
De 4 skjulte dummebøder
- til de københavnske skatteydere

Af Per Henriksen. Facebookopslag på Stop Lynetteholmen 15. maj 2021

Den københavnske byudviklingsmodel er politisk blevet solgt på at den i princippet 

er selvfinansierende, det er ingenlunde tilfældet.

1) DA 4,8 MIA. BLEV TIL EN NY GÆLD PÅ 21,3 MIA. KR.

København kommune finansierede Metrocityringen ved et frasalg af Københavns 

Energi (kraftværker og elforsyningsnettet) til DONG. København kunne dermed 

indbetale 4,8 mia. kr. til Metroselskabet [1]. I 2016 blev DONG børsnoteret og der 

blev oprettet et nyt datterselskab Radius. Ørsted/DONGs eldistributionsforretning 

Radius blev i 2019 frasolgt sammen med privatkunde- og udendørsbelysnings-

forretningen til SEAS-NVE for 21,3 mia. kr. [2]. De københavnske elkunder havde i 

mange årtier betalt over elregningen for udbygning og vedligeholde af det 

københavnske el-net. Ved først at sælge det og derefter købe det delvis tilbage 

igennem SEAS-NVE hænger el-kunderne nu på en dummebøde på anslået 15,5 mia. 

kr. - der over de kommende år skal betalet over net-tarifferne til SEAS-NVE. Det 

havde været langt, langt billigere for de københavnske skatteydere, ikke at sælge el-

nettet.



2) VANDAFLEDNINGSAFGIFTEN = SKAT TIL LYNETTEHOLMEN

Regeringen og By & Havn forudsætter, at de 15 hovedstadskommuner i 

rensningsfællesskabet BIOFOS betaler for omlægning af spildevandsledningerne (ca.

½ mia. kr.), for opførelsen af et helt nyt renseanlæg, måske på en ny kunstig ø ud for

Avedøre Holme [3], for nedtagningen af renseanlægget Lynetten og oprensning af 

den forurenede grund på Refshaleøen.

BIOFOS mener at disse omkostninger er deres ca. 1 mio. spildevandskunder 

uvedkommende, hvorfor de ikke skal afholdes af BIOFOS [4]. Så selvom det er 

forudsat at Lynetteholmen er selvfinansierende, gælder det angiveligt ikke for den 

skjulte ekstra-regning på anslået mellem 10-15 mia. kr. - der fremover skal betales 

af vandkunderne over vandaflednings-afgiften. I forbindelse med salget af 

Københavns Energi til DONG solgte kommunen også Københavns vand, det købte 

man også tilbage igen – men med et betydelig højere belåning af selskabet, denne 

gæld skal også nedbetales over vandprisen.

3) MANGLENDE GRUNDSKYLD TIL KØBENHAVNS KOMMUNE

I Principaftale om anlæg af Lynetteholmen [5], slås det også fast, at "Københavns 

Kommune tilbagefører grundskyld vedrørende Lynetteholmen samt arealer ejet af By

& Havn på Refshaleøen til Lynetteholmen I/S frem til 2070."

Den manglende grundskyld for en bymæssig bebyggelse på op mod 100.000 

indbyggere + arbejdspladser (Danmarks 5. største by anlagt på By & Havns 

udviklingsarealer i Ørestaden, Nord- og Sydhavnen, Lynetteholmen m.v.), skal 

dækkes af de ANDRE fremtidige indbyggere i København. Lov om anlæg af 

Lynetteholm forholder sig heller ikke til dette element i Principaftalen. Denne ekstra-

regning forsøges således skjult til en senere lovændring, selvom den samlede 

grundskyld frem til 2070 er ganske stor.

4) UBETALELIG GÆLD I DE KØBENHAVNSKE SELSKABER

Da folketinget vedtog lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S i 

2007, forudsatte man at Metroselskabet var gældfrit i 2049 og By & Havn ville være 

gældfrit i 2035 [6].

Siden er det gået helt anderledes, Metrocityringens budget er også skredet, så 

Metroselskabet er først gældfrit i det seneste årsregnskab i 2061 [7], Metroselskabet

følsomhedsberegninger viser også, at afbetaling af gælden forlænges med 6 – 11 år,

såfremt selskabet ikke opnår statslig kompensation for tab som følge af COVID-19 

fra 2021 og frem, ligesom en højere rente yderligere kan forlænge afdragstiden med

11 år [8]. Dertil kommer at mini-metroen er kronisk underdimensioneret, om nogle 

år kører den fra mellem 50-70% af passagererne i morgenmyldretiden. Passagerene 

vil blive efterladt på perronen, hviket kan skabe betydelige sikkerhedsproblemer der 

skal håndteres udenfor metrostationerne (adgangskontrol) [9]. Metroselskabet har 



derfor foreslået at der sættes en ekstravogn på M1/M2. Det koster så anslået 5,6-6,2

mia. kr. [10]. Beslutningen om at fjerne en vogn fra mini-metroen i 1994/5, sender 

nu en dummebøde videre til københavnerne – Metroselskabet har nemlig ingen 

realistisk økonomisk mulighed for at betale denne ekstra-regning. København 

kommune hæfter for 50% af Metroselskabets gæld.

Det er absolut heller ikke udsigt til at By & Havn bliver gældfrit i 2035 (som forudsat 

i loven [6]).

Der er derimod sket det modsatte, By &Havn er systematisk blevet overbelånt – 

uden at selskabet har fået tilført nye aktiver (byggegrunde). Med beslutningen om 

Sydhavnsmetroen sendte man en ekstra-regningen videre til By & Havn på op mod 

3,9 mia. kr. (incl. korrektionsreserve) og med beslutningen om Nordhavnstunnelen 

blev der sendt en ny ekstra-regninge på op mod 3,4 mia. kr. videre til By & Havn 

[11] – med den konsekvens at By & Havn med meget stor sandsynlighed aldrig 

bliver gældfrit. Gældsætningen af By & Havn for at finansiere Lynetteholmen-

projektet, skal så lægges oven i. Hvor stor en del af den samlede gæld der ender 

med at være ubetalelig, kan man kun gætte på, men vi snakker sandsynligvis om en

dummebøde til københavnerne på et to-cifret milliardbeløb. København kommune 

hæfter for 95% af By & Havns gæld.

SMID REGNINGEN I BØRNEVÆRELSET

- og påstå at der ikke er nogen regning

Det politiske prokurator-kneb med at påstå at de københavnske 

byudviklingsprojekter er selvfinansierende, samtidig med at man smider betydelig 

skjulte dummebøder i de københavnske børneværelser - er således ikke hel ny, men 

den accelereres med Lars Løkke og Frank Jensens principaftalen om Lynetteholmen 

[5].

Fidus er at regneark er taknemmelige og at virkeligheden først melder sig for alvor, 

når de politikere der har truffet beslutningen er gået på pension. Aktuelt fraflytter 

børnefamilier København i stor stil [12], primært på grund at den kraftige 

prisstigning på familieboliger [13], hvilket også hænger sammen med at der bygges 

meget få almene boliger, i 2020 blev der kun bygget 736 nye almen etageboliger 

[14], mens 38.322 personer er flyttet fra København til en anden dansk kommune i 

løbet af de første tre kvartaler af 2020 [15], samlet set er der sket en betydelig 

nettofraflytning ud af København og det er nyt.
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