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Danmarks Naturfredningsforenings (DN) bemærkninger til Erhvervsstyrelsens be-

mærkninger til DN’s klage over Erhvervsstyrelsens miljøvurdering af Udspil om Ho-

vedstaden 2030, herunder Fingerplan 2019, klagenummer 1003939 

 

DN har d. 7. juni 2019 modtaget Erhvervsstyrelsens bemærkninger til DN’s klage. Neden for 

følger DN’s bemærkninger til Erhvervsstyrelsens bemærkninger til DN’s klage.  

 

Retlig klage  

Der kan i denne sag alene klages over retlige spørgsmål, herunder lovligheden eller gyldighe-

den af de trufne afgørelser. Efter klagenævnets praksis kan det omhandle såvel formelle 

mangler som materielle mangler. Retlige mangler omfatter selvsagt ikke faglige skøn men kan 

omfatte retlige skøn, såfremt sådanne er normeret i lovgivningen. Som det fremgår neden for, 

omhandler DN’s klage såvel retlige formelle spørgsmål og retlige materielle spørgsmål. 

 

DN ønsker med klagen at rejse en række principielle retlige klagepunkter, der omhandler Er-

hvervsstyrelsens praksis for miljøvurdering af styrelsens planer og politiske initiativer i relation 

til de retlige krav i medfør af miljøvurderingsloven. 

 

Det drejer sig særligt om: 

 Klageadgang og annoncering 

 0-alternativ 

 Samlet miljøvurdering af politisk udspil og landsplandirektiv 

 Detaljeringsniveau 

 Niveau for datagrundlag 

 Udskydelse af vurderinger 

 Konsekvenser for miljørapportens indhold 

 

Klageadgang og annoncering 

DN klager over, at det ikke er annonceret, at miljøvurderingen kan påklages, og at der ikke er 

udarbejdet klagevejledning eller angivet klagefrist. Erhvervsstyrelsen svarer i den anledning: 

”Erhvervsstyrelsen har ved en fejl ikke anført klageadgang og klagefrist vedrørende miljøvur-

deringen. Det beklager Erhvervsstyrelsen”.  

 

Det er en formel retlig mangel. DN har til Erhvervsstyrelsen skrevet flere kritiske høringssvar 

til en række miljøvurderinger som har fulgt forslag til bekendtgørelser/Landsplandirektiver om 

fysisk planlægning. DN må konstatere, at ingen af disse miljøvurderinger har været ledsaget af 

en klagevejledning og heller ikke en klagefrist, hverken på styrelsens hjemmeside eller andre 

steder. Dette må tages som udtryk for, at det er fast praksis i Erhvervsstyrelsen ikke at leve 

op til kravet i miljøvurderingslovens § 48, stk.4, og § 51, stk. 1, og ikke blot en forglemmelse i 

det konkrete tilfælde. 

 

Den retlige mangel betyder desuden, at kommuner som berøres af Fingerplanen ikke kender til 

klageadgangen, eller er orienteret om hvornår en eventuel klage kunne have være fremsendt 

samt de retlige konsekvenser for kommunernes egen planlægning af klagen. 
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0-alternativ 

I relation til den kritik af beskrivelsen af 0-alternativet, som DN fremfører i sin klage, skriver 

Erhvervsstyrelsen: ”I miljøvurderingen er 0-alternativet omtalt flere steder. I afsnit 5.2 og 5.3 

er miljøstatus 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 mil-

jøvurderingslovens bilag 4, pkt. b.” 

 

Kravene til beskrivelse af 0-alternativet indebærer to led, nemlig en beskrivelse af den nuvæ-

rende tilstand (miljøstatus) og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres, jf. 

miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. b. Beskrivelsen af 0-alternativet tager udgangspunkt i den 

konkrete plan, men kravene til beskrivelsen af 0-alternativet kan ikke gradueres alt efter den 

konkrete plans placering i planhierarkiet. Derfor mener DN, at beskrivelsen af 0-alternativet for 

de enkelte initiativer ikke er beskrevet korrekt. 

 

I Erhvervsstyrelsens miljøvurdering er alene den nuværende miljøstatus beskrevet, som det 

fremgår af miljøvurderingens afsnit 5.2. Der mangler derfor det andet led, som beskriver ud-

viklingen, hvis planen ikke vedtages.  

 

En sådan beskrivelse vil skulle omfatte udviklingen, hvis Fingerplan 2017 fortsat var gældende. 

