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Etablering av ön Lynetteholm utanför Köpenhamns hamn 

Danmark planerar att etablera en ny ö, Lynetteholm, utanför Köpenhamn. Svenska myndigheter, 

intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan 1 december – 19 februari 2021 möjlighet att lämna 

synpunkter på framtagen miljökonsekvensbeskrivning. 
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Bakgrund 

Den dåvarande danska regeringen och Köpenhamns stad nådde den 5 oktober 2018 ett principavtal 

om inrättandet av Lynetteholmen. 

Avtalet nämner fyra mål med projektet: 

• Klimatskydd, Lynetteholmen kommer vara en väsentlig del av Köpenhamns klimatskydd 

• Skyddsåtgärd för Köpenhamn mot nordliga stormvågor 

• Område för vidare stadsutveckling 

• Behov för deponering av överskottsmark för Köpenhamns utmaning med plats för deponering av 

ren och förorenad jord 

Projektet avser en etablering av Lynetteholmen som är en planerad ö om cirka 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 miljöbedömas i 

oberoende processer. 

Ansvarig för projektet är det offentligt ägda utvecklingsföretaget By & Havn I/S. 

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning 2021 

Danmark översände miljökonsekvensbeskrivningen och gav svenska myndigheter, organisationer och 

allmänheten möjlighet att kommentera på denna mellan 1 december och 19 februari 2021. 

Kompletterande samråd  
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Den 31 mars 2021 översände de danska myndigheterna ett kompletterande material som beskriver 

projektets påverkan på vattenplan, havsstrategi och kumulativa effekter, för samråd med Sverige. 

Samrådet pågick mellan den 31 mars och 2 maj 2021. Nu har svenska myndigheter yttrat sig och 

Naturvårdsverket översänt ett gemensamt svar på det föreslagna kompletterande underlaget för 

etableringen av ön Lynetteholm.  

Svar till Danmark på det kompletterande samrådet 2021-05-05 

• Naturvårdsverkets svar (pdf 103 kB) 

• Statens Geotekniska institut, yttrande (pdf 218 kB) 

• Havs- och Vattenmyndigheten (pdf 434 kB) 

• Länsstyrelsen Skåne (pdf 192 kB) 

• SMHI (pdf 494 kB) 

• Vattenmyndigheten Södra Östersjön, yttrande (pdf 167 kB) 

Samrådsunderlag  

• Kompletterande underlag (danska) (7 MB) 

Svar från Danmark 

Trafikstyrelsen i Danmark har genom Miljöstyrelsen svarat de svenska myndigheter och 

organisationer som yttrat sig gällande miljökonsekvensbeskrivning av den planerade ön Lynetteholm. 

Tillsammans med svaren har även de som yttrat sig blivit inbjudna till ett fortsatt samrådsmöte. 

Nedan är verksamhetsutvecklaren By og Havns bemötande: 

• By og Havns bemötande (pdf 125 kB) 

Inkomna yttranden 

• Statens Geotekniska institut, yttrande (pdf 4 MB) 

• Malmö Stad, yttrande (pdf 134 kB) 

• Länsstyrelsen Skåne (pdf 281 kB) 

• Vattenmyndigheten Södra Östersjön, yttrande (pdf 270 kB) 

Kompletterande material från Miljöstyrelsen i Danmark 

Miljöstyrelsen i Danmark har översänt kompletterande material med ett tema-tillägg för framtagen 

miljökonsekvensbeskrivning. 

• Konsultationsbrev (pdf 192 kB) 

• Rapport (pdf 13 MB) 

• MKB-tillägg (pdf 8 MB) 

Då underlaget är stort finns det att ladda ned via länken nedan: 

• Lynetteholm (extern webbplats) 



Samrådsunderlag 

• Remiss i Sverige (pdf 94 kB) 

• Konsultationsbrev (pdf 196 kB) 

Tidigare samrådsunderlag 

• Remiss i Sverige (pdf 80 kB) 

• Underrättelse från Danmark, på danska (pdf 125 kB) 

• Samrådsunderlag på danska (pdf 13 MB) 

Underrättelse från Danmark 2020 

Danmark inkom med ytterligare information om projektet. Svenska myndigheter, organisationer och 

allmänheten gavs mellan den 13 juli och den 4 augusti 2020 möjlighet att lämna synpunkter på vad 

som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Underrättelse från Danmark 2019 

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten gavs i slutet av 2019 möjlighet att lämna 

synpunkter om projektet kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om 

Sverige ville delta i samrådsprocess för en gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivning och 

lämna synpunkter på vad som bör ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. Efter genomgång av inkomna 

yttrande meddelade Sverige Danmark om att Sverige önskar delta i kommande samrådsprocess. 

Inkomna yttranden 

• Sjöfartsverket (pdf 133 kb) 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) (pdf 88 kB) 

• Trafikverket (pdf 241 kB) 

• SMHI (pdf 448 kB) 

• Länsstyrelsen Skåne (pdf 200 kB) 

• Malmö stad (pdf 105 kB) 

Samrådsunderlag 

• Remiss i Sverige (pdf 160 kB) 

• Underrättelse från Danmark,på danska (pdf 312 kB) 

• Idéupplägg Lynetteholm, by&Havn, på danska (pdf 8 MB) 

• Planlagd miljöundersökning Ramboll, på danska (pdf 260 kB) 

Kontakt 

Frågor om detta samråd besvaras av Richard Kristoffersson 

E-post: richard.kristoffersson@naturvardsverket.se 



Svar till Danmark på det kompletterande samrådet 2021-05-05 

·       Naturvårdsverkets svar 

·       Statens Geotekniska institut, yttrande 

·       Havs- och Vattenmyndigheten 

·       Länsstyrelsen Skåne  

·       SMHI 

·       Vattenmyndigheten Södra Östersjön, yttrande [KR1]  

 

 [KR1]Länk 1: Sveriges svar till Danmark… 

Länk 2: 5.0-2012-0880 Lynetteholm 

Länk 3: 02-3323-19b 

Länk 4: Yttrande kompletterande material 

Länk 5: 02 – Remissvar NV… 

Länk 6: 210505 Lynetteholm 

Bra att veta 

Naturvårdsverket publicerar som regel remissvar i Esboärenden på vår webbplats. Om du som 

privatperson vill att ditt svar och ditt namn ska publiceras så ber vi dig att tydligt ange det. I annat fall 

publicerar vi inte det. 

• Om Esbokonventionen 

• Om hantering av personuppgifter 

Sidan senast uppdaterad: 6 maj 2021Sidansvarig: Richard Kristoffersson 

 

 


