ydre kile bliver ikke udfordret, idet området allerede er delvist 

bebygget og i øvrigt indhegnet til privat brug. Anmodningen omfatter alene den mindre del af 

matriklerne mod øst, der ikke er omfattet af skovskyggelinjen, og hvor der igennem 

fredningsbestemmelsen er åbnet mulighed for at etablere anlæg til offentlige formål. Vi er i en positiv 

dialog med kommunen om disse muligheder og drøfter et eventuelt grundsalg. 

 

Vedlagt på Bilag 1, er de nuværende forhold skitseret og hermed konflikten mellem de to 

bestemmelser. På Bilag 2 er skitseret forslaget til en justering af den ydre grønne kile således, at de i 

fredningen beskrevne udviklingsmuligheder kan realiseres. 

 

De grønne arealer og udsigten mod Mølleådalens unikke tundra landskab vil ikke blive påvirket, 

hvilket allerede er underbygget gennem bestemmelserne i Fredningen. Det er allerede i dag ikke 

muligt at se det åbne morænelandskab, som følge af bebyggelserne omkring Lillevangsgaard og 

Plejecenteret Lillevang samt træer mv. Selve udsigten ned mod tundra-landskabet ved Mølleåen har 

det aldrig været muligt at se fra Slangerupvej, som følge af terrænets fald samt generel jordkrumning. 

De øvrige store åbne arealer mod vest berøres ikke ved at justere grænsedragningen for den ydre 

grønne kile. Det vil betyde, at disse arealer fortsat tjener til borgernes naturoplevelser. 

 

Arealerne der ønskes udtaget af den ydre grønne kile udgøres i dag af privatejede indhegnede 

landbrugsarealer til hestehold samt en større nedslidt gammel gård, hvorfor disse områder ikke kan 

benyttes af offentligheden i dag. Ved en ændring af arealernes anvendelsesmuligheder vil den med 

kommunen drøftede benyttelse af de vestlige arealer indbefatte, at vi som ejere tillader anlæggelse af 

offentlige stier, der skal integrere Farum Nordby med resten af Farum. 

 

Det er vurderingen, at arealerne til borgernes fordel kan benyttes bedre ved ændring af 

grænsedragningen for den grønne kile således, at fredningens bestemmelser og muligheder følges. Vi 

er i drøftelser med Plejecenterets ejer og kommunen om at overdrage dele af arealerne udenfor 

skovskyggelinjen for anvendelse til nye parkeringspladser i forbindelse med udvidelse af Plejecenteret. 

Drøftelser om udvidelsesmuligheder for Farum Fodboldklub afventer en eventuel ny grænsedragning 

for den ydre grønne kile. Samtidig vil vi åbne for etablering af offentlige stier mv. på de vestlige 

arealer, til sammenknytning af byen. Vi er i en positiv dialog med kommunen om arealernes 

fremtidige muligheder, der naturligvis er betinget af justeringen af den grønne kile. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Allan K. Pedersen 

KAP Ejendomme ApS 



Bilag 1 

 

      

Området med matriklerne 10 ez og 11b Farum By, Farum. Først alene med fredningen markeret og på kort 

2 tillige med skovbyggelinjen. I henhold til fredningen kan arealerne med øst på de to matrikler uden for 

skovbyggelinjen anvendes til offentlige anlæg og bebyggelser. 

 

      

Her vist med den ydre grønne kile hvorefter de tilsigtede arealer, udover den sydligste del, ikke kan 

anvendes til offentlige formål med anlæg og bebyggelser. 



Bilag 2 

 

 

Forslag til ny grænse for den ydre kile mod øst. Arealet mellem den markerede blå linje, der følger 

mulighederne i fredning, afgrænser arealet, der udgår af den grønne kile ved at ændre grænsedragningen 

mod vest. De orange pile markerer den mindre justering der ønskes foretaget af den ydre grønne kile. 
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Hej, 
 
Vi retter henvendelse til jer angående følgende ejendom matr.nr. 18 + 8h + 8a Skenkelsø By, Jørlunde, beliggende 
Bøgevej 40B, 3650 Ølstykke. Grundareal i alt 137.493 m². Egedal Kommune. 
 
Fingerplanen skal revideres, og vi vil derfor hermed gerne gøre opmærksom, at ovennævnte ejendom ved en fejl er 
blevet indlemmet som grøn kile i Fingerplan 2017 og som skovrejsningsområde, og anmodes hermed om at tages ud 
af den grønne kile igen. 
 
Ejendommen er privat ejet og ejeren er interesseret i at ejendommen udtages som grøn kile og 
skovrejsningsområde, idet ejendommen ligger stationsnært og indenfor 600 – 1200 meter fra Ølstykke Station. 
Ejeren ønsker derfor at følge de politiske ønsker der er til at byudvikle stationsnært, og vi skal hermed anmode om, 
at arealet medtages som stationsnært byudviklingsområde i Fingerplanen. 
 
I forslag til Fingerplan 2019, står der bl.a.: ”I det ydre storbyområde kan det stationsnære område afgrænses med 
afsæt i et principielt cirkelslag på op til 1.200 m.”, og endvidere ”udbygning af de stationsnære arealer skal 
fremmes”. 
 
I vedhæftede kortbilag ses ejendommen, der dog også omfatter et mindre areal længst mod øst, matr.nr. 10v 
Skenkelsø By, Jørlunde, som dog ikke er omfattet af nærværende, men som evt. kunne forblive som grønt område, 
evt. omdannes til bypark. 
 
Såfremt arealet udtages og der ønskes erstatningsarealer for den grønne kile samt skovrejsning, så har vi tilladt os, 
at udpege de oplagte placeringer til sådanne erstatningsarealer. Se vedhæftede. 
 
Den øvrige grønne kile, som meget fint bl.a. har til hensigt at hindre en sammensmeltning af byerne Ølstykke og 
Vinge, er udpeget som værdifuldt landskab. Og det er denne ejendom ikke. Derfor en fejl som der bør rettes op på i 
Fingerplanen, således at arealet udtages som grøn kile og medtages som byudviklingsområde indenfor det 
stationsnære. 
 
Arealet var allerede i slut 1960-erne fremtidssikret, forberedt og tænkt som byudviklingsområde, idet der er anlagt 2 
stk. forbindelsesveje ind til arealet i normal vejbredde. 
 
Vi repræsenterer ejeren og fuldmagt til nærværende fra ejeren, hr. Jørn Schjødt Christensen, er os i hænde. 
 
På forhånd mange tak. 
 

Med venlig hilsen  
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Thomas Uldall  
Projektchef  
  
Email: tu@lr-hus.dk 
Direkte: 43322011  
  
Lind & Risør A/S 
Erik Husfeldts Vej 9 

2630 Taastrup 

Tlf.: 43322000 

www.lr-hus.dk 
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Høringssvar fra Miljøpunkt Amager vedrørende forslag til Fingerplan 2019 

 

Tak for muligheden for at kommentere forslag til Fingerplan 2019. Miljøpunkt Amager har med 

stor interesse læst forslag til Fingerplan 2019. Vi har følgende kommentarer til planen: 

 

Plads til alle 

Under overskriften 'Plads til alle' er udvikling af Ørestad Fælled Kvarter nævnt som et initiativ 

med at skabe plads til flere boliger i den centrale del af hovedstaden (initiativ 3). Udbygning 

skal forudsætte, at alle relevante konsekvenser for natur, miljø, trafik og nuværende 

bebyggelser er grundigt analyseret og diskuteret i offentligheden inden der træffes nogen 

beslutninger. Miljøpunkt Amager har samtidig noteret, at det nordlige Ørestad Fælled Kvarter 

ikke bebygges.  

 

Smart og effektiv mobilitet 

Det virker som om at regeringen har et ensidigt fokus på bilisme med overskriften ’Mere plads 

på vejene’ under smart og effektiv mobilitet. 

 

Miljøpunkt Amager er enig i at den kollektive trafik skal udbygges så den er smart og effektiv. 

Men ud over et fokus på den kollektive trafik undrer miljøpunktet sig over, at cyklisme ikke er 

nævnt som et initiativ til styrkelse af smart og effektiv mobilitet i hovedstadsområdet. Ordet 

cykling findes slet ikke i planen. 

 

København er verdensberømt for ’copenhagen lanes’ og er blevet kåret som verdens bedste 

cykelby flere gange. I Københavns Kommune har man også en målsætning om at være 

verdens bedste cykelby i 2025 (Cykelstrategi 2011-2025 fra god til verdens bedste). En 

vedholdende cykelsatsning er afgørende for at fastholde den styrkeposition. Det gælder ikke 

kun i hovedstaden, men er også relevant i de omkringliggende kommuner i forhold til 

samarbejder om supercykelstier. 

 

Miljøpunktet kan læse en række initiativer, der fremmer privatbilismen, fx initiativ 24, 25, 26 

og 29. Her er især initiativ 24 interessant for Miljøpunkt Amager. 

 

Østlig Ringvej/Havnetunnel mellem Nordhavn og Amager vil have stor indflydelse på 

infrastrukturen på Amager i forhold til øget trafik. Løsningen vil muligvis aflaste de indre 

bydele og andre strækninger for biltrafik, men belaste Amager. Det gælder både i forhold til 

flere biler på vejene og mere trængsel, men også øget luftforurening. Hvordan vil regeringen 

sørge for at forureningen ikke blot flyttes til andre bydele?  

Erhvervsstyrelsen 

 

20. marts 2019 



 

Det er helt afgørende for Miljøpunkt Amager, at en eventuel havnetunnel også rummer 

cykeltrafik, og ikke favoriserer biler på bekostning af cykler. Derudover skal de miljø- og 

trafikmæssige konsekvenser for resten af Amager være undersøgt og fuldstændig acceptable. 

Amagers natur, miljø, infrastruktur og boliger skal holdes skadesløse som følge af den trafik, 

der ledes ad havnetunnelen, såfremt den etableres. 

Aktiv, levende og grøn hovedstad 

Det er godt at læse, at der er fokus på mindre luftforurening, drivhusgasudledning og trafikstøj 

(initiativ 38). Det er dog svært at få det til at harmonere med de øvrige initiativer, som har 

fokus på bilisme og undersøgelser af udvidelse af Amagermotorvejen, Øresundsmotorvejen, og 

Frederikssundsmotorvejen (initiativ 27 og 29). Derudover nævnes der i Fingerplanen en række 

forslag, der fremmer flytrafik (initiativ 35-37).  

 

Miljøpunkt Amager har noteret at stormflodssikring af København mod nord sker via etablering 

af Lynetteholmen (initiativ 40). Såfremt Lynetteholmen bliver en realitet bør den forsynes med 

god betjening af offentlig trafik og gode muligheder for cykelforbindelser til fastlandet, så det 

ikke bliver en ren bilby. 
 

 

Venlig hilsen 

 

Lasse Rossen 

Formand for bestyrelsen  

Miljøpunkt Amager 

 

Dorte Grastrup-Hansen 

Centerleder 

Miljøpunkt Amager 

 



Høringssvar – Netværk for yngre planlæggere (NYP) 
 

Følgende er et en sammenskrivning af yngre planlæggeres betænkninger omkring den overordnede 

planlægning  i hovedstadsområdet. Kommentarerne er blevet fremsat på baggrund af oplæg og 

workshop ved netværk for yngre planlæggeres (NYP) nytårskur den 15-03-2019. 

 

FN’s Verdensmål og Paris-aftalen 

NYP undrer sig over, at FN’s Verdensmål om bæredygtige byer og Paris-aftalens målsætninger ikke er 

nævnt i forslaget til Fingerplan 2019. 

Vi står overfor stadigt større udfordringer ift. håndtering af regnvand, grundvandstruende virksomhed 

og faldende biodiversitet hvilket blot er eksempler på emner som NYP mener bør adresseres i den 

overordnede planlægning. 