Det er ikke nødvendigvis det samme som den nuværende miljøtilstand, da der må forventes at 

ske udvikling i såvel befolkning, byudvikling, transport m.v. inden for rammerne af den hidtil 

gældende plan. Derfor er det ikke i overensstemmelse med miljøvurderingsloven, når det 

fremgår af miljøvurderingens afsnit 5.3, at 0-alternativet udgøres af en sammenligning mellem 

den nuværende miljøtilstand sammenholdt med de foreslåede ændringer. 

 

Beskrivelsen af udviklingen gennem en sammenligning mellem den tidligere og den nye plan er 

afgørende for at vurdere miljøpåvirkningens væsentlighed. Vurderingen af miljøpåvirkningens 

væsentlighed er essensen af formålet med miljøvurderingen, hvorved der tilvejebringes et kor-

rekt oplyst politisk beslutningsgrundlag, der vurderer miljøkonsekvenserne af den nye plan, og 

behovet for eventuelle alternativer i forhold til en ønskede udvikling og mulige miljømæssige 

konsekvenser af den nye plan, som må antages ønskelig i relation til de muligheder og rammer 

der var fastsat i den hidtidige plan.  

 

Som eksempel indfører Fingerplan 2019 en række omfattende konkrete lempelser af stations-

nærhedsprincippet, som vil give kommunerne mulighed for større erhvervsbyggeri op til 1000 

meter fra stationerne i regionens fem købstæder og i Høje Taastrup. Samtidig besluttes en for-

søgsordning for hurtigbuslinjer (BRT) som vil medfører forøgede stationsnære byggemulighe-

der flere steder end det var muligt i Fingerplan 2017, ligesom større byggeri af offentlige insti-

tutioner fremover kan få dispensation fra stationsnærhedsprincippet. Det sker selv om der er 

viden om, at den stationsnære effekt på transportmønstrene og dermed den positive miljø-

mæssige effekter af stationsnærhedsprincippet reduceres væsentligt efter 600 m.  

 

Det fremgår af miljøvurderingen, at der er risiko for, at lempelser og ændring af stationsnær-

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

trafik, og at den forøgede trafik vil påvirke klimaet gennem udledning af drivhusgasser. Der 

gives dog ikke i miljøvurderingen nogen antydning af omfanget af den forøgede klimabelast-

ning, som den omfattende forskydning af byggemuligheder i regionen kan medføre. Det be-

skrives ikke nærmere, hvorledes den væsentlige miljøpåvirkning adskiller sig fra det nuvæ-

rende niveau og det beskrives ikke hvorledes miljøpåvirkningen adskiller sig fra den påvirkning 

der ville have været, hvis Fingerplan 2017 blev fastholdt.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærker til DN’s kritik i klagen, at det er uvist, hvor mange kommuner der 

vil benytte de nye muligheder, og at styrelsen derfor vurderer, at en angivelse af retningen på 

miljøvurderingen både opfylder kravene i miljøvurderingsloven og vil være vanskellig at gøre 
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bedre i lyset af det aktuelle vidensniveau. Til det bemærker DN, at miljøvurdering af planlæg-

ningsmæssige rammer altid sker på denne præmis – da planer ikke medfører handlepligt, 

hvorfor det er uvist i hvilket omfang de rammer der tilvejebringes med planerne vil blive ud-

nyttede, uanset om det drejer sig om mere detaljerede planer eller konkrete projekter. Det 

undtager dog ikke fra kravet i miljøvurderingsloven om at vurdere de mulige sandsynlige væ-

sentlige miljøpåvirkninger, på det niveau hvor ændringerne vedtages. Det skal desuden tillæg-

ges betydning, at de planlægningsmæssige rammer er bindende for kommunerne, der ikke 

kan omgøre eventuelle beslutninger. Se desuden afsnit om Detaljeringsniveau. 

 

Samlet miljøvurdering af hhv. politisk udspil og landsplandirektiv 

DN fremhæver ligeledes i klagen, at det ikke kan anses for at være i overensstemmelse med 

miljøvurderingsloven at udarbejde én samlet miljøvurdering for to planer, der er placeret på 

forskellige niveauer i planhierarkiet. 

 

Erhvervsstyrelsen har ikke afgivet specifikke bemærkninger til dette klagepunkt. Styrelsen 

skriver i bemærkningerne, at regeringsudspillet overvejende adresserer initiativer, der på nu-

værende tidspunkt har en forholdsvis lav detaljeringsgrad, og at der afventes yderligere kon-

kretisering på senere trin i beslutningsforløbet.  

