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Orientering i henhold til artikel 10 i protokollen og 3 i Espoo
konventionen vedr. etablering af Lynetteholm i Københavns
Havn
Hermed høring af afgrænsningsudtalelse til miljøkonsekvensrapport
for Lynetteholm i Københavns Havn.
Lynetteholmen planlægges som en 2,8 km2 stor ny ø i den nordlige
del af Københavns Havn.
I forbindelse med de første indledende høringer om etablering af den
nye ø (efteråret 2019), tilkendegav Sverige, at man gerne ville holdes
opdaterede på projektets fremdrift. Ved den første høring indkom der
bemærkninger fra Sjöfartsverket, Havs- och vattenmyndigheten
(HaV), Trafikverket, SMHI, Länsstyrelsen Skåne, Sveriges Geologiska
Undersökningar samt Malmö Stad.
Der foreligger nu et såkaldt afgrænsningsnotat, der beskriver myndighedernes forventning til miljøkonsekvensrapportens indhold for så vidt
angår afgrænsningens af øen, de miljømæssige forhold omkring opfyld og de trafikale forhold.
Afgrænsningsudtalelsen behandler de centrale miljømæssige temaer, i
forbindelse med etablering af øen. Det drejer sig navnlig om strømforhold, sedimenttransport og vandkvaliteten i Øresund, samt af mere
intern dansk interesse trafik og miljøforhold på Amager.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udarbejdelse af
miljøkonsekvensrapporten. Selve miljøkonsekvensrapporten vil
komme i 8 ugers offentlig høring november-januar 2020/21. Her vil
Sverige igen blive orienteret i henhold til ESPOO konventionen. Materialet vil foreligge på dansk.
Nærværende afgrænsningsudtalelse er i høring hos de danske myndigheder og i ESPOO-høring i perioden 16-30 juli 2020.
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Anlægget forventes vedtaget ved anlægslov af det danske Folketing i
løbet af foråret 2021. Loven vil indeholde de miljømæssige vilkår, der
viser sig nødvendige som konsekvens af miljøkonsekvensrapporten.
Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt borgermøder i forbindelse med høring af miljøkonsekvensrapporten.
Hvis Sverige har bemærkninger til miljøvurderingen af de grænseoverskridende påvirkninger af projektet, udover hvad der er beskrevet
i afgrænsningsnotatet, skal bemærkninger være Miljøstyrelsen i
hænde senest den 6. august 2020. Henvendelser skal sendes til
Espoo@mst.dk med angivelse af journalnummer: 2019 - 6413.
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