 

Bystruktur og boligudvikling 

Ift. fingerplanens overordnede bystruktur, mener NYP at tiden er moden til lette presset på håndfladen. 

Udviklingsmulighederne bør i højere grad koncentreres omkring købstæderne for at mindske 

belastningen på det indre hovedstadsområde. Udvikling af købstæderne kan med fordel understøttes af 

infrastruktur længere ud i det øvrige hovedstadsområde. 

NYP stiller sig derfor positive over for fingerplanens intention om at understøtte udviklingen i 

købstæderne. Dog mener vi ikke at en lempelse af stationsnærhedsprincippet er det korrekte værktøj til 

at drive udviklingen da planlægning for intensive kontorerhverv sjældent understøttes af tilstrækkelig 

kollektiv transport. 

Udviklingen omkring købstæderne bør I stedet understøttes af en bedre kollektiv infrastruktur I en slags 

“mini” fingerplaner så planlægning for intensiv arealudnyttelse kan placeres I knudepunkter omkring 

købstederne.    

 

Stationsnærhed og mobilitet 

NYP anser det nuværende Stationsnærhedsprincip på 600 meter som smertegrænsen for hvad der kan 

kategoriseres stationsnært. NYP ser derfor udvidelsen af stationsnærhedsprincippet som et tiltag, der vil 

forringe stationsnærheden, og give mulighed for at udlægge transportkrævende bebyggelser med 

ringere stationsnærhed og dermed udvande stationsnærhedsprincippet som helhed. 

Planlægning for erhverv og større borgernære serviceinstitutioner bør placeres enten stationsnært eller 

efter aftale med Erhversstyrelsen for at sikre god kollektiv transport. 

Der kan med fordel arbejdes med cykelparkeringsnormer for stationsområder og større virksomheder, 

således at transportforbindelserne forbedres og indtænkes i den kommunale planlægning. 

 

Grønne Kiler 

Overordnet mener NYP at der ikke bør lempes på arealerne der udlagt til grøn kile i fingerplanen . Når 

forslag til Fingerplan 2019 åbner justeringer af de grønne kiler er vi dog positive overfor 1:1 princippet 

for arealudlæg, så længe kvaliteten af de grønne arealer ikke forringes og det samlede, grønne areal ikke 

mindskes. 



Ift. til den fremtidige administration bør der rettes en øget opmærksomhed på kvaliteten I de grønne 

kiler. NYP mener derfor at der i fremtidige fingerplanrevisioner bør indgå en samlet kortlægning og 

analyse af rekreative kvaliteter, bevaringsinteresser og biodiversitet i de grønne kiler i 

hovedstadsområdet.   

 

Processen omkring fingerplanrevisionen 

Processen der gik forud for fingerplanrevisionen synes at gå på kompromis med den overordnede, 

helhedsorienterede planlægning i hovedstadsområdet. NYP mener derfor, at de overordnede principper 

i Fingerplanen risikerer at blive svækket.  

I stedet for at tage udgangspunkt i kommunernes ønsker til fingerplansrevisionen mener NYP, at man 

bør genoptage den oprindelige proces med en statslig planmyndighed som hovedaktør der udstykker de 

overordnede rammer og visioner for hovedstadens planlægning. Når de overordnede rammer og 

visioner er på plads, kan man efterfølgende justerer planlægningen ind i samarbejde med 

hovedstadskommunerne.  

 

Vi vil gerne takke for muligheden for at give vores mening im forslaget til kende og vi håber at vores 

bemærkninger vil blive taget i betragtning.  

 

Vi ser frem til at læse den endelige Fingerplan 2019. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Asger Kring Høst, Julie Schack og Kristina Beiter 

 

På vegne af  
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Udkast til høringssvar om forslag til Fingerplan 2019 

Region Hovedstaden har modtaget regeringens forslag til revideret fingerplan - Fin-

gerplan 2019 i høring. Revision af fingerplanen sker blandt andet som følge af rege-

ringsudspillet for Hovedstadsområdet 2030 Danmarks hovedstad - initiativer til styr-

kelse af hovedstadsområdet.  

 

Region Hovedstaden er overordnet positiv overfor regeringens forslag til Fingerplan 

2019, som i forhold til udlæg af flere arealer til boliger og erhverv giver mulighed for 

at imødekomme den positive udvikling hovedstaden står over for. Regionens hørings-

svar indeholder bemærkninger, input og konkrete forslag inden for områderne trafik 

og mobilitet, infrastruktur, klimatilpasning samt råstofforsyning. Vi håber høringssva-

ret kan være til inspiration for det videre arbejde med fingerplanen.  

 

Regionalt helhedsperspektiv 

Fingerplanen er kendt for at være et stærkt og fremsynet overordnet redskab i vores 

byudvikling – og bør derfor helt naturligt ses i et regionalt helhedsperspektiv. 

I Region Hovedstaden er vi optaget af, at borgere i Region Hovedstaden nemt kan 

vælge effektive og bæredygtige transportmidler til og fra arbejde, uddannelse, fritids-

aktiviteter, eller hvis en behandling på hospitalet er nødvendig.  

 

I hovedstadsregionen er busser, lokaltog, regionaltog, S-tog, letbane og metro rygra-

den i det kollektive transportsystem. Men for at optimere det samlede transportsystem 

bedre og bidrage til en grøn omstilling i regionen, skal det være attraktivt at cykle og 

kombinere den daglige tur med nye fleksible fossilfrie mobilitetsløsninger, der tilpas-

ser sig transportbehovet for den enkelte - uanset om man bor i byen eller på landet. 

Derfor er det vigtigt at arbejde med regionale løsninger på regionale udfordringer.  

 

I statens forslag til Fingerplanen 2019 er der medtaget en række ønsker fra kommu-

nerne, hvor de naturligt har taget udgangspunkt i lokale behov, som de hver især øn-

sker at fremme. Region Hovedstaden bakker overordnet op om kommunernes ønsker. 

Men det er vigtigt at holde sig for øje, at succesfulde regioner i verden er attraktive 

bl.a. fordi, de har formået at skabe en sammenhængende infrastruktur og en bæredyg-

tig balance mellem vækst, ressourcer og levevilkår. 
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Derfor er det af stor regional interesse, at der sker en samlet bymæssig udvikling i hele 

hovedstadsområdet og ikke kun i de enkelte kommuner eller i centralkommunerne. 

Regionale byudviklingsområder skal ses i et regionalt helhedsperspektiv og trafikalt 

betjenes mere optimalt end i dag, såfremt de store potentialer skal udnyttes. Dette 

fremgår også af Trængselskommissionens arbejde, som viser, at der bl.a. er et stort be-

hov for bedre forbindelser på tværs og i nogle af fingrene. 

  

Vigtigt at fastholde stationsnærhedsprincippet  

Stationsnærhed er et helt centralt element i en sammenhængende og funktionel byud-

vikling, hvor der kan skabes gode, sammenhængende bystrukturer og fordre til benyt-

telse af den kollektive trafik. Nye undersøgelser fra Aalborg Universitet viser, at hvis 

der er mindre end 400 meter til stationen, er det 36 %, der bruger kollektiv transport, 

mens det kun er 15 %, hvis der er mere end 1000 meter. Alene derfor bør stationsnær-

hedsprincippet fastholdes.  

 

Med statens forslag til Fingerplan 2019, hvor stationsnærhedsprincippet lempes og der 

samtidig åbnes op for etablering af intensivt erhvervsbyggeri, som ikke er stations-

nært, vil det komme til at betyde mere trængsel og spildtid i trafikken. Dette påpeger 

COWI også i miljøvurderingen af Fingerplan 2019.  

Regionen ser dog positivt på forslaget om en forsøgsordning med stationsnærhed om-

kring standsningssteder på BRT-linjer i forhold til udvikling af den kollektive bustra-

fik. 

 

Region Hovedstadens bakker også op om forslaget om, at udpege særlige lokalise-

ringsområder i hhv. Nærum og Kvistgård, da disse områder grundet deres gode kollek-

tive betjening er oplagte erhvervsudviklingsområder 

 

Trafik- mobilitet og infrastruktur 

Infrastruktur og mobilitet bør fylde væsentlig mere i Fingerplanen. Infrastruktur og 

mobilitet er nøgleparametre, når vi udvikler vores byer og byområder. Mobilitet er et 

væsentligt rammevilkår for udvikling og vækst. Foruden stationsnærhedsprincipper og 

udlæg til transportkorridorer etc. bør Fingerplanen sætte fokus på at imødekomme 

fremtidens udfordringer og fremme, at der skabes bedre tværgående forbindelser og 

knudepunkter. Derfor bør Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og relevante 

myndigheder med ansvar for trafikplanlægning involveres tæt i arbejdet. 

 

Til videre inspiration vedlægger vi forslag til den regionale Trafik- og mobilitetsplan 

for hovedstadsregionen (udkast februar 2019), som planlægges behandlet af regionsrå-

det 9. april 2019. Trafik- og mobilitetsplanen er et fyrtårnprojekt i den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi og er udarbejdet i 2017–2019 af Region Hovedstaden i 

samarbejde med 20 kommuner og KKR Hovedstaden. Planen videreføres i regionens 

kommende Regionale Udviklingsstrategi, hvor elementerne kan indgå i handlingspla-

nen for udviklingsstrategien.  
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Hovedstadsområdets trængselsudfordringer 

Som landets eneste region klarer halvdelen af borgerne i hovedstadsregionen hverda-

gens gøremål uden en bil – og andelen af cykel- og kollektive rejser er markant større 

her i forhold til resten af landet. Men det er også i hovedstadsområdet, at trængslen er 

størst og den stiger i takt med befolkningstilvæksten på 20.000 borgere om året frem 

mod 2035. Det betyder, at der allerede i 2025 samlet set vil bo op mod 2,2 mio. ind-

byggere i hele hovedstadsregionen.  

 

Ifølge analyserne, som ligger bag Trafik- og mobilitetsplanen for hovedstadsregionen 

(udkast februar 2019), vil væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der skal 

håndteres 20% flere rejser i 2035, hvilket lægger et pres på hele trafiksystemet. Hvis 

der ikke gøres noget, kan det betyde mere trængsel både på veje, skinner og i tog, og 

det er dyrt for samfundet. I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsområdet 16,7 mio. ti-

mer i trafikken på grund af trængsel, og prognoserne forudser en fordobling til 33,4 

mio. timer i 2035. Og selvom der i analyserne er indlejret planlagte og foreslåede in-

frastrukturprojekter, så er konklusionen, at det ikke vil være muligt alene at bygge sig 

ud af trængselsproblemerne på vejene.  

 

Trængslen på banenettet betyder, at der er flere strækninger, hvor kapaciteten på skin-

nerne i myldretiden stort set er udnyttet fuldt ud, samt strækninger hvor flere tog i 

myldretiden er overbelagte, dvs. hvor passagerne ikke kan få en siddeplads. Analysen 

af belægningen af siddepladserne viser, at de største udfordringer for fjern- og regio-

naltog med overbelægning er i Roskilde-fingeren. Men også S-tog og Kystbanen er 

udfordret. 

 

Trafikanalysen viser, at rejsebehovet på tværs af fingrene er stigende, øgede mulighe-

der for byudvikling vil forstærke denne tendens. Den kommende letbane på Ring 3 un-

derstøtter trafikken på tværs i ringbyen, men det er en udfordring at sikre gode kollek-

tive forbindelser på tværs af fingrene længere ude i geografien.  

 

Region Hovedstaden foreslår med Trafik- og mobilitetsplanen (udkast, februar 2019) 

et øget fokus på det kollektive system så dette kan optage en større del af væksten i 

antallet af ture.  

