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Jura 
J.nr. 2021-12976   
Ref. SIKJL 
Den 21. september 2021 

 

Transportministeriet   
Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K   
  
 

Høringssvar vedrørende udkast til to bekendtgørelser 
omhandlende Lynetteholm 
 
Miljøministeriet ønsker i anledning af Transportministeriets ministerielle høring 
af 8. september 2021, at afgive følgende bemærkninger til de to udkast: 
 

1. Udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm 

 
Overordnet set bemærkes det, at det i høringsbrevet oplyses, at bekendtgørelsen 
træder i kraft d. 1. oktober 2021, mens der i selve udkastet til bekendtgørelse står 
d. 6. oktober 2021. 
 
1.1 Præcisering af hhv. anlæg- og driftsfase ifm. Miljøtilsyn 

 
For at operationalisere miljøtilsynet med Nyttiggørelsesanlæg Lynetteholm i en 
miljølovgivningskontekst, hvor der er forskellige regler for anlæggelse, etablering 
og drift anbefales det at præcisere faserne ved udskiftning af 
tilsynsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, med følgende stk. 2 og 3: 
 
”Stk. 2. Københavns Kommune fører tilsyn med anlæg/etablering af 
nyttiggørelsesanlæg Lynetteholm, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 3 samt § 19, i lov om anlæg 
af Lynetteholm samt vilkår fastsat i implementeringsredegørelsen kapitel 1.4 og 
6.1. Relevant lovgivning for anlægsfasen af nyttiggørelsesanlægget (det fysiske 
anlæg indenfor ”hegnet”/perimeteren, bestående af perimeter til afgrænsning af 
anlægget ude på søterritoriet og modtagefaciliteter inde på land) er ikke fraveget, 
jf. anlægslovens § 5, men suppleret med vilkår om udledning jf. 
implementeringsredegørelsens kapitel 6.1. Udarbejdelse af tilslutningstilladelse 
(for spildevand til offentlig kloak/rensningsanlæg), jf. miljøbeskyttelseslovens § 
28, stk. 3, er ikke omfattet af anlægsloven, og udføres derfor som normalt af 
Københavns Kommune på baggrund af ansøgning fra Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S. 
 
Stk. 3. Københavns Kommune fører tilsyn med driften af nyttiggørelsesanlæg 
Lynetteholm, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om anlæg af Lynetteholm samt vilkår 
fastsat i implementeringsredegørelsen kapitel 1.4, 6.1 og 7. Ved drift af 
nyttiggørelsesanlægget for ren og ikke rensningsegnet forurenet jord forstås 
aktiviteter på det fysiske anlæg indenfor ”hegnet”/perimeteren. I driftsfasen skal 
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anlæggets aktiviteter som modtagelse, kontrol, indbygning m.v. af jord overholde 
vilkår angivet i implementeringsredegørelsens kapitel 7, der svarer til en 
miljøgodkendelse af aktiviteten.” 
 
1.2 Mulighed for håndhævelse, hvis § 3 ikke overholdes og ifm. Klapning 

 
Miljøministeriet vurderer, at der med fordel i bekendtgørelsen om tilsyn kunne 
fastsættes bestemmelser om, hvilke sanktionsmuligheder tilsynsmyndighederne 
har, og at myndighederne som udgangspunkt vil indlede en dialog med bygherre, 
inden der udstedes påbud. Man kunne således blandt andet overveje, om stk. 1. i § 
2 ikke burde være en bestemmelse om, at tilsynsmyndigheden påser, at vilkår for 
projektet overholdes. 
 
Miljøministeriet vurderer, at tilføjelsen af § 3 i tilsynsbekendtgørelsen er en stor 
forbedring. Hvis man tænker et skridt videre, vil der kunne blive brug for følgende 
håndhævelsesparagraf: 
 
”§ xx. Bringes det ulovlige forhold, jf. § 3, ikke til ophør, eller efterkommes et 
påbud, jf. § 4, ikke, kan tilsynsmyndigheden: 
1) forbyde fortsat drift. 
2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand, 
3) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den 
fastsatte frist er udløbet.” 
 
Miljøministeriet finder endvidere, at bekendtgørelsen bør indeholde en særskilt 
hjemmel til at: 
 
”§ x. Tilsynsmyndighederne omtalt i § 1 træffer passende foranstaltninger for at 
undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale 
naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er 
udpeget for, hvis disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for 
målsætningerne i direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. 
Tilsynsmyndighederne kan herunder meddele påbud eller forbud, fastsætte nye 
vilkår, forbyde fortsat drift og påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige 
tilstand.” 
 
1.3 Øvrige bemærkninger, herunder sammenhængen med bemærkninger i 

forbindelse med præhøring juni 2021 
 
Miljøministeriet påpegede ved præhøringen især, at omfanget og indholdet af 
tilsynsopgaverne var uklart, og at udkast til bekendtgørelsen ikke indeholder 
(hjemmels)bestemmelse, der kan muliggøre et effektivt tilsyn med overholdelse af 
loven og vilkår fastsat i implementeringsredegørelse efter loven. Dette er ikke 
ændret med det nye udkast til bekendtgørelse om tilsyn. 
 
Udkast til bekendtgørelse indeholder således fortsat ingen beføjelser til, at 
tilsynsmyndigheden kan anmode om oplysninger eller påbyde forurenende forhold 
undersøgt, ligesom der ikke er hjemmel til at føre tilsyn på anlægsområder mv 
uden enten accept fra de ansvarlige for forholdene eller retskendelse. 
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I udkast til bekendtgørelse om tilsyn forudsættes endvidere fortsat, at 
tilsynsmyndigheden ikke indskærper overholdelse af gældende krav, fastsat i loven 
og implementeringsredegørelsen, men skal påbyde overholdelse af disse krav. 
Udover, at den valgte konstruktion hæmmer en effektiv håndhævelse, indebærer 
den en markant og uhensigtsmæssig afvigelse fra den måde tilsynet med 
overholdelse af de love, anlægsloven fraviger, gennemføres på. 
 
Udkast til bekendtgørelse om tilsyn indeholder fortsat heller ikke krav til 
orienteringen af tilsynsmyndighederne om projektændringer, som ikke er 
anmeldepligtige efter anlægslovens § 4, dvs. ændringer, ”som kan være til skade 
for miljøet”, jf. § 4, stk. 2. Miljøministeriet har gentagne gange gjort opmærksom 
på, at denne anmeldepligt er utilstrækkelig til at sikre, at alle projektændringer, 
der kan have konsekvenser for påvirkning af målsatte vandforekomster, Natura 
2000 områder og strengt beskyttede arter, anmeldes og behandles. Orienteres 
tilsynsmyndighederne heller ikke løbende om ikke-anmeldte projektændringer, 
stiger risikoen for tilsidesættelse af de EU-retlige krav om vurderinger af sådanne 
projektændringer efter habitat- og vandrammedirektivet. 
 

2. Udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm 

 
Overordnet set bemærkes det, at det i høringsbrevet oplyses, at bekendtgørelsen 
træder i kraft d. 1. oktober 2021, mens der i selve udkastet til bekendtgørelse står 
d. 6. oktober 2021. 
 
Miljøministeriet bemærker endvidere, at udkast til bekendtgørelsen om afskæring 
af klageadgange har betydning for Miljøstyrelsens behandling af By & Havns 
ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på Kriegers Flak til brug for 
anlæg af Lynetteholm. Ansøgningen om indvindingstilladelse blev modtaget i 
Miljøstyrelsen den 19. marts 2021 og er aktuelt under behandling. Vedtagelse af 
udkastet til bekendtgørelsen indebærer, at råstoflovens regler om klageadgang til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lovens § 26, stk. 1, afskæres for den aktuelle 
sag. 
 
