Staten ønsker dialog med kommunerne

Hovedstadsområdet – det stærke kort
Befolkningstal - byer i Europa

Staten aktiv medspiller
Staten får en mere aktiv rolle for at
sikre overordnede planhensyn.
Regeringen og folketinget har besluttet
en model for den overordnede
planlægning, som bygger på dialog
mellem staten og kommunerne. De
overordnede principper for byudvikling
og rekreative hensyn er fastlagt i
planloven. Grundlaget er, at
Fingerbystrukturen videreføres.
Miljøministeren skal konkretisere de
overordnede principper i et
landsplandirektiv. Forslag til Fingerplan
2007 er regeringens bud på, hvordan
dette landsplandirektiv kan se ud.

- Langsigtet byudvikling og trafikal
betjening langs Øresundskysten i
København.
- Langsigtet byudvikling og trafikal
betjening i Nordsjælland.
- Langsigtet byudvikling og trafikal
betjening mod Sydsjælland – ydre
Køgefinger og Stevns.
- Omdannelse af erhvervsområder og
byudvikling langs Ring III.
I dialogprojekterne deltager berørte
kommuner og regioner samt
Miljøministeriet og Transport og
Energiministeriet.

Miljøministerens forslag er sendt i
offentlig høring fra medio januar til
13. april 2007. Miljøministeriet ser
frem til, at kommuner, organisationer
og andre interesserede deltager i
debatten om hovedstadsområdets
fremtidige udvikling og planlægning
og til at modtage mange høringssvar.

Større kontorejendomme over 1.500
etagemeter kan uden videre lokaliseres
i det stationsnære kerneområde inden
for 600 m fra station. De kan desuden
under særlige betingelser lokaliseres i
det øvrige stationsnære område, som
kan udvikles bymæssigt med høj
bebyggelsestæthed.

Stationsnær lokalisering sikrer god
tilgængelighed med flere
transportmidler. Det giver pendlere og
andre rejsende mulighed for at vælge
det transportmiddel, der passer hende
eller ham bedst. Det fremmer brugen
af kollektiv transport.
Undersøgelser viser, at stationsnær
lokalisering af kontorarbejdspladser
op til 500 – 600 m fra en station
indebærer:
- En fordobling af andelen af ansatte
som dagligt benytter kollektiv
transport.
- 10 km mindre bilkørsel pr. ansat pr. dag.
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Byudvikling af lokal karakter og mulige
langsigtede fingerforlængelser skal belyses
i dialog mellem kommunerne og staten.
(Illustration fra HUR’s Regionplan 2005)

Der er også brug for dialog i
arbejdsgrupper mellem flere
kommuner og statslige myndigheder.
Landsplanredegørelse 2006 og Forslag
til Fingerplan 2007 sætter en række
dialogprojekter i gang.
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Regeringen ønsker en stærk
hovedstad til gavn for hele landet.
Storbyernes udvikling står højt på
den internationale dagsorden, og
Hovedstaden er vores stærkeste kort i
den internationale konkurrence.
Hovedstaden har i de seneste år
oplevet vækst i både arbejdspladser
og befolkningstal. Vækstbrancher og
uddannelsesinstitutioner er inde i en
positiv udvikling, og tilgængeligheden
til hovedstadsområdet er høj i
kraft af bl.a. lufthavnen og de
faste forbindelser over Øresund og
Storebælt.

Regeringen ønsker, at disse kvaliteter
skal fastholdes og styrkes, og at det
skal ske i tæt samspil med hele
Øresundsregionen. Vækstmulighederne
skal udnyttes fuldt ud, og det skal
sikres, at det sker på et forsvarligt og
bæredygtigt grundlag.
Landsplanredegørelse 2006 peger på
en række vigtige udfordringer for
områdets fortsatte planlægning og
udvikling. Det gælder bl.a.
- de trafikale udfordringer og
byudviklingen – hvordan mindsker vi
trængsels- og forureningsproblemerne?
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KORT OM
Forslag til
Fingerplan 2007
Landsplandirektiv for
Hovedstadsområdets
planlægning

Næsten 60 års sammenhængende
regionplanlægning har – med
udgangspunkt i den oprindelige
Fingerplan fra 1947 - bidraget til et
velfungerende, sammenhængende
storbyområde. Takket være denne
planlægning fremstår hovedstadsområdet som en levende byregion med
velafgrænsede byområder, grønne kiler
i tæt kontakt med byområderne og
landskaber, der er friholdt for større
bebyggelser.
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Høringsfrist til
13. april 2007
- byomdannelsen, herunder omdannelse af ældre erhvervsområder – hvordan
udnytter og inddrager vi centralt
beliggende, nedslidte eller fornyelsesmodne arealer i den eksisterende by?