 

Fingerplanen en central del af Greater Copenhagen  

I en regional sammenhæng er Fingerplanens geografi blevet overhalet af Greater Co-

penhagen. En metropols geografi har betydning for vækstmulighederne og forskning 

viser, at større metropoler generelt er mere produktive. Hovedstadsområdet er udfor-

dret af, at Fingerplanen fokuserer på hovedstaden og ikke på sammenhængene til det 

sjællandske pendlingsopland og til naboregionerne i Skåne og Nordtyskland. Derfor er 

der behov for, at stat, regioner og kommuner sammen udarbejder et fælles fysisk plan-

dokument for den danske del af Greater Copenhagen, som mere og mere fremstår som 

en funktionel sammenhængende region. 
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Forslag til konkrete tiltag: 

• Der bør gives bedre mulighed for at bygge nye tværgående infrastrukturfor-

bindelser i hovedstadsområdet og Greater Copenhagen og skabe sammen-

hænge på tværs. 

 

• Fortsat prioritering i af investeringer i fremtidens kollektive transport. Den 

kollektive transports styrke er, at den kan transportere mange personer effek-

tivt, klimavenligt og på mindre plads, hvilket bliver afgørende i en fremtid 

med befolkningsvækst og øget pres på trafiksystemet. Der er derfor et potenti-

ale for at styrke den kollektive transports hovednet. Den teknologiske udvik-

ling har desuden skabt grundlag for nye mobilitetstilbud (delebiler, delecykler, 

samkørselstjenester, fjernbusser etc.). Ved at sammentænke private tilbud med 

den kollektive transport i én service (Mobility as a Service) kan der tilbydes 

en effektiv og sammenhængende dør-til-dør transport til fremtidens mobil-

ister. 

 

• Danmark og Hovedstaden som cykel foregangsland bør videreudvikles. Cyk-

len er fleksibel, pladsbesparende, sundhedsfremmende og ikke mindst klima-

venlig. Der er et stort potentiale for endnu flere pendlerrejser på cykel særligt 

med elcyklens stigende popularitet. Det handler både om cykelpendling hele 

vejen til job eller uddannelse, og der hvor cyklen indgår som en del af en 

kombinationsrejse. Cyklen som transportform til/fra stationen udvider det 

geografiske område, hvor den kollektiv transport er konkurrencedygtig over-

for bilen målt på rejsetid. Baseret på regionens egne erfaringer fra Lokaltog 

opfordrer vi til, at man gør cykelmedbringning gratis på Kystbanen som det er 

i S-toget og lokaltoget. 

 

• De trafikale knudepunkter bør styrkes og dermed skabe sammenhæng og øge 

muligheden for kombinationsrejser og deletransport. Hvis en større andel af 

rejserne i 2035 skal ske i den kollektive transport, er det vigtigt at optimere 

knudepunkternes trafikale funktion, skabe sammenhæng mellem transportfor-

merne og sikre nemme skift. Men det er også vigtigt at styrke knudepunkter-

nes bymæssige funktion og udnytte potentialet for at lokalisere arbejdspladser, 

boliger og hverdagsfunktioner tæt på stationen. Fremme af deletransport og 

samkørsel kan både være med til at reducere trængslen på de mest belastede 

vejstrækninger i regionen, og være et supplement til den kollektive trafik især 

i yderområderne. 

 

• Samarbejde på tværs af myndigheder om bedre trafikinformation bør styrkes. 

En målrettet udnyttelse af data og opbygning af digitale løsninger er vigtig for 

at forbedre mobiliteten. Opdateret trafikinformation både før og under rejsen 

og realtidsdata om trafikken kan forbedre muligheder for at optimere trafik-

flowet og håndtere hændelser i trafikken. 
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Klimatilpasning   

Det er bekymrende, at der i forslag til Fingerplan 2019 ikke er taget stilling til, hvor-

dan klimaforandring og ændrede vandmængder vil påvirke udviklingen af Hoved-

stadsområdet i fremtiden. Dertil bemærkes det, at det i forslag til Fingerplan 2019 og i 

regeringens hovedstadsudspil fremgår, at planlægning for klimatilpasning er lodsejer-

nes ansvar, og den tværkommunale klimatilpasning kun er en mulighed og ikke en 

bunden opgave. Der er behov for, at planlægning af klimatilpasning er en obligatorisk 

opgave, som skal løses på tværs af kommunegrænser, da vand løber på tværs af græn-

ser og vil påvirke alle borgere i hovedstadsområdet.  

 

Det bemærkes også, at der i forslaget til Fingerplan 2019 er udlagt nye områder til be-

byggelse og vejområder, dette forstærker behovet for klimatilpasningsløsninger til 

håndtering af ændrede vandmængder som konsekvens af klimaforandringerne.  

 

Det er positivt, at man ønsker, at anlæg til klimatilpasning ikke må forringe og i videst 

muligt omfang skal styrke natur og fritidslivet i de grønne kiler jf. 18 stk. 5, og at de 

grønne områder i det indre storbyområde, som nævnes i §6 stk. 6, kun kan anvendes til 

klimatilpasning, hvis det er foreneligt med hovedanvendelsen og fredningsbestemmel-

serne. Men ønsket om at begrænse anlæg til klimatilpasning i grønne områder forud-

sætter, at klimatilpasnings løsninger muliggøres andre steder, eller der fastlægges an-

dre arealområder til anlæg for klimatilpasningsløsninger.  

 

Råstofforsyningen i regionen 

Adgangen til råstoffer har væsentlig betydning for hovedstadsområdets udvikling. Det 

er derfor vigtigt at have fokus på fastholdelse af de større havnes funktion som los-

ningssted for råstoffer, idet der stadig er behov for vækst og udvikling i form af nye 

bygge- og anlægsprojekter, selvom der sker en samfundsudvikling hen imod et ser-

vice- og videnssamfund. I og med at råstofressourcerne på land er under pres, vil en 

større del af råstofforbruget skulle dækkes fra havet, og der skal være mulighed for at 

losse disse råstoffer tæt på, hvor de skal benyttes, med henblik på at minimere generne 

og klimabelastningen ved lang transport over land. 

 

Regionen har derfor kommentarer til de elementer i forslag til Fingerplan 2019, der 

drejer sig om: Prøvestenen (Københavns Kommune) og Avedøre Holme, Råstofhav-

nen (Hvidovre Kommune).  

 

Vedrørende Avedøre Holme er det positivt, at der i forslag til Fingerplan 2019 er fo-

kus på, at havnen har særlig betydning for hovedstadsområdets råstofforsyning, men 

det er væsentligt, at reduktionen i arealreservationen til virksomheder med særlige be-

liggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) og transport- og logistikerhverv ikke medfører be-

grænsning af de fremtidige muligheder for losning af råstoffer i havnen, men heller 

ikke for en eventuel udvidelse af aktiviteterne.  

 



   Side 6  

Vedrørende Københavns Havn er det væsentligt, at de fremtidige muligheder for los-

ning af råstoffer i havnen sikres, men også at en eventuel udvidelse af aktiviteterne 

muliggøres. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Erhvervsstyrelsen 
 

 
 
 
 
Udkast til høringssvar forslag til Fingerplan 2019 
 
Region Sjælland har modtaget forslag til Fingerplan 2019 i høring. 
 
Forslaget til revideret fingerplan hænger sammen med regeringens ud-
spil for Hovedstadsområdet fra 24. januar 2019. Det indgår derfor i en 
større helhed. 
 
Høringssvaret fra region Sjælland fokuserer på følgende forhold 
 

• Fokus på hele Østdanmark og Greater Copenhagen. 
 

• Videre undersøgelse omkring Ring 5 og transportkorridoren. 
 
Fokus på hele Østdanmark og Greater Copenhagen 
 
Fingerplanen omhandler i sin nuværende form alene Hovedstadsområ-
det. Den forholder sig ikke til den resterende del af Østdanmark eller til 
den svenske del af Greater Copenhagen, det vil sige Skåne og Halland. 
Tiden er løbet fra dette snævre fokus.  
 
Reelt udgør Østdanmark et fælles arbejdsmarked, et fælles pendlings-
område og i øvrigt et fælles område, hvor man uddanner sig, handler og 
benytter kulturelle tilbud på tværs af administrative grænser. Såvel 
virksomheder som borgere opfatter Østdanmark som et sammenhæn-
gende område.  
 
Region Sjælland og Region Hovedstaden samt de to svenske regioner i 
Skåne og Halland samt kommunerne deltager i det fælles samarbejde 
Greater Copenhagen. 
 
Region Sjælland foreslår på denne baggrund, at der igangsættes et fæl-
les udredningsarbejde omkring den fremtidige udvikling af Fingerpla-
nen med henblik på, at den forholder sig til denne nye virkelighed. 
 
Regeringen har også som led i sit udspil for Hovedstadsområdet fore-
slået, at der oprettes et nyt trafikselskab, der alene dækker hovedstads-
området og derved overlader de resterende kommuner til oprette et 
eget separat trafikselskab. 

Dato:  1. marts 2019  
 

 
Brevid: 3908710 
 

Regional Udvikling 

Alléen 15 

4180  Sorø 

 

Tlf.: 70 15 50 00 

Dir.tlf.  57 66 

 

regionaludvikling 
@regionsjaelland.dk 

labo@regionsjaelland.dk 

 
www.regionsjaelland.dk 
 
 
 



  Side 2 
 
 

 
Dette er helt i modstrid med det fælles arbejde og de fælles visioner i Østdanmark og Greater 
Copenhagen med at skabe et sammenhængende kollektiv trafiksystem. 
 
Region Sjælland tilkendegiver derfor på denne baggrund, at regionen er imod en opsplitning 
af den kollektive trafik i Østdanmark i to nye trafikselskaber. 
 
Videre undersøgelse omkring Ring 5 og transportkorridoren. 
 
I Fingerplanen indgår en nord-sydgående transportkorridor fra Køge området til Helsingør. I 
denne har det gennem mange år været drøftet at anlægge en ny omfartsvej uden om Hoved-
staden nemlig en Ring 5 motorvej. 
 
Regeringen har også som led i sit udspil for Hovedstadsområdet foreslået, at der gennemfø-
res en planlægningsundersøgelse for at fastlægge linjeføringen på den sydligere del og forbe-
rede et beslutningsgrundlag for eventuel indsnævring eller ophævelse af korridoren på den 
nordlige del. 
 
En ny motorvejsforbindelse på den sydligere del vil formentlig overvejende komme til at ligge 
i Region Sjælland. Forbindelsen vil have betydning for en række andre vejforbindelser i regi-
onen f.eks. rute 6 mellem Køge og Roskilde, Køge Bugt motorvejen samt ønskerne om at 
binde Syd- og Vestmotorvejene bedre sammen. Forbindelsen vil få stor betydning for Region 
Sjælland og kommunerne i området samtidig med, at der eksisterer forskellige holdninger og 
ønsker til forbindelsen. Det er derfor vigtig, at en undersøgelse inddrager alle interessenter. 
 
Region Sjælland tilkendegiver på denne baggrund, at regionen ønsker at blive inddraget i 
planlægningsundersøgelsen af transportkorridoren og Ring 5 og forventer at de relevante 
kommuner inddrages. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Peter Jacobsen 
Formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland 
 
 
 
 
 
 



Høringssvar til Fingerplan 2019 
 

I flere sammenhænge, dels efter henvendelser til Strandparkens forvaltning og dels efter 

repræsentative møder i Friluftsrådet for ”Storkøbenhavn Vest” og ved Strandparkens årlige 

”brugermøde” på Ishøj rådhus, er det af Strandparkens formandskab og tilknyttede medarbejdere 

tilkendegivet, at ridning i området Strandparken I/S, i sommerhalvåret er uønsket. 