Miljøministeriet bemærker også, at såfremt Miljøstyrelsen i løbet af 
bekendtgørelsens gyldighedsperiode modtager en ansøgning om nyttiggørelse af 
opgravet havsediment i forbindelse med gennemførelse af Lynetteholm, jf. 
råstoflovens § 20 b, vil klageadgangen for denne afgørelse ligeledes være afskåret. 
 
Der gøres endelig opmærksom på, at råstofindvindingstilladelser normalt gives 
med en gyldighedsperiode på 10 år. Det er derfor forventeligt, at en kommende 
indvindingstilladelse til By & Havn får en gyldighedsperiode, som rækker ud over 
perioden for anlægsfasen, inden for hvilken klageadgangen ophæves. En 
konsekvens heraf kan være, at der efter perioden for anlægsfasen fortsat lovligt 
kan indvindes en evt. resterende tilladt indvindingsmængde, så længe 
materialerne skal bruges til Lynetteholm-projektet, som det er afgrænset i 
anlægsloven. Et typisk eksempel er det tilfælde, hvor der er behov for ekstra 
råstoffer til brug for efterfølgende reparationsarbejde på perimeteren. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Simon Kjølby Larsen 
Chefkonsulent 
+45 24 60 39 08 
sikjl@mim.dk 



     
TMF Jord og Grundvand (1470) 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
  

   
Transportministeriet 
   
      

  
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommunes 
bemærkninger til høring af bekendtgørelser om tilsyn 
med Lynetteholm og afskæring af klageadgange i for-
bindelse med anlæg af Lynetteholm  

 
Transportministeriet har sendt bekendtgørelser om tilsyn med Lynette-
holm og afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynette-
holm til høring i blandt andet Københavns Kommune med frist for svar 
d. 29/9-2021. Hovedindholdet i bekendtgørelsen om tilsyn er at fast-
lægge, hvilke myndigheder der skal føre tilsyn med forskellige dele af 
anlæg og drift af Lynetteholmen. 
 
Bekendtgørelsen udstedes bl.a. med hjemmel i anlægslovens § 21, stk. 
1, hvor transportministeren kan bemyndige en myndighed under mini-
steriet, en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkom-
mende minister eller Københavns Kommune til at udøve de beføjelser, 
som er tillagt ministeren i anlægsloven. 
 
Ifølge bekendtgørelsen skal Københavns Kommune overtage tilsynet 
med anlæg og drift af Lynetteholmen på en række nærmere udpegede 
områder. Det er en væsentlig del af det samlede tilsyn med Lynettehol-
men, som hermed henhører under Teknik- og Miljøforvaltningen i Kø-
benhavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor i septem-
ber holdt to møder med Transportministeriet for at få afklaret en række 
spørgsmål om kommunens overtagelse af tilsynet. Fra disse møder lig-
ger der notater med svar fra ministeriet. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen har følgende bemærkninger og opføl-
gende afklarende spørgsmål til bekendtgørelserne. Forvaltningen har 
valgt at kommentere i skemaform på hver paragraf i bekendtgørelserne. 
Først følger kommentarer til bekendtgørelser om tilsyn og efterføl-
gende afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynette-
holm. 

29-09-2021 
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Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm  
 
I medfør af § § 20, stk. 2, og 21, stk. 1 og 2 i lov om anlæg af Lynetteholm, 
jf. lov nr. 1157 af 11. juni 2021, og efter forhandling med miljøministeren 
fastsættes: 

Bkg tekst Bemærkninger 
Overordnede forhold Hvem er ansvarssubjekt for hånd-

hævelse, da domstolspraksis er den 
udførende. Det anmodes derfor ty-
deliggjort, om By og Havn har påta-
get sig alt ansvar i forhold til evt. 
overtrædelser i forbindelse med 
anlæg og drift af Lynetteholm 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder an-
vendelse i det omfang, at regler er 
fraveget i medfør af § 5 i lov om an-
læg af Lynetteholm. 

 

§ 2. Trafikstyrelsen fører, jf. dog stk. 
2-7, tilsyn med Udviklingsselskabet 
By & Havn I/S’ gennemførelse af an-
læg af Lynetteholm, jf. § 1, stk. 1, i lov 
nr. 1157 af 11, juni 2021 om anlæg af 
Lynetteholm. Tilsynet med anlægget 
af adgangsvej, dæmning og oplukke-
lig bro, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, i lov om an-
læg af Lynetteholm sker i samarbejde 
med Vejdirektoratet. 

Indebærer Trafikstyrelsens tilsyn 
med gennemførsel af anlæg af Ly-
netteholm, at Trafikstyrelsen også 
vurderer de evt. miljøeffekter uden 
for projektområdet, som ikke speci-
fikt tildeles Københavns Kommune 
i stk. 4?  
 
Hvem er generel tilsynsmyndig-
hed, når anlægsfasen som define-
ret i implementeringsredegørel-
sens kap. 2, er overstået? 
 
Fører Vejdirektoratet tilsyn med alle 
miljøforhold i forbindelse med an-
lægget af adgangsvej og bro, her-
under støj og midlertidige udled-
ninger af spildevand fra anlægsar-
bejdet? 
Jf. anlægslovens § 1, stk. 1, nr. 4 er 
det kun selve anlæggelsen, der er 
omfattet af dette. 
 
Hvem fører tilsyn med adgangsvej 
og bro, når den er anlagt og i drift?  
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Bkg tekst Bemærkninger 

 
Skal By og Havn ansøge om udled-
ningstilladelse til vejvandet? 
 
I forbindelse med anlægsvejen skal 
der oplægges jord midlertidigt. Alt 
efter forhold og størrelse kan det 
kræve en tilladelse efter enten § 19 
eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
Miljøbeskyttelseslovens. § 19 er ikke 
undtaget i anlægsloven. Hvis der er 
uenighed mellem bygherre og Kø-
benhavns Kommune om udgangs-
punktet er § 19 eller § 33, hvem 
vurderer så i sidste ende, hvad der 
er korrekt?  
 
Hvis der meddeles tilladelse efter § 
33, anbefaler Københavns Kom-
mune, at det fremgår af bekendt-
gørelsen, hvilken del af implemen-
teringsredegørelsen, der rummer 
vilkår for dette. 
 
Hvis det vurderes, at det er forhold, 
der skulle håndteres, som var det 
efter § 33, vil kommunen anbefale, 
at brugerbetalingspligten i forbin-
delse med miljøtilsyn for aktiviteter 
jf. listebekendtgørelsens bilag 1 og 
2 er omfattet af bekendtgørelsen. 
 
Hvis det vurderes, at det normalt 
ville være § 33, skal By og Havn så-
ledes anmode Trafikstyrelsen om 
ændring af projektet? Og hvem er 
tilsynsmyndighed hermed?  
 

Stk. 2. Københavns Kommune fører 
tilsyn med Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S’ modtageanlæg, jf. § 1, stk. 1, 
nr. 3, i lov om anlæg af Lynetteholm 
samt nyttiggørelsen af jord. Ved nyt-
tiggørelse af jord forstås overhol-
delse i driftsfasen af vilkår i 

Hvilken af faserne dækker dette? Er 
anlægsfasen for modtageanlæg 
medregnet her? Det er af bekendt-
gørelsesteksten er uklart, om det 
udelukkende er driftsfasen, der er 
omfattet af stk. 2. 
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Bkg tekst Bemærkninger 
implementeringsredegørelsens ka-
pitel 7 for driften af nyttiggørelses-
anlægget for ren og ikke rensnings-
egnet forurenet jord. 

