
24. januar 2021

Klage over VVM-processen for Lynetteholmen

Undertegnede borger på Amager, hvor både selve Lynetteholmens anlæggelse, men især følgerne af 
de planlagte efterfølgende projekter, vil have stor effekt og påvirkning, vil hermed klage over hele 
VVM-processen for projekt Lynetteholm.

Den igangværende høring og de offentlige web-møder, som har været arrangeret, har alene haft 
fokus på selve anlæggelses-processen af et jorddepot. Endvidere har alle disse webmøder alene 
været gennemført med repræsentation fra bygherren og ikke gennemført med for-imod 
repræsentanter. Derfor har det været en meget styret og ensidig høringsproces.

Selvom der i såvel ansøgningen fra By & Havn og i VVM-redegørelsen indledningsvist anføres 4 
hovedformål med Lynetteholmen, er det ikke disse formål som drøftes i høringen, og de mange 
gange der er stillet spørgsmål i høringsforløbet hertil, afviser B&H at svare på dette, da de alene vil 
forholde sig til anlæggelsen af ”jorddepotet”.

Der foregår således ikke nogen offentlig drøftelse af det samlede projekt, som også er beskrevet i 
principaftalen for Lynetteholmen. Reelt afvises en sådan debat. Der mangler således en debat om  
behovet for nye boliger, finansiering af Østlig Ringvej og behovet herfor samt metroanlæggelse. 
Hertil kommer en formentlig flytning af renseanlægget Lynetten – alt sammen en del at det, som det
samlede projekt Lynetteholm egentlig handler om.

Dette er endvidere i strid med VVM-cirkulæret, som konkret forholder sig til denne ”salami-
slicing” og som også Natur- og Fødevareklagenævnet tidligere har forholdt sig til. Nemlig at man 
ikke må opdele et større sammenhængende projekt i mindre dele hver for sig. Det fremgår således 
konkret, at projekter som hænger sammen og gennemføres i rækkefølge skal VVM-vurderes som et 
sammenhængende projekt.

Om de 4 formål i ansøgningen fra B&H er disse ikke vurderet i VVM-processen:

1. Fremtidig klima- og stormflodssikring af København
2. Etablering af areal til fremtidig byudvikling 
3. Nyttiggørelse af overskudsjord 
4. Udbygning af og bidrag til infrastruktur 

Ad 1) 
Det fremgår således, at selve stormflodsikringen først skal etableres senere (efter 2035) og indgår 
ikke i etableringen af Lynetteholmen: ”det indgår ikke som en del af det konkrete projekt at etablere
docporten. Inden der kan etableres docporte i såvel nord som syd, skal de miljømæssige 
konsekvenser for bl.a. vandmiljøet i havnen undersøges. Den opgave ligger uden for dette projekts 
rammer.” (side 99)
”Lynetteholm indgår som en del af stormflodssikringen af København, men udgør ikke den samlede
løsning. Der forudsættes derfor ikke andre klimasikringsprojekter gennemført af hensyn til 
Lynetteholm”. (side 100). 



VVM-rapporten konstaterer, at ”Hvis Lynetteholm ikke etableres, skal der gennemføres en sikring 
af det nordlige København mellem Nordhavn og Refshaleøen på anden vis, f.eks. i form af et dige, 
der indgår som tiltag i Københavns Kommune stormflodsplan fra 2017.”  (side 93)

I VVM-rapporten afvises at undersøge dette nærmere, fordi ”Lynetteholm (tjener) ikke alene det 
formål at fungere som stormflodssikring, og derfor har By & Havn fravalgt at undersøge projektet 
som et dige eller en stormflodsbarriere.” (side 99)

Denne argumentation må afvises. En VVM skal forholde sig til alternative løsninger hvad angår 
formålet med projektet. 

Københavns kommune har faktisk i 2017 fremlagt en stormflodsplan og heri indgår et 
løsningsforslag fra COWI. Den kan sikre hele byen bedre og koster 2-3 milliarder kroner. Også 
andre forslag har været fremlagt.

