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ERHVERVSMINISTERIET 

Klageportalen, Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

 

Til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

Med henvisning til en foreløbig klage af 26. april 2019 har Danmarks Naturfred-

ningsforening (herefter DN) den 3. maj 2019 fremsendt en endelig klage til 

Miljø- og fødevareklagenævnet over Erhvervsstyrelsens miljøvurdering af Ud-

spil om Hovedstaden 2030, herunder Fingerplan 2019 (klagenummer 1003939). 

 

Det bemærkes, at Fingerplanen udstedes med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1 

og § 5 j, stk. 4. Fingerplanen kan ikke påklages til Planklagenævnet, jf. planlo-

vens § 58, stk. 1.  

 

Dette brev indeholder 1. baggrund, 2. Erhvervsstyrelsens opsummering af og be-

mærkninger til klagen og 3. Erhvervsstyrelsens konklusion. 

 

1. Baggrund 

Den 18. maj 2018 nedsatte regeringen et ministerudvalg bestående af erhvervs-

ministeren (formand), finansministeren, transport-, bygnings- og boligministe-

ren, miljø- og fødevareministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt ud-

dannelses- og forskningsministeren.  

 

Ministerudvalget skulle ”komme med bud på initiativer, der adresserer de ud-

fordringer, som hovedstadsområdet står over for frem mod 2030” (kommissoriet 

vedlægges, bilag 1).   

 

På baggrund af ministerudvalgets arbejde offentliggjorde regeringen, repræsen-

teret ved erhvervsminister Rasmus Jarlov, transport-, bygnings- og boligminister 

Ole Birk Olesen og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, på et 

pressemøde den 24. januar 2019 udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til 

styrkelse af hovedstadsområdet (udspillet vedlægges, bilag 2). 

 

Det bredt anlagte udspil omfatter kort beskrevne initiativer på en række politik-

områder – erhvervsområdet, forsknings- og uddannelsesområdet, transport- og 

infrastrukturområdet, boligområdet, miljøområdet- og planområdet. 

 

Blandt initiativerne var en række forslag til ændringer af Fingerplan 2017 – 

Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Samtidig med offent-

liggørelsen af regeringsudspillet, den 24. januar 2019, blev forslagene til ændring 

af Fingerplanen sendt i 8 ugers offentlig høring. Det skete med et høringsbrev, 

som bl.a. blev sendt elektronisk til DN samme dag (høringsbrevet vedlægges, 

bilag 3).  
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Herudover blev høringen annonceret og høringsmaterialet offentliggjort på Hø-

ringsportalen.dk og på Planinfo.dk. Endelig afholdte Erhvervsstyrelsen efter hø-

ringsstart orienteringsmøder, bl.a. et møde den 4. februar 2019, hvor DN sam-

men med Friluftsrådet fik en to timers mundtlig orientering om regeringsudspil-

let, herunder regeringens forslag til ændringer af Fingerplanen, den offentlige 

høring mv.  

 

I forbindelse med den offentlige høring gav Erhvervsstyrelsen, via internettet, fri 

adgang til relevant baggrundsmateriale, der er indgået i miljøvurderingen og Er-

hvervsstyrelsen sagsbehandling, herunder alle forslag fra hovedstadsområdets 

kommuner – 150 i alt – til ændringer af Fingerplanen, en oversigt over de forslag, 

som Erhvervsstyrelsen har indstillet imødekommet, baggrundsanalyser og ende-

lig digitale kort med markering og præcis afgrænsning af alle foreslåede ændrin-

ger af Fingerplanens arealafgrænsninger.    

 

Til brug for ministerudvalgets og offentlighedens vurdering af regeringsudspillet 

om Hovedstaden 2030, herunder forslag til Fingerplan 2019, sandsynlige væ-

sentlige indvirkning på miljøet, gav Erhvervsstyrelsen i efteråret 2018 rådgiv-

ningsvirksomhederne COWI og Rambøll i opdrag at lave to miljøvurderinger.  