Landsplanredegørelsen fremhæver
udviklingspotentialet i den samlede
Øresundsregion og nødvendigheden
af at styrke samarbejdet over Øresund
yderligere.

- de regionale fritidsområder og
bymiljøet – hvordan udvikler vi
fingerbyens grønne struktur,
og hvordan styrker vi rammerne for
bylivet?

Det fælles ansvar for at sikre en attraktiv
hovedstad giver stadig større behov for
at se ud over kommunegrænserne: til
nabokommunerne, over Sundet, ud på
Sjælland og til de konkurrerende storbyregioner i vores nærområder: Stockholm,
Berlin, Hamburg og Amsterdam.
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Dialogen går begge veje.
Dialogprojekter mellem kommuner
og statslige myndigheder kan føre
til ændrede regler i forbindelse
med en revision af Fingerplan 2007.
Fingerplanen vil også kunne ændres i
forbindelse med opståede kommunale
behov.
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Dialogprojekter i Fingerplan 2007:
- Mulige langsigtede forlængelser af
Roskilde fingeren mod Holbæk og /
eller Ringsted.

Fingerplan 2007 videreudvikler det
nuværende princip om stationsnær
lokalisering. Lokalisering af mindre og
mellemstore kontorejendomme op til
1.500 etagemeter bliver fuldt ud en
kommunal kompetence.

Målet er mindre trængsel

Dialog
Staten ønsker dialog med kommunerne
om planlægningen. De statslige
rammer skal fungere godt i forhold
til den kommunale planlægning. De
skal give kommunerne det nødvendige
råderum, samtidig med at de sikrer de
overordnede hensyn, der er fastlagt
i loven. Kommunernes udspil ligger i
planstrategierne og kommuneplanforslagene. Staten vil tage udgangspunkt i de statslige interesser og
planbestemmelserne i Fingerplanen.

Miljørigtig lokalisering skal sikre
trafikale effekter

Mulig langsigtet byudvikling og trafikal
betjening i det indre storbyområde skal belyses i
dialog mellem Københavns Kommune og staten.
(Illustration fra Københavns Kommune)
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Tilsammen og over tid påvirker stationsnær lokalisering det samlede trafikbillede og trængslen i hovedstadsområdet. Miljøvurderingen skønner,
at den direkte effekt af justeringen
af stationsnærhedspolitikken for
lokalisering af kontorbyggeri efter 12
år vil være en reduktion i den samlede
bilkørsel på 250.000 km pr. dag og
efter 30 år 1 mio. km pr. dag. CO² -udslippet reduceres med 100.000 t pr. år.

Læs mere om Forslag til Fingerplan
2007 og deltag i debatten
Forslag til Fingerplan 2007 findes på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk
Det kan også fås ved henvendelse til:
Frontlinien
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 70 12 02 11
E-mail: frontlinien@frontlinien.dk

Fingerplan 2007 vil udgøre det overordnede grundlag for kommunernes
planlægning af byudvikling,
byomdannelse, grønne kiler,
trafikanlæg mv. i hovedstadsområdet.
Forslag til Fingerplan 2007 består af
3 dele:
- Forslag til politisk redegørelse
- Forslag til regler med bemærkninger
(det juridisk bindende direktiv)
- Miljøvurdering

Forslag til Fingerplan 2007 er i høring
fra medio januar til 13. april 2007.
I den periode kan du komme med
kommentarer og forslag til planen.
Skriv til sns@sns.dk eller send et brev
til:
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Landsplanområdet
Haraldsgade 53
2100 København Ø

”For mig er det afgørende, at de statslige rammer kommer til at fungere godt i forhold
til den kommunale planlægning. At de giver kommunerne det nødvendige råderum
– og samtidig sikrer de overordnede hensyn, der er fastlagt i planloven.”
Connie Hedegaard, Miljøminister

Nye ansvarsområder, muligheder og
rammer for den kommunale planlægning
Kommunalreformen giver kommunerne
en række nye ansvarsområder.
På planområdet får kommunerne et
større råderum og ansvar. Hver
enkelt kommune i hovedstadsområdet
får et regionalt ansvar for en
hensigtsmæssig udnyttelse af
arealerne.
Ansvaret skal løftes i samarbejde med
hovedstadens øvrige kommuner og
staten.
Det bliver et fælles ansvar at udvikle et
hovedstadsområde,
- som kan stå sig i konkurrencen med
andre europæiske storbyer om at
tiltrække og udvikle arbejdspladser,
- som tilbyder et attraktivt og alsidigt
udbud af bosætningsmuligheder,
tiltalende og levende bymiljøer,
samt attraktive og lettilgængelige
lokaliseringsmuligheder for de
erhverv, som et storbyområde har brug
for,

- som har trafikal fremkommelighed og
god tilgængelighed til store rejsemål,
større institutioner og større
arbejdspladser,
- som giver god adgang til større
rekreative områder, og
- som værner om miljø, natur, kultur
og landskaber, og begrænser
miljøbelastningen.