Bekendtgørelsen om offentlighedens almindelige adgang til naturen, har foreløbigt kun været benyttet i 

mindre omfang. Rytternes 2 organisationer, DRF og DI, er tilstede i Friluftsrådet for Storkøbenhavn 

Vest, og man er parate med hensigtsmæssige forslag, som vil være til gavn for erhvervsudvikling og 

såvel nutidens som fremtidens naturbrugere i området. 

a) Ridning i Strandparken Vallensbæk-Brøndby, praktiseres i perioden 1. september-31. maj på 

den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, som adgangsbekendtgørelsen foreskriver. 

Adgang til stranden sker for en del ridendes (Brøndby- og Hvidovreklubber/stalde) fra 

områderne ved Brøndby Havn, og Vallensbæk havn.Ved sidstnævnte har hestetrailere gode 

parkeringsforhold og passagen til stranden er kort.  

b) Vinter-ridning på Ishøj Strand praktiseres i dag kun i meget begrænset omfang, uagtet heste-

trailer-parkeringsmulighederne ved såvel Arken som Ishøj havn er gode. 

 

Fremtidigt vil ridning i området i perioden 1.juni – ultimo august bedst, og til alles fordel, kunne 

praktiseres, hvis ’øerne’ i Strandparken forsynes med afmærkede ridestier.  

a) Brøndby-Vallensbæk Strand: En ridesti mellem den nuværende langsgående cykelsti og 

kystdiget vil være hensigtsmæssigt, hvis den kombineres med et ride-stiforløb parallelt med 

Sivstien.  

b) Et sådant stiforløb langs Sivstien kan med fordel fortsættes til den anden side af Vallensbæk 

Strandvej, hvor det, langs Nældestien, kan fortsætte frem til Ishøj Skovvej.  

c) Ishøj Strand: Et ridestiforløb, som i a), langs kystdiget ved Ishøj Strand fra P-pladsen ved 

Ydermolen til p-pladsen ved Hundige Strandvej. Skønnes der plads kan ridestiforløb mellem 

nuværende cykelsti og beplantningerne skabes stier med i høj grad interessante 

naturoplevelser.  

Om ”Offentlighedens adgang til naturen” herunder Strande mv, beskrives det i § 22.” : I perioden 1. 

september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er 

lovlig adgang til stranden. I naturbekendtgørelsen fremhæves § 22stk. 3. Offentlighedens adgang må 

ikke forhindres eller vanskeliggøres.  

 

 

Ryttere fra Vestegnskommunernes rideklubber, de kommunale dyregårde og de privat-stalde, er 

indstillet på udviklende samarbejde om udvikling og fremtid til gavn for områdets børn, unge og 

voksne. 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående, vil vi se frem til at blive inddraget i den videre proces omkring 

ridestier i området.  

Vi vil koordinere indsatsen i samarbejde med "Ridespor-Danmark", som er et projekt der primært er 

finansieret af Danmarks Idrætsforbund og er forbundet til både Dansk Islandshesteforenig og Dansk 

Ride Forbund.  

 

  

Med venlig hilsen 

 
Rideudviklingsgruppen v. 

• Hanne Dueholm, Dyregården Søholt, Brøndby 
• Inge-Lise Lorenzen, Brøndby Ny Rideklub 

• Carl-Christian Kristiansen, Dansk Ride Forbund (DRF) og Friluftsrådet - Vestegnen 
• Anne Mette Mørkbak, Islænderklubben "Stemma - Hvidovre" 

Og 
 

Ridespor-Danmark v. Tove Urup Madsen 
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1SLAs forslag til modernisering af Fingerplanen, marts 2019

Fingerplanen blev skabt i 1947 for at bringe alle hovedstadens 
mange hensyn i forhold til hinanden og skabe en fornuftig 
udvikling, der kom både den enkelte og samfundet til gode. 
Planen er vidt berømmet i både ind- og udland, fordi den på en 
simpel måde skabte grundlag for, at alle hovedstadens beboere 
kunne bo både stations- og naturnært.

I SLA har vi fulgt debatten om Regeringens Hovedstadsudspil 
og forslag til revision af Fingerplanen - og taget del i debatten. Vi 
er enige i, at der er brug for en modernisering, fordi tiden i dag 
er en anden, end den var i 1947. Men vi er ikke lige enige i alle 
Regeringens revisionsforslag og synes, at der mangler en vision 
for fremtiden. Et mål for den vækst og udvikling, Regeringen 
taler om. Vi mener, at bestemmelser om kvalitet bør indgå i 
planloven og være et eksplicit parameter for planlægningen. 
Derfor har vi lavet vores eget forslag til modernisering af 
Fingerplanen. 

Vi har ikke løst det hele - det kan vi ikke alene. Men vi tror på, at 
vores forslag er en del af løsningen for en fremtidig hovedstad, 
der er værd - og mulig for alle - at leve i. Det kræver ambitioner, 
vilje og handling at realisere. Det har vi i Danmark før udvist 
i langt større målestok - og lykkedes med. Vi håber derfor, at 
vores forslag vil vække genklang i både hjerter og hjerner hos 
fagfolk, beboere og politikere og inspirere til handling. 

Introduktion

 Stig L. Andersson

Designdirektør og partner i SLA samt 
professer ved Københavns Universitet
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5SLAs forslag til modernisering af Fingerplanen, marts 2019

Vi foreslår følgende fem tiltag indført i planloven:

1. Samarbejde 
Der nedsættes et fagligt funderet råd, der skal sætte 
retningen for hovedstadens udvikling og koordinere et 
forpligtende samarbejde mellem hovedstadsområdets 
kommuner.

2. Ny natur i de grønne kiler 
Industrielle landbrugsarealer i de grønne kiler konverteres 
til ny natur, klimatilpasning, nye dyrkningsformer og 
tidssvarende rekreative funktioner. 

3. Udbygning af Fingerplanen 
Alle nye boliger og erhvervsbygninger i hovedstadsområdet 
placeres inden for Fingerplanen gennem fortætning, 
omdannelse og bebyggelse af de dertil allerede udlagte 
arealer.

4. Attraktive bomiljøer 
De nye og omdannede byområder i hovedstadsområdet 
skal skabe attraktive alternativer til København og 
Frederiksberg Kommune gennem ny natur, nye bygge- og 
boligformer og nye finansieringsmodeller.

5. Forpligtelse af byggeriet 
Der skal skabes faste og forpligtende rammer for byggeriet, 
som sikrer, at byggeriet bidrager til at hæve livskvaliteten i 
hovedstadsområdet.

Forslaget
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Det bør være hensynet til helheden, der driver 
hovedstadsområdets udvikling. Hovedstaden 
er en kompleks organisme, der er sammensat 
af mange forskellige hensyn og behov. Hvis alt 
skal gå op i en højere enhed, kræver det indsigt, 
forstand og fleksibilitet. Et passivt landsplan-
direktiv, som i dag er den eneste formelle ram-
me om hovedstadens planlægning, er langt fra 
tilstrækkelig til at skabe en tilpasningsdygtig 
og helhedsorienteret udvikling. Derfor bør der 
nedsættes et arbejdende råd med faglig indsigt, 
der kan styre udviklingen.

Der har gennem historien været flere råd og 
instanser, der har varetaget planlægningen af 
hovedstadsområdet. Det seneste råd, Hovedsta-
dens Udviklingsråd (HUR), blev nedlagt i for-
bindelse strukturreformen i 2007, som blandt 
andet havde til formål at skabe større kommuner, 
der var bedre rustede til at varetage planlægnin-
gen. Sådan gik det bare ikke i hovedstadsområ-
det, og derfor varetages hovedstadens udvikling 
i dag i store træk af 34 individuelle kommuner 
med hver deres interesser og planer for fremti-
den. Det gør det svært at forestille sig et projekt 
som Vestskoven gentage sig, hvor der samarbej-
des om at skabe velfærd for hovedstadsområ-
dets beboere på tværs af kommunegrænser. 

Et af de helt store spørgsmål i byudviklingen 
i dag er behovet for flere boliger i hovedstads-
området. Uden en overordnet koordinering og 
planlægning håndteres boligbehovet inden for 
de respektive kommunegrænser og ofte i kon-
kurrence med nabokommunerne. Alliancer 
mellem kommuner opstår, når de samarbejden-
de parter har noget at vinde ved alliancen - ikke 
fordi, det gavner helheden. 

Fingerplanen er sat i verden for at undgå net-
op denne form for retningsløs byudvikling. 
Men den kræver aktiv styring, der kan håndtere 
problemerne, når de opstår. Derfor fjerner den 
nuværende ordning fundamentet for, at Finger-
planen kan fungere.

Vi foreslår det derfor indført i planloven, at 
hoved stadssområdets planlægning varetages af 
et fagligt funderet råd, der uafhængigt af lokale 
politiske interesser kan planlægge for livskvali-
tet i hele hovedstadsområdet. Rådets medlem-
mer vælges af de 34 kommuner og regeringen 
og skal bestå af relevante fagpersoner, organi-
sationer og eksperter - herunder planlæggere, 
kunstnere og biologer.  

Der nedsættes et fagligt funderet råd, 
der skal sætte retningen for hovedstadens 

udvikling og koordinere et forpligtende 
samarbejde mellem hovedstadsområdets 

kommuner

Samarbejde
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Fingerplanen er udformet lige efter Anden 
Verdenskrig – forsyningssikkerhed var en pri-
oritet, og derfor blev der udover natur og rekrea-
tive funktioner gjort rigelig plads til landbrug og 
gartneri i de grønne kiler. 

Tiden er en anden i dag. Vi er i stigende grad 
bevidste om naturens betydning for vores over-
levelse, sundhed og velvære. Vi lever med et nyt 
klima og stor tilbagegang i biologisk diversitet. 
Vi lever med urbane livsvilkår, som forårsager 
stress og manglende kontakt til naturen.

Skov og natur renser luften og vandet, kan 
håndtere store mængder regnvand og er noget 
af det allermest sundhedsfremmende, der find-
es – både for krop og sind. Børn, der vokser op 
uden natur, har langt større risiko for at udvikle 
psykiske lidelser senere i livet. I en tiltagende 
tæt og forurenet hovedstad er det ikke kun rart 
med omkringliggende naturområder – det er 
helt nødvendigt. 

Det er et planlægningsansvar at sikre, at alle be-
boere i hovedstadsområdet bor tæt på naturen, 
at sikre beboernes mentale og fysiske sundhed 
og at give en rig natur og et beboeligt miljø vi-
dere til næste generation.

Danmark har forpligtet sig over for EU og FN til 
at sikre den biologiske diversitet. Vi har i 1989 
selv besluttet, at 25 % af Danmark i år 2100 skal 
være dækket af skov – af hensyn til både grund-
vand, arter og mennesker. Vi har imidlertid ikke 
besluttet, hvor al denne skov og natur skal være. 
Men hvor bedre at placere noget af den end dér, 
hvor næsten en tredjedel af landets befolkning 
bor og kan få glæde af den?

Vi foreslår, at der i planloven indføres regler 
om etablering af ny natur i kilerne. Planlovens 
bestemmelser skal stille krav om kvaliteten af 
den ny natur, så den bliver varieret og robust og 
kan imødekomme de mange behov, der findes i 
hovedstaden. Den ny natur skal have høj biolo-
gisk diversitet, rense luften, håndtere regnvand 
og skabe leverum for hovedstadsområdets be-
boere. Der skal være nye dyrkningsformer og 
fællesskaber, plads til leg og sport og til at vores 
børn kan tilbringe deres skoletid og fritid i na-
turen. Og så skal den ny natur i de grønne kiler 
ikke mindst skabe grundlaget for, at vi kan skabe 
nye attraktive bomiljøer i fingrene og ad den vej 
løse bolig- og segregerings problemet. Adgang 
til natur er nemlig helt afgørende for, hvor folk 
ønsker at bosætte sig. 