 

DN peger på, at der netop er betydelig forskel på detaljeringsniveauet i hhv. det politiske ud-

spil og Fingerplan 2019. Det politiske udspil foregår, som styrelsen fremhæver, på et meget 

overordnet niveau, som skal danne grundlag for en række mere konkrete planer efterfølgende. 

Fingerplan 2019 er en af disse mere konkrete planer, som udmønter en del af den politiske af-

tale. Fingerplanen er som plantype normerende for kommunernes planlægning inden for Fin-

gerplanens område, jf. således planlovens § 11, stk. 4, nr. 1, og § 13, stk. 1, nr. 2. 

 

Da en miljøvurdering af en plan eller et program skal tage udgangspunkt i den konkrete plan, 

jf. miljøvurderingslovens § 12 stk. 1 og §12 stk. 2, gælder der forskellige krav til 2 planer der 

har forskellige mål, detaljeringsgrad og placering i beslutningsforløbet. Miljøvurderingen skal 

således jf. miljøvurderingsloven forholde sig til hvad der er retlig bundet i forhold til det planni-

veau planen befinder sig på. Det er ikke sket i denne sag. 

 

DN peger på, at der i stedet bør udarbejdes 2 forskellige miljøvurderinger under hensyn til pla-

nernes detaljeringsniveau. Det vil i den sammenhæng være forventeligt, at miljøvurderingen 

af den politiske aftale indgår som en del af baggrunden for miljøvurderingen af Fingerplan 

2019. 

  

Detaljeringsniveau 

Fingerplan 2019 er en klassisk normerende plan, der udmønter politiske udspil, ved at fast-

sætte geografiske afgrænsninger af områder med fastlæggelse af den fremtidige arealanven-

delse. 

 

Erhvervsstyrelsen bemærker selv i den anledning, at: ”Miljøvurderingen indeholder således de 

oplysninger, der med rimelighed kan forlanges, henset til disse initiativers placering i planhie-

rarkiet, hvor Fingerplanen, med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1 og § 5 j, stk. 4, fastlægger de 

overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet kommuner. Disse ram-

mer konkretiseres efterfølgende i kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner. Finger-

planen fastlægger således ikke umiddelbare byggerettigheder, men kræver yderligere udmønt-

ning i den kommunale planlægning og i konkrete tilladelser”. Endvidere fremhæver styrelsen, 

at: ”Bilaget og lovbestemmelserne fastlægger ikke krav til, at miljøvurderinger anvender be-

stemte metoder, præsentationsformater mv.” 

 

DN er enig i Erhvervsstyrelsens beskrivelse af Fingerplanen, men det er svært at se, på hvilken 

måde denne beskrivelse har indflydelse på fastsættelsen af det konkrete detaljeringsniveau for 

miljøvurderingen af Fingerplanen.  
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Sagt med andre ord, er det et spørgsmål om den retlige fortolkning af kravet om, at ”miljørap-

porten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen 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”, jf. miljøvurderingslovens § 

12, stk. 2. 

 

Samtidig bemærker DN, at miljøvurderingen skal gennemføres så tidligt som muligt, således at 

resultaterne kan nå at få indflydelse på eventuelle afgørelser. Det er nemlig på dette stade, at 

de forskellige alternativer kan analyseres, og der kan foretages strategiske valg, jf. bl.a. EU-

Domstolens afgørelse C-160/17, Thybaut, præmis 62. Det betyder, som DN ser det, at selv om 

den konkrete plan – i dette tilfælde Fingerplan 2019, ikke fastlægger byggerettigheder og 

alene er overordnet i forhold kommunernes planlægning, vil det forhold, at kommunerne ikke 

kan fravige planen i deres planlægning, medføre, at oplysnings- og vurderingsniveauet for mil-

jøvurderingen af planen skal have en høj grad af præcision, fordi der ikke vil være mulighed 

for at ændre planen på et lavere niveau.  

 

Som eksempler kan nævnes, at Fingerplanen omfatter udvidelse af motorveje og byudviklings-

muligheder, som vil forudsætte krav til vurdering af alternativer, kumulative effekter og afvær-

geforanstaltninger. Det fremgår af miljøvurderingen, at de negative miljømæssige konsekven-

ser med planernes vedtagelse alene er, at øget trafik og større trængsel kan føre til øget støj-

niveau og luftforurening samt irritation, træthed og stress, som er påvist at kunne påvirke hel-

bredet. Det konkluderes, at udvidelse af motorvejsnettet forventes at reducere trængslen på 

motorvejene, og at udvidelsen af motorvejnettet kan medføre forøget lokal støj- og luftforure-

ning, og dermed kan påvirke sundheden, for de mennesker der bor/opholder sig i nærheden, 

men at trafikanlæg ikke nødvendigvis vil generere mere trafik, men derimod kan medføre en 

mere effektiv trafikafvikling. DN finder dette er et eksempel på en mangelfulde belysning af 

menneskers sundhed og luftmiljø i relation til øget trængsel i forbindelse med forslagene om 

udbygning af vejnettet, som uddybet i klagen. I Fingerplanens § 26 fastlægges en lang række 

konkrete arealreservation til mulige fremtidige overordnede vejanlæg. Forslaget om Nord-

havnstunnel og undersøgelse af Øster Ringvej samt undersøgelse af Amagermotorvejen er ny. 

