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Hermed følger en uddybning af Danmarks Naturfredningsforenings (DN’s) klage af 26. april 

2019 over Erhvervsstyrelsens miljøvurdering af Udspil om Hovedstaden 2030 og Fingerplan 

2019. 

 

Der er tale om én miljøvurdering som omfatter 2 planer/programmer. Vurderingen omfatter 

både regeringsudspillet Danmarks Hovedstad – Initiativer til styrkelse af Hovedstadsområdet, 

der i miljøvurderingens overskrift benævnes Udspil om Hovedstaden 2030. Samtidig omfatter 

samme miljøvurdering også Erhvervsministeriets Fingerplan 2019. 

 

Klageadgang 

DN har ikke fundet en annoncering af klageadgang eller klagefrist i forbindelse med miljøvur-

deringen af Udspil om Hovedstaden 2030 eller Fingerplan 2019. Udspillet blev præsenteret i en 

nyhed på Erhvervsministeriets hjemmeside 24. januar 2019. I nyheden præsenteres også, at 

forslag til Fingerplan 2019 sendes i høring til 21. marts. Det fremgår ikke, at der er udarbejdet 

en miljøvurdering, der fremgår ingen klagevejledning, og der linkes ikke direkte til sider, hvor 

miljøvurderingen kan ses.  

 

DN bliver først senere bekendt med, at der er udarbejdet en miljøvurdering. Det sker i forbin-

delse med foreningens arbejde med høringssvar til forslag til Fingerplan 2019. Men det er ikke 

før fredag d. 26. april, at DN bliver opmærksom på, at der jf. miljøvurderingsloven findes en 

klageadgang. Foreningen indsendte derfor en klage samme dag til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, der i miljøvurderingsloven er angivet som klageinstans for planer og programmer, der 

ikke i sig selv har en klageadgang.  

 

Foreløbig klage 

Klagen var relativt kortfatte og det fremgik, at klagen ville blive uddybet efterfølgende. I den 

foreløbige klage beskrives klageadgangen, og derudover fremgår det, at: ”DN klager med den 

begrundelse, at miljøvurderingen jf. miljøvurderingsloven er mangelfuld og den endelige ved-

tagelse af planerne derfor lider af en retlig mangel. Det drejer sig blandt andet om mangelfuld 

belysningen af påvirkning af klimaet i relation til et lempet stationsnærhedsprincip m.v., man-

gelfuld belysning af påvirkningen af menneskers sundhed og luftmiljø i relation til øget træng-

sel i forbindelse med udbygning af motorvejsnettet m.v., og mangelfuld belysning af påvirknin-

gen af natur, miljø og landskaber i forbindelse med de konkrete forslag til ny byvækst, æn-

drede muligheder for planlægning af og i de grønne kiler m.v. Der savnes desuden en klage-

vejledning med angivelse af klagefrist”. 

 

Fælles miljøvurdering af planer og programmer på forskellige niveauer 

Det fremgår af miljøvurderingslovens formålsbestemmelse at:  

§1 ”Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og 
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vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der 

gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Stk. 2. Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden tages hensyn til planers, programmers og pro-

jekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 

flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 

omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet 

og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

Derudover er der jf. lovens § 12 krav til miljørapportens indhold: 

§ 12. Når myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering i henhold til § 8, stk. 1, skal myndigheden udarbejde en miljørapport, der 

på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i bilag 4, vurderer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens eller 

programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller programmets mål og geografiske anvendelsesom-

råde. 
Stk. 2. Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden 

og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket 

trin i et beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det 

pågældende forløb. 

Stk. 3. Oplysninger om planens eller programmets indvirkning på miljøet, der er indhentet på et andet trin af beslutningsforløbet 

eller som følge af anden lovgivning, og som er omfattet af bilag 4, kan anvendes i miljørapporten. 

Stk. 4. Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige 

indvirkninger på miljøet ved planens eller programmets gennemførelse i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 14. Mil-

jørapportens program for overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere uforudsete negative virkninger på et tidligt 

trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning. Eksisterende overvågningsordninger kan anvendes, i det omfang det 

er hensigtsmæssigt. 

 

Regeringens Udspil til Hovedstaden 2030 er et politisk udspil der ikke er krævet, mens Finger-

plan 2019 er et landsplandirektiv der er krævet jf. planloven. De 2 udspil har forskelligt detal-

jeringsniveau og er omfattet af forskellige rammer for tilvejebringelse. Fingerplan 2019 udgør 

en delmængde af Udspil til Hovedstaden 2030. Fælles for dem er deres geografiske udbre-

delse, og det at visse initiativer i Udspil til Hovedstaden 2030 er konkretiseret i Fingerplan 

2019. Det er uklart for DN, hvad de juridiske rammer er for en samlet miljøvurdering, som re-

elt betyder, at samme miljøvurdering kan påklages med 2 forskellige klagefrister og med for-

skelligt udgangspunkt m.v. 

 

Af den grund har DN fundet det nødvendigt at opdele nedenstående uddybende klage i 2 dele, 

på trods af stort sammenfald mellem delene. Del 1 omhandler klage over miljøvurderingen i 

relation til Udspil om Hovedstaden 2030. Del 2 omhandler klage over miljøvurderingen i rela-

tion til Fingerplan 2019. 

 

Del 1: Klage over miljøvurdering af Udspil om Hovedstaden 
2030 

Miljørapportens metode, kvalitet og detaljeringsniveau 

DN er bevidst om § 12 stk. 2, hvor det specificeres, at miljørapporten skal indeholde de oplys-

ninger, der med rimelighed kan forventes på det aktuelle trin i beslutningsforløbet. Hovedsta-

den 2030 udgør et tidligt og overordnet trin i virkeliggørelse af initiativerne som sætter en be-

grænsning for, hvor detaljeret en miljøvurderingsrapport med rimelighed kan være på dette 

niveau.  

 

Om metoden anvendt i miljøvurderingsrapporten fremgår det af rapportens afsnit 2. 1, at: ”En 

hel række af de initiativer der er indeholdt i Udspil om Hovedstaden 2030 og Fingerplan 2019 

forudsætter gennemførelsen af grundigere forundersøgelser før initiativerne kan virkeliggøres. 