Er miljøbeskyttelseslovens § 41 
gældende i driftsfasen, og er det jf. 
denne, at afgørelser jf. implemen-
teringsredegørelsens B3 og B5 skal 
meddeles? 
 
Det vil skabe stor klarhed, hvis det 
bekræftes, at miljøtilsyn i driftsfa-
sen skal udføres iht. Miljøtilsynsbe-
kendtgørelsen (BEK nr. 1536 af 
09/12/2019) 
 
Det er væsentligt at få klargjort, at 
brugerbetalingspligten i forbin-
delse med miljøtilsyn for aktiviteter 
jf. listebekendtgørelsens bilag 1 og 
2 omfatter driftsfasen af modtage- 
og nyttiggørelsesanlægget. 
 
Da anlægsloven undtager miljøbe-
skyttelseslovens § 33, vil det være 
nødvendigt at få klargjort, om mil-
jøbeskyttelseslovens § 35 og der-
med godkendelsesbekendtgørel-
sens bilag 2 er gældende, således 
at driftsfasen er omfattet af liste-
punkt K 206. 
 

Stk. 3. Miljøstyrelsen fører tilsyn med 
Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
klapning af materiale, jf. § 1, stk. 1, nr. 
7, i lov om anlæg af Lynetteholm her-
under vilkår fastsat i implemente-
ringsredegørelsen afsnit 5.3.  

 

Stk. 4. Københavns Kommune er til-
synsmyndighed for aktiviteter vedrø-
rende overvågning i implemente-
ringsredegørelsens afsnit 3.5.6 om 
sediment, 3.8.6 om vandkvalitet og 
3.13.6 om bundvegetation og bund-
fauna samt tilsynsmyndighed for af-
snit 6.1 om håndtering af kvælstof og 
fosfor fra Lynetteholm i forhold til 
vandplanlægning. 

Det vil være hensigtsmæssigt at få 
afklaret, om tilsynsforpligtelsen 
udelukkende indebærer tilsyn med, 
om overvågningen iht. Implemen-
teringsredegørelsen gennemføres 
- eller om forpligtelsen også inde-
bærer løbende vurdering af over-
vågningsresultater, identifikation af 
evt. forværring i miljøtilstand eller 
miljøskade, og evt. efterfølgende 
håndhævelse.  
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Bkg tekst Bemærkninger 

 
Det fremgår ikke klart, om kommu-
nen har tilsynsforpligtigelsen i for-
hold til de forhold, som er lagt til 
grund i miljøkonsekvensrapporten, 
men ikke nævnt i implementerings-
redegørelsen. 
 
Ifølge miljøkonsekvensrapport og 
implementeringsredegørelse, er 
det forudsat, at konsekvensområdet 
for påvirkninger af vand omfatter 
store dele af Øresund. Det er derfor 
nødvendigt at få præciseret, om 
kommunens tilsynsforpligtigelse 
omfatter hele dette område, og 
hvordan deles tilsynsforpligtigel-
sen mellem kommunen og staten, 
som har tilsynet med vandkvalitet 
mv. i Øresund? Det vil efter kom-
munens opfattelse være uhensigts-
mæssigt, hvis Københavns Kom-
mune skal gennemføre tilsyn med 
vandkvaliteten i hele Øresund. 
 
Det forekommer uklart, om tilsyns-
myndigheden har hjemmel til at 
udstede standsnings- og undersø-
gelsespåbud. I tilfælde af påvist for-
værring af miljøtilstanden/miljø-
skade er det uklart, hvilken hånd-
hævelseshjemmel kommunen har 
til andre tiltag end påbud, f.eks. at 
indskærpe vilkår i implemente-
ringsredegørelsen og tilpasse den-
nes bestemmelser. 
 
Det forekommer uklart, hvem der er 
tilsynsmyndighed for overholdelse 
af de nye vandrammeplaner for 
krav vedr. kvælstof og fosfor? Her-
under hvem er myndighed for at 
vurdere, hvem der skal udføre kom-
penserende tiltag ved manglende 
overholdelse? 
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Bkg tekst Bemærkninger 

 
Stk. 5. Københavns Kommune fører 
tilsyn med overholdelse af vilkår fast-
sat i implementeringsredegørelsens 
afsnit 5.1 om ”Uddybning af sejlren-
den i Kronløbet, optagning af hav-
bundsmateriale under Lynetteholms 
perimeter og dæmninger”. 

Københavns Kommune finder, at 
opgaven bør placeres hos Kystdi-
rektoratet, som har kompetencerne 
inden for området, og også fører 
tilsyn med uddybning af ”Svælget” 
jf. stk. 6. Det vil være en helt ny 
kommunal opgave at skulle gen-
nemføre tilsyn omkring uddybnin-
ger og det vil kræve opbygning af 
ny kompetence, som kommunen 
ikke har i dag. 
  

Stk. 6. Kystdirektoratet fører tilsyn 
med Udviklingsselskabet By & Havn 
I/S uddybning af sejlrenden i Svæl-
get, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, i lov om anlæg 
af Lynetteholm herunder vilkår fast-
sat i implementeringsredegørelsens 
afsnit 5.2. 

 

Stk. 7. Slot- og Kulturstyrelsen fører 
tilsyn med overholdelse af vilkår fast-
sat i implementeringsredegørelsens 
afsnit 5.4 om arkæologiske forunder-
søgelser og 5.5 om fjernelse af bøl-
gebrydere ved Trekroner Fort. 

 

§ 3. Tilsynsmyndighederne omtalt i § 
2 skal foranledige et ulovligt forhold 
lovliggjort, medmindre forholdet har 
underordnet betydning. 

Bestemmelsen tager ikke stilling til, 
hvilke reaktionsmidler tilsynsmyn-
digheden kan anvende.  
 
Det står således ikke klart, om § 69 i 
miljøbeskyttelsesloven om netop 
reaktionsmulighederne gælder i sin 
helhed? Det er yderligere vigtigt at 
afklare, hvem der har beføjelse til at 
håndhæve generelle miljøforhold, 
som ligger udover at håndhæve 
overholdelse af vilkårene i imple-
menteringsredegørelsen. Der kan 
vise sig miljøforværringer, som ikke 
var forudset i den bagvedliggende 
Miljøkonsekvensrapport. 
 
Det vil også i forhold til denne be-
stemmelse være væsentligt at få 
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Bkg tekst Bemærkninger 

præciseret, om håndhævelsesvej-
ledningen jf. miljøbeskyttelseslo-
ven er gældende i denne sammen-
hæng, jf i øvrigt bemærkninger til § 
2, stk., 2. 

§ 4. Tilsynsmyndighederne omtalt i § 
1 kan udstede påbud til Udviklings-
selskabet By & Havn I/S om at arbej-
det skal gennemføres inden for ram-
merne af de udførte vurderinger af 
projektets indvirkninger på miljøet 
og implementeringsredegørelsen, jf. 
§ 3 i lov om anlæg af Lynetteholm. 

 Formentlig tænkes der på § 2, hvil-
ket vil være mere meningsfuldt. 

Stk. 2. Tilsynsmyndighederne omtalt 
i § 1 kan udstede påbud til Udvik-
lingsselskabet By & Havn I/S om at 
overholde vilkår fastsat i afgørelser 
truffet i medfør af § 4 i lov om anlæg 
af Lynetteholm. 

Formentlig tænkes der på § 2, hvil-
ket vil være mere meningsfuldt 

§ 5. Afgørelser truffet af en tilsyns-
myndighed kan ikke indbringes for 
en anden administrativ myndighed. 

Det vil kunne være hensigtsmæs-
sigt, at der jf. § 6 i anlægsloven skal 
være en angivelse af, at det er for 
en begrænset periode? 

