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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.
I oktober 2019 underrättades Sverige av Miljö- och livsmedelsministeriet i
Danmark om en planerad etablering av ön Lynetteholmen i Köpenhamns
kommun. Syftet med projektet är att öka areal för stadsutvecklingen och
klimatsäkring av Köpenhamn. Efter att Sverige meddelade en vilja om att delta i
samrådsprocessen om miljöbedömningen har Miljö- och livsmedelsministeriet
nu inkommit med ytterligare information om projektet. Underlaget behandlar de
centrala delarna av projektets miljöpåverkan vid etableringen ön. Dessa är främst
projektets påverkan på strömmar, sedimenttransport och vattenkvalité i Öresund.
Därutöver behandlas projektets påverkan på sjötrafiken och miljöpåverkan i
Amager.
Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på vad som bör ingå i kommande
miljökonsekvensbeskrivningen angående miljökonsekvenser i Sverige.
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 4 augusti 2020 för att
lämna ett gemensamt svar till Danmark den 6 augusti 2020.
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. Miljökonsekvensbeskrivningen för
projektet förväntas vara färdigställd 8 veckor efter att ett offentligt samråd i
slutet av 2020 eller början av 2021 genomförts. Sverige kommer då bli inbjuden
att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. Tillståndsprocessen
förväntas vara avslutad under våren 2021.
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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.
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 vad som bör
ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivningen angående miljökonsekvenser i
Sverige.
Svar på denna remiss lämnas per e-post till: registrator@naturvardsverker.se
Ange ärendenummer NV-07113-19. Naturvårdsverket önskar eventuella
synpunkter senast den 4 augusti 2020 för att kunna svara Danmark senast den 6
augusti 2020.
Ytterligare information
För frågor om denna remiss vänligen vänd er till Naturvårdsverket, Sara
Ottosson, sara.ottosson@naturvardsverket.se el. tel: 010-698 12 47
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För Naturvårdsverket
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Uwe Fortkamp
Tillförordnad enhetschef

Sara Ottosson
Handläggare
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Sändlista
Sjöfartsverket
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Trafikverket
SMHI
Länsstyrelsen i Skåne
Sveriges geologiska undersökning
Malmö stad.
För kännedom
Emma Sjöberg, Miljödepartementet
Bilagor
Underrättelse från Danmark
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