Dette har betydning for miljøvurderingens præcision, idet vurderingen i højere grad angiver en 

forventet retning af miljøpåvirkningerne end en endelig karakteristik af påvirkningerne”.  

 

I Udspil om Hovedstaden 2030 fastlægges imidlertid en række initiativer med fysiske rammer, 

som ikke kan ændres længere ned i planlægningshierarkiet. Regeringen muliggør med udspil-

let en overordnet fordeling af den forventede byvækst i Hovedstadsregionen med 67.000 nye 
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boliger i Københavns Kommune og 31. 000 nye boliger i resten af regionen frem til 2030. Be-

slutning om denne overordnede fordeling af den fremtidige byvækst medfører i henhold til re-

geringens udspil en række initiativer, byggerier og anlæg med potentiel væsentlig negativ mil-

jømæssig påvirkning. DN peger på, at det alene er på dette plan/programniveau, at alternati-

ver – herunder den omtrentlige geografiske placering, udstrækning, karakter og anvendelse 

fastlægges. Disse forhold kan ikke ændres på et underordnet plan eller programniveau. Hvad 

angår disse rammers miljømæssige konsekvenser, er det ikke tilstrækkeligt jf. miljøvurde-

ringsloven alene at angive en forventet retning af miljøpåvirkningerne.  

 

Udspil om Hovedstaden 2030 lister på s. 10 og 11 de planlagte initiativer til styrkelse af hoved-

stadsområdet under 4 overskrifter; Plads til alle, Vækst, viden og virksomheder, Smart og ef-

fektiv mobilitet, Aktiv, levende og grøn hovedstad. En række af de nævnte forslag er omfattet 

af forslaget til Fingerplan 2019, mens andre ikke er omfattet, og derfor alene kan miljøvurde-

res på dette niveau, når det skal være muligt jf. miljøvurderingsloven at behandle eventuelle 

alternativer, kumulative effekter m.v.  

 

Af forslag til fysisk planlægning som ikke er omfattet af Fingerplan 2019 indgår konkret i ud-

spillet for eksempel: 

 

Plads til alle: Lynetteholmen i København, der er en kunstig ø som planlægges placeret i ind-

sejlingen til København. Øen skal medvirke til klimasikringen af byen, og rumme ca. 35.000 

beboere og en række arbejdspladser. Det er i Hovedstaden 2030, at øens omtrentlige place-

ring, udbredelse og anvendelse fastlæges på kort. Derfor må det jf. miljøvurderingsloven også 

være i miljøvurderingen af Hovedstaden 2030, at miljøkonsekvenserne skal beskrives i så til-

strækkeligt et detaljeringsniveau, at det er muligt at diskutere hensigtsmæssigheden af forsla-

get i relation til lovens formål, herunder størrelsen på de forventede miljøkonsekvenser og de 

deraf afledte vurderinger af hvorledes konsekvenserne kan reduceres, samt vurdering af de 

afledte effekter af planerne m.v. Lynetteholmen betyder for eksempel, at et knap 350.000 m2 

stort renseanlæg kaldet Lynetten, skal flyttes fra dets nuværende placering, hvis lugtgræn-

serne ikke skal overskrides for de nye boliger der planlægges med Lynetteholmen, ligesom 

planen medfører meget store trafikale investeringer ifm. ny metrolinje og havnetunnel som på-

virker andre dele af hovedstaden.  

 

Vækst, viden og virksomheder: Der besluttes en udvidelse af Avedøre Holme med 9 mulige 

nye kunstige øer kaldet Holmene. Holmene lanceres af hjemkommunen som Nordeuropas stør-

ste, grønneste og mest innovative erhvervsområde. Det nye område skal skabe op til 12.000 

nye arbejdspladser og op mod 30.000 nye jobs i afledte effekter. Det beskrives som en vækst-

driver, der vil gøre Storkøbenhavn til et vækstcenter for hele Danmark. Ligesom for projektet 

om Lynetteholmen gælder det, at det er i Udspil om Hovedstaden 2030 Holmenes anvendelse 

og omtrentlige placering fastlæges på kort, og det er således i miljøvurderingen at miljøkonse-

kvenserne af disse beslutninger skal vurderes, eftersom det ikke kan ændres på laverestående 

planniveauer. At realisering af planerne også kræver mere detaljeret miljøpåvirkning i forbin-

delse med de mere detaljerede lokale planer og tilladelser, ændrer ikke på dette. 

 

Smart og effektiv mobilitet: Der besluttes en havnetunnel og undersøgelser for at øge mobili-

teten på motorvejsnettet, udvidelse af metro, udvidelse af stationer, og der åbnes for nye ru-

ter til Københavns lufthavn. I Udspil om Hovedstaden 2030 besluttes det, at der skal bygges 

en havnetunnel, en østlig ringvejsforbindelse og en ny metrolinje til Lynetteholmen. Der har 

tidligere i offentligheden været diskuteret både politisk og fagligt om de miljømæssige konse-

kvenser, og hensigtsmæssigheden af at anlægge en havnetunnel og forbinde den med en øst-

lig ringvejsforbindelse over Vestamager. Lynetteholmen er et helt nyt initiativ, og øen har ikke 

tidligere været diskuteret i offentligheden. I regeringsudspillet besluttes det, at disse store in-

frastrukturanlæg skal realiseres, uden at alternative løsninger diskuteres eller undersøges. De 

store anlæg behandles ikke eksplicit i miljøvurderingen. Der henvises alene til at en mere spe-

cifik vurdering vil ske senere i forbindelse med de konkrete projekter. Når de konkrete anlægs-

projekter foreligger formodes alene, at de konkrete tekniske løsninger og den specifikke ud-
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formning vil være til diskussion. Da ansvaret for de forskellige konkrete anlægsprojekter hen-

hører til forskellige myndigheder må det videre formodes, at den konkrete miljøvurdering vil 

finde sted for det enkelte projekt og ikke for den samlede løsning med Lynetteholm, havnetun-

nel, ringvej og metro tilsammen. De kumulative konsekvenser af disse anlæg, deres indbyrdes 

samvirkning mv. vil dermed heller ikke blive belyst, med mindre det sker på nuværende tids-

punkt i forbindelse med den samlede vurdering af Udspil om Hovedstaden 2030.      

