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Ärendenummer 

NV-08991-21 

sändlista 

Underrättelse från Danmark om påbörjad strategisk miljöbedömning av 

plan för stadsutveckling i Köpenhamns Östra hamn (Lynetteholm) med 

tillhörande infrastruktur 

Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige i enlighet med protokollet om 

strategiska miljöbedömningar till konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen) om en påbörjad planering av stadsutveckling i Köpenhamns 

Östra hamn (Lynetteholm) och en strategisk miljöbedömning 

(avgränsningssamråd). 

Av underrättelsen framgår att planen för stadsutveckling inte krävs enligt 

lagstiftningen och någon strategisk miljöbedömning därför inte är obligatorisk. 

Det har dock beslutats att planen och en strategisk miljöbedömning ska tas fram 

såsom om detta omfattades av lagstiftningen. 

Miljöstyrelsen anser att det inte kan avfärdas att genomförandet av planen kan 

medföra betydande gränsöverskridande miljöpåverkan och har därför underrättat 

Sverige.  

Av underlaget framgår att planen inte omfattar anläggandet av Lynetteholm då 

beslut om denna anläggning redan tagits i Folketinget den 4 juni 2021 (Se 

Esboärende NV-07113-19). Planen omfattar heller inte den stormflodsport som 

ingår i tidigare överenskommelse om Köpenhamns stormflodsplan från 2017 och 

inte heller den möjliga flytten av avloppsreningsverket Lynetten som har 

diskuterats i samband med etableringen av Lynetteholm. Däremot kommer båda 

dessa projekt att ingå i den strategiska miljöbedömningen och i bedömningen av 

planens kumulativa effekter. 

 

Samråd enligt Esbokonventionen och dess protokoll 

Enligt protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, ska ett 

land (upphovspart) som avser att genomföra en plan eller ett program som kan 

antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön eller hälsan i 

ett annat land (utsatt part) underrätta det berörda landet om detta och om den 

utsatta parten så önskar inleda samråd.   

Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig 

myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra 
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skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 

sammanhang. 

 

Möjlighet att lämna synpunkter på avgränsningsrapporten och kommande 

miljökonsekvensbeskrivning 

Svenska allmänheten, organisationer och myndigheter ges nu möjlighet att dels 

lämna synpunkter på om stadsutvecklingen i Östra hamnen i Köpenhamn, med 

de ytterligare projekt som avses omfattas av den strategiska miljöbedömningen, 

kan komma att påverka svenska intressen, dels vad som bör ingå i den 

kommande miljövärderingsrapporten. 

Naturvårdsverket efterfrågar eventuella synpunkter på förslaget senast den 10 

december 2021 för att kunna lämna ett samlat svar till danska myndigheter 

senast den 13 december 2021. 

Svar på detta underrättelsesamråd lämnas per e-post till 

registrator@naturvardsverket.se eller skriftligen till Naturvårdsverket, 10648 

Stockholm. Ange ärendenummer NV-08991-21 och Östra hamnen Köpenhamn. 

Information om denna underrättelse kommer även att finns på Naturvårdsverkets 

webbplats www.naturvardsverket.se/esbo  

För ytterligare frågor med anledning av denna underrättelse vänligen kontakta 

Naturvårdsverket, Egon Enocksson egon.enocksson@naturvardsverket.se eller 

på tel 010-698 11 91. 

---------------------- 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Christian Haglund 

Enhetschef 

  Egon Enocksson 

  Kontaktpunkt för Esbokonventionens protokoll 

Bilagor 

Underrättelse från Danmark, Miljöstyrelsen 22 november 2021 

Avgränsningsrapport, utkast. Transportministeriet, 2021 

Planen för stadsutveckling och infrastruktur till Östhamnen, Lynetteholm, 

Transportministeriet 

Sändlista 

Boverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geotekniska institut 

SMHI 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Malmö stad 
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