En stor del af forslagene indgik også i Fingerplan 2017, men er heller ikke i miljøvurderingen af 

denne plan vurderet nærmere. Der henvises samtidig til, at kommunerne ikke er myndighed 

på motorveje, og at vurdering af alternativer m.v. således alene kan ske på det overordnede 

planniveau. Endelig skal netop behovet for og de miljømæssige konsekvenser af en udvidelse 

af vejnettet ses i relation til lempelser af stationsnærhedsprincippet og de øvrige forslag om 

placering af fremtidens byvækst i regionen. 

 

Der er alment kendte og tilgængelige data på området, og problemstillingen er beskrevet for 

Hovedstadsområdet både i den almene presse, i videnskabelige rapporter og på Erhvervssty-

relsens egen hjemmeside fx: 

 

https://dce2.au.dk/pub/SR254.pdf 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/1066-steder-i-hovedstaden-er-luftforurenede 

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Luft-og-stoejforure-

ning/Documents/Rapport-luft-og-st%C3%B8j%20Region-Hovedstaden.pdf  

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/fingerplanen-statistik-og-analyse 

 

I afsnittet oven for om 0-alternativ gives ligeledes et eksempel på, hvorledes miljøvurdering af 

lempelser af stationsnærhedsprincippet sker på et mangelfuldt detaljeringsniveau. Erhvervs-

styrelsen redegør i bemærkningerne for, at det aktuelle detaljeringsniveau i miljøvurderingen 

tager udgangspunkt i, at det er uvist i hvilket omfang de nye muligheder i Fingerplan 2019 an-

gående lempelser af stationsnærhedsprincippet vil blive udnyttet. DN peger på, at planer ikke 

har handlepligt, hvorfor det altid er uvist i hvilket omfang de vil blive udnyttede, og at dette 

argument ikke finder anvendelse jf. miljøvurderingslovens § 1.  

 

https://dce2.au.dk/pub/SR254.pdf
https://www.tv2lorry.dk/artikel/1066-steder-i-hovedstaden-er-luftforurenede
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Luft-og-stoejforurening/Documents/Rapport-luft-og-st%C3%B8j%20Region-Hovedstaden.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/Luft-og-stoejforurening/Documents/Rapport-luft-og-st%C3%B8j%20Region-Hovedstaden.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/fingerplanen-statistik-og-analyse
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Niveau for datagrundlaget 

Erhvervsstyrelsen fremhæver, at :”Bilaget og lovbestemmelserne fastlægger ikke krav til, at 

miljøvurderinger anvender bestemte metoder, præsentationsformater mv.” DN er enig i, at lo-

ven ikke fastlægger hvilke konkrete metoder der skal anvendes, men DN finder, at miljøpå-

virkningerne 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. DN finder derfor – på baggrund af miljøvur-

deringsrapportens tabel 4.1, at også kvantitative data skal inddrages og de kvalitative skal ud-

bygges. 

 

For eksempel kunne konsekvenserne af de ovenfor omtalte udvidelser af motorvejsnettet have 

været belyst kvantitativt ved hjælp af Ørestadstrafikmodellen (OMT), som ifølge Vejdirektora-

tet (Trafikal analyse af hovedstadsområdet, 2016) har været anvendt til trafikberegninger og 

vurderinger af en række infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet i en længere årrække, og 

som har været under kontinuerlig udvikling de sidste 20 år.  

 

Ligeledes kunne de miljømæssige konsekvenser af ændring af stationsnærhedsprincippet have 

været belyst kvantitativt på grundlag af de analyser, som er gennemført af Aalborg Universitet 

for netop Erhvervsstyrelsen (Trafikale effekter af stationsnær lokalisering, AAU 2017 og Trafi-

kale effekter af busnær lokalisering i hovedstadsområdet, AAU 2017).  