 

Initiativer ifm. Fingerplan 2019 er beskrevet i klagens del 2 – herunder også de fysiske initiati-

ver der er nævnt under Aktiv, levende og grøn hovedstad. 

 

Størrelsesforhold 
Om tilgang og metode i miljøvurderingen fremgår det af afsnit 4.1, at: ”Miljøvurderingens før-

ste del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang initiativer og forslag 

forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede miljøfaktorer, som er identifice-

ret i afgrænsningsrapporten. Nedenfor er de kriterier, indikatorer og datagrundlag, som vil 

blive anvendt i miljøvurderingen, beskrevet. Miljøvurderingens anden del gennemføres som en 

vurdering af hvorvidt initiativer og forslag antages at fremme eller udgøre en hindring for reali-

sering af de miljø og naturmålsætninger, som er beskrevet i nationale strategier og handlings-

planer”. I miljøvurderingsrapportens tabel 4.1. beskrives derudover Miljøfaktorer, vurderings-

kriterier, indikatorer og databehov. Alle databehov er beskrevet som kvalitative. 

 

For at kunne opfylde miljøvurderingslovens § 1 er miljøvurderingen nød til at have en kvalitet 

og et konkretiseringsniveau som gør det muligt med en vis rimelighed at afgøre, om der er 

tale om væsentlige negative miljøpåvirkninger eller ej, jf. kriterierne som anført i lovens bilag 

4. Alle miljøparametre er i rapporten kvalitativt beskrevet, og det fremgår ikke kvalitativt på 

en sammenlignelig form, hvor store påvirkninger der er tale om, eller om de påvirkninger som 

vejes op mod hinanden matcher i størrelse. Ved ikke at angive konkrete størrelsesforhold, er 

det ikke muligt at vurdere det omtrentlige omfang af miljøpåvirkningerne af planens/program-

mets enkelte initiativer, eller størrelsen på påvirkningen af de udvalgte indikatorer. DN mener, 

at miljøvurderingen er så ukonkret beskrevet, at der ikke er tale om en beskrivelse af i hvilket 

omfang initiativer og forslag forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede 

miljøfaktorer jf. miljøvurderingsloven. 

 

Afvejning af positive vs. negative miljøpåvirkninger 
Det beskrives i miljørapporten, at visse af de negative miljøkonsekvenser til dels opvejes af 

positive miljøkonsekvenser. Men det vides ikke, hvad størrelsesforholdet er, eller om de nega-

tive miljøkonsekvenser er langt større eller mindre end de positive miljøkonsekvenser. Da der 

ingen indikator er for, hvor store eller små de miljømæssige konsekvenser er, er det heller 

ikke muligt at vurdere de kumulative effekters størrelse eller væsentlighed, og dermed heller 

ikke behovet for at vurdere eventuelle alternativer. Det gælder for eksempel den mangelfulde 

belysning af menneskers sundhed og luftmiljø i relation til øget trængsel i forbindelse med ud-

bygning af motorvejsnettet. DN mener dette er i strid med miljøvurderingsloven.  

 

Reelle og teoretiske miljøpåvirkninger 
Samtid afvejes negative miljøkonsekvenser som opnås ved konkrete planer med positive miljø-

konsekvenser som der reelt kun er teoretisk mulighed for at opnå.  

 

Som eksempel konstateres det i Hovedstadsudspillet, at der gennem de seneste år har været 

en stigende trængsel på det overordnede vejnet i de centrale dele af regionen, og at trafikken 

på motorvejsnettet er steget med 32 % i løbet af de sidste 10 år. Valget af den centraliserede 

byvækst i regionen, som omfatter både nye boliger og arbejdspladser, samtidig med udbyg-

ningen af Københavns Lufthavn, vil alt andet lige medføre et endnu større pres på vejnettet. Et 

pres som delvist i henhold til regeringens udspil skal håndteres med en udbygningen af motor-

vejsnettet blandt andet med en Østlig Ringvej og en række konkrete udvidelser af de eksiste-

rende ringmotorveje, samt en række nye trængsels regulerende teknologier. Ifølge miljøvurde-

ringen kan gennemførelsen af planen have en væsentlig negativ påvirkning af for eksempel 

luftkvaliteten og dermed befolkningens sundhed i hovedstadsregionen. Som modvægt i forhold 
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til denne forventede negative udvikling peger miljøvurderingen på, at regeringsudspillet også 

indeholder forslag til initiativer, som har som mål, at alle biler der sælges efter 2030 skal være 

lavemissionsbiler, og at alle biler der sælges fra 2035 skal være nulemissionsbiler. Gennemfø-

res disse initiativer vil det kunne have en væsentlig positiv påvirkning af luftkvaliteten i hoved-

stadsregionen, såfremt effekten er som forudset. Imidlertid kræver gennemførelsen af de fore-

slåede initiativer, gennemførelsen af en omfattende lovgivning både nationalt og på EU-niveau 

samtidigt med, at det er en forudsætning, at den nødvendige teknologiske udvikling sker inden 

for bilteknologien. Det betyder, at mens den fremtidige fordeling af byvæksten og udbygning 

af transportinfrastrukturen ligger fast efter Fingerplanens vedtagelse, og vil kunne implemen-

teres gennem kommunernes planlægning og statens sektorplanlægning, så vil de løsninger 

som vil kunne afhjælpe nogle af de miljømæssige konsekvenser afhænge af hvis - og hvornår, 

den nødvendige lovgivning nationalt og på EU-niveau kommer til at foregå. Miljøvurderingen 

giver ikke noget billede af, hvad tidsforskydningen kan betyde, ligesom der ikke forsøges givet 

en vurdering af, i hvilket omfang indførelse af lavemissions- og nulemmissionsbiler vil have i 

forhold til den voksende trafiks negative konsekvenser specielt i de centrale del af hovedstads-

regionen.  

  

Miljømålsætninger 

I forbindelse med vurderingen af påvirkningen på miljømålsætningerne er der alene nævnt en 

konklusion og ingen forhold er beskrevet eller redgjort nærmere for.  

