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Høringssvar - forslag til Fingerplan 2019  
 
Foreningen Danske Landskabsarkitekters bestyrelse og Tænketank har gennemgået Fingerplan 2019 og kom-
mer med følgende høringssvar:  
 
Fingerplanen har haft en fantastisk betydning siden den blev lanceret, og den Ikoniske hånd har været en stærk 
måde at kommunikere på.  
 
I dag bliver hovedstadens byudvikling drevet af projekt- og developerbaseret rækkefølgeplanlægning. Derfor 
anbefaler Danske Landskabsarkitekter, at Fingerplanen fastholdes som redskab for hovedstadens udvikling, 
hvilket betyder: 
 

- at Fingerplan 2019 skal være en styrende plan, hvor planen prioriterer og koordinerer de indmeldte 
kommunale planer, herunder at planlægge for trafik, klimahåndtering, natur og landskaber og 

- at der i udformningen af Fingerplan 2019 indlægges nye præmisser f.eks. om boformer, bynatur og 
klimahåndtering, som bl.a. SLA har forslået i sit forslag til ”Modernisering af Fingerplanen” (marts 
2019), så en ny fingerplan fastlægger nye byudviklingsstrategier, der kan hamle op med centraliserin-
gen af ”håndfladen”. 

 
Dette vil kun kunne gennemføres, hvis der (igen) oprettes et overordnet, fagligt forankret og beslutningsdygtigt 
organ mellem staten og kommunerne, hvorfra klare udmeldinger om bynatur, klimahåndtering og bokvalitet, 
sammen med en koordineret planlægning af cykeltrafik og offentlig trafik, er med til at udvikle hele hoved-
stadsområdet, i stedet for at der alene fokuseres på det centrale København. 
 
Danske Landskabsarkitekter mener desuden, det er udtryk for en ukoordineret og tilfældig sammenfattende 
planlægning, at stationsnærhed er foreslået øget fra 600 m til 1000 m i de fem yderste købstæder + Høje Taa-
strup, hvilket utilsigtet vil øge både den lokale og regionale trængsel. 
 
En af Fingerplanens vigtige oprindelige formål var: nem og hurtig adgang til attraktive grønne områder.  
 
Med det stigende befolkningstal og den øgede tæthed på bekostning af det grønne har København mere end 
nogensinde brug for nem og hurtig adgang til attraktive grønne områder.  
 
Dertil har vi med biodiversitetskrisen mere end nogensinde brug for hjælp fra lovgivningen til, at vi får kompen-
seret for det biodiversitetstab der sker, når grønne overflader konverteres til bebyggelse og befæstede over-
flader. 
 
Fingerplan 2013 introducerede begrebet ”grønne bykiler” i hovedstadsområdets planlægning med det formål 
at sikre større grønne områder i det indre storbyområde (håndfladen) som overvejende offentligt tilgængelige 
regionale friluftsområder for hele storbyens befolkning. De grønne bykiler er af regional betydning, da de om-
fatter både de mest attraktive og velbesøgte parker og de større grønne områder og strøg, der sammen med 
grønne stiruter, kan indgå i en samlet grøn struktur i storbyens centrale del. Jævnfør: Ad § 6, stk. 1, nr. 6. 
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På samme måde bør Fingerplan 2019 introducere begrebet ”grønne nærhedsparker” med det formål, at sikre 
mindre, men nære og lokale grønne områder til hverdagens udeliv. Grønne nærhedsparker kan bidrage til en 
samlet grøn struktur i storbyens centrale del. 
 
Ligesom stationsnærhedsprincippet er skrevet ind i Kapitel 3 – Det indre storbyområde: ”Det stationsnære 
kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m”, så bør der 
gælde en tilsvarende regel for udpegede nærhedsparker. Der må maksimalt være gangafstand på 600 meter til 
en grøn nærhedspark.  

I Fingerplanens ’Ad § 7, stk. 2’ bliver reglen forklaret med, at kommunerne skal sigte mod at gennemføre ”en 
planlægning, der i videst muligt omfang integrerer rekreative arealer og anlæg, forbedring af naturmæssige 
træk og biodiversitet samt klimatilpasnings-foranstaltninger i byomdannelsen. 
Det er et overordnet regionalt perspektiv, at der i forbindelse med de nye byområder sikres sammenhængen-
de, rekreative stiforbindelser igennem byen og ud til naturområderne i de grønne kiler samt til det øvrige over-
ordnede rekreative stinet i hovedstadsområdet”. 
 
Det konstateres, at ’biodiversitet’ bliver nævnt dette ene sted i et ad-punkt i Fingeplanens i alt 59 sider. Det er 
dog en forbedring af Fingerplanen fra 2007, hvor det ikke er nævnt. Biodiversitet bliver introduceret i Finger-
plan 2013, hvor ordet også bliver nævnt en enkelt gang. Formuleringen er genbrugt ordret i 2019 uagtet, at vi i 
dag har ny viden om den biodiversitetskrise, vi står overfor. Det forekommer hverken at være ambitiøst eller 
ansvarligt.  
 
Klimatilpasning fik plads tilbage i Fingerplan 2013. I Fingerplan 2019 er emnet endda rykket helt frem til også at 
være nævnt i forordet.  

Det bør tilføjes i Fingerplan 2019, at plangrundlaget for de grønne kiler og bykiler skal bidrage til også at øge 
biodiversiteten. 

Til Fingerplanens formuleringer omkring udbygninger: ”Kommunerne skal i takt med udbygningen og efter 
aftale med staten evaluere de implementerede virkemidlers trafikale effekter og effekter på miljø- og klimabe-
lastning i hovedstadsområdet” bør der tilføjes, at kommunerne også skal redegøre for, at udbygning ikke med-
fører tab af biodiversitet – og formuleringen kunne med fordel skærpes til, at kommunerne også skal redegøre 
for, at man ved udbygning kompenserer for biodiversitetstab og gerne øger biodiversiteten. 
 
 
På vegne af Danske Landskabsarkitekter 
 

 
Susanne Renée Grunkin, formand 
 
 