 

COWI udarbejdede en generel miljøvurdering af regeringsudspillet om Hoved-

staden 2030, herunder forslag til Fingerplan 2019, mens Rambøll udarbejdede 

en uddybende miljøvurdering, som var specifikt møntet på et større og detaljeret 

forslag om at ændre Fingerplanens afgrænsning af støjzonen omkring Køben-

havns Lufthavn, Roskilde, ved Tune.   

 

Begge disse miljøvurderinger blev offentliggjort i forbindelse med ovennævnte 

offentlige høring. Det er den første af de to miljøvurderinger, den samlede mil-

jøvurdering af regeringsudspillet om Hovedstaden 2030, herunder forslag til Fin-

gerplan 2019, som DNs klage omhandler (begge miljøvurderinger vedlægges, 

bilag 4a og 4b). 

 

Den offentlige høring af forslaget til Fingerplan 2019 resulterede i 331 hørings-

svar, hvoraf 218 vedrørte udvidelse af førnævnte støjzone ved Københavns Luft-

havn, Roskilde. Høringssvarene er sammenfattet i et høringsnotat, som er offent-

liggjort på Høringsportalen.dk og Planinfo.dk (høringsnotatet vedlægges, bilag 

5).  

 

Høringssvarene resulterede i en række ændringer og præciseringer i den endelige 

Fingerplan 2019, der trådte i kraft den 29. marts 2019. Bl.a. blev forslaget om at 

ændre støjzonen ved Københavns Lufthavn, Roskilde, trukket tilbage.  

 

2. Erhvervsstyrelsens opsummering af og bemærkninger til klagen 

I klagens indledning anfører DN, at den samlede miljøvurdering af regeringsud-

spillet om Hovedstaden 2030 ikke lever op til miljøvurderingslovens krav, og at 

den endelige vedtagelse af planerne derfor lider af en retlig mangel.   
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Klagen er opdelt i tre hovedafsnit – en indledning, en del 1 med klagepunkter 

vedrørende miljøvurderingen af de initiativer i udspillet om Hovedstaden 2030, 

som ikke var del af forslag til Fingerplan 2019, og en del 2 med klagepunkter 

vedrørende miljøvurderingen af de initiativer i udspillet om Hovedstaden 2030, 

som var en del af forslag til Fingerplan 2019. 

 

Nedenfor følger en opsummering af klagepunkterne i disse tre hovedafsnit og 

Erhvervsstyrelsens bemærkninger hertil.  

 

2.1 Klagens indledning  

I klagens indledning anfører DN, at klageadgangen og klagefristen vedrørende 

miljøvurderingen ikke er blevet annonceret, at foreningen først ved udarbejdel-

sen af sit høringssvar bliver opmærksom på miljøvurderingen, og at foreningen 

først den 26. april 2019 bliver opmærksom på, at der findes en klageadgang. 

 

Erhvervsstyrelsens bemærkninger 

Som beskrevet ovenfor blev Udspillet om Hovedstaden 2030, herunder forslag 

til Fingerplan 2019, offentliggjort den 24. januar 2019. Samme dag blev forslaget 

til Fingerplan, inkl. høringsmateriale med to miljøvurderinger, sendt i 8 ugers 

offentlige høring.  

 

Det skete med et høringsbrev, som bl.a. blev sendt til DN og som eksplicit næv-

ner miljøvurderingerne. Herudover blev høringen annonceret og høringsmateri-

alet offentliggjort på Høringsportalen.dk og på Planinfo.dk. Endelig blev der, 10 

dage efter høringsstarten, den 4. februar 2019, afholdt et møde i Erhvervsstyrel-

sen, hvor DN og Friluftsrådet, på Erhvervsstyrelsens initiativ, fik en to timers 

mundtlig orientering om regeringsudspillet, herunder regeringens forslag til æn-

dringer af Fingerplanen, den offentlige høring mv. 

