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Kære Brian Mikkelsen

GreveSolrødErhvervs kommentarer til Spor 2 i Erhvervsstyrelsens revision af Fingerplanen
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens arbejde med udarbejdelse af Spor 2 i styrelsens revision af
Fingerplanen har GreveSolrødErhverv følgende enkelte bemærkninger.
Indledningsvis skal GreveSolrødErhverv henvise til Greve Kommunes brev til styrelsen af 24. maj 2017, hvori
Greve Kommune fremkommer med sit høringssvar til Fingerplan 2017, Spor 1. Det er GreveSolrødErhvervs
opfattelse, at de af kommunen anførte punkter i det hele vil være værdifulde bidrag til udviklingen i Greve
og Solrød kommuner, herunder med henblik på at gøre Greve og Solrød yderligere attraktive for
erhvervsdrivende og borgere samt turister og gæster i øvrigt.
Således skal GreveSolrødErhverv i det hele støtte op om det i Greve Kommunes høringssvar anførte.
GreveSolrødErhverv skal supplerende vedrørende kommunens enkelte punkter bemærke følgende:
1) Fremme af logistik og transport: GreveSolrødErhverv oplever en stigende interesse fra transportog logistikbranchen vedrørende arealer i Greve Kommune, herunder som følge af Greve Kommunes
beliggenhed ved syd-motorvejen. GreveSolrødErhverv vurderer imidlertid, at de områder, der
allerede nu er udviklet til eksempelvis at omfatte virksomhed med logistik og transport, ikke
frembyder tilstrækkelige muligheder for videre vækst i området.
GreveSolrødErhverv er således enig i Greve Kommunes forslag om at benytte de imellem
København-Ringsted-banen og motorvejen indeklemte arealer syd for Kildebrønde til yderligere
udvikling af erhvervsområder med særlig fokus på transport og logistik.
2) Stationsnærhed: GreveSolrødErhverv kan tiltræde, at der på den nye København-Ringsted-bane bør
etableres en station vest for Kildebrønde Industri med henblik på styrkelse af den offentlige
transport til både det dér liggende industriområde med mulighed for en heraf følgende bedre
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udnyttelse af de eksisterende erhvervsområder såvel som mulighed for udlæggelse af yderligere
arealer til både erhverv, men hovedsageligt til beboelse vest for Kildebrønde Industri, hvilket efter
GreveSolrødErhvervs opfattelse vil medføre en væsentlig styrkelse af erhvervslivets såvel som
kommunens interesser. GreveSolrødErhverv skal herom ligeledes henvise til Greve Kommunes brev
til styrelsen af 26. maj 2016.
3) Kystturisme: GreveSolrødErhverv kan tiltræde Greve Kommunes synspunkter om en lempeligere
fortolkning af reglerne for Kystkilen, således at der bliver mulighed for beboelse i husbåde i Greve
Marina (tidl. Hundige Havn), såvel som havnebad og strandcamping. Det er GreveSolrødErhvervs
opfattelse, at de nævnte tiltag vil være særdeles gavnlige for kommunens indbyggere, idet
ændringerne vil tilføre yderligere kultur til kommunens havneområder, såvel som for områdets
erhvervsliv, idet området i stigende omfang satser på turisme, herunder besøgende til
kommunernes strande, til områdets kulturhistorie så som det ny museum på Mosede Fort, samt til
kommunernes to charmerende havne, Greve Marina og Mosede Havn.
4) Transportkorridor: Af samme hensyn som anført under punkt 1 støtter GreveSolrødErhverv, at
transportkorridoren anlægges vest om Tune, idet en sådan placering vil frigøre stærkt tiltrængte
arealer til brug for udvikling af erhvervslivet i kommunen.
5) Den grønne kile: GreveSolrødErhverv støtter op om kommunens anmodning om overførelse af
mindre områder fra den grønne kile til byzone med henblik på bebyggelse til beboelse.
Skulle ovenstående bemærkninger give anledning til spørgsmål fra erhvervsministerens side, står
GreveSolrødErhverv naturligvis til ministerens disposition, ligesom GreveSolrødErhverv gerne deltager i
møde med ministeren, såfremt ministeren måtte finde dette formålstjenligt.
Med venlig hilsen
På vegne af GreveSolrødErhverv
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