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NATURVÅRDSVERKET 

Miljöskyddsenheten 

Att:: Ríchard Kristoffersson 

Virkesvägen 2, Stockholm 

 

 

Notifikation efter Espoo konventionens artikel 3 om igangsættelse af 

VVM proces for etablering af Lynetteholmen i Københavns Havn 

 

 

I overensstemmelse med Artikel 3 i ESPOO konventionen (Konventionen af 25. 

februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne) 

fremsender Miljøstyrelsen hermed anmeldelse om etablering af Lynetteholmen i 

og ved Københavns Havn. Anmeldelsen er sendt som led i udarbejdelsen af en 

miljøkonsekvensrapport efter gældende dansk lovgivning for projektet.  

 

Etablering af Lynetteholmen er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 1225 

25/10/2018) bilag 2, punkt 11 b, der omfatter anlæg til bortskaffelse af affald. 

Projektet er endvidere omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkning på 

miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt 

om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af 

visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne (BEK 450 08/05/2017).  

 

Der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet med henblik på 

opnåelse af myndighedernes tilladelse til projektet.  

 

Projektets baggrund og omfang samt forventede grænseoverskridende 

miljøpåvirkninger er beskrevet i ”Ideoplæg” med projektbeskrivelsen, der er 

vedlagt denne notifikation.  

 

 

En overordnet beskrivelse af projektet  

Den daværende danske regering og Københavns Kommune har den 5. oktober 

2018 indgået en principaftale om etablering af Lynetteholmen. 

 

I principaftalen nævnes 4 formål med projektet: 

 Klimasikring - Lynetteholm vil være et væsentligt element i klimasikringen af 

København og sikrer mod stormflod fra nord. 

 

 Areal til byudvikling - Lynetteholmen mindsker presset på eksisterende by i 

forhold til befolkningsudvikling, prisstigninger og fortætning.  

 

 Udbygning af og bidrag til infrastruktur - Indtægterne fra byudviklingen af 

Lynetteholm vil kunne bidrage til at finansiere overordnet kollektiv 
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infrastruktur med henblik på metrobetjening af området og etableringen af 

Østlig Ringvej. 

 Behov for deponering af jord - Lynetteholm etableres med overskudsjord og 

håndterer dermed Københavns Kommunes forestående udfordring med 

anvisning af plads til deponering af såvel ren som forurenet jord. 

 

Projektet omfatter etableringen af Lynetteholmen – en ca. 280 ha ø i og ved 

Københavns Havn. Øen vil blive etableret over en længere årrække. Projektet 

omfatter landindvinding ved afgrænsning af perimeteren og opfyldning med 

overskudsjord fra byggerier og større infrastrukturprojekter.  

 

Den efterfølgende byudvikling, infrastruktur og klimasikring på Lynetteholmen er 

ikke en del af dette projekt, men vil senere blive miljøvurderet i selvstændige 

processer. 

 

Projektets bygherre er det offentligt ejede udviklingsselskab By & Havn I/S.  

 

 

VVM-myndighed  

Projektet omfatter et område på søterritoriet i og ved Københavns Havn. For 

landindvindingen er Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen VVM-myndighed, mens 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for deponidelen af projektet.  

 

Projektet er i offentlig høring - ”indkaldelse af idéer og forslag”-  i Danmark i 

perioden 11. oktober 2019 til 8. november 2019, hvor borgerne, 

interesseorganisationer og berørte myndigheder inviteres til at give deres ideer og 

bemærkninger til projektet og/eller indholdet i miljøkonsekvensvurderingen, til 

brug for miljømyndighedernes afgrænsning af, hvilke miljøpåvirkninger der skal 

behandles i miljøkonsekvensrapporten.  

 

 

Anmodning om tilkendegivelse af Sveriges deltagelse i VVM-processen  

Idet vi refererer til Artikel 3 i Espoo-Konventionen, beder vi Dem venligst om at 

oplyse følgende:  

 

 Bekræfte modtagelsen af notifikationen  

 Oplyse om Sverige ønsker at deltage i VVM-processen for projektet  

 Beskrive evt. konkrete bemærkninger til projektet og dets mulige 

grænseoverskridende miljøpåvirkninger  

 

I bedes svare senest onsdag den 13. november 2019 

 

Høringssvar skal sendes til:  

Miljø-og Fødevareministeriet  

Miljøstyrelsen  

Tolderlundsvej 5 

5000 Odense 

Danmark  

 

Eller med e-mail til mst@mst.dk  
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Høringssvar bedes mærket med journalnummer: MST-533-00144 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Karin Pedersen 

Point of Contact  

Danmark 