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 6. oktober 2021. 
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Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med an-
læg af Lynetteholm 
 
I medfør af § 6, stk. 1 og 2, i lov om anlæg af Lynetteholm, jf. lov nr. 1157 
af 11. juni 2021, fastsættes: 
 

Bkg tekst Bemærkninger 
Overordnede forhold Det vil kunne være hensigtsmæs-

sigt, at der jf. § 6 i anlægsloven skal 
være en angivelse af, at det er for en 
begrænset periode. 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anven-
delse i forbindelse med anlægsfasen 
af anlæg af Lynetteholm, jf. § 1 i lov 
om anlæg af Lynetteholm. 

Hvad er defineret som anlægsfasen 
og hvad er driftsfasen? Er det kun 
ramning af perimeter, anlæg af ad-
gangsvej og modtageanlægget, 
der er rummet eller også opfyld-
ningen (nyttiggørelsesfasen)? 

§ 2. Afgørelser truffet efter byggelo-
ven, lov om naturbeskyttelse, lov om 
vandforsyning m.v., lov om miljøbe-
skyttelse, lov om beskyttelse af hav-
miljøet, lov om råstoffer, lov om foru-
renet jord eller lov om bygningsfred-
ning og bevaring af bygninger og 
bymiljøer eller regler udstedt i med-
før af disse love kan ikke påklages til 
anden administrativ myndighed, 
hvis afgørelsen træffes i forbindelse 
med Udviklingsselskabet By & Havn 
I/S’ gennemførelse af projektet, som 
beskrevet i § 1, stk. 1, i lov om anlæg 
af Lynetteholm. 

§1 refererer til anlægsfasen. Bety-
der det, at §2 og 3 ikke gælder for 
driftsfasen, dvs. drift af nyttiggørel-
sesanlæg? Vil det så være implicit, 
at de kommunale tilsynsmyndighe-
der kan føre tilsyn med egne afgø-
relser (f.eks. truffet jf. § 41 i miljøbe-
skyttelsesloven) – i modsætning af 
det, der er skrevet i § 3 - og at afgø-
relserne ift. driftsfase kan påklages? 

§ 3. De kommunale tilsynsmyndig-
heder fører ikke tilsyn med kommu-
nalbestyrelsens afgørelser omfattet 
af § 2 

 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft 
den 6. oktober 2021. 

 

 
 
 
Venlig hilsen 
 
Hans Christian Karsten 
Vicedirektør 
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Transportministeriet  
arp@trm.dk og trm@trm.dk  

Høringssvar fra KKR Sjælland til udkast til bekendtgørelser 
omhandlende Lynetteholm 
 
Kommunerne i KKR Sjælland takker for muligheden for at give 
bemærkninger til udkast til Bekendtgørelse om tilsynet med 
gennemførelsen af Lynetteholm og udkast til Bekendtgørelse om 
afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. 
 
Kommunerne i KKR Sjælland har med stor forundring læst udkast til 
bekendtgørelser omhandlende Lynetteholm.  
 
Projektet har så store miljømæssige aspekter, pga. klapning af enormt 
store mængder klapmaterialer i Køge Bugt, råstofindvinding på land og i 
havet samt den omfattende transport af overskudsjord, at det er 
afgørende, at der som minimum skal føres tilsyn og være en administrativ 
prøvelse af afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelserne. I en tid hvor 
biodiversiteten er så stærkt under pres, er det uforståeligt, at et projekt 
med så vidtrækkende konsekvenser ikke bliver genstand for en bedre 
prøvelse og tilsyn. På den baggrund finder kommunerne i KKR Sjælland 
udkast til bekendtgørelser om Lynetteholm meget mangelfulde.  
 
Kommentarer til udkast til bekendtgørelse om tilsyn 
Kommunerne i KKR Sjælland noterer med tilfredshed, at det er 
Miljøstyrelsen der skal føre tilsyn med Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
klapning af materialer i Køge Bugt. Kommunerne opfordrer til, at 
prøvetagningsplan og forslag til miljøundersøgelser (jf. 
implementeringsredegørelsens afsnit 5.3.3 henholdsvis 5.3.5) sendes i 
kopi til os.  

 
Kommunerne finder det problematisk, at bekendtgørelsen udpeger 
Københavns Kommune til at være tilsynsmyndighed for afsnit 6.1 i 
implementeringsredegørelsen om håndtering af kvælstof og fosfor fra 
Lynetteholm i forhold til vandplanlægning. Vilkår 6.1 er fastsat af 
Miljøministeriet for at sikre, at anlægsprojektet ved udledning af kvælstof 
(N) og fosfor (P) kan overholde reglerne om vandplanlægning i hele 
anlægsprojektets levetid (for hovedvandopland Øresund og 
hovedvandopland Køge Bugt). KKR Sjælland finder, at Miljøstyrelsen bør 
være tilsynsmyndighed for vilkår 6.1. 
 
Kommentarer til udkast til bekendtgørelse om klageadgange 
Kommunerne i KKR Sjælland finder det problematisk, at den 
administrative klageadgang er afskåret i hele anlægsfasen.  

mailto:arp@trm.dk
mailto:trm@trm.dk
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Kombinationen af: 

• at der ikke kan klages over afgørelser, jf. §2 i 
udkast til bekendtgørelsen om klageadgange 

• at Københavns Kommune skal føre tilsyn med egne 
afgørelser jf. §3 i udkast til bekendtgørelsen om 
klageadgange 

• at tilsynsafgørelser ikke kan påklages til anden 
administrativ myndighed, jf. §5 i udkast til 
bekendtgørelse om tilsyn 

giver samler set mulighed for en særdeles lukket og centralt styret 
proces, hvor borgere, interesseorganisationer og nabokommuner kan 
afskæres for indflydelse på projektets gennemførsel. Kommunerne skal 
kraftigt opfordre til, at den administrative prøvelsesadgang genindsættes, 
så projektet, der kan medføre uoprettelige skader på havmiljøet og vores 
arter, bliver underlagt en grundigere prøvelse.  
 
Kommunerne i KKR Sjælland opfordrer til, at myndigheder og 
tilsynsmyndigheder udpeget i de to bekendtgørelser er særligt 
opmærksomme på høringer og partshøringer, inden der træffes 
afgørelser.  
 
KKR Sjælland ser frem til det videre samarbejde om Lynetteholm. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Hörup   Carsten Rasmussen 
Formand for KKR Sjælland  Næstformand for KKR Sjælland 
Borgmester i Solrød Kommune Borgmester i Lejre Kommune 
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E-mail arp@trm.dk 

Transportministeriet 

Departementet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

 

 

Dato: 

 

29.09.2021 

 

 

Vedr.: Transportministeriets j.nr. 2021-4057 – Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om 

afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og bekendtgørelse om til-

synet med gennemførelsen af Lynetteholm, jf. Høringsbrev af 8. september 2021 

 

Vi tillader os at fremkomme med følgende bemærkninger under ovennævnte høring: 

 

Med ovennævnte udkast til bekendtgørelser sættes lovgivningens almindelige klagesystem i det 

hele ud af kraft for afgørelser, som ”træffes i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ 

gennemførelse af projektet, som beskrevet i § 1, stk. 1, i lov om anlæg af Lynetteholm.”  

 

Dette giver anledning til følgende bemærkninger: 

 

Risiko for af-effektivisering af borgernes retsmidler mod retsstridige forhold inden for miljølovgiv-

ningen – i strid med Århuskonventionen  

 

Jf. bemærkningerne til anlægslovens § 6, som jo udgør den formelle hjemmel til afskæringen af kla-

geadgangen, er motiverne herfor følgende: 

 

”En afskæring af klageadgangen skal bl.a. sikre fremdriften i projektet, da klagesager kan inde-

bære betydelige risici og usikkerheder for projektet i form af forsinkelse og fordyrelse.” 