Staten udmelder sine generelle
landsdækkende interesser i
”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen – 2009”.
Som noget nyt har planloven særlige
bestemmelser for hovedstadsområdets
planlægning. De konkretiseres i
landsplandirektivet ”Fingerplan 2007”,
som fastlægger de overordnede
principper for byudvikling, rekreative
hensyn mv. i hovedstadsområdet.

Punkt 07
Fingerplanen fra 1947

En konkurrencedygtig og velfungerende
hovedstad forudsætter, at kommunerne
i højere grad samarbejder og tager et
regionalt ansvar.
Kommuneplanerne bliver det centrale
plandokument. De sammenlagte
kommuner skal nytænke deres planer
i forhold til de nye kommuner.
Kommuneplanerne skal indeholde de
temaer, som regionplanerne tidligere
behandlede. Regionplan 2005 gælder
indtil nye kommuneplaner er vedtaget.
Fremover bliver den konkrete arealdisponering et kommunalt ansvar.

Forslag til Fingerplan 2007

Forslag til Fingerplan 2007

Regionerne giver indspil til strategiske
overvejelser. De regionale vækstforas
erhvervsudviklingsstrategier og
regionsrådenes udviklingsplaner vil
bidrage med nye perspektiver som
input til den kommunale og statslige
planlægning.

Hvad er fingerbystrukturen?

Hjælp til udviklingen

Hovedstadsområdet fungerer som
én by. Kommuneplanlægningen skal
derfor efter planloven bygge videre på
fingerbystrukturen, som i sin tid blev
skabt med den første ”Fingerplan” fra
1947:

Planloven og Fingerplan 2007 sætter
ikke kun rammer for udviklingen i
hovedstadsområdet, men yder hjælp
til en fornuftig byudvikling i tæt
sammenhæng med udviklingen i den
trafikale infrastruktur og den trafikale
betjening.

- Bebyggelsen samles langs med
trafikårerne mod Købstæderne ud fra
København med særlig hensyntagen
til mulighederne for god kollektiv
trafikbetjening.
- Byudvikling af regional betydning
sker i håndfladen og byfingrene.
- De grønne kiler mellem byfingrene
friholdes for bymæssig bebyggelse og
anvendes til fritidsformål.
- Byudvikling uden for fingerbyen
skal være af lokal karakter. Fremtidig
byudvikling af regional karakter
forudsætter beslutning om forlængelse
af byfingrene, så byudvikling og
trafikal betjening følges ad.

Arealplanlægningen bliver en sag
mellem kommunerne og staten. Efter
2009 vil der være tilvejebragt et helt
nyt grundlag for hovedstadsområdets
planlægning, som består af 34
kommuneplaner og landsplandirektivet
Fingerplan 2007 med eventuelle
tilføjelser.

Planloven opdeler derfor hovedstadsområdet i 4 geografiske delområder
som har forskellige udgangspunkter,
og derfor er omfattet af forskellige
regler. Det gælder
- det indre storbyområde – ”håndfladen”,

Fingerbystrukturen 2007 − princip for
kollektiv transport og byområder

- det ydre storbyområde – ”byfingrene”,
- de grønne kiler mellem byfingrene og
på tværs af byfingrene,
- det øvrige hovedstadsområde
imellem byfingrene og uden for
købstadsringen Helsingør, Hillerød,
Frederikssund, Roskilde og Køge.
Fingerplan 2007 fastlægger den
konkrete afgrænsning af de 4
delområder på kort.
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Principdiagram, 4 geografiske delområder
INDRE STORBYOMRÅDE
YDRE STORBYOMRÅDE
GRØNNE KILER

