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ERHVERVSMINISTERIET 

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste   

Høring af forslag til Fingerplan 2019  

 

Regeringen har i dag offentliggjort et regeringsudspil for Hovedstadsområdet 

2030 Danmarks hovedstad - initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Ud-

spillet omfatter bl.a. en række initiativer, der kræver ændringer af de særlige 

statslige rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet – Fingerpla-

nen (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning).  

 

På den baggrund har regeringen udarbejdet et forslag til en revideret Fingerplan 

– Fingerplan 2019. Med dette brev sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring 

frem til torsdag den 21. marts 2019. 

 

I forbindelse med revisionen har regeringen inviteret de 34 kommuner i hoved-

stadsområdet til at indsende forslag til Fingerplanens fremtidige udformning. 

Der er kommet 150 forslag.  

 

Med forslaget til Fingerplan 2019 lægger regeringen op til helt eller delvis at 

imødekomme 80 forslag (se vedlagte oversigt). Herudover lægger regeringen 

op til at igangsætte opfølgende arbejder med hensyn til bl.a. transportkorrido-

ren og planlægning rundt omkring København Lufthavn i Kastrup, der skal af-

dække mulighederne for at imødekomme yderligere 23 forslag.  

 

Forslag til Fingerplan 2019 indeholder ikke regler vedrørende detailhandel i 

hovedstadsområdet. Disse regler er fortsat fastlagt i Landsplandirektivet for de-

tailhandel i hovedstadsområdet fra 11. december 2018. 

 

Høringsmaterialet  

Høringsmaterialet, der kan downloades via Høringsportalen 

https://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62693, omfatter: 

1. Dette høringsbrev 

2. Høringsliste 

3. Forslag til Fingerplan 2019 med bekendtgørelse og kortbilag. Vejledningen 

til bekendtgørelsen er ligeledes vedlagt  

4. Oversigt over de 80 forslag fra kommunerne, der foreslås helt eller delvis 

imødekommet ifm. fingerplanrevisionen  

5. Miljøvurdering af forslag til Fingerplan 2019 

6. Særskilt miljøvurdering af forslag om ændring af støjzonen omkring Ros-

kilde Lufthavn 
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Desuden omfatter høringen følgende hjemmeside, der indeholder de korttema-

er, hvor Forslag til Fingerplan 2019 indeholder ændringer i forhold til den gæl-

dende Fingerplan:  

 

http://kort.erst.dk/spatialmap?&profile=fingerplan2019forslag 

 

Det er også muligt at tilgå de forskellige kortlag via WMS:     

 

http://kort.erst.dk/wms?servicename=fingerplan2019forslag_wms&service=w

ms&request=GetCapabilities 

 

Opdatering af kort 

Forslag til Fingerplan 2019 indarbejder de ændringer af kort, der sker som led i 

fingerplanrevisionen eller er sket som led i anlægslove, landsplandirektiver og 

kommuneplanlægning. 

 

Styrelsen vil venligt anmode om, at kommunerne i høringsperioden undersø-

ger, om der er behov for opdateringer af kort og i givet fald informerer Er-

hvervsstyrelsen herom.  

 

Ikrafttrædelse og høringsfrist  

Det forventes, at Fingerplan 2019 træder i kraft i foråret 2019. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle høringssvar til forslag til Fin-

gerplan 2019 sendes til fingerplanrevision@erst.dk senest torsdag den 21. 

marts 2019. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jeppe Fisker (JepFis@erst.dk, 35 29 12 67). 

Spørgsmål vedrørende kort rettes til Anders Bjørnsson (AndBjo@erst.dk, 35 29 

11 55).   

  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Sigmund Lubanski  

Vicedirektør 
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