 

Erhvervsstyrelsen har ved en fejl ikke anført klageadgang og klagefrist vedrø-

rende miljøvurderingen. Det beklager Erhvervsstyrelsen.  

 

På baggrund af ombudsmandspraksis vurderer Erhvervsstyrelsen ikke, at mang-

lende klagevejledning kan medføre ugyldighed, men at den manglende vejled-

ning, efter omstændighederne, kan medføre en forlænget klagefrist.  

 

2.2 Del I: Initiativer som ikke er del af Forslag til Fingerplan 2019 

Klagens del I omhandler miljøvurderingen af de initiativer i udspillet om Hoved-

staden 2030, som ikke var del af forslag til Fingerplan 2019. 

  

Overordnet anfører DN, at disse initiativer fastlægger fysiske rammer, som ikke 

kan ændres længere nede i planlægningshierarkiet, hvorfor DN finder, at miljø-

vurderingen af disse initiativer er utilstrækkelig.  

 

Specifikt peger DN på følgende:  

 

1. At vurderingerne af de respektive initiativer er kvalitative og ikke har en 

form, der gør det muligt at sammenligne miljøkonsekvenser på tværs af 

initiativerne.  
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2. At der redegøres for positive miljøkonsekvenser, som der ifølge DN kun 

er en teoretisk mulighed for at opnå, og at miljøvurderingens afvejninger 

af negative og positive miljøkonsekvenser derfor bliver misvisende.   

 

3. At miljøvurderingen burde have indeholdt en mere udførlig redegørelse 

for sammenspillet mellem miljøkonsekvenserne af udspillet og overord-

nede miljømålsætninger i bl.a. nationale planer og programmer.  

 

4. At miljøvurderingens beskrivelse af 0-alternativet er utilstrækkelig.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærkninger 

Ifølge Miljøvurderingslovens § 12, 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 planen eller programmets 

gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller program-

mets mål og geografiske anvendelsesområde.”  

 

Ifølge § 12, stk. 2, skal miljøvurderinger ”indeholde de oplysninger, der med 

rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vur-

deringsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen 

eller programmet indeholder, på hvilket trin i beslutningsforløbet planen eller 

programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et an-

det trin i det pågældende forløb.” 

 

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at miljøvurderingen af de initiativer i ud-

spillet om Hovedstaden 2030, som ikke var del af forslag til Fingerplan 2019, 

samlet set opfylder disse krav i miljøvurderingsloven og herudover er i tråd med 

den i udkastet til 1. del af Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer mv. refererede nævnspraksis:  

 

”Loven fastlægger ikke, hvilke konkrete undersøgelser en myndighed skal fore-

tage eller hvilke metoder, der skal anvendes (…) Navnlig når der er tale om helt 

overordnet planlægning, bør der efter nævnets opfattelse efter omstændighe-

derne indrømmes den ansvarlige myndighed et vist råderum ved vurderingen af, 

hvilke oplysninger det vil være nødvendigt at indhente til brug for en miljørap-

port.”1  

 

Regeringsudspillet for hovedstadsområdet adresserer således en række langsig-

tede udfordringer, som hovedstadsområdet står overfor frem mod 2030. Det gør 

det overvejende med initiativer, der på nuværende tidspunkt har en forholdsvis 

lav detaljeringsgrad og afventer yderligere konkretisering på senere trin i beslut-

ningsforløbet.   

 

Dette gælder bl.a. i forhold til nogle af de initiativer, hvor DN finder miljøvur-

deringen særlig kritisabel: En udvidelse af Avedøre Holme, en kunstig ø i Kø-

benhavns Havn (Lynetteholmen), etableringen af en havnetunnel i Københavns 

Nordhavn samt en østlig ringvejsforbindelse og en metrolinje til Lynetteholmen.  