Industrielle landbrugsarealer i de 
grønne kiler konverteres til ny natur, 

klimatilpasning, nye dyrkningsformer og 
tidssvarende rekreative funktioner

Ny natur i de grønne kiler
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Det kan ikke komme bag på mange, at befolk-
ningstætheden i hovedstadsområdet er højest 
i Frederiksberg og Københavns Kommune, og 
at befolkningstætheden falder i takt med, at af-
standen til håndfladen bliver større. 

Det er dog tankevækkende, at det også er i hånd-
fladen, at den mest intensive fortætning og by-
udvikling sker i dag og ser ud til at fortsætte.

Der er snart ikke længere plads til at opføre ny 
bebyggelse i de inderste kommuner, uden det 
går ud over livskvaliteten og de natur- og kultur-
værdier, der findes her. Vi har nået mætnings-
punktet. De verserende sager om  at ophæve 
fredninger i Sydhavnen og områder på Amager 
Fælled er åbenlyse eksempler. Samtidig ønsker 
Københavns Kommune og Regeringen at skabe 
plads til endnu flere boliger i det allerinderste 
ved at etablere en kunstig ø midt i Øresund. 

Men det er slet ikke nødvendigt. I stedet for at 
fortsætte den intensive byudvikling i håndfla-
dekommunerne, bør vi kigge ud over Frederiks-
berg og Københavns kommunegrænser. Der 
er god plads, både til fortætning, omdannelse 
og nybyggeri. Faktisk er der i forvejen udpeget 
byudviklingsområder, der kan sikre byudviklin-

gen frem til 2086, såfremt vi fortsætter i samme 
tempo som de seneste år. Der er 46 mio. ube-
byggede kvadratmeter, der allerede er udlagt 
til byformål - og heri er slet ikke medregnet det 
store fortætnings- og omdannelsespotentiale, 
der eksisterer blandt andet langs den kommen-
de letbane i Ring 3 og i fingrene.

Intentionen i den oprindelige Fingerplan var 
først at udbygge håndfladen og så fingrene. 
Håndfladen er ved at have nået sit mætnings-
punkt, men der er fortsat plads i fingrene. Vi skal 
vende tilbage til intentionerne og bruge de plan-
lægningsværktøjer, vi allerede har. For i dem var 
der også fokus på livskvalitet. 

Alle nye boliger og erhvervsbygninger 
i hovedstadsområdet placeres inden 

for Fingerplanen gennem fortætning, 
omdannelse og bebyggelse af de dertil 

allerede udlagte arealer

Udbygning af Fingerplanen
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Nutidens boligudbud svarer ikke til vores behov 
– som individer, familier, fællesskaber og sam-
fund. Langt de fleste ønsker at bo tæt på natur 
og samtidig tæt på byens bekvemmelighed og 
liv, ligesom stadig flere ønsker at bo mere fælles. 
Men der bygges ikke til fællesskaber, og der er 
skabes ikke ny natur. Samtidig er det for dyrt 
for mange at bo i de allerinderste kommuner i 
hoved stadsområdet.

Hvis vi rejser nye, frodige skove og skaber ny 
natur i kilerne, kan vi skabe den natur, som så 
mange gerne vil bo tæt på. Dermed kan vi skabe 
det grundlag for bosætning, som for hundrede 
år siden fik folk i hobetal til at flytte op nord for 
hovedstaden til de gamle skove, der findes der.

Men det er ikke nok at skabe et godt grundlag. 
Hvis vi for alvor skal gøre det attraktivt, skal vi 
bo og bygge på nye måder.

Når vi omdanner, fortætter og bygger nyt skal 
vi nemlig ikke kun bygge kvadratmeter. Vi 
skal bygge boliger, der svarer på de behov og 
drømme, hovedstadens beboere har i dag. 

Samtidig skal vi bygge og bo på en klogere 
måde. Hvis vi skal lette presset på de inderste 

kommuner, skal vi bo lidt tættere i omegns- og 
yderkommunerne. Vi skal være bedre til at deles 
om det, vi gerne vil have mere af, for at der er nok 
af det til alle.

Vi foreslår, at planloven ændres, så den under-
støtter de små aktører og fællesskaber og det 
lokale initiativ, og så den stiller kvalitative krav 
til, hvordan der skabes attraktive og samtidig 
bæredygtige bomiljøer i hovedstadsområdet. 

Boligbyggeriet er i høj grad drevet af private de-
velopere i dag. Ved også at give plads til civilsam-
fundets skaberkraft, kan vi gøre initiativet mere 
frit. Vi kan skabe fornyelse i byggeriet og finde 
nye, innovative og mere bæredygtige måder at 
bo og bygge. Vi kan nære andre måder  at bo, en 
ny form for frihed, der kan give parcelhusdrøm-
men modspil. 

Det kræver samtidig nye finansieringsmodeller, 
der understøtter, at de små aktører og fælles-
skaber kan få fodfæste og bygge, bo og bruge på 
nye måder eller gamle, som vi har glemt - måder, 
der kan vise vej for fremtidens byudvikling og 
byggeri.  

De nye og omdannede byområder 
i hovedstadsområdet skal skabe 

attraktive alternativer til København og 
Frederiksberg Kommune gennem ny 

natur, nye bygge- og boligformer og nye 
finansieringsmodeller

Attraktive bomiljøer
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Når man bygger i hovedstadsområdet, bygger 
man ikke i et vakuum og ikke kun for de menne-
sker, der ejer, bor i eller bruger bygningen. Man 
bygger for hele byen. Man er med til at forme det 
rum, der danner ramme om det fælles, offentlige 
liv i hovedstadsområdet. 

Samtidig tjener man som privat bygherre pen-
ge på byggeriet. Man tjener allerflest penge, hvis 
man bygger et attraktivt sted i hovedstadsområ-
det. De attraktive omgivelser er sjældent noget, 
bygherren selv skaber - det er ofte noget, der er 
der i forvejen. 

Derfor er det kun rimeligt, at byggeriet bidrager 
til at skabe de attraktive miljøer, det tjener penge 
på, og at det aktivt bidrager til at højne livskvali-
teten i hovedstadsområdet. Det vil både komme 
bygherrerne, beboerne og hovedstaden til gavn.
 
Vi foreslår, at der i planloven indføres nye krav 
til byggeriet. Vi er overbeviste om, at bygherrer 
kan se mening en i at bidrage til livskvaliteten i 
hovedstadsområdet, når bare kravene er gen-
nemskuelige, konsekvente og pålidelige. 

Vi foreslår, at byggeriet blandt andet kan være 
med til at finansiere etableringen af ny natur i 

kilerne. Hver gang, der bygges én kvadratme-
ter, plantes der ét træ i kilerne. Hvis byggeriet 
fortsætter i samme fart som nu, kan der rejses et 
skovareal, der svarer til Vestskoven, på godt 4 år. 
Det mener vi er bæredygtigt. Der er ingen me-
ning i, at private bygherre skal tjene penge på 
værdier skabt af fællesskabet, uden at de bidrag-
er til, at sådanne værdier også findes i fremtiden. 

Der skal skabes faste og forpligtende 
rammer for byggeriet, som sikrer, at 

byggeriet bidrager til at hæve livskvaliteten 
i hovedstadsområdet

Forpligtelse af byggeri
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Én kvadratmeter

Halvtreds kvadratmeter

Ét træ

Halvtreds træer
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Den Grønne Metropol - Natur- og rekreative områder i 
hovedstadsmetropolen efter 1900 (2016). Redigeret af Caspar Christiansen 
m.fl. Udgivet af HOKA & Frydenlund Academic.

Det Store Svigt - Beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark 
(2017). Skrevet af Kjeld Hansen. Udgivet af Gads Forlag A/S.

Skitseforslag til Egnsplan for Storkøbenhavn (1993[1947]). Udarbejdet af 
Egnsplankontoret og genudgivet af Dansk Byplanlaboratorium. 

Hovedstaden 2030 - Fremtidens udfordringer for planlægning i 
hovedstadsområdet (2017). Redigeret af Gertrud Jørgensen m.fl. 
Udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Dansk 
Byplanlaboratorium. 

Afrapportering fra Udvalget om en Hovedstadsstrategi (2015). Udarbejdet 
af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Fælles Vidensgrundlag for Byomdannelse i Ringbyen - Baggrundsrapport 
(2014). Udarbejdet af COWI. 

Vestskoven fylder 50 år (2017). Danmarks Naturfredningsforenings 
hjemmeside: https://www.dn.dk/nyheder/vestskoven-fylder-50-ar/

Kilder
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Vi har i løbet af arbejdet deltaget i debatter og workshops, som vi har lært 
meget af. 

Vi er blevet klogere af at deltage i Dansk Byplanlaboratoriums to workshops 
i november og december 2018, hvor mange eksperter og fagpersoner mødtes 
for at dele viden om Fingerplanen og tanker om fremtiden. 

Vi har desuden deltaget i en konference i Erhvervsministeriet, et seminar i 
Arkitektforeningen og et debatmøde i Byplanlaboratoriet, alle i marts 2019. 
Vi deltog også i et seminar om selvbyggeri og byggefællesskaber på KADK i 
februar 2019. 

Vi har desuden talt med mange dygtige fagfolk og eksperter i løbet af 
arbejdsprocessen.  

Debatter, workshops og sparring
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I 1948 viste den fransk-schweiziske arkitekt Le 
Corbusier os en gestus for, hvordan vi kunne 
opbygge en bedre verden. Efter to verdens-
krige med massive ødelæggelser og tabte kul-
turværdier, rakte han hånden frem som tegn på 
den åbne hånd (La main ouverte). Hånden, der 
både modtager og giver. Hånden, der er vores 
møde med hinanden, den nye og demokratiske 
verden, som forener det kunstneriske udsagn 
med det humanistiske syn. Det var nødvendigt 
for at komme fri af krige og fjendebilleder - og 
se verden på ny.

Kunstnerens rolle er netop at modtage og give 
tilbage og hjælpe politikerne til at tænke og ska-
be et samfund, hvor livskvalitet og humanisme 
er bærende. Det er også arkitektstandens og fag-
folkenes ansvar i dag; at hjælpe politikerne med 
at skabe et samfund, som er godt og værd at leve 
i. 

Samme år som Le Corbusier rakte hånden ud 
mod en bedre verden, introducerede de danske 
byplanlæggere i Dansk Byplanlaboratorium 
Fingerplanen som gestus og model for Hoved-
stadens udvikling. Det var, i lighed med Corbus-
iers, en hånd, der ville fællesskabet – en hånd, 
der tager hele Hovedstadsområdets behov for 
udvikling og velfærd alvorligt. 

Med Regeringens revision af Fingerplanen blev 
der dels åbnet op for, at de 34 berørte kommun-

er kunne komme med ønsker til ændringer, 
og dels var det en enestående mulighed for at 
sætte en visionær ramme for, hvordan Danmark 
byudvikler.

Der var en mulighed for virkelig at løfte arven 
fra Fingerplanen, som er blikket for fællesska-
bet og livskvaliteten i hovedstadsområdet som 
de vigtigste mål for byudviklingen. Det var en 
mulighed for at modernisere Fingerplanen, så 
den svarer på de problemer, vi som fællesskab 
står over for i dag, og som truer vores livskval-
itet. Der var en mulighed for at sikre en byud-
vikling båret af en dansk grundværdi om lighed 
- i modsætning til den globale tendens, som vi 
bl.a. ser i London og NYC, hvor segregeringen i 
samfundet er skræmmende markant.

Vi står ikke, som vi gjorde i 1940’erne, med mas-
sive materielle skader og manglende fødevarer 
efter en krig. Vi står derimod med et massivt 
fravær af immaterielle værdier, og vi står med 
forurening og med velfærdssygdomme som 
stress, psykiske lidelser og sundhedsproblemer, 
der skal håndteres ligeværdigt med den fore-
stående byudvikling i Fingerplanen.