 

For eksempel fremgår det, at planerne er i overensstemmelse med målsætningen om 40% re-

duktion af drivhusgasser i 2030. Det kan undre, hvorledes denne konklusion er nået, da Ho-

vedstadsudspillet omfatter forslag som vil medføre flere biler på vejene, en udvidelse af Kø-

benhavns lufthavn og en svæggelse af stationsnærhedsprincippet m.v. Reduktionsmålet på 40 

% kan nås på mange måder og relaterer sig ikke specifikt til transporten. Udledningerne fra 

transporten kan i princippet stige, samtidig med at Danmark overholder målet, hvis det mod-

svares af et tilsvarende fald i en anden sektor inden for rammen af de 40 % i forhold til 2030. 

Samtidig medfører Hovedstadsudspillet forventeligt mere biltrafik og forøget CO2 udledning. 

Det er vanskelligt at se, på hvilket grundlag det med rimelighed kan konkluderes, at Hovedsta-

den 2030 overholder målsætningen.  

 

Et mere relevant mål i forhold til luftkvalitet, klima m.v. er regeringens mål om én million elbi-

ler i 2030. Det er i den sammenhæng svært at se, hvordan dette mål kan nås, uden at det 

tænkes ind i planen for Danmarks hovedstadsregion. Det samme kan siges i forhold til regerin-

gens mål i klima og luftudspillet fra 2018: ”Sammen om en grønnere fremtid”, hvoraf det 

fremgår, at der fra 2030 ikke længere skal sælges fossilbiler i Danmark. Hverken i Hovedsta-

den 2030 eller i Fingerplan 2019 ses de ændrede transportformer at være tænkt ind, og derfor 

vil planerne sandsynligvis påvirke muligheden for at nå disse mål negativt.  

  

Alternativer og miljøstatus 

Jf. miljøvurderingslovens § 12 stk. 1, skal der i miljørapporten være en rimelig beskrivelse af 

alternativer under hensyn til planen eller programmets mål og geografiske anvendelsesom-

råde. 

 

0-alternativ 

I udkast til vejledning om Miljøvurdering af planer og programmer (2018) fremgår det, at: 

”Miljøstatus anvendes til at vise miljøtilstanden i et planlagt område, inden de planlagte æn-

dringer gennemføres, og danner udgangspunkt for hvad der benævnes 0-alternativet eller 0-

scenariet. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om status quo, men en beskrivelse af 

den forventede udvikling, hvis planen/programmet ikke vedtages. O-alternativet ”afslører” så 

at sige planens/programmets effekt. Det er derfor vigtigt, at beskrivelse af den sandsynlige 

udvikling i miljøstatus, 0-alternativet, beskrives og vurderes, så det kan sammenlignes med 

vurderingen af planforslaget og eventuelle alternativer”. 
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0-alternativet er i miljørapporten behandlet i et afsnit på 4 linjer. Der er ikke nogen beskri-

velse af den forventede udvikling eller en vurdering heraf, hvis Hovedstaden 2030 og Finger-

plan 2019 ikke gennemføres. DN peger i den sammenhæng på, at 0-alternativet for Hovedsta-

den 2030 ikke nødvendigvis er identisk med 0-alternativet for Fingerplan 2019. DN mener 

ikke, miljøvurderingen lever op til miljøvurderingsloven, for så vidt angår krav til beskrivelse af 

0-alternativet. 

 

Jf. miljøvurderingslovens bilag 4 skal miljøvurderingen indeholde de relevante aspekter af den 

nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gen-

nemføres. Dette ses ikke at være inddraget i miljøvurderingen. 

 

Det ville være relevant at beskrive forhold så som luftkvalitet, støj, drikkevand og biodiversitet 

m.v. hvor der er kendte miljømæssige udfordringer også i Hovedstadsregionen, og hvor Ho-

vedstaden 2030 og Fingerplan 2019 i høj grad må forventes potentielt at kunne have en miljø-

mæssig indvirkning både positivt og negativt.  

 

Konklusion for del 1 

Samlet set mener DN, at miljøvurderingen af Udspil om Hovedstaden 2030 ikke opfylder miljø-

vurderingslovens krav. Det drejer sig bl.a. om kravene til beskrivelse af de forventede miljøpå-

virkninger med respekt for detaljeringsniveauet for forhold hvis rammer fastlægges i udspillet, 

den anvendte metode i forhold til en rimelig beskrivelse af de forventelige negative og positive 

miljøkonsekvenser og beskrivelsen af påvirkningen af miljømålene samt manglende beskri-

velse af 0-alternativ og miljøstatus.  

 

Del 2: Klage over miljøvurdering af Fingerplan 2019 

Miljørapportens detaljeringsniveau 

DN er bevidst om § 12 stk. 2 hvor det specificeres, at miljørapporten skal indeholde de oplys-

ninger, der med rimelighed kan forventes på det aktuelle trin i beslutningsforløbet. DN peger i 

den sammenhæng på, at Fingerplan 2019 sætter rammerne for kommunernes efterfølgende 

planlægning, på et detaljeringsniveau der for mange af forslagene kan sammenlignes med 

kommuneplanniveauet.  

 

I den gældende statslige vejledning om miljøvurdering af planer og programmer (Juni, 2006) 

fremgår det, at ”Detaljeringsniveauet for oplysninger i miljøvurderingen skal afpasses til den 

pågældende plan eller programs detaljeringsniveau. Alt andet lige vil en mere konkret og de-

taljeret plan give mulighed for at lave mere detaljerede vurderinger.  

 

I Fingerplan 2019 fastlægges og afgrænses konkrete arealudlæg og arealernes anvendelse. For 

eksempel fremgår det af planen konkret, hvilke arealer der indgår i de grønne kiler herunder 

hvilke arealer der udtages af de grønne kiler og hvilke der tilføjes de grønne kiler, jf. bl.a. bilag 

D, E og F. Planen fastlægger også konkrete placeringer af områder til virksomheder med sær-

lige beliggenhedskrav og til transport og distributionserhverv jf. planens bilag I og J, konkrete 

afgrænsninger af arealer som kan overføres til byzone jf. planens bilag K, fastlæggelse af are-

aler der forbeholdes produktionsvirksomheder jf. planens bilag L, lokalisering og afgrænsning 

af særlige lokaliseringsområder i Kvistgård, Nærum og Vallensbæk jf. planens bilag M, m.v. 

