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Dato: 5. januar 2019
Til: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Høringssvar til
Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By &
Havn I/S

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har den 30.11.2018 fremlagt ’Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ til høring.
Forslaget skal gøre det muligt for statens og kommunens byudviklingsselskab By & Havn I/S at
bygge på tre fredede arealer for dermed at bibringe selskabet en indtægt på 1,9 mia. kr.
Danmarks Naturfredningsforening Samråd for Storkøbenhavn finder, at lovforslaget bryder
med statens egen planlægning og forpligtigelse til at bevare de grønne kiler Hovedstadsregionen. Ud over dette bryder lovforslaget med helt grundlæggende principper i naturfredningsloven, hvilket er behandlet nærmere i høringsbesvarelserne fra Danmarks Naturfredningsforening (hovedforeningen) og Danmarks Naturfredningsforening København.
Staten svigter sin forpligtigelse til at beskytte de grønne kiler
Ved kommunalreformen i 2007 overtog staten ansvaret for den overordnede planlægning i
Hovedstadsregionen og for koordinering af hovedstadskommunernes planlægning.
Dette ansvar blev udmøntet i et såkaldt landsplandirektiv, Fingerplan 2007. Et landsplandirektiv fastsætter bindende rammer for den kommunale planlægning. Ifølge landsplandirektivet må
de grønne kiler i håndfladen ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg. Fingerplanen udlægger herudover arealer til den fremtidige byudvikling. Betydningen af
dette er gentaget i regeringens udmelding til kommunerne så sent som i marts 2018, hvor det
understreges, at det er af national interesse, at kommunernes planlægning sker i overensstemmelse med Fingerplanens anvisninger.
Ved lanceringen af Fingerplanen blev der under overskriften ”Fingerbystrukturen – ”arvesølv”
der forpligter” redegjort for at Hovedstadens struktur er et stykke levende kulturarv, som vi
skylder fremtidige generationer at tage vare på. Ifølge den daværende miljøminister har det
holdt hårdt gennem årene at beskytte de grønne kiler mod at blive opslugt af den voksende
storby, men både den ændrede planlov, hvor staten overtog styringen i Hovedstadsregionen,
og Fingerplan 2007 skulle styrke beskyttelsen. Fingerplanen er efterfølgende justeret med
nogle mindre ændringer i 2013 og 2017, men hovedprincipperne er fortsat gældende.
Med det nu fremsatte lovforslag svigter regeringen sine egne mål og går imod den gældende
landsplanlægning ved at give mulighed for at tre konkrete arealer i Kalvebodkilen kan omdan-

nes til byformål. De tre konkrete arealer er: Lærkesletten (Campingpladsarealer), Selinevej
Nord og Stejlepladsen (arealet øst for Bådehavnsgade).
Kalvebodkilen som består af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kalveboderne og de grønne
områder øst for Kalve-boderne (med bl.a. Valbyparken, Sydhavnstippen og Stejlepladsen) udgør en af de væsentligste kiler i Fingerplanen. Det er en kile, der går næsten helt ind til Københavns centrum. Den bidrager væsentligt til, at København, de omkringliggende kommuner
og den storkøbenhavnske befolkning har naturværdier tæt på. Kilen har betydning for befolkningens sundhed. Herunder luftudskiftningen i de centrale bydele. De foreslåede bebyggelser
er væsentlige indgreb i kilen og medfører et forøget pres på de øvrige grønne kiler i Håndfladen. Hovedstadsregionens samlede rekreative og naturmæssige værdier, og specielt i de mest
centrale dele, forringes hermed.
Lovforslaget berører derfor ikke alene København Kommunes fremtidige byudvikling men også
hele befolkningen i Storkøbenhavn og deres rekreative muligheder og adgang til natur.
Danmarks Naturfredningsforening Samråd for Storkøbenhavn skal på denne baggrund anbefale, at Folketinget opfordrer regeringen til at overholde sin egen planlægning for Hovedstadsregionen og i stedet for at udbygge de grønne kiler i de centrale dele af regionen bruger de
mange andre eksisterende muligheder, som er udlagt til fremtidig byudvikling i Fingerplanen.

Med venlig hilsen
Ole Damsgaard,
formand for DN Samråd Storkøbenhavn

Samråd Storkøbenhavn repræsenterer følgende DN lokalafdelinger: Albertslund, Amager, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Glostrup, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, København, Lyngby Taarbæk, Rødovre
og Vallensbæk
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