 

En klage ses kun at kunne indebære ”betydelige risici og usikkerheder for projektet” i relation til 

”fremdriften i projektet”, såfremt klageinstansen anser, at projektet eller en afgørelse relateret til 

projektet er retsstridig, så projektet ved retlig beslutning udsættes, til det er lovliggjort. Anser klage-

instansen, at projektet, respektive afgørelsen ikke er retsstridig, vil der jo ingen risiko være for, at 

projektet forsinkes som følge af klageinstansens afgørelse. Motivbemærkningen indikerer, at sigtet 

er, at fremdriften skal prioriteres, uanset sådanne juridisk problematiske forhold, som klageinstans 

ville finde retsstridige. Dette giver anledning til særlige betænkeligheder, når motivbemærkningen 

endog anfører, at der i så henseende er ”betydelige risici og usikkerheder for projektet”. Det indike-

rer jo, at koncipisten til bemærkningerne må have vurderet, at der var en betydelig risiko for, at en 

klageinstans ville været nået frem til. at projektet eller afgørelser med relation til projektet ville 

være retsstridige.  

 

Eksempel: 

 

Viser det sig, at projektet på retsstridig vis forplumrer Østersøen til skade for havvegetationen bl.a. 

med negative klimatiske virkninger til følge, så kan bemærkningerne og bekendtgørelserne vanske-

ligt forstås anderledes, end at fremdriften desuagtet – på trods af retsstridigheden – skal søges sikret 

via afskæringen af klageadgangen.  
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Sigtet med at afskære klageadgangen fremstår således at være en af-effektivisering af de alminde-

lige retsmidler til sikring af overholdelsen af miljølovgivningen, som ellers normalt er til rådighed 

for borgerne.  

 

Heroverfor står bl.a. pligten efter Århuskonventionen til at ”stille tilstrækkelige og effektive retsmid-

ler til rådighed, inklusive foreløbige retsmidler, hvor dette findes passende, der skal være rimelige 

og retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.” (art. 9, stk. 4). 

 

En af-effektivisering af de almindelige retsmidler inden for miljøområdet er på denne baggrund i 

strid med i hvert fald ånden i og formålet med Århuskonventionen og efter vores opfattelse også i 

strid med konventionens bogstav. 

 

Er sigtet med bekendtgørelserne at etablere en ressourcemæssig barriere for borgerne i relation til 

retlig prøvelse? 

 

Hvis afskæringen af de almindelige klagemuligheder tilsigter, eller faktisk virker sådan, at der der-

ved etableres en bl.a. ressourcemæssig barriere for borgerne i relation til retlig prøvelse, er det efter 

vores opfattelse særlig problematisk. Det vil f.eks. være en ressourcemæssig særlig barriere, hvis 

omkostningerne ved en retlig prøvelse for borgerne øges som følge af afskæringen af klageadgan-

gen. Henset til pligterne efter Århuskonventionen må bekendtgørelserne efter vores opfattelse som 

minimum garneres med bestemmelser – eller suppleres via bindende tilkendegivelser – der sikrer, 

 

- at omkostningerne for borgerne ikke overstiger de sædvanlige gebyrer for klage, og 

- at der tilsikres en særlig mulighed for fri proces og hurtig sagsbehandling af ansøgninger 

herom. 

 

Eller med andre ord:  

 

Det må tilsikres, at retsmidlerne er ”rimelige og retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt 

dyre”. 

 

I relation til størrelsen af omkostningerne kan der i denne forbindelse være grund til at fremhæve, at 

Danmark tidligere har være på kant med Århuskonventionen, jf. sag ACCC/C/2011-57, pga. et kla-

gegebyr på blot kr. 3.000. UNECE’s Compliance Committee anså, at dette var for højt og derved i 

strid med Århuskonventionens art. 9, stk. 4. Gebyret nedsattes herefter til kr. 500. Omkostningerne 

ved en retlig prøvelse for domstolene bør således være i dette niveau. 

 

I relation til behandlingen af ansøgninger om fri proces må det yderligere sikres, at behandlingen af 

sådanne med relation til Lynetteholm-projektet prioriteres, så sagerne ikke på dette grundlag træk-

kes i langdrag – i strid med Århuskonventionens bestemmelser om et effektivt klagesystem. Der må 

ikke som følge af Civilstyrelsens praksis være risiko for, at den retlige prøvelse sker post mortem. 

 

Der kan her være grund til at nævne, at vi den 1. august d.å. har indgivet ansøgning om fri proces til 

et sagsanlæg til prøvelse af anlægsloven i forhold bl.a. til Danmarks internationale forpligtelser. 

Imidlertid har Civilstyrelsen truffet afgørelsen om at undlade at anvende Civilstyrelsens mulighed 

for at hastebehandle ansøgningen. Med Civilstyrelsens praksis udsættes behandlingen efter det af 

Civilstyrelsen oplyste i 6-7 måneder – og derved også den retlige prøvelse. Vi gør gældende, at 
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dette strider mod konventionens bestemmelser og henstiller i lyset heraf, at det udtrykkeligt i be-

kendtgørelserne foreskrives – eller på anden bindende måde tilsikres – at Civilstyrelsen skal be-

handle ansøgninger om fri proces i relation til anlægsloven og bekendtgørelserne hurtigst muligt. 

 

Det bemærkes, at hvis en retlig prøvelse forsinkes som følge af Civilstyrelsens afgørelse om ikke at 

prioritere sagerne, består der risiko for, at lovens retsstridighed af domstolene bliver fastslået, efter 

bulldozerne er gået i gang, så skaden er uopretteligt eller må genoprettes med enorme samfunds-

mæssige omkostninger til følge. Tilsvarende risici består, hvis retlige prøvelser af afgørelser efter 

loven eller bekendtgørelserne forsinkes. En langsom behandling af fri procesansøgninger kan såle-

des skabe betydelige ”risici og usikkerheder for projektet i form af forsinkelse og fordyrelse.” 

 

Maksimering af omkostninger, jf. Århuskonventionen 

 

Afskæringen af den almindelige klageadgang kan aktualisere overvejelser om sagsanlæg. Vi hører i 

den forbindelse gerne, om borgerne kan lægge til grund, at evt. omkostninger til modparten i retssager 

anlagt af borgere om Lynetteholm-projektet er maksimeret inden for rammerne af praksis efter År-

huskonventionen – eller konkret til GBP 8.000, jf. ACCC/C/2012-77.  

 

--oo0oo-- 

 

Sammenfattende finder vi anledning til at fremhæve, at såfremt der i relation til Lynetteholm-

projektet er et særligt hensyn til fremdrift, varetages dette hensyn bedst ved at sikre top-prio-

ritering og hastebehandling af sager om retlig prøvelse af projektet fremfor at afskære retlig 

prøvelse via klagenævn og lav-prioritere relaterede ansøgninger om fri proces. 

 

Vi håber med vores bemærkninger at bidrage til klarhed om de retlige udfordringer, der følger af 

loven og udkastene til bekendtgørelser. 

 

Vi håber på denne baggrund også, at ministeren påser, at afskæringen af klageadgangen, bl.a. som 

følge af Civilstyrelsens sagsbehandling, ikke medfører, at borgerne – herunder de grønne organisati-

oner – reelt afskæres fra at opnå retlig prøvelse i relation til Lynetteholm-projektet.  

 

--oo0oo-- 

 

Giver vores høringssvar anledning til spørgsmål, er man selvfølgelig meget velkommen til at kontakte 

undertegnede eller advokat Eskil Nielsen, København, for uddybning.  

