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    Sändlista 

Underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen) gällande utvinning av råmaterial på Kriegers Flak för 

konstruktion av Lynetteholms perimeter. 

 
Miljöministeriet i Danmark har underrättat Sverige om en planerad utvinning av 

råmaterial på Kriegers Flak för konstruktion av Lynetteholms perimeter.  

 

Ni bereds tillfälle att lämna synpunkter på om det planerade projektet 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 17 september 2021 för att 

lämna ett gemensamt svar till Danmark. 

Sammanfattning av projektet 

Verksamhetsutövaren, By & Havn i Köpenhamn har ansökt om tillstånd för 

utvinning av 4,5 miljoner m3 fyllnadssand till havs i ett område på Kriegers 

Flak. Det område där tillstånd för utvinning av råvaror söks anges som ett 

reservationsområde och reserverat för råvarutillförsel för bygg- och byggprojekt.  

Utvinningen av materialet ämnas användas för etablering av perimetern till den 

planerade ön Lynetteholm utanför Köpenhamn vilken gavs tillstånd den 4 juni 

2021. 

 

Ansökningsområdet är 4,8 km2, med 500 meters påverkanszon inkluderat blir 

området ca. 10,4 km2. Ansökningsområdet ligger ca. 5,5 km från Svensk 

Ekonomisk Zon vatten och ca. 33 km till närmaste svenska kust. Närmaste 

svenska Natura 2000-område är Sydvästskånes utsjövatten (SE0430187) som 

ligger ca. 8 km norr om utvinningsområdet. Utvinningen är planerad att 

genomföras mellan åren 2021-2023. 
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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 gällande det planerade 

projektet sänds den kommande miljökonsekvensbeskrivningen 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 det planerade 

projektet. 

 

Svaren bör fokusera på: 

• Om det finns behov av att Sverige fortsatt medverkar i 

miljökonsekvensbedömningen 

• Synpunkter angående miljökonsekvenser av projektet som kan beröra 

Sverige 

• Synpunkter på den kommande miljökonsekvensbeskrivningen 

 

Svar på denna underrättelse lämnas per e-post till: 

registrator@naturvardsverket.se Ange ärendenummer NV-06381-21 

Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter senast den 17 september 2021 

för att kunna svara Danmark senast den 20 september 2021. 

 

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 

 

 

 

Karolina Ardesjö-Lundén 

Enhetschef 

   Richard Kristoffersson 

   Point of Contact, Esbokonventionen 
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Bilagor 

Underrättelsebrev från Danmark 

Miljökonsekvensrapport 

Miljöundersökning 

Ansökan 

Bedömning av tillräcklighet av data 

 

Sändlista  

Trafikverket  

Sjöfartsverket 

Kustbevakningen 

Havs- och vattenmyndigheten  

SGU 

SMHI 

Jordbruksverket 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Malmö Stad 

Vellinge kommun  

 

 

För kännedom 

Emma Sjöberg, Miljödepartementet 
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