                                                      
1 NMK-41-00023 af 7. juli 2011 gengivet på side 45 i 1. del af udkast til Vejledning til lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Disse initiativer befinder sig alle på et tidligt trin i beslutningsforløbet. Med ud-

spillet om hovedstadsområdet har regeringen tilkendegivet, at den har til hensigt 

at arbejde for en yderligere konkretisering af initiativerne. I takt med at det sker, 

forventes initiativerne, ligesom mange andre af udspillets initiativer, at blive 

genstand for yderligere miljøvurderinger af planer og programmer og/eller 

VVM-analyser.  

 

Et eksempel herpå er initiativ nr. 23 om udvidelse af Avedøre Holme. Her frem-

går det af regeringsudspillets initiativbeskrivelse, at ”regeringen vil gå i dialog 

med Hvidovre Kommune om mulighederne for en faseopdelt udvidelse af Aved-

øre Holme. Et vigtigt element vil i den forbindelse være projektets trafikale in-

frastruktur.” Med denne kortfattede initiativbeskrivelse tilkendegives det, at der 

udestår en konkretisering af initiativet. I takt med denne konkretisering og på 

senere trin i beslutningsforløbet forventes det, at initiativet vil blive genstand for 

en VVM-analyse.  

 

2.3 Del II: Initiativer som var en del af Forslag til Fingerplan 2019 

Klagens del II omhandler miljøvurderingen af de initiativer i udspillet om Ho-

vedstaden 2030, som var en del af forslag til Fingerplan 2019.  

 

Overordnet anfører DN, at der med initiativerne vedrørende ændringer af Fin-

gerplanen i Udspillet om Hovedstaden 2030 lægges op til at fastlægge detalje-

rede rammer for den kommunale planlægning, hvorfor DN finder, at miljøvur-

deringen af disse initiativer er utilstrækkelig.  

 

Specifikt anfører DN:  

 

1. At fingerplaninitiativernes detaljeringsgrad tilsiger, at miljøvurderingen 

af disse initiativer burde have været mere udførlig.  

 

Herudover anfører DN de samme klagepunkter, som er beskrevet under afsnit 

2.2: 

 

2. At vurderingerne af de respektive initiativer er kvalitative og ikke har en 

form, der gør det muligt at sammenligne miljøkonsekvenser på tværs af 

initiativerne.  

 

3. At der redegøres for positive miljøkonsekvenser, som der ifølge DN kun 

er en teoretisk mulighed for at opnå, og at miljøvurderingens afvejninger 

af negative og positive miljøkonsekvenser derfor bliver misvisende.   

 

4. At miljøvurderingen burde have indeholdt en mere udførlig redegørelse 

for sammenspillet mellem miljøkonsekvenserne af udspillet og overord-

nede miljømålsætninger i bl.a. nationale planer og programmer.  

 

5. At miljøvurderingens beskrivelse af 0-alternativet er utilstrækkelig.  
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Erhvervsstyrelsen bemærkninger 

Ifølge Miljøvurderingslovens § 12, 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 planen eller programmets 

gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller program-

mets mål og geografiske anvendelsesområde.”  

 

Ifølge § 12, stk. 2, skal miljøvurderinger ”indeholde de oplysninger, der med 

rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vur-

deringsmetoder og til, hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen 

eller programmet indeholder, på hvilket trin i beslutningsforløbet planen eller 

programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et an-

det trin i det pågældende forløb.” 

 

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at miljøvurderingen af de initiativer i ud-

spillet om Hovedstaden 2030, som var en del af forslag til Fingerplan 2019, sam-

let set fuldt lever op til disse krav i miljøvurderingsloven og herudover er i tråd 

med den i udkastet til 1. del af Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og 

programmer mv. refererede nævnspraksis: ”Loven fastlægger ikke, hvilke kon-

krete undersøgelser en myndighed skal foretage eller hvilke metoder, der skal 

anvendes (…) Navnlig når der er tale om helt overordnet planlægning, bør der 

efter nævnets opfattelse efter omstændighederne indrømmes den ansvarlige myn-

dighed et vist råderum ved vurderingen af, hvilke oplysninger det vil være nød-

vendigt at indhente til brug for en miljørapport.”2  

 