 

Planen fastlægger desuden generelle rammer for lokalplanlægning – for eksempel jf. bestem-

melserne i forbindelse med § 13, § 18 stk. 7, § 18 a, § 19 stk. 5.  

 

De meget konkrete arealudpegninger i Fingerplan 2019 har krævet statslig sagsbehandling og 

vurdering af de kommunale ønsker for individuelle arealer. Der må derfor forventes at være 

tilvejebragt relativt detaljeret viden om planlægningens konsekvenser for de enkelte arealer, 

som må forventes at kunne indgå i miljøvurderingen af planen. For eksempel fremgår det af 
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annonceringen af den endelige vedtagelse af planen på Erhvervsministeriets hjemmeside, at 

de ca. 170 hektar nye grønne kiler som erstatter 160 ha ældre kilearealer har en større rekre-

ativ værdi, selv om der ingen steder i materialet i høring eller i miljørapporten fremgår oplys-

ninger om dette. I Erhvervsstyrelsens høringsnotat fremgår flere eksempler på henvisninger til 

vurdering af individuelle arealer. 

 

Det bør tillægges betydning for fastlæggelse af detaljeringsniveauet i miljøvurderingen, at 

kommunerne ikke efterfølgende har kompetence til at ændre på de konkrete arealudpegnin-

ger. Derfor kan vurdering af alternativer, eller vurdering af kumulative effekter af planlægning 

som omfatter flere kommuner mv. – alene kan ske på Fingerplanniveau.  

 

Som eksempel herpå kan nævnes ændringer af arealer og anvendelsesmuligheder i de grønne 

kiler, herunder forslagene om at udtage 160 ha af de grønne kiler og erstatte disse med 170 

ha nye kilearealer andre steder. Hverken i Fingerplanen, i miljørapporten eller i høringsmateri-

alet er kvaliteten af naturen eller de rekreative muligheder på arealerne vurderet – hverken af 

de arealer der udtages eller de arealer som erstatter dem. Ligeledes i de grønne kiler bryder 

Fingerplan 2019 med det hidtidige princip om, at kilerne fortrinsvist skal fastholdes til almen 

rekreativ anvendelse, ved at muliggøre at der under en række forudsætninger kan lokalplan-

lægges for ændret anvendelse af visse eksisterende bygninger til for eksempel bolig- eller er-

hvervsformål i kilerne. Omfanget af ændringen og de mulige miljømæssige konsekvenser er 

ikke adresseret i miljøvurderingen. Alligevel vurderes det i miljøvurderingen, at Fingerplan 

2019 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af den biologiske mangfoldighed, samt at en 

reel vurdering først kan ske, når forslagene udmøntes i konkrete planer. Det på trods af, at er-

hvervsstyrelsen når det drejer sig om ændring af arealer udpeget til grøn kile har sagsbehand-

let enkeltarealerne, og på trods af, at kommunerne ikke selv efterfølgende kan ændre i udpeg-

ningerne, hvorfor en samlet vurdering med rimelighed kun kan ske på landsplanniveau jf. 

planloven.  

 

Metode 

Om metoden anvendt i miljøvurderingsrapporten fremgår det af miljørapportens afsnit 2.1, at: 

”En hel række af de initiativer der er indeholdt i Udspil om Hovedstaden 2030 og Fingerplan 

2019 forudsætter gennemførelsen af grundigere forundersøgelser før initiativerne kan virkelig-

gøres. Dette har betydning for miljøvurderingens præcision, idet vurderingen i højere grad an-

giver en forventet retning af miljøpåvirkningerne end en endelig karakteristik af påvirknin-

gerne”.  

 

Eftersom Fingerplan 2019 mange steder fastsætter meget præcise rammer for et områdes af-

grænsning og anvendelse (se afsnit om Miljørapportens detaljeringsniveau) mener DN ikke, at 

miljøvurderingens angivelse af en forventet retning af miljøpåvirkningerne er tilstrækkelig til at 

opfylde miljøvurderingslovens krav til indholdet af miljøvurderingen. 

 

Om tilgang og metode i miljøvurderingen fremgår det endvidere af afsnit 4.1, at: ”Miljøvurde-

ringens første del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang initiativer og 

forslag forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede miljøfaktorer, som er 

identificeret i afgrænsningsrapporten. Nedenfor er de kriterier, indikatorer og datagrundlag, 

som vil blive anvendt i miljøvurderingen, beskrevet. Miljøvurderingens anden del gennemføres 

som en vurdering af hvorvidt initiativer og forslag antages at fremme eller udgøre en hindring 

for realisering af de miljø og naturmålsætninger, som er beskrevet i nationale strategier og 

handlingsplaner.” 

 

I miljøvurderingsrapportens tabel 4.1. beskrives derudover Miljøfaktorer, vurderingskriterier, 

indikatorer og databehov. Alle databehov er beskrevet som kvalitative. 

 

For at kunne opfylde miljøvurderingslovens § 1 er miljøvurderingen nød til at have en kvalitet 

og et konkretiseringsniveau som gør det muligt med en vis rimelighed at afgøre, om der er 

tale om væsentlige negative miljøpåvirkninger eller ej, jf. kriterierne som anført i lovens bilag 
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4. Miljøpåvirkningerne i rapporten er generelt og kvalitativt beskrevet og det fremgår ikke, 

hvor store påvirkninger der er tale om, eller om de påvirkninger som vejes op mod hinanden 

matcher i størrelse eller udgør en tilsvarende kompensation. Ved ikke at angive størrelsesfor-

hold i de beskrevne negative eller positive miljøpåvirkninger, er det ikke muligt at vurdere det 

omtrentlige omfang af miljøpåvirkningerne af planens/programmets initiativer.  