Lynetteholmen kan således ikke argumenteres som et ”fremtidig klima- og stormflodssikring af 
København”, men blot som et nyt landområde, hvortil en stormflodsikring kan kobles på senere, på 
samme måde som det kan gøres uden Lynetteholmen – og dermed er Lynetteholmen heller ikke 
nødvendig eller en forudsætning for en klima- og stormflodssikring.

Det er derfor en eklatant mangel i VVM-rapporten, at der ikke er set på alternative muligheder for 
at stormflodsikre København, og dette skal udarbejdes, inden der kan træffes beslutning om en 
anlægslov for Lynetteholmen.

Ad 2)
I ansøgningen skriver By & Havn, at ”Etableringen af Lynetteholm vil skabe areal til fortsat 
byudvikling af København og herved mindske presset på den eksisterende by i forhold til 
befolkningsudvikling, prisstigninger og fortætning. De seneste 10 år er befolkningen i København 
vokset med ca. 100.000 nye københavnere, og ifølge Københavns befolkningsprognose forventes 
folketallet fortsat at stige i de kommende år.” 

Der foreligger ingen steder nogen analyser, der belyser, om der i perioden fra 2035-2070, hvor 
boligbyggeriet skal foregå på Lynetteholmen, rent faktisk er behov for de planlagte 30.000 boliger 
og dermed Lynetteholmen. En historisk befolkningsvækst kan ikke uden videre benyttes til at 
forudsige boligbehovet om 15 år og frem. 

Jeg er endvidere bekendt med et bagvedliggende notat, som tilsyneladende forudsætter, at 
befolkningsvæksten fra 2035 i hovedstadsområdets 34 kommuner, alene forudsættes at ske inden 
for Københavns kommunegrænse, mens der ikke sker nogen som helst befolkningsvækst i nogen af 
de andre 33 kommuner. Dette er selvklart dybt useriøst.

Da argumentet om boligbehovet udgør et væsentligt argument for ”jorddepotet” bør en beslutning 
om anlæggelsen som minimum være med afsæt i en reel analyse, som ser på hele 
befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet. Endvidere taler den store usikkerhed om boligbehovet
inden for Københavns kommune i 2035 til 2070 for, at hvis der skal bruges deponeret jord hertil, så 
bør det ske i små etaper, frem for at starte med en afskærmning som favner hele området. 

Ad 3)

VVM-rapporten forholder sig overhovedet ikke til spørgsmålet om, hvor meget overskudsjord, der 



kan forventes at være behov for at deponere de næste 30 år – man anslår bare, at det nok fortsætter 
på hidtidigt niveau, og dermed kan man over 30 år samle jord nok til at etablere Lynetteholmen 
(side 43-44).
Det vurderes ikke, hvor stor byggeaktivitet der kan forventes (fx er der ikke meget yderligere 
metrobyggeri i støbeskeen og store dele af de ledige arealer i København er nu bebygget (hvilket jo 
også er argumentet for Lynetteholmen). Sandsynligheden for, at der er langt mindre deponeringsjord
er derfor nærliggende, og det burde VVM-rapporten se nærmere på. 

Nu starter man med at indkredse området med de ulemper det medfører, og hvis det så viser sig, at 
der er langt mindre deponeringsjord til rådighed, vil det medføre, at man henter jord ind langt borte 
fra. Det scenarium er ikke belyst.

Det fremhæves, at Lynetteholmen (”giver dermed Københavns Kommune sikkerhed for at bygge- 
og anlægsprojekter i Storkøbenhavn kan komme af med såvel ren som forurenet overskudsjord til 
nyttiggørelse”. (side 36).
Endvidere, at ”Københavns Kommune har pligt til at anvise en bortskaffelsesmulighed for jord, der 
opgraves i kommunen” (side 44).
VVM-rapporten forholder sig ikke til det faktum, at den nye politiske affaldsaftale i juni 2020 
fratager kommunerne pligten og retten til at anvise deponering af jord. Københavns kommune står 
således slet ikke med det problem, som Lynetteholmen skal løse, ligesom affaldsaftalen gør det 
meget usikkert, om By & Havn overhovedet kan modtage så meget jord som hævdet, fordi 
affaldsjord underlægges fri konkurrence. 

