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Lynetteholmen

Jeg har modtaget dit brev af 24. januar 2021.
Jeg har forstået din henvendelse som en klage over indholdet i den VVM-rapport, By og Havn har udarbejdet for etablering af Lynetteholm. Bl.a. påpeger
du, at der ikke i rapporten er set på alternative muligheder for at stormflodssikre København, det nærmere behov for boliger eller omfanget af overskudsjord til deponering. Du er desuden utilfreds med høringsprocessen i sagen. Du opfordrer mig til at erklære VVM-høringen for ugyldig og til at sørge
for, at der gennemføres en ny proces.
Jeg kan ikke hjælpe dig med din henvendelse.
Det fremgår af principaftalen af 5. oktober 2018 om anlæg af Lynetteholmen,
at der som et første skridt gennemføres en VVM-undersøgelse af etableringen af Lynetteholmen, og at der på grundlag af VVM-undersøgelsen fremsættes forslag til en lov om etablering af Lynetteholmen.
Jeg kan oplyse, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over Folketinget
(§ 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013 om Folketingets
Ombudsmand). Bestemmelsen betyder bl.a., at jeg ikke kan behandle klager
over indholdet af de love, som Folketinget har vedtaget eller forventes at vedtage. Det samme gælder Folketingets beslutningsgrundlag (lovenes forarbejder), hvilket efter det oplyste i dette tilfælde vil omfatte bl.a. VVM-rapporten.
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Jeg kan desuden – for så vidt angår dine indsigelser til høringsprocessen –
oplyse dig om, at jeg i en anden sag vedrørende Lynetteholmprojektet har afvist at behandle en klage over høringsprocessen. Jeg lagde ved min afvisning vægt på, at indsigelserne i forhold til høringsprocessen i forbindelse med
VVM-rapporten, havde nær sammenhæng med indholdet i VVM-rapporten.
Jeg lagde desuden vægt på, at processen i forbindelse med høring over
VVM-rapporten for Lynetteholmprojektet fremgår af bekendtgørelse nr. 930 af
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18. juni 2020 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt
angår anlæg og udvidelse af havne. Det fremgår af § 10 i den nævnte bekendtgørelse, at VVM-rapporten skal sendes i høring med henblik på at give
bl.a. offentligheden mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden der vedtages en anlægslov. Det fremgår desuden, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal fastsætte en høringsfrist på mindst 8 uger. Endelig fremgår det, at
en række oplysninger skal stilles til rådighed for offentligheden. Der er ikke
herudover fastsat nærmere regler for inddragelse af borgere i høringsprocessen.
Jeg henviser endvidere til § 16, stk. 1, i ombudsmandsloven, hvoraf det fremgår, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning
til undersøgelse.
Jeg bemærker, at du har mulighed for at rette henvendelse til Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen med dine indsigelser til sagen. Såfremt du ikke allerede har
gjort det, henviser jeg dig således til at gøre det.
Jeg foretager mig ikke mere i anledning af din henvendelse.
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for ombudsmanden
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