 

For eksempel fremgår det af miljøvurderingen under beskrivelse af befolkningen og menne-

skers sundhed, at: ”I forbindelse med forslaget om ændrede arealreservationer til særlige virk-

somhedstyper vil der blive udlagt to nye områder i Greve og Nivå til transport- og logistiker-

hverv, og et VSB-område i Vassingerød vil blive udvidet til også at omfatte transport- og logi-

stiskerhverv. Den nye anvendelse kan påvirke befolkningen med støj, vibrationer og luftforure-

ning som følge af øget trafik. Den nye anvendelse muliggøres på arealer, hvor der allerede fin-

des erhverv og i tæt nærhed til motorvejen. Der forventes derfor ikke at være en forøget på-

virkning med støj, vibrationer og luftforurening i forhold til eksisterende forhold”. DN peger på, 

at vurderingen ikke forholder sig til, om hverken den eksisterende miljøpåvirkning eller miljø-

påvirkningen fra virkeliggørelse af planforslagene er væsentlig og for eksempel lille, middel el-

ler høj. Det vides derfor ikke, om de kumulative effekter af eksisterende og nye miljøpåvirknin-

ger bliver væsentlig. DN peger på, at det at der i forvejen findes en miljømæssig påvirkning 

ikke kan anvendes som grundlag for at konkludere, at planen ikke vil medføre en forøget eller 

uacceptabel miljømæssig påvirkning.  

 

En andet eksempel herpå er Fingerplanens § 26, som fastlægger en lang række arealreserva-

tion til mulige fremtidige overordnede vejanlæg, herunder flere udvidelser af eksisterende mo-

torveje i regionen. Belysningen af påvirkningen af menneskers sundhed og luftmiljø i relation 

til øget trængsel i forbindelse med udbygning af motorvejsnettet m.v. mener DN er mangelfuld 

jf. miljøvurderingslovens krav. Det fremgår af miljøvurderingen, at udvidelse af motorvejsnet-

tet forventes at reducere trængslen på motorvejene, og at udvidelsen af motorvejnettet kan 

medføre forøget lokal støj- og luftforurening, og dermed kan påvirke sundheden, for de men-

nesker der bor/opholder sig i nærheden, men at trafikanlæg ikke nødvendigvis vil generere 

mere trafik, men derimod kan medføre en mere effektiv trafikafvikling. Konklusionerne undre 

DN og forekommer ikke rimelige i lyset af, at Vejdirektoratets trafikprognoser viser, at trafik-

ken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år. Øget fremkommelighed vil 

betyde, at flere biler passerer samme vejstrækning inden for samme tidsinterval, hvilket med-

fører stigende negativ miljøpåvirkning af sundhed og miljø. Den forventelige forøgede støj går 

ud over nattesøvn og skaber stress. Som følge heraf dør der ifølge WHO op mod 500 danskere 

hvert år. På landsplan vurderes over en million danskere at være påvirket af sundhedsskadelig 

støj – de fleste i de store byer. En af de virkemidler der nævnes i miljøvurderingen for at mod-

virke støjgener er blandt andet omstilling til grøn transport – underforstået elbiler. Ifølge vejdi-

rektoratets målinger, larmer elbiler stort set ligeså meget som fossilbiler, når hastigheden 

kommer over 30 km/t. Af andre tiltag til mindskelse af de miljømæssige konsekvenser nævnes 

i miljøvurderingen støjreducerende slidlag og etablering af støjvolde, men der fremgår ingen 

steder om omfanget og sandsynligheden af disse tiltag tilnærmelsesvist kan kompensere for 

de forøgede negative miljøkonsekvenser. Da der samtidig ikke er beskrevet noget 0-alternativ, 

vides det reelt ikke hvilke miljøkonsekvenser planerne for udvidelsen af motorvejsnettet vil 

medføre. Derudover viser opgørelser, at forbedret fremkommelighed på vejene betyder, at 

flere vælger bilen frem for kollektiv trafik. Endelig vil lempelsen af stationsnærhedsprincippet 

som foreslået i Fingerplan 2019 forventeligt betyde, at færre borgere alt andet lige vil anvende 

kollektiv trafik og i stedet finde andre transportformer – herunder brug af bil. Se desuden ud-

dybning af eksemplet under afsnittet Afvejning mellem forventede reelle og teoretiske potenti-

elle konsekvenser. 
 

 

DN mener på baggrund af ovenstående ikke, at miljøvurderingen beskriver hvorvidt og i hvil-

ket omfang initiativer og forslag forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpe-

gede miljøfaktorer, som lever op til miljøvurderingsloven. 

 

Afvejning mellem positive og negative miljøkonsekvenser 
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Det beskrives i miljørapporten, at visse negative miljøkonsekvenser til dels opvejes af positive 

miljøkonsekvenser. Men det oplyses ikke, hvad størrelsesforholdet er. Da der ikke er indikato-

rer for hvor store eller små de miljømæssige konsekvenser er, er det heller ikke muligt at vur-

dere, om de kumulative effekter er mindre, større, store eller enormt store. 

 

Eksempel om biologisk mangfoldighed: Ifølge miljøvurderingen kan initiativer i Fingerplan 

2019 have en negativ lokal indvirkning på naturtyper og arter i forbindelse med udlæg af nye 

arealer til byudvikling og etablering af rekreative anlæg i Køge Bugt Strandpark. Der argumen-

teres i miljøvurderingen ikke for, hvorfor de negative påvirkninger ”kun” anses for at være lo-

kale. Ligesom karakteren af de negative konsekvenser heller ikke specificeres. Der peges der-

imod på andre regeringsinitiativer, som vil have en (lokal) positiv effekt andre steder i regio-

nen (for eksempel genetablering af Søborg Sø og udlæg af 13.300 ha skov til biodiversitetsfor-

mål). Det antydes i konklusionen, at de negative konsekvenser opvejes af de positive konse-

kvenser andre steder. Miljørapporten forklarer imidlertid ikke, på hvilken måde eller i hvilket 

omfang de negative konsekvenser centralt i regionen vil kunne opvejes af de positive lokale 

effekter af en genopretning af Søborg Sø i Nordsjælland eller udlæg af biodiversitetsskov andre 

steder i landet uden for planens geografiske udbredelsesområde.  

