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Bilag 11                                                                                             Tune d.22. januar 2017 

Møde i Erhvervsministeriet den 11. januar 2018 kl.11.00-12.00  

Deltagere.:  

Erhvervsministeriet: Kontorchef Anders Thusgaard og Philip 

Erhvervsstyrelsen: Christina Berlin Hovmand og Karin Jensen  

Tune Lokalråd: Sven Edelmann, Flemming Sander og Anne Kaas Andersen 

Erhvervsministeriet: ER 

Tune: TL 

Mål for mødet. 

1. Brev fra Erhvervsministeriet til Greve Kommune af 15. september 2017 trækkes 

tilbage. 

2. Brev fra Erhvervsministeren Brian Mikkelsen til Greves borgmester Pernille 

Bechmann, udateret trækkes tilbage. 

3. Vi ønsker at få igangsat arbejdet med en ny støjkonsekvenszone, der ikke lægger 

begrænsninger for Tune, med Tuneborgere som deltagere. 

Dagsorden. 

1. Præsentation af deltagere. 

2. Vi er Tune Lokalråd valgt af borgerne i Tune 

3. Vore medlemmer og vore borgere er bekendt med, at vi er i Erhvervsministeriet i 

dag, og venter en tilbagemelding. 

4. Vi er ikke en del af ”Stop Støjen” - TL informerede 

5. Udlevering af Tune Posten, - den blev modtaget positivt og informativt for mødet 

 

6. Hvem af jer har nogensinde været i Tune?  

Kun 1 har været i Tune 

7. Kender i Københavns lufthavns ansøgning til udvidelse af flyvninger?  

Dette blev bekræftet af ER. Vi hæftede os ved en ændring af sidste Fingerplan, 

men vi har ikke lavet om på støjzonerne. 

8. Vi borgere er kørt over af såvel Greve Kommune som Erhvervsministreret.  

a. Ingen borgere i Tune vidste, eller kendte til, at der var en Fingerplan og 

konsekvenser og begrænsninger.  

b. Fra vort samarbejde med Greve Kommune var de også meget ubekendt med 

Fingerplanen ved Borgmester Pernille Beckmanns Visioner for Tune primo 2016 

Ved et stormøde i Tune Hallen, efterår 2016 ønskede vi et plejehjem-

plejecenter-ældreboliger i modsætning til Borgmester Pernille Beckmann der 

ikke ville ikke bygge i Tune, men i Hundige. Her blev der INTET nævnt om en 

Fingerplan. Denne holdning til byggeriet er senere ændret 

c. Vi er nu i en situation hvor alle vore borgere har fået begrænset deres frihed og 

muligheder. 

Stor utilfredshed med støjzoner og Fingerplanen. Fingerplanen har været her i 

30 år, er pga. plejehjemssagen kommet op igen.  

Kommunen skriver til Erhvervsstyrelsen d. 2. august 2017, her svarer Karin 
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Jensen i brev dateret d. 15. september 2017 men henviser til § 31. 

Kommunens planramme, det går Erhvervsstyrelsen ikke ind og ændrer. 

Fingerplanen er et landsplansdirektiv § 29. Erhvervsstyrelsen ville have taget 

kontakt til Greve Kommune 

d. Det betyder at vi er meget tæt på en krænkelse af grundlovens § 73, den private 

ejendomsret.  

Vore ejendomsmæglere forventer en faldende ejendomsværdi. 

e. Vi er også meget tæt på at bede vore advokater vurdere konsekvenserne. 

f. Tune lokalråd ønsker ikke konflikter, men løsninger, men er ikke nervøse for 

konflikter. 

g. TL har samlet tilgængelige dokumenter siden december 2016, og er klar til at gå 

i TV2 eller dagspressen, men besluttede at tale med Erhvervsministeren først. 

h. Vi ser en Skrydstrup situation. 

  

9. Greve Kommune har svigtet, ved besvarelser til Roskilde Kommune og ved 

besvarelse på oplæg til ny Fingerplan, ingen reaktion på støjzoners betydning for 

Tune 

 

10. Vi ser at Erhvervsministreret, har svigtet, ingen information til borgerne i Tune 

(Greve Kommune). Ingen kendte Fingerplan for 2013 og tidligere. 

a. I Fingerplanen sætter man Lufthavn over mennesker. 

b. Der udsendes en Fingerplan 19. juni 2016 med virkning fra 26. juni 2016. 

Planen underskrives af Brian Mikkelsen planen gælder kun i Landzone.  

Bemærk § 33 

c. På spørgsmål fra Greve Kommune meddeler Karin Jensen fra Erhvervs-

styrelsen, at Fingerplanen også gælder i Byzone. § 31 gælder Byzone- § 33 

gælder Landzone. 

d. Roskilde lufthavn 

Erhvervsstyrelsen har en dialog med Greve Kommune det kunne måske være 

tydeligere, at vi har respekteret § 31 § 15A er et støjfølsom område. 

Løsningsspor 2 ligger et niveau over planloven. 

TL ønsker at vide, om det ikke er ministerens underskrift der er gældende? 

