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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). 

 

Den 29. maj 2019 har Erhvervsstyrelsens sendt styrelsens bemærkninger pr. e-

mail til DN og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærkningerne blev, pga. tek-

niske vanskeligheder, først lagt på klageportalen den 7. juni 2019.  

 

Den 21. juni 2019 har DN svaret med bemærkninger til Erhvervsstyrelsens be-

mærkninger.  

 

I forhold til DNs supplerende bemærkninger henviser Erhvervsstyrelsen til sty-

relsens bemærkninger af 29. maj 2019. Trods de supplerende bemærkninger er 

det således fortsat Erhvervsstyrelsen samlede vurdering, at miljøvurderingen af 

Udspil om Hovedstaden 2030, herunder Fingerplan 2019, opfylder kravene i mil-

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

 

Som supplement hertil bemærker Erhvervsstyrelsen følgende til DNs supple-

rende bemærkninger:  

 

1. DN anfører på side 3, ”at det ikke anses for at være i overensstemmelse med 

miljøvurderingslovens at udarbejde én samlet miljøvurdering for to planer, 

der er placeret på forskellige niveauer i planhierarkiet.” 

 

Hertil bemærker Erhvervsstyrelsen, at udspillet Danmarks hovedstad – ini-

tiativer til styrkelse af hovedstadsområdet, der blev offentliggjort den 24. 

januar 2019, var ét samlet regeringsudspil, hvorfor der er gennemført én 

samlet miljøvurdering af udspillet, herunder udspillets forslag til ændringer 

af Fingerplanen samt en supplerende særskilt miljøvurdering af hovedstads-

udspillets initiativ vedrørende udvidelse af støjzonen ved Københavns Luft-

havn, Roskilde. Dette vurderes ikke at stride imod miljøvurderingsloven, 

idet den samlede miljøvurdering og den særskilte miljøvurdering om støjzo-

nen ved Københavns Lufthavn, Roskilde, jf. Erhvervsstyrelsens bemærknin-

ger af 29. maj 2019, vurderes at opfylde lovens krav. 
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2. DN anfører på side 4, at miljøvurderingen af eksempelvis Fingerplanens mo-

torvejsudvidelser bør være mere detaljeret.  

 

Hertil bemærker Erhvervsstyrelsen, at Fingerplanen ikke fastlægger motor-

vejsudvidelser. Fingerplanen fastlægger transportkorridorer, der er reserva-

tioner til en eventuel overordnet infrastruktur og/eller tekniske anlæg, fx høj-

spændings- og naturgasledninger (jf. § 24 og kortbilag N). Endvidere fast-

lægger Fingerplanen arealreservationer til overordnede vejanlæg, herunder 

motorveje (jf. § 26 og kortbilag P). Endelig indeholder Fingerplanen marke-

ringer af igangværende forundersøgelser om en eventuel etablering af en 

Nordhavnstunnel, en Østlig Ringvej og en udvidelse af Amagermotorvejen 

(ligeledes jf. § 26 og kortbilag P).  

 

Både transportkorridorerne og de øvrige arealreservationer til overordnede 

vejanlæg indebærer, at der som hovedregel ikke må planlægges for andet 

end overordnede vejanlæg på de reserverede arealer. Fingerplanen fastlæg-

ger ikke om arealreservationerne rent faktisk udnyttes, hvilke typer anlæg de 

udnyttes til mv. Fx har transportkorridorerne eksisteret siden starten af 

1980erne, uden at der er truffet beslutninger om anlæg af motorveje eller 

anden infrastruktur i korridorerne. Fingerplanen fastlægger heller ikke ud-

faldet af forundersøgelser om overordnede vejanlæg, og om sådanne forun-

dersøgelser fører til konkrete anlægsbeslutninger, fx beslutninger om anlæg 

af en Nordhavnstunnel. Hvis der træffes sådanne beslutninger, vil de blive 

genstand for miljøvurderinger af planer og programmer og/eller VVM-

analyser. På den baggrund vurderer Erhvervsstyrelsen, at miljøvurderingen 

mht. ændringer af arealreservationer til overordnede vejanlæg mv. er i over-

ensstemmelse med miljøvurderingslovens § 12, stk. 2.  

 

3. DN anfører på side 5 følgende: ”Selv om Fingerplan 2019 fastlægger over-

ordnede rammer, som efterfølgende for en del af planrammerne kan konkre-

tiseres i den kommunale planlægning, er det ikke muligt generelt at henskyde 

vurderinger til senere, således som Erhvervsstyrelsen åbenbart opererer 

med.” 

 

Hertil bemærker Erhvervsstyrelsen, at den ikke har udskudt vurderinger. Er-

hvervsstyrelsen har fået udarbejdet en miljøvurdering, der efter styrelsens 

vurdering er i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 12, stk. 2.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christina Berlin Hovmand 

 