 

Eksempel om klimatiske faktorer: I Fingerplan 2019 indføres en lempelse af stationsnærheds-

princippet som rummer meget store potentielle nye byudviklingsområder i den centrale del af 

regionen. Ifølge miljøvurderingen er der risiko for, at lempelser og ændring af stationsnær-

hedsprincippet, og udlæg af nye ikke stationsnære byudviklingsmuligheder vil medføre mere 

trafik. Den forøgede trafik vil påvirke klimaet gennem udledning af drivhusgasser. Der gives i 

miljøvurderingen ikke nogen antydning af omfanget af den forøgede klimabelastning, som den 

omfattende forskydning af byggemuligheder i regionen kan medføre. Dette kunne have været 

belyst helt eller delvist gennem brug af eksisterende trafikberegningsmodeller. Miljørapporten 

peger derimod på de positive effekter, som Udspil om Hovedstaden 2030 kan medføre, hvis 

lav- og nulemissionsbiler indføres fra 2030 og 2035. DN bemærker i den sammenhæng, at det 

er tvivlsomt om dette mål kan nås, og at tiltag som skal muliggøre dette ikke i øvrigt ses at 

være tænkt ind i planerne. Som positive effekter der kan modvirke de negative miljøkonse-

kvenser henvises også til de forslag, som Fingerplan 2019 har om at anvende de grønne kiler 

til håndtering af stigende havvand og nedbør og til Udspil om Hovedstaden 2030 vedrørende 

kystbeskyttelse. De sidstnævnte initiativer handler om klimatilpasning og kan på ingen måde 

modvirke den negative klimapåvirkning fra en forøget CO2 emission.     

 

Eksempel om kumulative effekter: I miljøvurderingen peges på en række initiativer både i Ud-

spil om Hovedstaden 2030 og i Fingerplan 2019, som tilsammen kan skabe udfordringer i for-

hold til håndteringen af overfladevand, og som kan medføre øget trængsel i trafikken og øget 

rejsetid. En udvidelse af motorvejsnettet kan i et vist omfang kompensere for denne virkning, 

men vil ifølge miljøvurderingen ikke i sig selv på kort sigt nedsætte trængslen på vejnettet. 

Der gives ikke nogen indikation af, hvor meget trængslen øges. De samme initiativer vil ud 

over de nævnte give en øget CO2 emission, en øget partikelforurening og dermed et større 

pres på befolkningens sundhed, øge presset på biodiversiteten lokalt og ændre den landskabe-

lige oplevelse i hovedstadsregionen. Disse sidstnævnte konsekvenser medtages ikke under de 

kumulative effekter og miljøvurderingen giver i dette afsnit dermed indtryk af kumulativt færre 

negative konsekvenser end der rent faktisk påpeges andre steder i rapporten.  

 

Afvejning mellem planlagte og teoretisk positive og negative miljøkonsekvenser 

I miljørapporten afvejes negative miljøkonsekvenser som opnås ved realisering af de konkrete 

planer mod positive miljøkonsekvenser som der kun er teoretisk mulighed for at opnå.  

 

For eksempel konstateres det i Hovedstadsudspillet, at der gennem de seneste år har været en 

stigende trængsel på det overordnede vejnet i de centrale dele af regionen, og at trafikken på 

motorvejsnettet er steget med 32 % i løbet af de sidste 10 år. Valget af den centraliserede by-

vækst i regionen, som omfatter både nye boliger og arbejdspladser, samtidig med udbygnin-

gen af Københavns Lufthavn vil alt andet lige medføre et endnu større pres på vejnettet. Et 
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pres som delvist i henhold til regeringen udspil skal håndteres med en udbygningen af motor-

vejsnettet blandt andet med en Østlig Ringvej og en række konkrete udvidelser af de eksiste-

rende ringmotorveje samt en række nye trængsels regulerende teknologier. Ifølge miljøvurde-

ringen kan gennemførelsen af planen have en væsentlig negativ påvirkning af for eksempel 

luftkvaliteten og dermed befolkningens sundhed i hovedstadsregionen. Som modvægt i forhold 

til denne forventede negative udvikling peger miljøvurderingen på, at regeringsudspillet også 

indeholder forslag til initiativer, som har som mål, at alle biler der sælges efter 2030 skal være 

lavemissionsbiler, og at alle biler der sælges fra 2035 skal være nulemissionsbiler. Gennemfø-

relsen af disse initiativer vil kunne have en væsentlig positiv påvirkning af luftkvaliteten i ho-

vedstadsregionen, såfremt effekten er som forudset. Imidlertid kræver virkeliggørelsen af de 

foreslåede initiativer gennemførelsen af en omfattende lovgivning både nationalt og på EU-ni-

veau samtidigt med, at det er en forudsætning, at den nødvendige teknologiske udvikling sker 

inden for bilteknologien. Hvilket vil sige, at det er en usikkerhed i forhold til, hvornår sådanne 

initiativer kan gennemføres og om de gennemføres. Den fremtidige fordeling af byvæksten og 

udbygning af transportinfrastrukturen ligger imidlertid fast umiddelbart efter Fingerplanens 

vedtagelse og vil kunne implementeres gennem kommunernes planlægning og statens sektor-

planlægning - mens de løsninger, som vil kunne afhjælpe nogle af de miljømæssige konse-

kvenser jf. miljøvurderingen, afhænger af hvis - og når, den nødvendige lovgivning nationalt 

og på EU-niveau kommer til at foregå. Miljøvurderingen giver ikke noget billede af, hvad tids-

forskydningen kan betyde. Der gives heller ikke en vurdering af, hvilket omfang indførelse af 

lavemissions- og nulemmissionsbiler vil have i forhold til den voksende trafiks negative konse-

kvenser, specielt i de centrale del af hovedstadsregionen, og dermed af påvirkningen af mil-

jøet, herunder mennesker sundhed.  

 

Målsætninger 

I forbindelse med miljørapportens vurdering af påvirkningen på miljømålsætningerne er der 

alene angivet en tabel med konklusionen og der følger ingen redegørelse herfor. DN mener 

ikke det lever op til miljøvurderingsloven. 

 

For eksempel fremgår det, at planerne er i overensstemmelse med målsætningen som fremsat 

i regeringens naturpakke og målsætningerne som fremsat i Naturplan Danmark. I den sam-

menhæng er det særlig påvirkningen af Fingerplanens grønne kiler og det åbne land som har 

betydning. Miljøstatus for regionen er ikke beskrevet i Miljørapporten, ligeledes mangler en be-

skrivelse af 0-alternativet og endelig fremgår det ikke af miljørapporten hvilke miljøkonse-

kvenser der kan forventes af ændringerne i de grønne kiler eller i det åbne land ifm. lempede 

regler for inddragelse af åbent land til byvækst. Det er kilerne og det åbne land som udgør 

store dele af de potentialer der er for fremme af biodiversitet i regionen og indgår i kommu-

nernes udpegning af grønt danmarkskort, der er et væsentligt element i Naturplan Danmark. 