 

På vegne 

350Klimabevægelsen i Danmark 

 

 

 

Kirstine Lund Christiansen 

Bestyrelsesformand 

 

 Frederik Roland Sandby 

Sekretariatsleder 
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Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om afskæring af  
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm 

 
 

Til Transportministeriet 

 

 

Med henvisning til den af Transportministeriet iværksatte høring om Bekendtgørelse om af-

skæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm ønsker Christianshavns Lo-

kaludvalg (CLU) hermed at gøre indsigelse mod udstedelse af bekendtgørelsen.  

 

Christianshavns Lokaludvalg er opmærksom på, at der for så vidt angår lov om Lynetteholm af 

4. juni 2021 er begrænset klageadgang, idet klage ikke kan rettes til en administrativ instans, 

men må rettes til domstolene.  

 

Det er lokaludvalgets forståelse, at formålet med bekendtgørelsen er at afskære muligheden 

for klager hvad angår eventuelle andre supplerende tilladelser, der ikke er omfattet af loven, 

og som måtte blive nødvendige i anlægsfasen af arbejdet med Lynetteholm.  

 

I lyset af Lynetteholm-projektets størrelse og samfundsmæssige betydning samt den indvirk-

ning det i mange år vil få på mennesker og miljø i nærområdet og regionen er lokaludvalget af 

den opfattelse, at befolkningen må have den bedst mulig adgang til at få indflydelse på projek-

tet, herunder mulighed for at klage over forhold omkring projektets gennemførelse.  

 

Hertil kommer, at Transportministeriet kun i meget begrænset grad om overhovedet tog lokal-

udvalgets indsigelser til følge i lovforslaget, som de blev tilkendegivet, først ved høringen af 

VVM-redegørelsen, siden ved høringen af lovudkastet. 

 

Uanset at den foreslåede bekendtgørelse kun vil omfatte supplerende og måske få forhold, der 

ligger uden for lovens rammer, ønsker Christianshavns Lokaludvalg derfor at tage klart afstand 

fra udstedelsen af bekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen, 

Poul Cohrt 

formand  

 

 

 



 

DN København 

Formand: Knud Erik Hansen. Telefon: 40404344 

Næstformand Ole Damsgaard. Telefon: 50515880 

koebenhavn@dn.dk:  
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Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

 

Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af 
Lynetteholm 
 

Danmarks Naturfredningsforening finder det uhensigtsmæssigt og i modstrid med den danske 

demokratitradition indenfor miljøområdet at afskære klageadgangen til de i bekendtgørelsen 

nævnte love. 

 

Afskæring af klageadgang er uhensigtsmæssig fordi Lynetteholm som projekt langt fra har 

fundet sin endelige udformning. Man må derfor forudse en række større og mindre justeringer 

hvoraf nogle ikke vil være omfattet af deallerede foretagne miljøvurderinger. Der vil derfor 

være behov for at inddrage offentligheden aktivt i beslutning om disse justeringer for at sikre 

projektet den bedst mulige kvalitet og demokratiske legitimitet.  

 

Yderligere strider afskæring af klageadgang mod Århuskonventionen. Århuskonventionen giver 

befolkningen ret til adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og ad-

gang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Danmark ratificerede Århus konventionen 

i 2000.  

 

Danmarks Naturfredningsforening skal derfor opfordre regering og Folketing til ikke at gen-

nemføre udkastet til bekendtgørelse i sin nuværende form, men finde en form som sikrer at 

Århuskonventionen respekteres.   

 

 

Lynetteholm projektet må forventes at skulle gennem en række større og mindre 

ændringer 

 

Der foregår for tiden konsultationer mellem den danske og den svenske stat om de grænse-

overskridende miljøkonsekvenser. Et af de punkter de svenske myndigheder er bekymret for 

er Lynetteholms blokeringseffekt i forhold til vandgennemstrømningen i Øresund og de mulige 

afledte konsekvenser for Østersøens miljø. Her er man i første omgang blevet enige om at lade 

det hollandske rådgivningsfirma Deltares foretage en uvildig vurdering af den model og de be-

regninger som er gennemført som grundlag for miljøvurderingen af Lynetteholm.  

 

Afhængigt af udfaldet af Deltares vurdering kan man imødese, at der skal foretages justeringer 

af Lynetteholms udstrækning og udformning. Hertil kan komme overvejelser om kompense-

rende foranstaltninger.  

 

Et andet punkt der bekymrer de svenske myndigheder, er klapningen af knap 2,5 millioner 

kubikmeter havneslam i Køge Bugt. Her har man fra svensk side foreslået de danske myndig-

heder at overveje alternative løsninger.  
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Alene disse to punkter understreger at Lynetteholm meget vel skal gennem en række ændrin-

ger før projektet er så veldefineret, at man kan starte anlægsarbejdet.  

 

Nogle af disse justeringer vil muligvis være omfattet af den bemyndigelse som Lynetteholm 

lovens §5 allerede giver transportministeriet og By og Havn, uden at disse kan påklages. Andre 

ændringer og justeringer vil være omfattet af bekendtgørelsens afskæring af klageadgang.  

 

Der er i tilknytning til første fase af anlægsprojektet en række øvrige usikkerheder for eksem-

pel i forhold til udsejlingen fra Margretheholms Havn og i forhold til anlæg af adgangsvej fra 

Prøvestenen til modtageanlæg for jord på Refshaleøen.   

 

På nuværende tidspunkt forhandles der mellem By og Havn og ejerne af Margretheholms Havn 

om at finde en løsning for udsejlingen fra havnen i den lange periode hvor opfyldningen af Ly-

netteholm vil blokere for havnen. Loven bemyndiger By og Havn til at anlægge en oplukkelig 

bro. Denne løsning er man ikke nået til enighed med havnens ejere om. En mulig anden løs-

ning kunne være at flytte havnen eller en tunnelløsning. Sådanne løsninger ville kræve en mil-

jøvurdering og en række tilladelser efter de love som den foreslåede bekendtgørelse afskærer 

klageadgang for.   

 

Lynetteholm loven bemyndiger By og Havn til at anlægge en adgangsvej for jordkørsel til Ly-

netteholm, på strækningen fra Prøvestenen til Refshaleøen, og anlægge et modtageanlæg til 

jord. Imidlertid er der registreret forekomst og sandsynlighed for forekomst af en beskyttet 

bilag IV art, grønbroget tudse, på de pågældende områder. Transportministeriet og By og 

Havn har ved de hidtidige høringer om miljøvurderingen og forslag til anlægslov forsøgt at af-

vise dette faktum.  

 

Danmarks Naturfredningsforening tvivler dog på, at Transportministeriet eller By og Havn be-

vidst vil handle imod naturbeskyttelseslovens ultimative beskyttelse af den pågældende stærkt 

truede art. Det må derfor forventes, at der skal foretages justeringer i placeringen af adgangs-

vej og muligvis modtageanlæg samtidigt med at der skal foretages nødvendige afværgeforan-

staltninger, etableres nye levesteder mv. Offentligheden har en klar og legitim interesse i at 

kunne følge dette og sikre at de nødvendige foranstaltninger bliver gjort på en fagligt betryg-

gende måde.  

 

 

Århuskonventionen 

I henhold til Miljøstyrelsens hjemmeside1 har Århuskonventionen til hensigt ”at bidrage til be-

skyttelsen af den ret, der tilkommer ethvert menneske i denne og kommende generationer, til 

at leve i et miljø, der er tilfredsstillende for hans eller hendes sundhed og velbefindende”.  

 

Videre fremgår det af hjemmesiden, at ”Principperne i Århuskonventionen ligger godt i tråd 

med den danske demokratitradition, der i vidt omfang søger at give borgerne mulighed for at 

deltage i beslutningsprocesser”.  