 

Der er desuden meget store mængder kvalitative og geografiske data til rådighed om de un-

dersøgte miljøfaktorer. Data er både offentligt tilgængelige via store dataportaler så som Miljø-

portalen, de er tilgængelige i Erhvervsstyrelsen da styrelsen har fået dem udarbejdede speci-

fikt til revidering af denne og tidligere versioner af Fingerplanen og en stor mængde data er 

desuden tilgængelig hos Erhvervsstyrelsens konsulentfirma, der har udarbejdet miljøvurderin-

gen. 

 

I forhold til valg og fravalg af data samt usikkerheder mv. skal dette beskrives i miljørappor-

ten, jf. miljøvurderingslovens bilag 4, litra h), hvilket heller ikke ses opfyldt. 

 

Udskydelse af vurderinger 

Selv om Fingerplan 2019 fastlægger overordnede rammer som efterfølgende for en del af 

planrammerne kan konkretiseres i den kommunale planlægning, er det ikke muligt generelt at 

henskyde vurderinger til senere, således som Erhvervsstyrelsen åbenbart opererer med. En 

udskydelse af væsentlige miljøvurderinger til en senere beslutning vil undergrave formålet 

med miljøvurderingsreglerne. 

 

Det fremgår også af en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, jf. NMK.41.00002 fra 2013, 

hvor nævnet udtaler, at der ”således er ganske snævre grænser for udskydelse af en nærmere 

vurdering af et anlægs indvirkning på miljøet i en bestemt henseende efter VVM-reglerne. 

Denne betragtning må ligeledes gøre sig gældende i forhold til udskydelse af vurderingen af 

eventuelle miljøpåvirkninger i relation til miljøvurderingsloven”.  

 

Udskydelse af miljøvurderinger kan heller ikke ske med henvisning til, at der efterfølgende vil 

blive foretaget en miljøvurdering af et konkret projekt (VVM), jf. EU-Domstolens afgørelse C-

160/17, Thybaut, præmis 63-64. 

 

Se også eksemplet om motorveje under afsnit om Detaljeringsniveau og eksemplet om stati-

onsnærhedsprincippet under afsnittet om 0-alternativ. 

 

Konsekvenserne for miljørapportens indhold 

Eftersom de foretagne miljøvurderinger er mangelfulde og datagrundlaget er utilstrækkeligt, er 

det heller ikke muligt at opfylde de resterende krav til miljøvurderingens indhold, som fremgår 
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af miljøvurderingslovens bilag 3, herunder blandt andet de kumulative effekter af forslaget. Li-

geledes vil det ikke være muligt at opfylde kriterierne, som fremgår af bilag 4 g) om planlagte 

foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse m.fl.  

 

Øvrige bemærkninger 

DN har 7. juni forespurgt Erhvervsstyrelsen, om styrelsen har oplyst om klagen til berørte par-

ter og myndigheder – herunder om eventuelle retlige konsekvenser af klagenævnets kom-

mende afgørelse. Styrelsen har 11. juni meddelt DN, at der ikke er foretaget en orientering af 

øvrige myndigheder om klagen. DN bemærker, at en klage ikke automatisk har opsættende 

virkning, og at nævnets afgørelse kan påvirke de retlige rammer for planer og projekter som 

måtte igangsættes inden for rammerne af de nye muligheder i Fingerplan 2019.  

 

Erhvervsstyrelsen bemærker afslutningsvist til DN’s klage, at: ”Hvis klagenævnet trods oven-

stående finder, at miljøvurderingen, som anført af DN, lider af en retlig mangel, vurderer Er-

hvervsstyrelsen ikke, at dette bør føre til planernes ugyldighed. Planerne er således på et over-

ordnet niveau, og gennemførelse af initiativer nævnt i hovedstadsudspillet og udmøntning af 

bestemmelser i Fingerplan, vil kræve yderligere planlægning, hvor der vil skulle gennemføres 

miljøvurderinger. Offentligheden vil således få rig lejlighed til at blive yderligere inddraget i ud-

møntningen af hovedstadsudspillet, herunder kommunernes planlægning inden for rammerne 

af Fingerplan 2019.” 

 

DN mener det er væsentligt, at miljøvurderinger af planer og programmer overholder miljøvur-

deringsloven, uanset planniveau. Mangelfuld miljøvurdering risikerer at føre til utilsigtede mil-

jømæssige konsekvenser, manglende undersøgelse af relevante alternativer, manglende vur-

dering af kumulative effekter, manglende overvågning mv. i strid med de politiske ønsker for 

miljøets udvikling. 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Nina Larsen Saarnak 

Leder for lokale sager 

31193238, nis@dn.dk 
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