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Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen) samt det tillhörande protokollet (SEA) gällande 
anläggning av ny ö utanför Köpenhamn. 
 
Ni bjuds härmed möjlighet att lämna synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen för Danmarks planer att etablera en ny ö utanför 
Köpenhamn, Lynetteholm, med avseende på etableringens konsekvenser och 
miljöpåverkan på Sveriges territorium. 
 
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 25 januari 
2021 för att lämna ett gemensamt svar Miljöstyrelsen i Danmark den 29 
januari 2021. 
 
Bakgrund 
Danmark underrättade Sverige om planerna för etablering av en ny ö, 
Lynetteholm, utanför Köpenhamn i oktober 2019. Vidare deltog Sverige i 
avgränsningssamråd som meddelades från Danmark i juli tidigare i år gällande 
samma projekt. Sverige meddelade då önskemålet att fortsatt delta i 
miljöbedömningen och vidare ges möjligheten att kommentera på 
miljökonsekvensbeskrivningen.   
Lynetteholm planeras att etableras som en halvö genom jordutfyllnad och 
kommer på lång sikt tillsammans med en hamn mellan Lynetteholm och 
Nordhavn samt en sluss eller liknande mellan Själland och Amager i söder 
att fungera som skydd för en del av Köpenhamn mot havsnivåhöjning samt 
eventuella stormfloder. Vid jordutfyllnad av Lynetteholm ska ren samt 
förorenad mark lämplig för rening användas, och för att etablera en del av 
kustlandskapet ska ren jord användas. Delar av den gyttja som i dag täcker 
havsbotten kommer att behöva tas bort och ersättas av marin sand. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar de eventuella 
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gränsöverskridande konsekvenserna i kapitel 32. Vidare beskrivs möjliga 
gränsöverskridande effekter på nuvarande förhållanden av 
genomfartsströmmar (kapitel 10 i miljökonsekvensrapporten) med möjliga 
effekter genom sundet, på klimatet (kapitel 14 i 
miljökonsekvensrapporten), med bidrag till klimatförändringar, samt på 
landskapet (kapitel 24 i miljökonsekvensrapporten), gällande projektets 
synlighet från svensk kust. Påverkan bedöms vara obetydlig för 
vattenflödet genom Sundet, måttlig för klimatet och liten för landskap sett 
från den svenska kusten. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning samt övrig dokumentation går inte på grund 
av storlek att bifogas men finns att hämtas via denna länk: 
tbst.dk/da/lynetteholm  

Samråd med andra länder 
Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten erbjuds nu möjlighet att 
lämna synpunkter till Danmark gällande den planerade etableringen av 
Lynetteholm som kan förorsaka miljöpåverkan på Sveriges territorium. 
 
Naturvårdsverket samordnar dessa svar från Sverige. Synpunkterna inriktas 
lämpligen på det föreslagna projektets eventuella gränsöverskridande påverkan 
och åtgärder för att reducera eller eliminera denna påverkan. 
 
Synpunkter lämnas till Naturvårdsverket genom att skickas till 
registrator@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-07113-19. 
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 25 januari 2021 
för att kunna svara Danmark senast den 29 januari 2021. 

Ytterligare information 
Materialet som offentliggjorts i Danmark finns att hämta och läsa här: 
tbst.dk/da/lynetteholm  
 

För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, 
Richard Kristoffersson, richard.kristoffersson@naturvardsverket.se 
eller tel: 010-698 17 69 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
För Naturvårdsverket 
 
 
 
 
Karolina Ardesjö Lundén 
Enhetschef 
   Richard Kristoffersson 
   Egon Enocksson  
   PoC Esbokonventionen 
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Sändlista 
Sjöfartsverket  
Havs- och vattenmyndigheten  
Trafikverket 
SMHI 
Länsstyrelsen Skåne 
Sveriges Geologiska Undersökningar 
Malmö Stad 
Vattendelegationen i Södra Östersjön 
Jordbruksverket 
SGI  
Havsmiljöinstitutet 
World Maritime University 
 
Kopia 
Miljödepartementet, Emma Sjöberg 
 