 

Af bemærkningerne til anlægslovens § 6, fremgår følgende argumentation for at afskære kla-

geadgangen:  

 

”En afskæring af klageadgangen skal bl.a. sikre fremdriften i projektet, da klagesager kan in-

debære betydelige risici og usikkerheder for projektet i form af forsinkelse og fordyrelse.” 

 

Danmarks Naturfredningsforening er uforstående i forhold til dette argument. En klage vil kun 

kunne indebære ”betydelige risici og usikkerheder for projektet” i relation til ”fremdriften”, 

såfremt klageinstansen vurderer, at projektet eller en afgørelse relateret til projektet er rets-

stridig, - og dermed udsætter det, til det er lovliggjort. 

 
1 https://mst.dk/service/lovstof/miljoerettigheder/miljoerettigheder-i-danmark/ 

 

https://mst.dk/service/lovstof/miljoerettigheder/miljoerettigheder-i-danmark/
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Vurderer klageinstansen derimod, at projektet eller afgørelsen ikke er retsstridig, vil der ikke 

være risiko for, at projektet forsinkes som følge af klageinstansens afgørelse.  

 

Umiddelbart får man indtrykket, at der ligger andre motiver bag ønsket om afskæring af kla-

gemuligheder end blot hensynet til fremdriften. Umiddelbart tænkes her på ønsket om at gøre 

det meget vanskeligt eller de facto umuligt for befolkningen og grønne organisationer at få 

retligt prøvet projektet og afgørelser i tilknytning til det.  

 

Den foreslåede begrænsning af klageadgangen vil derfor forstærke opfattelsen af, at projektet 

mangler demokratisk legitimitet. 

 

Selve beslutningsprocessen frem til vedtagelsen af anlægsloven for Lynetteholm i juni 2021 

lider i sig selv af et demokratisk underskud. Fremgangsmåden er dybt betænkelig i og med at 

man ikke har fuldt de normale procedurer i planloven om offentlig inddragelse og åben præ-

sentation af alternative muligheder for at løse de problemer og behov, som Lynetteholm pro-

jektet angiveligt skal løse.   

 

Derfor står vi nu med et projekt, som savner demokratisk legitimitet, og som rummer en lang 

række uløste problemer. Her kan blot nævnes usikkerheden om Lynetteværkets fremtid, 

spørgsmålet om der findes nok overskudsjord til at opfylde Lynetteholm, usikkerheden om den 

trafikale betjening af den fremtidige Lynetteholm by og en række uløste finansielle problemer.   

 

Transportministeren har tidligere i brev af 6. april til DN henvist til muligheden for at få afprø-

vet beslutninger og administrative afgørelser retligt i stedet for den almindelige klageadgang. 

Imidlertid er det en kun en teoretisk mulighed på nuværende tidspunkt. Kun de færreste, hvis 

nogen, interesseorganisationer vil være i stand til at løfte et søgsmål rent økonomisk og res-

sourcemæssigt i øvrigt. 

 

Såfremt man til trods for ovenstående ønsker at gennemføre bekendtgørelsen om afskæring af 

klagemuligheder skal vi derfor på det kraftigste opfordre til at man giver udvidede muligheder 

for fri proces ved sager, der rejses ved domstolene.  

 

Ifølge høringsbrevet af 8. september fra transportministeriet vil klageadgangene  

genetableres ultimo 2024, evt. primo 2025 (indtil perimeteren mv er anlagt). Forsinkes projek-

tet, forlænges afskæringen af klageadgangene tilsvarende. Hvis projektet imidlertid forsinkes 

væsentligt, vil det formentligt være på grund af uforudsete store tekniske, økonomiske eller 

formelle problemer. Hvis en sådan situation opstår, skal der være mulighed for nyvurdering og 

fuld klageadgang. 

 

Det skal derfor opfordres til at der sættes en fast dato for, hvornår de normale klageadgange 

genetableres.    

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Damsgaard, 

næstformand for DN København 

 

 

 



 

DN København 

Formand: Knud Erik Hansen. Telefon: 40404344 

Næstformand Ole Damsgaard. Telefon: 50515880 

koebenhavn@dn.dk:  

 
 

 

 

 

 

Dato: 29. september 2021 

 

Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

 

 

 

Høring vedrørende Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm 

 

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret over den magtkoncentration der gennem for-

slaget til bekendtgørelse tillægges By og Havn og tilsynsmyndighederne og vil derfor foreslå, 

at det offentlige i det mindste sikres fuldt indsyn i tilsynet.  

 

For eksempel kan nævnes at Københavns Kommune i bekendtgørelsens § 2 stk 2 tillægges 

kompetence til at føre tilsyn med Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ modtageanlæg hvor der 

skal modtages 80 millioner ton ”ren og forurenede ikke-rensningsegnet jord”, herunder 

100.000 ton kulbrinteforurenet ikke-rensningsegnet jord.  

 

I §2 stk. 4. tillægges Københavns Kommune kompetencen som tilsynsmyndighed for blandt 

andet aktiviteter vedrørende overvågning i forhold til vandkvalitet og forhold til håndtering af 

kvælstof- og fosforforurening fra Lynetteholm i forhold til de kvalitetsmål der fastlægges i 

vandplanlægningen.  

 

Københavns Kommune skal altså føre tilsyn med den jord der tilføres jorddepotet og om den 

forureningsgrad jorden har svarer til det man har forudsat i miljøvurderingen. Samtidigt må 

det konstateres at Københavns Kommune som ejer af By og Havn har en vital interesse i at 

jorddepotet har den tilstrækkelige økonomiske lønsomhed så anlægsudgifterne for Lynette-

holm kan dækkes af indtægterne fra modtagning af jord.    

 

Samtidigt skal Københavns Kommune føre tilsyn med den forurening, som hidrører fra udled-

ning af udrenset spildevand fra jorddepotet og gribe ind hvis forureningen bliver større end 

forudsat i miljøvurderingen. Modtagning af overskudsjord er underlagt fri konkurrence og det 

må imødeses at der bliver konkurrence om den overskudsjord der måtte være til rådighed i 

fremtiden. Det gælder specielt den rene og lettere forurenede jord, som kan anvendes til en 

lang række formål som erstatning for grus og sand.  

 

I bekendtgørelsens § 5 bestemmes at afgørelser truffet af en tilsynsmyndighed, i dette tilfælde 

Københavns Kommune, ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed. Det sam-

me gælder for de øvrige myndigheder som tillægges tilsyn med anlæg af Lynetteholm. 

 

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for det lukkede system som By og Havn kom-

mer til at udgøre sammen med specielt Københavns Kommune. Der er risiko for at sikring af 

miljøets tarv ikke sker med tilstrækkelig neutralitet i og med, at kommunen har væsentlige 

økonomiske interesser i at driften af jorddepotet bliver så lønsom som muligt.  

 

Såfremt forslag til bekendtgørelsen gennemføres, vil Danmarks Naturfredningsforening foreslå 

at der pålægges de involverede myndigheder og By & Havn en øget forpligtelse til løbende at 
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informere offentligheden om tilsynet og at give aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i 

miljøoplysninger.  

 

Ifølge lov om aktindsigt i miljøoplysninger §5b stk. 2, kan miljøministeren fastsætte nærmere 

regler om formidling af miljøoplysninger, herunder hvilke miljøoplysninger der skal formidles, 

om opdatering og om elektronisk formidling af miljøoplysninger. Det foreslås at denne mulig-

hed bruges fuldt ud. Det samme gælder i forhold til de andre myndigheder, som tillægges til-

syn i forhold til Lynetteholm. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Damsgaard, 

næstformand for DN København 
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Høringssvar vedrørende 2 udkast til bekendtgørelse om Lynetteholm 
 
Transportministeriet har med brev af 8. september 2021 sendt udkast til to bekendtgørelser 
omhandlende Lynetteholm i høring. 
 
