
Bilag til politisk forståelse om Lynetteholm

1. Klageadgange

Der tillades ikke ledningsomlægninger med anlægsloven for Lynetteholm, men ledningsarbejder er i
overensstemmelse med vanlig praksis omtalt i lovforslagets bemærkninger, da arbejdet typisk er en
uomgængelig del af store anlægsprojekter. Det betyder, at ledningsomlægninger inden for rammerne af
anlægslovens §§ 11-13 skal aftales og planlægges i et samarbejde mellem By & Havn som bygherre og
ledningsejerne. Der skal i den forbindelse om nødvendigt indhentes administrative tilladelser til
arbejdet, herunder evt. også udarbejdes miljøvurderinger.

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm i § 6, stk. 1, indeholder dog et forslag om, at
transportministeren for en begrænset periode kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsens,
regionens eller en statslig myndigheds afgørelse om udførelse af projektet, som træffes efter de regler
oplistet i bestemmelsen, ikke kan påklages til en anden myndighed.

Afskæring af klageadgange i Transportministeriets anlægslove er ikke uset, og sikrer fremdrift i
projekter vedtaget af Folketinget. I modsat fald vil et projekt kunne gå i stå på baggrund af en klage med
opsættende virkning, hvilket foruden at stoppe et projekts fremdrift også har økonomiske
konsekvenser.

I nærværende anlægslov er Transportministeriet opmærksom på, at projektet har en lang rækkevidde i
forhold til nyttiggørelsesdelen af projektet. Dette er også baggrunden for, at det står eksplicit i lovens
forarbejder, at klageadgangene kun påtænkes afskåret i anlægsfasen af projektet, hvilket omfatter
anlægget af perimeteren, adgangsveje, dæmninger mv., som forventeligt er færdigt i ultimo 2024 eller
primo 2025. Herefter ophæves afskæring af klageadgange igen, hvorefter de almindelige regler finder
anvendelse.

2. Kompensation for merudledning af kvælstoffer

Kompensation for merudledning fra Lynetteholm er afstemt mellem Københavns Kommune, By &
Havn samt miljømyndighederne indtil udgangen af 2022. Der er i implementeringsredegørelsen fastsat
vilkår om, at By & Havn inden udgangen af 2022 skal præsentere bindende planer for kompensation af
merudledning for perioden herefter, jf. også notat af 25. maj 2021 fra Miljøministeriet, som omhandler
udledning af næringsstoffer ved etablering og drift af nyttiggørelsesanlægget Lynetteholm.

Som beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget under punkt 5 om økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet, vil Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ ejere, dvs.
Københavns Kommune og staten, i samarbejde med selskabet, sikre, at selskabet gennemfører
yderligere tiltag for minimum 30 mio. kr., som skal bidrage til at forbedre vandmiljøet. Det er endnu
ikke konkret besluttet, hvilke initiativer selskabet vil udmønte. Dette vil der løbende blive arbejdet med
under Lynetteholms anlægs- og driftsfase