Det er alle disse udfordringer, som kilerne 
kunne være med til at løse, hvis de rummede na-
tur. Vi taler om grønne kiler, men i virkeligheden 
er der ikke meget natur. Der er i stedet en masse 
landbrug, som ikke skaber nogen værdi for 

Oplæg ved Arkitektforeningens 
debatarrangement den 8. marts 2019

Bilag 1
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hovedstadsområdets beboere. Det er næsten 
en tredjedel af Danmarks indbyggere, der bor i 
Fingerplanens 34 kommuner, og mange af dem 
skal deles om meget lidt plads. Alligevel har vi 
omgivet os med produktionslandskaber, der 
ikke gør noget for at forbedre vores livskvalitet 
eller kompensere for de ulemper, der følger med 
at bo tæt i byer.

Når vi ødelægger naturen, ødelægger vi det for 
os selv. Først og fremmest fordi naturen ikke 
kan opretholde de økosystemtjenester, der er 
nødvendige for at rydde op efter os, efter foru-
rening fra landbruget, efter fossil afbrænding og 
efter bygge- og anlægsvirksomhed. Men også 
fordi naturen er grundlaget for vores velfærd. 
Det er i naturen, vi finder ny energi og får ny erk-
endelser. I naturen er vi alle lige, og vi kan være 
sammen på helt andre præmisser, end vi kan i 
hverdagslivets systemer. 

Alt dette ved vi. Vi ved, at vi er dybt afhængige 
af naturen – både for at overleve, men også for 
at leve. Derfor har vi i Danmark også forpligtet 
os til at sikre naturen og biodiversiteten. Vi har 
forpligtet os over for FN og over for EU – og vi 
har som samfund et ansvar for vores efterkom-
mere. Vi har selv besluttet, helt tilbage i 1989, 
at vi ville have mere af den skov tilbage, som vi 
næsten helt har udryddet. 
Mere end 40 % af de arter, der er truet af udry-
ddelse som følge af den accelererende tilbage-

gang i biologiske diversitet, lever kun i skov. Det 
er de arter, der har brug for gamle træer, skov-
moser og blomsterrige lysninger. Yderligere 20 
% af de truede arter er også knyttet til skov, og i 
mindre grad er mere end 6.000 arter knyttet til 
skov. Ingen af disse arter overlever i landbrugs-
drift.

Dette er ikke ny viden. Men vi handler bare 
ikke. Og det gør Regeringen heller ikke med sit 
forslag til revision af Fingerplanen. Der tales 
om infrastruktur, et øget antal boliger og mere 
erhvervsudvikling som de tre væsentligste fo-
rudsætning for vækst - altså økonomisk vækst. 
Det er kvantitativ vækst og ikke den velfærd, 
borgerne efterspørger og har brug for.

Der er behov for en modernisering af Finger-
planen, for tiden er en anden i dag, end den var i 
1940’erne. Vi må forholde os til et nyt klima og 
nye måder at bo og leve på. Men de grundlæg-
gende principper i Fingerplanen er vigtigere 
end nogensinde før: Vi må skabe i fællesskab, og 
med livskvaliteten som det vigtigste mål.

Regeringen tager ikke fat i de store sam-
fundsspørgsmål i sin revision af Fingerplanen, 
men forholder sig kun til kortsigtet pragmatik. 
Derfor må vi som privatpersoner, arkitekter, 
kunstnere og fagfolk blande os og række hånden 
ud for at vise, hvordan vi i det 21. århundrede 
kan skabe en leveværdig hovedstad.
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I de sidste årtier har det økonomiske vækst-
paradigme været styrende for udviklingen og 
forståelsen af vækst og bæredygtighed.

Det har også været argumentet for livskval-
itet, der forstås som flere arbejdspladser, flere 
borgere i hovedstaden og vækst i økonomi, 
ligesom tættere boligkvarterer ses som den 
eneste bære-dygtige form for byudvikling. I 
samme årtier som antallet af borgere er steget 
i hovedstaden er også trafikkens fremkomme-
lighed reduceret, der er mere støj- og luftforu-
rening, omfanget af stress og andre psykiske 
lidelser er steget, prisniveauet på en bolig er 
steget, og segregeringen mellem de, der har råd 
til byen, og de, der ikke har, øges konstant.

Konsekvensen af vækstparadigmet er ikke 
umiddelbart at forstå som øget livskvalitet.
Begrebet vækst har imidlertid to og komple-
mentære betydninger: Økonomisk vækst og 
biologisk vækst. Den første er knyttet til det ra-
tionelle og målbare i samfundet. Den anden er 
knyttet til natur og mennesker og er det mærk-
bare i samfundet. Som jeg ser det, er begge nød-
vendige for at skabe et helt og vel-fungerende 
samfund – også i Fingerplanen. Vi har i vores 
iver efter økonomisk rentabel vækst bare glemt 
den anden.

Som erhvervsministeren på sin konference, 
Danmarks Hovedstad i sidste uge, afslutnings-
vis ganske kort kom ind på, må vi ikke glemme 
det grønne. Men det er ikke nok ikke at glemme. 
Vi skal også huske at handle. 

Hvad er det grønne? De grønne kiler i Finger-
planen er overvejende konventionelt drevet 
produktionslandbrug. Det giver ikke meget til 
det “grønne” men forurener det - både jorden 
og luften forurenes, ligesom det reducerer den 
biologiske diversitet som vel i virkeligheden er 
det grønne, de fleste ser langt efter i den aktuelle 
byudvikling og vækstpolitik. Fokus i hovedstad-
sområdets byudvikling er ensidigt rettet mod 
vækst i økonomi, befolkningsvækst, vækst i ar-
bejdspladser, vækst i bygge- og anlægsvirksom-
heder og infrastruktur. Ikke i det grønne. 

Men det er vækst i det grønne, vi for alvor har 
brug for. Med det grønne mener jeg ikke en klas-
sisk forestilling om natur, men en ny og men-
neskeskabt natur, der både performer økosys-
temtjenester og den æstetiske naturfølelse – det 
målbare og det mærkbare.

Hvad ville der ske, hvis vi plantede et træ i kil-
erne, hver gang vi byggede en m2 i Fingerpla-
nen? Så ville vi kunne rejse et skovareal, der 
svarer til Vestskoven, på godt 4 år. Vi kunne på 

Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums
debatmøde den 14. marts 2019

Bilag 2
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den måde hurtigt få skabt et skovareal, der bat-
ter noget, når naturens processer skal rydde op 
efter den forurening, de sidste par århundred-
er har skabt - nyt klima, CO2-overskud, urent 
grund-vand, regnvandshåndtering, klimastil-
pasning… Hvis vi gjorde det, ville Fingerplanens 
34 kommuner medvirke positivt til at sænke 
hastigheden, hvormed den biologisk diver-sitet 
falder. De ville medvirke til, at Danmark kunne 
rykke væk fra listen over lande, der ikke opfylder 
FN’s og EU’s aftaler om biodiversitet.

Livskvalitet er alt det, der gør os sunde, at vi 
bevæger os, er raske, sociale og menneskeligt 
nærværende. Betingelserne for netop det, er 
nærvær til natur og nære sociale relationer (ikke 
det grønne som dekorative facader og taghaver).
Den yngre generation og deres børn efterlys-
er disse kvaliteter og kan finde dem ude i Fin-
ger-kommunerne. Derude er der plads, plads til 
iværksættere, og plads til andre bygge- og bofor-
mer, som Fællesbyg og bosætning i mindre ska-
la, end de store byggeaktører, der standardiserer 
byggeriet og systematisk forringer kvaliteten 
gennem repetition og manglende innovation. 

Den yngre generation har en anden og mere dyb 
forestilling om i praksis at leve og bo bæredyg-
tigt, end de store aktører bygger til. Hensynet 
til naturen og opmærksomheden på nære rela-

tioner, tryghed og mere ro er værdier, de yngre 
generationer er optaget af. De ønsker et andet 
liv end det, der skabes mulighed for i den slags 
by, der bygges i dag. Århus Universitet offent-
liggjorde for et par uger siden deres forskning 
om forskellen mellem børn, der vokser op med 
nærhed til natur, og børn, der ikke vokser op 
med natur. Det er urovækkende, at børnene 
uden nærhed til natur har 55 % øget risiko for at 
udvikle en række psykiske lidelser som voksne. 
Vi kan ikke forsvare at udvikle bomiljøer, der 
gør os syge.

SLA har udarbejdet et forslag til Modernisering 
af Fingerplanen, så den endnu bedre end før kan 
leve op til de ønsker og krav, moderne menne-
sker stiller til livskvalitet, tryghed og bæredyg-
tighed. Det er derfor, vi kalder det en modern-
isering og ikke en revision, som minder mere 
om en justering. Vores forslag er en modernise-
ring, som rummer store forandringer for at til-
passe pla-nen nutiden – men som netop i kraft af 
sine forandringer formår at gribe den oprinde-
lige intention i planen, som var at skabe et godt 
grundlag for livskvalitet i hovedstadsområdet. 

Jeg vil nok karakterisere en revision som uam-
bitiøs. Det er vanskeligt at få øje på visionen. 
Hvad er det vi vil med vores Hovedstad og Fin-
gerplan?
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Debatindlæg på
Politiken Byrum den 15. marts 2019

I SLA har vi fulgt debatten om Fingerplanen, og 
vi har også selv blandet os i den. Vi er helt eni-
ge med Regeringen i, at Fingerplanen har brug 
for en opdatering. Men vi er ikke lige enige i alle 
Regeringens revisionsforslag, og vi synes, at der 
mangler en vision. Et mål for den vækst og ud-
vikling, som Regeringen taler om. Derfor har vi 
udarbejdet et forslag til modernisering af Fin-
gerplanen.

Vi har grebet det anderledes an end Regeringen. 
Vi har taget afsæt i den oprindelige Fingerplans 
kerneværdier, og givet dem et moderne udtryk. 
Hensyn til fællesskabet og livskvalitet fra hånd-
flade til fingerspidser var, som vi ser det, den 
centrale drivkraft bag Fingerplanen i 1940’erne. 
I dag er Fingerplanen imidlertid et passivt land-
splandirektiv, som siger mere om, hvad man 
ikke må, end om hvad det er, vi vil. Det gør det 
svært at arbejde kvalitativt med planlægningen.
Derfor har vi formuleret fem kvalitative forslag 
til Fingerplanen. De handler kort fortalt om sa-
marbejde, ny natur og biologisk diversitet i de 
grønne kiler, udbygning af Fingerplanen, om 
at skabe attraktive alternativer til centrum gen-
nem nye bo-, bygge- og finansieringsformer og 
om forpligtelse af byggeriet.

Jeg vil her fremhæve to af dem: Forslaget om 
samarbejde og forslaget om forpligtelse af byg-
geriet.

Forslaget om samarbejde handler om at få ind-
ført i planloven, at Fingerplanen – det vil sige 
hovedstadsområdets planlægning – varetages af 
et arbejdende, fagligt funderet og beslutnings-
dygtigt råd. 

Hovedstadsområdets planlægning har gennem 
tiden været varetaget af flere forskellige råd 
og instanser. Det seneste, Hovedstadens Ud-
viklingsråd (HUR), blev nedlagt i forbindelse 
med strukturreformen i 2007. Det har efterladt 
34 individuelle kommuner med hver deres in-
teresser og planer til at varetage hovedstadsom-
rådets udvikling. 