Miljøvurderingen indeholder således de oplysninger, der med rimelighed kan 

forlanges, henset til disse initiativers placering i planhierarkiet, hvor Fingerpla-

nen, med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1 og § 5 j, stk. 4, fastlægger de overord-

nede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet kommuner. Disse 

rammer konkretiseres efterfølgende i kommuneplaner, kommuneplantillæg og 

lokalplaner. Fingerplanen fastlægger således ikke umiddelbare byggerettigheder, 

men kræver yderligere udmøntning i den kommunale planlægning og i konkrete 

tilladelser.  

 

Kommunernes planforslag vil være omfattet af miljøvurderingslovens regler og 

vil derfor som udgangspunkt skulle miljøvurderes. Ligeledes vil konkrete an-

lægsprojekter, som realiseres indenfor disse planmæssige rammer og vurderes at 

have en væsentlig virkning på miljøet, være VVM-pligtige.   

 

Miljøvurderingslovens bilag 4 oplister de oplysninger, der i henhold til § 12, stk. 

1 og med forbehold for § 12, stk. 2 og 3, skal indgå indgå i en miljøvurdering. 

Bilaget og lovbestemmelserne fastlægger ikke krav til, at miljøvurderinger an-

vender bestemte metoder, præsentationsformater mv.  

 

 

 

                                                      
2 NMK-41-00023 af 7. juli 2011 gengivet på side 45 i 1. del af udkast til Vejledning til lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Erhvervsstyrelsen vurderer, at miljøvurderingen punkt for punkt opfylder kra-

vene i bilag 4, og at de valgte metoder og præsentationsformater mv., med hen-

syntagen til den aktuelle viden og fingerplaninitiativernes plads i planhierarkiet, 

giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere miljøkonsekvenserne af initiati-

verne.  

 

Dette gælder bl.a. i forhold til et af de initiativer, hvor DN finder miljøvurderin-

gen særlig kritisabel: Lempelserne af Fingerplanens regler om, at større byggeri 

med mange daglige brugere, skal placeres i nærheden af stationer på det over-

ordnede banenet – populært kaldet stationsnærhedsprincippet. Her anføres det 

flere steder i miljøvurderingen, at lempelserne kan have negative miljøkonse-

kvenser i form af øget trafik og kumulative effekter af øget trafik, såsom klima-

belastning, støj, luftforurening, påvirkning af naturen som følge af vejbyggeri 

mv.  

 

Omfanget af disse trafikale konsekvenser og kumulative effekter er det, under 

hensyntagen til den aktuelle viden, meget vanskeligt at fastslå. Eksempelvis in-

debærer én lempelse af stationsnærhedsprincippet, der har været genstand for 

kritik, at kommuner med arealer i hovedstadsområdets Fingerby, i rammerne af 

en forsøgsordning, får mulighed for at søge erhvervsministeren og transport-, 

bygge- og boligministeren om mulighed for at afgrænse stationsnære områder 

med udvidede byggemuligheder ved standsningssteder for hurtigbuslinjer (Bus 

Rapid Tranfer, BRT) i eget trace. Hvor mange kommuner, der søger om at ud-

nytte disse nye muligheder; om og hvornår mulighederne rent faktisk bliver ud-

nyttet til at opføre byggeri; hvilket og hvor meget byggeri der opføres; og præcis 

hvilke trafikale konsekvenser og kumulative effekter det i sidste ende kan have, 

er pt. meget vanskeligt at forudse. På den baggrund vurderes en angivelse af ret-

ningen på miljøpåvirkningen både at opfylde kravene i miljøvurderingsloven og 

være vanskeligt at gøre bedre i lyset af det aktuelle vidensniveau.  