Samlet set virker grundlaget for konklusionerne ikke at være underbyggede jf. miljøvurde-

ringslovens krav. 

  

I et andet eksempel fremgår det, at planerne er i overensstemmelse med målsætningen om 

40% reduktion af drivhusgasser i 2030. Det kan undre hvorledes denne konklusion er nået, da 

Hovedstadsudspillet omfatter forslag om flere biler på motorvejen, flere flyvninger til Køben-

havns lufthavn, mange nye arbejdspladser og svækkelse af stationsnærhedsprincippet m.v. 

uden at størrelsen på disse miljøpåvirkninger er angivet. Reduktionsmålet på 40 % kan i øvrigt 

nås på mange måder og relaterer sig ikke specifikt til transportsektoren.  

 

Et mere relevant mål at holde det op imod ville være regeringens mål om én million elbiler i 

2030, da netop intentionen om flere elbiler på vejene inddrages i miljørapporten som en posi-

tiv miljøpåvirkning som opvejer dele af de negative miljøpåvirkninger af de mange initiativer, 

som resulterer i flere biler på vejene. Det gælder også udvidelse af en række motorveje og for-

slagene om at slække på stationsnærhedsprincippet. I forhold til målet om flere elbiler, er det 

dog svært at se, hvordan målet kan nås, når der ikke er planlagt initiativer i Fingerplanen som 

kan fremme målet. Det samme kan siges i forhold til regeringens mål i klima og luftudspillet 

fra 2018: ”Sammen om en grønnere fremtid”. Her fremgår det, at der fra 2030 ikke længere 
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skal sælges fossilbiler i Danmark. Med de mange tiltag for udbygning af vejnettet som indgår i 

såvel hovedstaden 2030 og Fingerplan 2019, er det påfaldende, at ændrede transportformer 

ikke er tænkt ind, og det er ikke usandsynligt, at planerne vil påvirke muligheden for at nå 

disse mål negativt.  

  

Alternativer  

Jf. miljøvurderingslovens §12 stk. 1, skal der i miljørapporten være en rimelig beskrivelse af 

alternativer, under hensyn til planen eller programmets mål og geografiske anvendelsesom-

råde. 

 

0-alternativ 

I udkast til vejledning om Miljøvurdering af planer og programmer (2018) fremgår det, at: 

”Miljøstatus anvendes til at vise miljøtilstanden i et planlagt område, inden de planlagte æn-

dringer gennemføres, og danner udgangspunkt for hvad der benævnes 0-alternativet eller 0-

scenariet. Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om status quo, men en beskrivelse af 

den forventede udvikling, hvis planen/programmet ikke vedtages. O-alternativet ”afslører” så 

at sige planens/programmets effekt. Det er derfor vigtigt, at beskrivelse af den sandsynlige 

udvikling i miljøstatus, 0-alternativet, beskrives og vurderes, så det kan sammenlignes med 

vurderingen af planforslaget og eventuelle alternativer”. 

 

0-alternativet er i miljørapporten behandlet i et afsnit på 4 linjer. Der er ikke nogen beskri-

velse af den forventede udvikling, hvis Hovedstaden 2030 og Fingerplan 2019 ikke gennemfø-

res. Og det er ikke muligt på baggrund af miljøvurderingen at vurdere mulige alternativer til at 

nå målene for Fingerplan 2019 – herunder heller ikke 0-alternativet. DN peger i den sammen-

hæng på, at 0-alternativet for Hovedstaden 2030 ikke nødvendigvis er identisk med 0-alterna-

tivet for Fingerplan 2019. 

 

DN mener ikke miljøvurderingen lever op til miljøvurderingsloven for så vidt angår krav til be-

skrivelse af 0-alternativet. 

 

Alternativer 

I Forbindelse med Fingerplan 2019, beskrives ønsket om at opnå mål om gode rammer for 

Vækst, viden og virksomheder, Plads til alle, smart, Effektiv mobilitet og Attraktiv, levende og 

grøn hovedstads. Løsningerne kunne være mange, og revisionen af Fingerplanen var lanceret 

som en mulig revision af planens principper. Det havde derfor været relevant i forhold til alter-

nativer, hvis planen kort havde berørt mulige alternativer til at opnå de definerede mål. For 

eksempel de miljømæssige alternative konsekvenser af at placere flere af de nye boliger og 

greenteck arbejdspladser andre steder i Fingerbyen end beslutningen om at placere en stor del 

på nye øer i Københavns Kommune. Eller de mulige miljømæssige alternativer ved at have al-

lokeret de nu planlagte ressourcer til udvidelse af motorvejene til i stedet at udbygge den kol-

lektive trafik, som en løsning på trængselsproblemerne og ønsket om øget fremkommelighed.  

  

Miljøstatus 

Jf. miljøvurderingslovens bilag 4 skal miljøvurderingen indeholde de relevante aspekter af den 

nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gen-

nemføres. Dette ses ikke at være inddraget i miljøvurderingen. 

 

Det ville være relevant at beskrive forhold så som luftkvalitet, støj, drikkevand og biodiversitet 

m.v. hvor der er kendte miljømæssige udfordringer også i Hovedstadsregionen, og hvor Ho-

vedstaden 2030 og Fingerplan 2019 i høj grad må forventes potentielt at kunne have en miljø-

mæssig indvirkning både positivt og negativt. 
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Konklusion for del 2 

Samlet set mener DN, at miljøvurderingen af Fingerplan 2019 ikke opfylder miljøvurderingslo-

vens krav. Det drejer sig bl.a. om kravene til beskrivelse af de forventede miljøpåvirkninger 

med respekt for detaljeringsniveau for forhold hvis rammer endeligt fastlægges i Fingerplan 

2019, den anvendte metode i forhold til en rimelig beskrivelse af de forventede negative og 

positive miljøkonsekvenser og beskrivelsen af påvirkningen af miljømålene samt manglende 

beskrivelse af 0-alternativ og miljøstatus. DN mener på den baggrund, at vedtagelsen af Fin-

gerplan 2019 lider af en retlig mangel. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nina Larsen Saarnak, leder for lokale sager 

31 19 32 38, nis@dn.dk 
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