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Høring over bekendtgørelse vedrørende Ly-
netteholm 

Transportministeriet sender hermed udkast til to bekendtgørelser 

omhandlende Lynetteholm i høring. 

Udkastene skal ses i forbindelse med lov nr. 1157 af 11. juni 2021 

om anlæg af Lynetteholm. 

Nedenfor redegøres der kort for forslaget. 

Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm 

 

Tilsynsopgaven skal ses i sammenhæng med, at anlægsloven for 

Lynetteholm fraveg diverse regler, som der under normale om-

stændigheder ville skulle være givet en tilladelse efter. Bekendtgø-

relsen omhandler tilsynet i det omfang, at loven har fraveget så-

danne regler.  

 

Helt overordnet vil tilsynskompetencen blive tillagt henholdsvis 

Trafikstyrelsen, Københavns Kommune, Miljøstyrelsen, Kystdirek-

toratet og Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

I forslaget til § 2 kan man se, hvad det foreslås, at de enkelte myn-

digheder skal føre tilsyn med. 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 6. oktober 2021. 

Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med 

anlæg af Lynetteholm  

 

Det følger af § 6, stk. 1, i lov om anlæg af Lynetteholm, at trans-

portministeren for en begrænset periode kan fastsætte regler om, 

at kommunalbestyrelsens, regionens eller en statslig myndigheds 

afgørelser om gennemførelse af projektet nævnt i § 1, som træffes 

efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning 

m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov 

om råstoffer, lov om forurenet jord eller lov om bygningsfredning 
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og bevaring af bygninger og bymiljøer eller regler udstedt i medfør 

af disse love, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. 

 

I lovens § 6, stk. 2, fremgår det, at transportministeren for en be-

grænset periode kan fastsætte regler om, at de kommunale tilsyns-

myndigheder ikke fører tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørel-

ser omfattet af stk. 1. 

 

I overensstemmelse hermed foreslås det i bekendtgørelsen, at de 

omtalte love fraviges i anlægsfasen af Lynetteholm. Det betyder på 

de foreliggende forudsætninger og tidsplaner, at klageadgangene 

genetableres ultimo 2024, evt. primo 2025. Forsinkes projektet, 

forlænges afskæringen af klageadgangene tilsvarende. 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft d. 6. oktober 2021. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen bedes være Trans-

portministeriet i hænde senest den 29. september 2021 på e-

mail arp@trm.dk og trm@trm.dk. 

Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på www.høringspor-

talen.dk. 

Til orientering vedhæftes en oversigt over de myndigheder, 
organisationer mv., der høres over udkastet. 

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Anders Petersen på 

mail arp@trm.dk og telefon 20 69 79 95. 

Med venlig hilsen 

Anders Petersen 
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