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Høring om forslag til Landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne   

 

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområde skal der i kom-

mende år etableres yderligere funktioner til forsvarsformål og beredskabsformål 

på Svanemøllens Kaserne. Det sker med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

som bygherre.    

 

Konkret skal kaserneområdet udbygges som centrum for forsvarsrelaterede ud-

dannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet. Endvidere skal For-

svarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget hovedkvarter på området. En-

delig skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politi og 

forsvar, herunder navnlig et helikopterberedskab til terrorsikring. Helikopterbe-

redskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet.  

 

Udover nybyggeriet omfatter udviklingen af kaserneområdet også etablering af et 

centralt grønt campusområde med udendørs træningsfaciliteter for brugerne af 

området.  

 

Der er udarbejdet en helhedsplan for den samlede udbygning af området, som kan 

ses på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside www.ejendomsstyrel-

sen.dk  

 

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national 

sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren, jf. 

planlovens § 3, stk. 1, besluttet at fastlægge rammerne for planlægningen for ka-

serneområdet og anmodet Erhvervsstyrelsen om at udarbejde vedlagte forslag til 

landsplandirektiv. De i landsplandirektivet beskrevne rammer vil blive tillagt 

samme retsvirkning som kommuneplanrammer, og iværksættelse af bygge- og an-

lægsarbejder, der er forudsat i landsplandirektivet, vil, jf. planlovens § 3, stk. 2, 

ikke kræve lokalplan.  

 

Den del af landsplandirektivet, der vedrører planlægning for forsvarsformål og 

beredskabsformål, herunder planlægning for helikopterberedskab, er undtaget fra 

kravet om miljøvurdering, jf. §§ 3 og 4 i Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer, hvorefter loven ikke finder anvendelse på planer og programmer, 

der alene tjener et nationalt forsvarsformål eller et civilt beredskabsformål. Hø-

ringsmaterialet til denne høring omfatter således ikke en generel miljøvurdering 

af det samlede landsplandirektiv. 
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Undtagelsen fra kravet om miljøvurdering gælder bl.a. etableringen af det perma-

nente helikopterberedskab, som siden 2017 har opereret midlertidig fra kaserne-

området. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har imidlertid valgt at udarbejde 

beregninger af helikopterberedskabets støjpåvirkning. Det er sket i form af ved-

lagte tekniske rapport og et ikke-tekniske resumé.   

 

Uafhængigt af planerne om etablering af yderligere funktioner på Svanemøllens 

Kaserne til forsvars- og beredskabsformål har forsyningsselskaberne HOFOR A/S 

og Novafos A/S igangsat et projekt for etablering af et nyt, sammenhængende 

skybrudssikringsanlæg i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte 

kommuner. En afgrænset del af dette projekt forventes realiseret i den nordlige 

ende af kaserneområdet, hvorfor der i forslaget til landsplandirektiv er indarbejdet 

et plangrundlag herfor. Da dette projekt ikke vedrører forsvarsformål eller bered-

skabsformål er der, i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer, udarbejdet en miljøvurdering af landsplandirektivet for denne af-

grænsede del af skybrudssikringsanlægget.   

 

Denne miljøvurdering sendes i offentlig høring sammen med forslaget til lands-

plandirektiv. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan 

miljøvurderingen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 

retlige spørgsmål. Klagen kan først indgives, når landsplandirektivet er trådt i 

kraft. Klagefristen er 4 uger, og den regnes fra tidspunktet for landsplandirektivets 

udstedelse. Klageproceduren fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjem-

meside.    

 

Det bemærkes, at der for det samlede skybrudssikringsprojekt udarbejdes en sam-

let miljøkonsekvensrapport, der belyser de mulige miljøpåvirkninger, som projek-

tet kan medføre. Miljøkonsekvensrapporten forventes offentliggjort i starten af 

2021. Miljøstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for det samlede projekt. 

 

Høringsmaterialet 

Høringsmaterialet, der kan tilgås via Høringsportalen https://hoeringsporta-

len.dk/Hearing/Details/64203, omfatter: 

 

1. Dette høringsbrev 

2. Høringsliste 

3. Forslag til Landsplandirektiv for Svanemøllen Kaserne (bekendtgørelse og 

vejledning) 

4. Kortbilag 1 – Hovedkort 

5. Kortbilag 2 – Veje og beplantning 

6. Kortbilag 3 – Bevaring og nedrivning 

7. Skyggediagrammer vedr. scenarier for anvendelsen af delområde VI 

8. Støjrapport  

9. Ikke-teknisk resumé af støjrapport 

10. Miljøvurdering af skybrudssikringsanlæg på kaserneområdet 
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Informationsmøder 

Den 13. august 2020 bliver der afholdt informationsmøde mellem repræsentanter 

fra Bispebjerg Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg og Forsvarsministeriets Ejen-

domsstyrelse.    

 

Den 17. september 2020 kl. 16.00-18.30 inviterer Forsvarsministeriets Ejen-

domsstyrelse alle interesserede til informationsmøde på Svanemøllens Kaserne 

(Idrætshallen, bygn. 34). I forbindelse med informationsmødet vil Forsvarsmini-

steriets Ejendomsstyrelse orientere om udbygningen af Svanemøllens Kaserne. 

Erhvervsstyrelsen vil også være repræsenteret og kunne svare på eventuelle 

spørgsmål vedrørende forslaget til Landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne. 

 

På grund af Covid-19 er det desværre nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 

informationsmødet til 100 deltagere.  

 

Tilmelding skal ske pr. e-mail til FES-UDV12@mil.dk og med angivelse af navn, 

adresse og eventuelt organisation. Tilmelding kan ske fra og med den 24. august 

2020 og sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldinger modtaget før den 24. 

august bliver ikke taget i betragtning. Henset til det begrænsede deltagerantal op-

fordres til, at eksempelvis foreninger kun tilmelder én mødedeltager pr. forening. 

De 100 deltagere vil modtage en bekræftelse på deres deltagelse pr. e-mail.  

 

Ikrafttrædelse og høringsfrist 

Erhvervsministeren forventer at udstede Landsplandirektiv for Svanemøllens Ka-

serne i november 2020. 

 

Høringssvar på nærværende partshøring vedrørende forslag til Landsplandirektiv 

for Svanemøllen Kaserne sendes pr. e-mail til SVK@erst.dk senest fredag den 9. 

oktober 2020.   

 

Spørgsmål 

Spørgsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner. 

 

- Spørgsmål vedr. udbygningen af Svanemøllens Kaserne, herunder spørgs-

mål vedr. støjforhold, rettes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES-

MYN@mil.dk. 

- Spørgsmål vedr. det planlagte skybrudssikringsanlæg rettes til HOFOR, 

SST@hofor.dk. 

- Generelle spørgsmål vedr. forslaget til Landsplandirektiv for Svanemøllen 

Kaserne rettes til Erhvervsstyrelsen, chefkonsulent Jeppe Fisker, 

SVK@erst.dk, telefon 35 29 12 67.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Sigmund Lubanski 

Vicedirektør 
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