 

Det følger af bilag 4, pkt. b, at der skal gives oplysninger om de relevante aspek-

ter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller 

programmet ikke gennemføres – populært kaldet for 0-alternativet. DN anfører, 

at miljøvurderingen alene indeholder 4 linjer, der ikke redegør tilstrækkeligt for 

O-alternativet. Desuden finder DN, at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for al-

ternativer.  

 

I miljøvurderingen er 0-alternativet omtalt flere steder. I afsnit 5.2 og 5.3 er mil-

jøstatus og 0-alternativet beskrevet og vurderet, og i afsnit 6.3 opsummeres dette 

kort i fire linjer. Erhvervsstyrelsen vurderer, at indholdet af miljøvurderingen, 

når afsnit 5.2, 5.3 og 6.3 sammenholdes og henset til initiativernes position i 

planhierarkiet, opfylder kravene i miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. b.  

 

Det bemærkes afslutningsvis, at Erhvervsstyrelsen, grundet den særlige karakter 

af initiativet om en ændret afgrænsning af støjzonen omkring Københavns Luft-

havn, Roskilde, har fået gennemført en særskilt miljøvurdering af dette initiativ. 

Denne særskilte miljøvurdering blev, som anført i afsnit 1, offentliggjort samti-

dig med den generelle miljøvurdering.  
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3. Konklusion 

DN har i sin klage af 3. maj 2019 anført, at den samlede miljøvurdering af rege-

ringsudspillet om Hovedstaden 2030 ikke opfylder kravene i miljøvurderingslo-

ven, hvorfor den endelige vedtagelse af planerne lider af en retlig mangel.  

 

Det er Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at miljøvurderingen opfylder kra-

vene i miljøvurderingsloven, herunder de krav der er anført i lovens bilag 4. 

 

Miljøvurderingen af initiativer, som ikke vedrører Fingerplanen, indeholder så-

ledes de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges. Dette skal navnlig ses i 

lyset af, at initiativerne generelt har en forholdsvis lav detaljeringsgrad og befin-

der sig på tidlige trin i deres respektive beslutningsforløb.  

 

Miljøvurderingen af de initiativer, som vedrører Fingerplanen, herunder den sær-

skilte miljøvurdering af initiativet vedrørende udvidelse af støjzonen ved Køben-

havns Lufthavn, Roskilde, indeholder ligeledes de oplysninger, der med rimelig-

hed kan forlanges. Dette skal navnlig ses i lyset af disse initiativers placering i 

planhierarkiet, aktuel viden og kravene i miljøvurderingslovens bilag 4.   

 

Hvis klagenævnet trods ovenstående finder, at miljøvurderingen, som anført af 

DN, lider af en retlig mangel, vurderer Erhvervsstyrelsen ikke, at dette bør føre 

til planernes ugyldighed. Planerne er således på et overordnet niveau, og gen-

nemførelse af initiativer nævnt i hovedstadsudspillet og udmøntning af bestem-

melser i Fingerplan, vil kræve yderligere planlægning, hvor der vil skulle gen-

nemføres miljøvurderinger. Offentligheden vil således få rig lejlighed til at blive 

yderligere inddraget i udmøntningen af hovedstadsudspillet, herunder kommu-

nernes planlægning indenfor rammerne af Fingerplan 2019. 

 

Da Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er tale om en principiel sag af overordnet 

betydning for rammerne for miljøvurderingen af mange større politiske udspil, 

anmoder styrelsen om, at sagen forelægges det samlede klagenævn. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Berlin Hovmand  

Kontorchef 

 

 

 

 

Bilag:  

1) Kommissorium for udspil om Hovedstaden 2030 

2) Udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet 

3) Høringsbrev vedr. forslag til Fingerplan 2019 

4) 4.a) Miljøvurdering af Udspil om Hovedstaden 2030, herunder Fingerplan 2019 og 

4.b) særskilt miljøvurdering af ændring af støjzone ved Københavns Lufthavn, Ros-

kilde  

5) Høringsnotat vedrørende forslag til Fingerplan 2019 


