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    Sändlista 

Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen) gällande etablering av Lynetteholmen i Köpenhamns 
hamn. 
 
Miljö- och livsmedelsministeriet i Danmark har underrättat Sverige om en 
planerad etablering av ön Lynetteholmen i Köpenhamns kommun, med syfte att 
öka areal för stadsutvecklingen och klimatsäkring av Köpenhamn. 
 
Ni bereds tillfälle att lämna synpunkter på om den planerade utbyggnaden kan 
antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall 
bör delta i processen med att ta fram en miljökonsekvensrapport, och att lämna 
synpunkter på vad som i så fall bör ingå i denna rapport. 
 
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 8 november 2019 för 
att lämna ett gemensamt svar till Danmark. 

Sammanfattning av projektet 
Projektet avser en etablering av Lynetteholmen som är en planerad ö om ca 280 
hektar i Köpenhamns hamn. Ön kommer att etableras under ett antal år och 
inkluderar markåtervinning från byggande och större infrastrukturprojekt. 
Miljöbedömningen inkluderar endast anläggning och drift av Lynetteholm som 
en ny markåtervinning och landdepå, efterföljande stadsutveckling, infrastruktur 
och klimatskydd ingår inte i detta projekt men kommer senare att 
miljöbedömmas i oberoende processer. 
 
Ansvarig för projektet är det offentligt ägda utvecklingsföretaget By & Havn I/S. 
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Gränsöverskridande miljökonsekvenser 
Enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang, ska ett land inom vilket det planeras ett 
projekt som kan förorsaka betydande miljöpåverkan i ett annat land 
(upphovspart), underrätta det berörda landet (utsatt part) om detta och erbjuda 
det landet att delta i proceduren för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 
ansvarig myndighet att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de 
skyldigheter som följer av förordningens 24 §. 
 
Om Sverige begär att få delta i miljöbedömningen sänds den framtagna 
miljökonsekvensrapporten på samråd till Sverige i enlighet med 
Esbokonventionen. 

Möjlighet att lämna synpunkter 
Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet erbjuds nu möjlighet att 
lämna synpunkter på underrättelsen från Danmark gällande etablering av den 
nya ön Lynetteholm utanför Köpenhamn. 
 
Svaren bör fokusera på: 

• Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i 
miljökonsekvensvärderingen 

• Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra 
Sverige 

• Synpunkter på den kommande miljökonsekvensrapporten 
 
Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: 
registrator@naturvardsverker.se Ange ärendenummer NV-07113-19. 
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 8 november 2019 för 
att kunna svara Danmark senast den 13 november 2019. 
 
Ytterligare information 
För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Richard 
Kristoffersson richard.kristoffersson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 17 69 
 
________________________________ 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
För Naturvårdsverket 
 
 
 
Frida Rudsander 
Enhetschef 
   Richard Kristoffersson 
   Handläggare 
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Bilagor 

Underrättelse från Miljö- och Livsmedelsministeriet, Danmark 4 oktober -19 
Schemalagda miljöstudier, Ramböll 27 September -19  
Insamling av idéer och förslag till miljöbedömning av Lynetteholm, By & 
Havn 

 

Sändlista  

Trafikverket  
Transportstyrelsen 
Sjöfartsverket 
Havs- och vattenmyndigheten  
SGU 
SMHI 
Länsstyrelsen i Skåne län  
Malmö kommun  
Världsnaturfonden  
Naturskyddsföreningen 
 
För kännedom 
Miljödepartimentet 
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