Også økonomisk kan det betyde, at indtægterne for modtagelse af jord bliver mindre, fordi andre 
projekter som fx Holmene ved Hvidovre vil konkurrere om tilgængelig affaldsjord, hvorved 
anlæggelsen af Lynetteholmen til 2-3 mia. kr. ikke er selvfinansierende som forudsat.

I den 634 sider lange VVM indgår 6 (seks) linjer om alternativ deponering af jorden. 
Der kan bl.a. her henvises til den nævnte stormflodsplan, som påpeger, at der er mere behov for 
stormflodssikring af København fra syd med omfattende digebyggeri, hvor affaldsjord kan 
anvendes, end stormflodssikring fra nord som jorden til Lynetteholmen angives at skulle bruges til.
Den samme jord kan ikke bruges to gange, og dette er eksempel på, at VVM-rapporten er totalt 
blottet for seriøs vurdering af alternativ deponering og/eller nyttiggørelse af overskudsjord.

Det anføres endvidere i VVM-rapporten, at nyttiggørelsen af overskudsjord til Lynetteholmen vil 
”erstatte store mængder råstoffer i form af indpumpet marint sand (eller tilsvarende rene materialer 
fra råstofgrave)” som ellers skulle bruges til at etablere Lynetteholmen. (side 43)
Det er jo en underlig omvendt argumentation, da projektet ikke er ansøgt som et byggeprojekt, men 
alene om deponering af affaldsjord, som man så mener kan bruges til noget. Det er derfor 
misvisende at tale om, at overskudsjorden erstatter noget som helst.

Ad 4)

Det fremgår, at ”Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholm vil kunne bidrage til at finansiere 
overordnet kollektiv infrastruktur med henblik på metrobetjening af området og etableringen af 
Østlig Ringvej.” (side 36), hvilket vel kan anses som det egentlig formål med Lynetteholmen. At 
nye arealer kan sælges som byggejord, der kan finansiere ønskede infrastrukturprojekter. Det er 
således nærliggende at få den tanke, at Lynetteholmen derfor er dimensioneret og planlagt så stor, at
den kan skaffe så mange indtægter som muligt hertil – mere end det handler om behovet for 
deponering af overskudsjord, som man ellers ikke ved hvor man skal gøre af. 



Det fremgår ligeledes, at ”Infrastrukturprojekterne Østlig Ringvej og metro til Lynetteholm, 
byudviklingen og en eventuel fremtidig dokport mellem Lynetteholm og Nordhavn er på nuværende
tidspunkt ikke konkretiserede, og indgår ikke i denne miljøkonsekvensvurdering. De vil blive 
miljøvurderet på et senere tidspunkt som led i beslutningsprocessen for de respektive projekter.” 
(side 9).
Selvom det således konkret anføres, at et delformål med Lynetteholmen er kommende 
infrastrukturprojekter, indgår der ikke en samlet VVM inkl. disse infrastrukturprojekter, hvilket er i 
strid med VVM-direktivet, som anført tidligere. VVM-direktivet kræver en samlet miljøvurdering 
af projekter der er forbundet og følger efter hinanden. 
En høring (og anlægslov) bør derfor afvente, til det er muligt at se og vurdere de samlede 
konsekvenser af alle den nævnte delprojekter som er knyttet til Lynetteholmen.

Endvidere indeholder VVM-notatet heller ikke alle aspekter af selve anlæggelsen af 
Lynetteholm. Det gælder således dumpning/klapning af den opgravede gytje som skal klappes i 
Køge Bugt, samt opgravning af nyt sand ved Kriegers Flak, som skal erstatte den fjernede gytje. 
Der henvises i VVM-notatet til, at det behandles i selvstændige VVM-rapporter senere.
Dette er i ligeledes i strid med VVM-direktivet.

Jeg vil derfor opfordre Ombudsmanden til at erklære VVM-høringen for ugyldig og at der 
gennemføres en ny proces, hvor den samlede projektpakke som Lynetteholm indgår i, kommer til 
debat i offentligheden, fx ved en ny VVM-procedure, som omfatter alle elementer i det samlede 
projekt beskrevet i principaftalen.
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