Fingerplanen 2007

ØVRIGE HOVEDSTADSOMRÅDE

Planloven og Fingerplan 2007 er med
til at sikre en dynamisk og bæredygtig
udvikling, og at give den enkelte
kommune gode udviklingsmuligheder.
Indsatsområderne
Planloven giver kommunerne et
regionalt ansvar. Kommunerne skal
planlægge ud fra hensyn til det
samlede hovedstadsområdes udvikling
– kommunerne bør derfor samarbejde
om planlægningen på tværs af
kommunegrænserne.
Fingerplan 2007
- giver kommunerne nye muligheder for
at tænke langsigtet i planlægningen.
Det sker ved at angive rækkefølge for
udbygningen efter dialog med staten.
- giver kommunerne redskaber, som
skal sikre, at byudvikling, trafikal
infrastruktur og trafikal betjening
følges ad.
Planloven bestemmer, at den regionale
byudvikling og byomdannelse skal ske i
håndfladen og byfingrene.
Fingerplan 2007
- giver mulighed for en balanceret
udvikling i hovedstadsområdet, hvor
det indre storbyområde, de nære
forstæder og de ydre dele af byfingrene får del i den regionale vækst.
Udvikling af centerfunktionerne i
København, de fem købstæder, Kgs.
Lyngby, Høje-Taastrup og Hundige
spiller en vigtig rolle for at sikre en
balanceret udvikling.
- giver kommunerne vide rammer for at
forny nedslidte by- og erhvervsområder.
Genbrug af byarealer og forbedringer
af bykvaliteten har høj prioritet. Der
skal sikres plads til boliger og den brede
vifte af erhverv, som skal betjene
storbyen. Vestegnen skal i spil,
mulighederne langs Ringbanen og
langs Ring III skal udnyttes.

- giver kommunerne nye rammer for
at planlægge for en færdiggørelse af
byfingrene. De nye rammer giver
mulighed for at bygge mere end
100.000 nye boliger i byfingrenes landområder – ud over de 130.000 boliger,
som HUR’s Regionplan 2005 giver mulighed for, hvoraf de 45.000 i byfingrene.
- inviterer til dialog om evt. ny station
og by mellem Hillerød og Allerød – der
skal fortsat satses på ny byudvikling i
Trekroner, Store Rørbæk, ved Kildedal
Station og Ørestad.
Planloven bestemmer, at uden for
byfingrene kan der ske byudvikling af
lokal karakter i tilknytning til
kommunecentre og som afrunding af
andre bysamfund.
Fingerplan 2007
- giver kommunerne mulighed for selv
at bestemme, hvor byudvikling skal
ske ved kommunecentrene og andre
bysamfund.
- giver kommunerne redskaber, som
skal sikre en klar grænse mellem by
og land.
- inviterer til dialogprojekter om
byudvikling af lokal karakter og om
mulige fingerforlængelser og fremtidig
byudvikling og trafikal betjening uden
for fingerbyen. Byudviklingsmuligheder
i Nordsjælland og de vestlige og
sydlige dele af hovedstadsområdet ud
mod det øvrige Sjælland skal belyses.
Planloven bestemmer, at der ikke må
ske byudvikling i de grønne kiler, der
skal fastholdes som fritids-, natur- og
jordbrugsområder.
Fingerplan 2007
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Hovedstadsområdet
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- beskytter de grønne kiler mod byudvikling. Det bliver en kommunal opgave
at sikre attraktive fritidsområder, som
går på tværs af kommunegrænserne.
Den grønne arv fra HUR’s Regionplan
2005 skal videreføres.
- inden for den 4. grønne ring må der
ikke udlægges ny byzone uden for
byfingrene.
Planloven bestemmer, at byudvikling
og byomdannelse af regional betydning
skal koordineres med den kollektive
trafikbetjening.

Fingerplan 2007
- giver kommunerne redskaber, som
skal fremme et mere miljørigtigt
transportmønster med mindre trængsel
på vejnettet, fordi flere benytter
kollektiv transport, færre bil. Det er
et fælles ansvar for alle kommuner, at
bidrage til at hovedstaden ikke sander til
i trafik. De største kontorarbejdspladser
skal fortrinsvis lokaliseres inden for
gangafstande på 600 m fra station. Det
vil gøre det lettere at komme til og fra
arbejde, og give den enkelte borger et
friere valg af transportmiddel.

- giver kommunerne mulighed for at anvende de nye rammer for miljørigtig lokalisering til at skabe tiltalende bymiljøer
omkring stationerne med masser af liv.
- giver kommunerne den fulde
kompetence til at bestemme
lokalisering af kontorbygninger med
færre end 1.500 etagemeter.
- fastholder reservationerne til
transportkorridorer og angiver mulige
fremtidige overordnede trafik- og
forsyningsanlæg, som den kommunale
planlægning skal respektere.