 

11. En sådan alvorlig udmelding kan ikke ske på denne måde. 

a. Borgere 

b. Foreninger 

c. Forretninger 

d. Kommunen 

 

12. Herudover er det med undren at man bruger en gammel Fingerplan fra 2013 og 

tidligere? Når der findes nye målinger fra Delta fra 29. november 2016 

 

13. Skal der findes løsninger kan det kun ske i samarbejde med de mennesker planen 

rammer ” Borgerne i Tune” 

Hvorfor kan man ikke placere plejehjem uden for støjzone, iflg. den nye skitse er 

den placeret ved Borgerhuset. 
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Mange ældre er visiteret gennem kommunen til Motionscentret CBL, hvor der er 

mange holdaktiviteter for dem. Med den nye placering kommer vi i et område med 

Fredskov, og det er ikke hensigtsmæssigt.  

Hvordan har I målt Fingerplanen fra 2013+2017? 

Afgrænsningen at støjzoner i forbindelse med anlægsloven af 1973, støjzonerne er 

ikke ændret. Vi viderefører indtil et nyt grundlag. Det er ikke nødvendigt at alt skal 

ændres, når Lufthavnen søger, gør vi det selvfølgelig. 

Den er ikke uaktuelt for Lufthavnen, er der behov for en genberegning? 

Roskilde Kommune kender til støjberegningen efter den nye Delta rapport. Det er 

for borgerne vi laver støjzoner Der er fokus på lufthavnens udvidelse, med en 

revideret støjzone 

 

Der vil komme flere flyvninger, men mindre støj. Tune Lokalråd kan ikke helt få det 

til at passe sammen. Det er selvfølgelig vigtigt man skal tage hensyn til erhvervs-

virksomheden, men hvor er hensynet til borgerne. 

Er der behov for ændringer der har ligget fast, vi overvejer disse ting der skal være 

sikre rammer, men det skal ikke være på borgernes bekostning. 

Vi betragter det ikke som et hierarki, men skal sikres før vi kan lempe vilkårene. 

 

14. Hvordan har i tænkt at rette jeres fejl? 

Erhvervsstyrelsen er i dialog med Greve Kommune, løsningen beror på 

støjkonsekvensområderne. Vi skal have et overblik over Lufthavnenes behov. Vi 

har nedsat en styregruppe med en MEGET bedre viden nu, efter TL´s besøg. 

Spor 1 kræver lidt mere tid pga. støjzonerne 

Greve Kommune har spillet ind med spor 2, genberegning med Roskilde Kommune, 

ønsker også at udbygge byen i det omfang det kan lade sig gøre. Er det sandsynligt 

at de skal bruge hele området. 

TL ønsker at vide, hvad vi kan forvente af tidsplan? 

Det er vanskeligt, men alternativt kan I henvende jer til Erhvervsstyrelsen i foråret, 

men også gerne direkte til mig oplyser Christine 

Der tages for meget hensyn til Lufthavnen, kontra alle de Tuneborgere, der ønsker 

plejehjem/ældreboliger i Tune. De har deres netværk i Tune, det kan ikke være 

rigtigt at de skal flytte 10 km væk, når de får behov for en bolig der passer til deres 

behov. 

Erhvervsministeriet mener det er svært hvis området ligger et støjbelastet sted, så 

er der ikke mulighed for at udbygge. Vi skal også se på infrastrukturen, Lufthavnen 

skal være der.  

 

Mange borgere bor i støjbelastede områder, men loven siger man ikke må bygge 

nyt, men jeg forstår hvad i mener. Det er frustrerende at en streg på et kort skal 

afgøre det. Rigtig fint at TL fremlagde sagen, set fra et bredere synspunkt. 

 

TL foreslog at et godt råd ville være, at der blev oprettet en kontakt til en 

borgergruppe 

Erhvervsstyrelsen oplyser at det er Greve Kommune der er ansigtet udadtil. 

TL oplyser at der er bygget meget i den gamle bydel i Tune selvom det ligger i et 
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støjfølsomt område, mens Fingerplanen har eksisteret, og her siger kommunen at 

det er Erhvervsministeriets fejl? 

Erhvervsstyrelsen mener ikke at kommunen har samme fortolkning af paragraffer 

som vi har. 

Erhvervsministeriet syntes det er mærkeligt, at hele reguleringen ikke skulle gælde 

byzone. Vi skal først have en dialog med Lufthavnen omkring støjmålingen, 

dernæst skal vi se Deltas forudsætning, så vi kan regne ud hvor meget den vil 

støje, men genberegningen er måske ikke retvisende. 

Christina Berlin Hovmand vil komme til Tune, og fortælle om Fingerplanen mm. 

Tune lokalråd gjorde opmærksom på at vi først stopper vort arbejde når vi har 

vundet sagen.  

 

Opnåede vi vores mål for mødet? 

Det var 4 meget positive, lyttende og opmærksomme personer vi mødte, Som 

udgangspunkt tror vi der bliver taget hånd om nogle ting, og vi tror også, at de 

forstod vores uvilje mod, at Lufthavnen kommer i første række.  

 

Referent:TL 


