
 

 Hvad er fingerplanen? 
 

Fingerplanen gælder i de 34 kommuner i hovedstadsområdet og er et så-
kaldt landsplandirektiv (”Landsplandirektiv for hovedstadsområdets plan-
lægning”), som erhvervsministeren udsteder med hjemmel i planloven.  
I Fingerplanen fastlægges de overordnede rammer for den fysiske plan-
lægning i kommunerne, rammer som kommunerne efterfølgende fylder 
ud med bl.a. kommune- og lokalplaner.  

 

Planen, der i år har 70-års jubilæum, medvirker især til at sikre, at byud-
vikling i hovedstadsområdet koncentreres og sker i tilknytning til infra-
struktur i håndflade og byfingre, mens de grønne kiler mellem byfingrene 
friholdes til natur, rekreative formål mv. (Se kort) 

 

Moderniseringen af fingerplanen sker parallelt med modernisering af 
planloven.  
 

Hvordan skal der ændres i fingerplanen? 
Modernisering af fingerplanen gennemføres i to spor: 

 

I spor 1, der sendes i høring i dag, er der fokuseret på at 
imødekomme afgrænsede og aktuelt påtrængende forslag 
fra kommunerne, der bidrage til vækst og udvikling i ho-
vedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø. 
Kommunerne har i maj indsendt 152 forslag – 59 imøde-
kommes her og nu. (Se liste) 
 
I spor 2 vil der på baggrund af et udredningsarbejdet blive 
set på, om der er behov for grundlæggende ændringer af de 
gældende principper og bestemmelser for hovedstadsområ-
dets planlægning. Baggrunden er, at hovedstadsområdet si-
den midten af 1990erne er gået fra at være et område i til-
bagegang til at være et dynamisk storbyområde med nu over 
2 mio. indbyggere og en motor for vækst og udvikling i hele 
Danmark.  
Internationalt er der hård konkurrence mellem storbyområ-
der, og derfor skal der ses på, hvordan fingerplanen kan 
biddrage til at styrke hovedstadsområdets konkurrenceevne 
og fremme vækst og udvikling til gavn for hele landet.  

 
Hvad skal ændres?  
De 34 hovedstadskommuner inviteres nu til at komme med forslag til 
grundlæggende ændringer af Fingerplanens spor 2 og til Landsplandirek-
tivet for detailhandel i hovedstadsområdet, der fastlægger rammerne for 
detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet. På denne baggrund vil fin-
gerplanrevisionens spor 2 bl.a. adressere følgende spørgsmål:  
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- Hvordan skabes plads til befolkningsvækst?  
Frem mod 2030 forventes befolkningen at vokse med ca. 200.000 
personer og behovet for boliger at stige med 80-100.000. På den-
ne baggrund ses på, hvilke konsekvenser dette bør have for den 
fysiske planlægning. 
 

- Hvordan skabes attraktive lokaliteter til fremtidens erhverv?  
I de seneste årtier har hovedstadsområdets ændret sig fra en indu-
stri- og havneby til en vidensmetropol præget af globalt aggerende 
virksomheder på bl.a. life science, clean tech og det maritime om-
råde. På denne baggrund ses på, hvordan Fingerplanen kan under-
støtte at nationale og internationale virksomheders efterspørgsel 
efter moderne erhvervslokaliteter. 
 

- Hvordan understøttes en konkurrencedygtig detailhandel?  

Den teknologiske udvikling, e-handel, automatisering af dagligva-
rehandlen mv. betyder, at detailhandlen er under hastig foran-
dring. Den igangværende modernisering af planlovens detailhan-
delsregler skal ses i lyset af disse forandringer og et ønske om at 
styrke konkurrencen og sænke priserne i detailhandlen. På denne 
baggrund ses på, hvordan nye detailhandelsregler skal udmøntes i 
hovedstadsområdet. 
 

- Hvordan understøttes effektiv og smart mobilitet i hovedstaden? 
Det er afgørende for hovedstadsområdets vækstmuligheder, at der 
er en veludbygget infrastruktur, der kan sikre effektiv og bære-
dygtig transport af personer og varer. På denne baggrund skal der 
bl.a. ses på, hvordan Fingerplanens stationsnærhedsprincip skal 
udformes i fremtiden.  
 

- Hvordan sikres et fortsat attraktivt hovedstadsområde?  

I internationale ranglister placeres hovedstadsområdet i reglen 
højt ift. bylivskvaliteter (”liveability”), bl.a. pga. god adgang til 
grønne og rekreative områder og aktiviteter. På denne baggrund 
skal der bl.a. ses på, hvordan de grønne kilers rekreative værdi 
kan fastholdes og højnes. 
  

På baggrund af kommunernes forslag, nye analyser mv. drøftes bl.a. 
ovenstående spørgsmål med kommuner, interessenter og eksperter. Ar-
bejdet ventes afsluttet i 2018 med en grundlæggende modernisering af 
Fingerplanen og Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområ-
det. 
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Kort over fingerplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk 

 