Det gør det svært at løse fælles udfordringer, 
såsom klimatilpasning, tab af biologisk di-
versitet og bosætning. Og det gør det endnu 
sværere at skabe de visionære projekter, som 
for alvor kan gøre en forskel for livskvaliteten i 
hovedstadsområdet. Tværtimod skaber den nu-
værende ordning intern konkurrence mellem 
kommunerne om ressourcerne – i disse år er det 
især beboere, der kappes om. Det er en konkur-

Bilag 3
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rence, der går ud over fællesskabets interesser 
og som på ingen måde skaber livskvalitet for 
hovedstads områdets beboere. 

Derfor foreslår vi dette råd, der skal varetage ud-
viklingen – og som kan gennemføre de nødven-
dige benspænd, der skal til for at vi kan be væge 
os i en mere bæredygtig retning. Rådet skal 
have beslutningsmandat og være uafhængigt 
af lokale politiske interesser. Vi foreslår altså et 
armslængdeprincip indført i hovedstadsområ-
dets planlægning. Kommunerne kan bidrage til 
at formulere visioner, men lokalpolitikere har 
ingen plads i rådet. Rådets medlemmer vælges 
af de 34 kommuner og af relevante interesseor-
ganisationer – herunder Danmarks Naturfred-
ningsforening og Dansk Industri. Rådet skal 
bestå af relevante fagpersoner og eksperter – 
blandt andet planlæggere, kunstnere, erhvervs-
folk og biologer.   

Det andet forslag om forpligtelse af byggeri-
et hænger sammen med vores forslag om ny 
natur og biodiversitet i de grønne kiler. Vi vil 
skabe kvalitet i kilerne ved at plante millioner 
af træer. Vi foreslår, at byggeriets parter finan-
sierer skovrejsning og øget biologisk diversitet. 
Helt konkret skal der plantes ét træ, hver gang 

der bygges én kvadratmeter i hovedstaden. Hvis 
byggeriet fortsætter i samme fart som nu, kan vi 
få et skovareal, der svarer til Vestskoven, på godt 
4 år.

Vi mener, det er helt rimeligt, at byggeriet 
bidrager til at højne livskvaliteten i hovedstads-
området. For det første fordi bygge- og anlægs-
virksomhed fortrænger naturgrundlaget, og 
derfor bør bidrage til at skabe det et andet sted. 
For det andet, fordi byggeriet selv har gavn af, 
at hovedstadsområdet er fyldt med attraktiv, 
frodig og divers natur. Talrige undersøgels-
er viser, at nærhed til natur er noget af det, der 
tæller allerhøjest, når vi vælger, hvor vi skal bo. 
Det hænger blandt andet sammen med, at natur 
gør os sundere og afhjælper livsstilsygdomme 
som stress. Enhver developer eller ejendoms-
mægler vil bekræfte, at beliggenhed er dét, der 
sælger boliger. Vi er derfor helt overbeviste om, 
at byggeriets parter kan se meningen i forslag-
et – så længe de nye krav er gennemskuelige, 
konsekvente og pålidelige. En forpligtelse af 
byggeriet til at bidrage til et mere naturrigt ho-
vedstadsområde vil komme både beboere, by og 
bygherrer til gode – og alle 34 kommuner i ho-
vedstadsområdet.
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Debatindlæg i
Byplan Nyt marts 2019

Livskvaliteten og sammenhængskraften er 
udfordret i hovedstaden. Det bliver hverken 
værre eller bedre af de småjusteringer og hen-
sigtserklæringer, som Regeringen har præsen-
teret i sit forslag til revidering af Fingerplanen. 
Hvis vi for alvor skal skabe livskvalitet og sam-
menhængskraft i hovedstadsområdet, har vi 
brug for Fingerplanen. Men vi har også brug 
for mere end det, den er i dag. Vi har brug for 
en modernisering, der tager Fingerplanens 
grundprincipper om fællesskab, samarbejde og 
livskvalitet alvorligt, og som formår at omsætte 
dem til konkrete løsninger, der svarer på de ud-
fordringer, vi står over for.

I dag er Fingerplanen reduceret til et passivt 
landsplandirektiv, som fortæller os, hvad vi 
ikke må, men intet siger om, hvad vi vil og skal 
som samfund. Fingerplanen bør igen blive et 
aktivt og forpligtende samarbejde mellem kom-
munerne i hovedstadsområdet, som i fællesskab 
skal arbejde om at realisere hovedstadsområdet 
som et moderne velfærdssamfund funderet i 
humanisme og tro på en bedre fremtid end blot 
overlevelse.

Et moderne velfærdssamfund ser ikke ud, som 
det gjorde for 70 år siden. I dag har vi andre 

drømme og andre udfordringer. Og derfor ska-
bes livskvalitet og sammenhængskraft også på 
andre måder i dag.

I dag ved vi, at naturen er en forudsætning for 
ikke bare at overleve, men også at leve. Vi har 
brug for at reintroducere naturen i og omkring 
hovedstaden. Fingerplanen blev udformet lige 
efter Anden Verdenskrig, hvor forsyningssik-
kerhed var en prioritet. I dag er virkeligheden en 
anden, og vi har ikke længere brug for produk-
tionslandskaber i kilerne. De er langt bedre ud-
nyttet som natur og ressource for den store del 
af Danmarks befolkning, der bor i Fingerplan-
ens 34 kommuner. 

Derfor skal vi igangsætte den længe ventede 
skovrejsning og en ny natur i kilerne. Det har 
kunnet lade sig gøre før med Vestskoven, og 
det kan lade sig gøre igen, hvis vi vil det. Det vil 
skabe grundlaget for de biodiversitetsmål, som 
Danmark har forpligtet sig på, og som vi halter 
ubegribeligt bagud med at realisere. Træer og 
skov vil afhjælpe forureningsproblemer, hjælpe 
med at sikre hovedstadsområdet i forbindelse 
med skybrud og vil øge livskvaliteten markant, 
når alle kan trække vejret i en renere luft.

Bilag 4
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Et øget naturgrundlag vil også skabe grund-
lag for bosætning i fingrene. Boligproblemer 
løses i dag inden for de respektive kommune-
grænser, men de bør løses i fællesskab og med 
fokus på kva litet – ikke ved at bygge billigt og 
hurtigt, hvor der kan tjenes flest penge på pri-
vate hænder. Hvis man ser ud over Køben-
havns kommunegrænse, er der god plads til at 
fortætte, transformere og bygge i Fingerplanen. 
Et bedre naturgrundlag, nye boformer og nye 
finansieringsmodeller kan skabe attraktive al-
ternativer til den indre by og skabe nye modeller 
for fremtidens bysamfund. Det opnås ikke ved 
at fortsætte at bygge, som man gør i dag.

En moderniseret Fingerplan bør også stille krav 
til, hvordan der bygges. Byggeriet bør forpligtes 
til at øge livskvaliteten for hele hovedstadsom-
rådets beboere. Byggeriet kan for eksempel 
være med til at finansiere skovrejsningsprojek-
ter i kilerne. Men også inde i byen bør byggeri 
øge livskvaliteten - ikke kun med flotte ord i 
salgsmaterialet, men i virkeligheden. 

Det kan alt lade sig gøre, men det kræver vilje. 
Velfærdssamfundet Danmark er bygget på en 
sådan vilje, som i dag synes at være glemt. Der-
for er det vores ansvar som fagpersoner at stå 

fast på, at idealer ikke er luftkasteller, men en 
forudsætning for at udvikle os.



26 SLAs forslag til modernisering af Fingerplanen, marts 2019

Debatindlæg om skovrejsning, biodiversitet og 
økosystemtjenester i de grønne kiler

Regeringen har for nyligt med stor fanfare of-
fentliggjort sit hovedstadsudspil, der skal sætte 
retningen for hovedstadens udvikling de næste 
11 år. Det er en prangende sag med nye øer og 
bydele, en masse motorveje, endnu mere vækst 
og konkurrence og også en lille smule omtanke 
for de mennesker og kulturmiljøer, der findes i 
hovedstadsregionen i forvejen. 

Det kan alt sammen være fint nok. Men man 
bliver i det hele taget temmelig træt af al den 
vækst og trafik og fortætning. Man savner det 
store fælles projekt, en mening med det hele. 
Noget vi kan være stolte af, samles om og holde 
af. Noget der skaber mere luft og rummelighed 
og glæde for os, der bor i hovedstaden. 

Jeg foreslår, at vi planter skov. Millioner af træer.
Jeg ved godt, det lyder håbløst umoderne med et 
stort, idealistisk projekt, der nok endda kommer 
til at kræve statsligt initiativ og styring. Men vi 
har som samfund aldrig været rigere, og hvis der 
overhovedet er noget formål med at være rig, er 
det vel at have tilstrækkeligt økonomisk og ån-
deligt overskud til at forbedre vores livsvilkår. Vi 
har engang været meget fattigere og sat meget 
større og mere ambitiøse projekter i gang, som 
ovenikøbet lykkedes. Ærlig talt er det på høje tid 

igen at udvise lidt handlekraft.

Vi skal først og fremmest plante skov, fordi 
skove er vidunderlige. Det ved alle, der nogen-
sinde har været i en skov. En skov er det bedste 
sted at tænke, at trække vejret, at bygge huler, at 
gå tur, at få det bedre. 

Det er derfor, at dem med mange penge oftere 
bor tæt på skoven end dem, der ikke har så 
mange penge. 

Sådan har det været i lang tid. Allerede i begy-
ndelsen af forrige århundrede, da transport-
mulighederne blev bedre, begyndte de køben-
havnere, der havde råd, at flytte nordpå til 
skovene. Den store tilflytning mod nord var 
problematisk, fordi det fortrængte den natur, 
som så mange flyttede til for at være tæt på, 
ligesom den ny bebyggelse besværliggjorde eller 
ligefrem afspærrede adgangen for gæster fra 
den indre del af hovedstaden. 

Den egenrådige byspredning var årsag til, at 
man i begyndelsen af århundredet tog affære. 
Man ville lave en samlet plan for hele hoved-
staden, som sikrede adgang til natur for hov-
edstadens indbyggere også i fremtiden. Det 

Bilag 5
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resulterede flere år senere i Fingerplanen – den 
verdensberømmede plan, der har sat rammerne 
for hovedstadens udvikling de seneste 71 år. Den 
skulle sikre, at byen kun ville sprede sig i ’fingre’ 
fra centrum og ud, så man i mellemrummene – 
de grønne kiler – kunne få plads til de rekreative 
områder, der efterhånden var en mangelvare i 
den voksende hovedstad. 

Fingerplanen prioriterede en vestlig udvidelse 
af København, hvor der endnu var plads. De 
kloge hoveder bag planen var overbeviste om, 
at skovrejsning var et vigtigt led i hovedstadens 
udvikling af den simple grund, at hvis folk skulle 
lokkes til at bo på Vestegnen, måtte man have 
skov. 

Men skovene kom bare aldrig, i hvert fald ikke 
i det omfang, det var nødvendigt. Og folk vil st-
adig langt hellere bo nord for København end 
vestpå, i hvert fald hvis man ser på huspriserne – 
af den simple grund at kvaliteten af bomiljøet er 
højere. Det var jo netop kvaliteten, man forsøgte 
at sikre med forslag om skovrejsning. Derfor er 
det også på høje tid, at kvalitet bliver et reelt mål 
for udviklingen af hovedstaden. For kilernes 
vedkommende ville skovrejsning være et enkelt 
og utroligt effektivt sted at starte.

Vestskoven er en lykkelig undtagelse på den 
mangelfulde skovrejsning på Vestegnen og en 
nærmest heroisk bedrift efter nutidens måle-
stok. Målt efter datidens målestok var det sund 
fornuft; København og Frederiksberg Kom-
mune betalte endda en femtedel af etablering-
somkostningerne. De kunne godt se mening i at 
have en frodig skov i nabokommunen. Staten og 
amtet kunne også se meningen og skød penge 
i projektet. Så mange, faktisk, at det kun over-
lod de lokale kommuner med en udgift på 5 %. 
Det var dengang, man kunne se, at man måtte 
samarbejde om værdierne, og hvor kommune-
grænserne var mindre vigtige end borgernes 
livskvalitet.

Langt størstedelen af kilerne er i dag fyldt med 
landbrug. Men der burde være skov i stedet. Re-
geringen besluttede tilbage i 1989, at en fjerd-
edel af Danmark i år 2100 skulle være dækket 
af skov. Det giver god mening, for vi har ikke 
meget skov tilbage – faktisk kun en tredjedel 
af hvad andre europæere har målt per indbyg-
ger. Det blev bare aldrig besluttet, hvor al den 
ny skov skulle være. Men hvad ville være bedre 
end at plante skov dér, hvor næsten en tredjedel 
af landets befolkning bor? Selv hvis man plant-
ede skov overalt i kilerne, ville det kun udgøre en 
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meget lille del, godt 5 %, af det samlede areal, der 
skal beplantes inden 2100 (vi mangler omkring 
450.000 hektar, hvilket svarer til omkring hal-
vanden gange Fyns areal). Og en lille del af ka-
gen burde man vel kunne unde de indeklemte 
københavnere.

Skovene ville blive et tiltrængt åndehul for 
hovedstadens beboere. De nye skove ville være 
forskellige, nogle steder unge og lette med 
piletræer, andre steder med høje løvtræer og 
lysmosaikker og blåbær på skovbunden. Nogle 
åbne med lysninger og enge med enkelte ege, 
andre steder helt tilgroede. Nogle steder ville 
der være plads til dem, der vil larme og køre hur-
tigt, andre steder ville der være helt stille, så na-
turens lyde kan høres. I skovene kunne man tage 
på skovtur, løbetur og cykeltur og hente tjørn til 
sine juledekorationer om vinteren. Massevis af 
dyr, planter og insekter ville slå sig ned i sko-
vene. Man ville kunne lære sine børn at kende 
forskel på en træløber og en spætmejse (eller 
man kunne lære det selv). I skovbrynet ville der 
være krat med slåen og brombær. Her ville nat-
tergalen synge i skumringen.

Skovene kan finansieres på mange måder. En 
simpel måde at gøre det på er at lade byggeriet 

betale. Hver gang der bebygges en kvadratmeter 
i hovedstaden, skal der rejses ét træ. Hvis byg-
geriet fortsætter med samme fart som nu, ville 
der kunne rejses et areal ny skov svarende til 
Vestskoven på godt 4 år. Developere og investor-
er tjener mange penge på boligbyggeriet i disse 
år. Og selv hvis man insisterer på at anlægge et 
snævert økonomisk syn på projektet, så er skove 
faktisk slet ikke nogen dårlig forretning. Studier 
dokumenterer, at træer øger ejendomsværdi-
en mange gange mere, end det koster at plante 
dem. Developerne ville på den måde kunne gøre 
noget godt for almenvældet, samtidig med at 
de ville skabe det, enhver ejendomsmægler ved 
er det absolut afgørende, når ejendomme skal 
sælges: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. 
Det er en mærkelig forældet idé, at beliggenhed 
er naturgiven. Beliggenhed er noget man skaber 
ved en aktiv indsats.

Skovene kommer ikke kun til at gøre det meget 
bedre at bo i hovedstaden. De løser også en 
masse problemer. Skove binder store mængder 
CO2 i træets ved, de sikrer rent grundvand og 
skaber levesteder for dyr og planter. Skovene kan 
være med til at sikre hovedstaden i forbindelse 
med skybrud ved at fungere som naturlige van-
dreservoirer. Og så kommer de til at gøre det 
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langt mere attraktivt at flytte til de kommuner, 
der skal huse skovene. Man kunne måske endda 
forestille sig, at Vestegnen ville blive så populær, 
at det ville lette presset på hovedstadens aller-
inderste kommuner. Skovene kunne igangsætte 
en helt ny udvikling, hvor mennesker i hobetal 
ville flytte mod vest for at være tæt på skoven 
og stadig tæt på byens komfort og bekvemme-
lighed. Med lidt politisk velvilje og mod kunne 
den medfølgende byudvikling tage form som en 
reel udvikling, og ikke bare mere af det samme 
deprimerende standardbyggeri. Man kunne 
ligefrem forestille sig, at skovene ville skabe gro-
bund for helt nye former for by, som var mere 
menneskelige og som nærede helt andre former 
for vækst og udvikling end den ensidige økono-
miske slags.

Men mest af alt skal vi have skovene, fordi skove 
er vidunderlige. Det ved alle, der nogensinde 
har været i en skov.
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Rådhuspladsen 1 

1550 København V 

 

EAN nummer 

5798009710222 

 

Til Erhvervsstyrelsen  

 

 

Københavns Kommunes høringssvar til forslag til 

landsplandirektiv for hovedstadsområdet Fingerplan 2019 – 

mindretalsudtalelse fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance  

 

 

Københavns Kommune har modtaget underretning om høring om 

forslag til landsplandirektiv Fingerplan 2019. Høringsfristen er den 

21. marts 2019. 

 

Københavns Kommunes høringssvar har været behandlet på et 

Økonomiudvalgsmøde den 19. marts 2019. Partierne Venstre, 

Konservative og Liberal Alliance fremsatte i den forbindelse en 

mindretalsudtalelse: 

Vi er uenige i det afgivne høringssvar. Vi mener ikke, at der bør 

indføres roadpricing, og heller ikke at København skal blande sig i 

parkeringsnormen eller stationsnærhed i andre kommuner. 

Vi ser gerne en sammenhængende infrastruktur i hovedstadsområdet 

med gode kollektive transportmuligheder, men uden yderligere 

sanktioner for bilisterne.  

 

Med venlig hilsen  

 

Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre 

Jakob Næsager, Konservative 

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance  
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Få Outlook til iOS 
 
 

On Thu, Mar 21, 2019 at 4:23 PM +0100, "Lennart Hartmann Nielsen" <LHN@ishoj.dk> wrote: 

 
Ishøj den 19. marts 2019 
>  
> Høringssvar fra Venstre i Ishøj vedr. Fingerplanen 2019 
>  
> Erhvervsministeriet har i januar 2019 sendt et forslag til ny fingerplan i høring. Venstre i Ishøj skal i den anledning 
fremsende nedenstående bemærkninger til forslaget. 
> Forslaget opretholder arealreservationen til Ring 5 på hele strækningen fra Køge i syd til Helsingør i nord. Der 
lægges op til en undersøgelse af mulighederne for at indskrænke eller ophæve korridoren i nord (nord for 
Frederikssundmotorvejen) og en nærmere forundersøgelse af linjeføringen for en fremtidig motorvejsforbindelse i syd 
fra Køge til Frederikssundmotorvejen. 
> Det gælder for hele korridoren, at et anlæg af Ring 5 vil medføre væsentlige gener på miljøet fordi: 
> - Rigtigt mange landsbyer, herunder Torslunde Landsby vil blive påvirket af etableringen af en Ring 5 syd. 
Levevilkårene i områderne vil blive væsentligt forringet enten pga. direkte fysiske ændringer eller gennem 
støjpåvirkninger fra en eventuel ny motorvej.  
> - Mennesker, der har valgt at kombinere en bopæl på landet i landsbymiljøerne med nærhed til storbyerne 
påvirkes/rammes. 
> - Væsentlige naturområder vil lide uoprettelig skade 
> Især bør fremhæves: 
> - Anlæg af en Ring 5 Syd, vil øge biltrafikken på bekostning af offentlig transport og dermed give en øget 
miljøbelastning. 
> - Støjpåvirkningen fra en evt. anlæggelse af Ring 5 Syd, vil væsentligt forringe levevilkårene i omkring 70 
bysamfund. Opmærksomheden henledes på, at WHOs anbefalede støjgrænser er skærpet fra 58 Db til 53 Db. 
> - I den mulige linjeføring for Ring 5 Syd, ligger der vandreservoirer,  bl.a. Solhøj Kildeplads ved Torslunde, der 
bidrager med en væsentlig del af drikkevandsforsyningen til hele Hovedstadsområdet, som vil blive negativt 
miljømæssigt påvirket , såfremt der anlægges en motorvej på området eller i nærheden deraf. 
>  
> Venstre i Ishøj vil derfor på det kraftigste anbefale,  at der i iFingerplanen indføres, at Ring 5 Syd opgives,  og at 
arealreservationen ophæves, idet udviklingen af samfundet har taget en anden drejning i relation til byudvikling og 
miljømæssige forhold. 
>  
> Det kan evt. overvejes, at opretholde en reservation til underjordiske infrastrukturanlæg (el, gas, tele etc.), der vil 
kunne anlægges uden at ødelægge naturområder og landsbyer, og som kun vil kræve en meget smal korridor. 
>  
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>  
> Opmærksomheden bør også henledes på, at hovedstadsområdet er præget af en stor befolkningstæthed, hvor  en 
stor del af transporten kan klares ved en effektiv kollektiv transport. Det handler bl.a. om at gøre den kollektive 
transport attraktiv og fleksibel samt økonomisk fordelagtigt. 
> Venstre i Ishøj skal anmode om, at analysen gentænkes med sigte på, at den kollektive transport gøres mere 
attraktiv og der indtænkes intelligent trafikstyring på det eksisterende motorvejsnet i hovedstadsområdet, således at 
belastningen af vejsystemerne reduceres. Ligeledes bør der arbejdes med projekter, der markant nedbringer/fjerner 
støjgener på det eksisterende motorvejsnet i hovedstadsområdet, og dermed reducere den sundhedsskadelige effekt 
af trafikstøj.  
>  
>  
> Venstre i Ishøj vil også henlede opmærksomheden på de natur- og kulturmæssige værdier i området der vil blive 
påvirket af etablering af en Ring 5 Syd, og som står i stæk modsætning til den tidligere planlægning for området, idet 
Planlovens Kapitel 4, § 11 a. anfører, at Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:  
> ·          14) Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og 
andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.  
> ·          15) Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, 
herunder større, sammenhængende landskaber.    
> ” Byggeri og anlæg i landområdet  
>  ·         Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der ikke har direkte tilknytning hertil, 
følger landzonebestemmelserne i Planlovens kapitel 7.  
>  ·         Der åbnes mulighed for rekreativ anvendelse og friluftsanlæg i visse dele af beskyttelsesområder, såfremt det 
kan begrundes ud fra samfundsmæssige hensyn, og såfremt det kan ske uden at forringe de landskabs-, natur og 
kulturværdier, som beskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte. Endvidere åbnes mulighed for gennemførelse 
af de overordnede i regionplanen fastlagte infrastrukturanlæg samt anvendelsen af transportkorridorens reservation 
til mulige fremtidige anlæg. For disse anlæg forudsætter regionplanen planlægning på grundlag af en vurdering af 
deres konsekvenser i forhold til andre regionplaninteresser.  
>  ·         Anlæggene vil ofte kunne tilpasses, så der tages størst mulig hensyn til bl.a. beskyttelsesinteresser og 
landbrugsinteresser. Større trafik- og forsyningsanlæg, der kan antages at påvirke miljøet væsentligt, kræver 
planlægning og vurdering efter reglerne om vurdering af virkning på miljøet (VVM). Statslige infrastrukturanlæg, som 
fastlægges ved anlægslov, gennemføres efter en VVM-lignende (Vurdering af Virkning på Miljøet) procedure.  
> Landsbyer  
> ·         Regionens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. I afsnit 4.1 er dog udpeget en række særlige 
landsbyer, fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.” 
>  
> Med venlig hilsen 
> Venstre Ishøj 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Lennart Hartmann Nielsen,  
Pia Skourup,  
Ole Beckmann Skourup 
 

Byrådsmedlem 

Direkte 31 54 10 03 

Email LHN@ishoj.dk
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