Gentofte Kommune afgav høringssvar forud for vedtagelsen af anlægslov vedrørende 
Lynetteholm, og gjorde i den forbindelse bl.a. indsigelse mod, at lovforslaget fuldstændig afskar 
enhver form for klageadgang til det administrative klagesystem. 
 
Gentofte Kommune skal endnu en gang gøre indsigelse imod denne tilsidesættelse af vigtige 
retssikkerhedsgarantier og imod statens ensidige fokus på, at ”sikre fremdrift” af Lynetteholm-
projektet. 
 
Det svækker offentlighedens tillid til de offentlige myndigheder, at de statslige myndigheder og 
Folketinget i praksis fjerner muligheden for at føre kontrol med de trufne afgørelser i forbindelse 
med et projekt af så stor samfundsmæssig betydning og sætter den almindelige juridiske og 
tekniske ekspertise i de statslige klagenævn ud af spil. Enhver form for klageadgang i det 
administrative klagesystem afskæres og muligheden for at føre kontrol med de udstedte 
myndighedstilladelser og bygherren By og Havns udførelse af projektet indskrænkes. Dette gør 
det i praksis særdeles vanskeligt og omkostningsfuldt at gøre indsigelse mod projektet, da dette 
kun kan ske ved at anlægge (og bekoste) en retssag ved domstolene. 
 
Også klageadgang overe de afgørelser, som er truffet af Københavns Kommune afskæres. Det 
gælder også afgørelser, hvor transportministeren har valgt at videredelegere sine beføjelser til 
anden myndighed, hvilket der også gives mulighed for. Det bemærkes i den forbindelse, at 
bygherren, By og Havn, er 95% ejet af Københavns Kommune. En sådan problematik ville 
normalt kunne imødegås ved en intensiveret prøvelse hos klageinstansen, men dette er ikke 
muligt som følge af afskæringen af klageadgangen. 
 
Transportministeriet har ikke i sine kommentarerne til de indkomne høringssvar forholdt sig til 
denne problemstilling, som Gentofte Kommune også rejste i sit høringssvar vedrørende forslag 
til anlægslov. Gentofte Kommune opfordrer på ny til, at ministeriet tager konkret stilling til det 
anførte. 
 
I udkast til Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm § 2, stk. 5, fremgår, 
at Københavns Kommune (ud over de områder, hvor kommunen normalt er 
(førsteinstans)myndighed) også skal føre tilsyn ifm. udvidelse af sejlrenden i Kronløbet. Denne 



 

 GENTOFTE KOMMUNE 
 JURA 
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opgave hører normalt under Transportministeren, jf. lov om metroselskabet I/S og By & Havn 
I/S § 24, stk. 4, som gengivet i Forslag til Lov om anlæg af Lynetteholm, specielle 
bemærkninger til § 5.  
 
Transportministeriet har ikke begrundet, hvorfor man i bekendtgørelsen flytter denne opgave 
over til Københavns Kommune, og ikke lader Kystdirektoratet løse opgaven, jf. at 
Kystdirektoratet iht. udkastets § 2, stk. 6, skal varetage tilsyn med uddybningen af sejlrenden i 
Svælget. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Michael Fenger 
Borgmester 
     / 
  Lis Bjerremand 
  Vicekommunaldirektør 
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WWF Verdensnaturfonden har nedenstående principielle bemærkning til udkast ”Bekendtgørelse om 
afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.” 
 
Begrænsning af klageadgang, herunder ankemuligheder, i forbindelse med større anlægsprojekter, som er 
hjemlet ved en anlægslov - som det er tilfældet med lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynetteholm - 
bør ikke finde sted medmindre der er tvingende samfundsmæssige årsager til det. WWF Verdensnaturfonden 
finder det ikke godtgjort, at der skulle være nogen særlig tvingende grund til indskrænkningen af 
klageadgangen og mulighederne for at anke en afgørelse. Dette er tilmed i strid med Århuskonventionen*. 
 
WWF Verdensnaturfonden finder desuden, at udstrækningen af ”en begrænset periode” jf. § 6, stk. 2 i loven 
om anlæg af Lynetteholmen er temmelig lang. Det står ikke klart, hvorfor en reduceret klageadgang af hensyn 
til projektets fremdrift skulle være relevant om to-tre år. 
 
 
 
*Begrænsning af klageadgangen og mulighederne for at anke en afgørelse er blandt andet i strid med 
Århuskonventionen på følgende områder: 
 
Parterne i konventionen har medgivet:  
 

• at enhver, for at kunne nyde godt af denne rettighed og kunne leve op til denne forpligtelse, skal have 
adgang til information, have ret til at deltage i beslutningsprocesser og have adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet. 

• at øget adgang til oplysninger og offentlig deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet forbedrer 
kvaliteten og gennemførelsen af beslutninger, bidrager til opmærksomhed omkring miljøspørgsmål, 
giver offentligheden mulighed for at give udtryk for dens betænkeligheder, og gør det muligt for 
offentlige myndigheder at tage behørigt hensyn til sådanne betænkeligheder. 

• at fremme ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen og styrke offentlighedens støtte 
til beslutninger der vedrører miljøet. 

• offentlighedens behov for at kende til procedurerne for deltagelse i beslutningsprocesser, der 
vedrører miljøet, for at have uhindret adgang til dem og for at vide, hvordan de bruges. 

 
 
 
København, 28.09.2021. 

På vegne af WWF Verdensnaturfonden 

Jacob Fjalland, Conservation Director 

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2003/10
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Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm 

Foreningen Stop Lynetteholm ser med bekymring på udkast til bekendtgørelse vedr. tilsyn med 
gennemførelsen af Lynetteholm og peger på, at der er behov for at revurdere, hvordan tilsynsopgaven kan 
løses på en fagligt stærk og uvildig måde.   
 
Der er efter foreningens opfattelse en betydelig risiko for, at Københavns kommune gennem sin 

dominerende ejerandel i By & Havn og i kraft af de politiske bindinger, kommunen har forpligtet sig til 

gennem det aftalekompleks, der ligger til grund for Lynetteholmsprojektet, vil have store vanskeligheder 

med uvildigt at balancere det nødvendige hensyn til miljø mv. over for ønsket om at skabe fremdrift for 

projektet. Det indebærer en betydelig risiko for miljøet. 

Københavns Kommune tillægges fx i bekendtgørelsens § 2  stk 2  kompetence til at føre tilsyn med 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S’ modtageanlæg hvor der skal modtages 80 millioner ton ”ren og 

forurenede ikke-rensningsegnet jord”, herunder 100.000 ton kulbrinteforurenet ikke-rensningsegnet jord.  

I §2 stk. 4. tillægges Københavns Kommune kompetencen som tilsynsmyndighed for blandt andet 

aktiviteter vedrørende overvågning i forhold til vandkvalitet og forhold til håndtering af kvælstof- og 

fosforforurening fra Lynetteholm i forhold til de kvalitetsmål der fastlægges i vandplanlægningen.  

Københavns Kommune skal altså føre tilsyn med den jord der tilføres jorddepotet og om den 

forureningsgrad jorden har svarer til det man har forudsat i miljøvurderingen. Samtidigt må det konstateres 

at Københavns Kommune som ejer af By og Havn har en vital interesse i at jorddepotet har den 

tilstrækkelige økonomiske lønsomhed så anlægsudgifterne for Lynetteholm kan dækkes af indtægterne fra 

modtagning af jord.    

Samtidigt skal Københavns Kommune føre tilsyn med den forurening, som hidrører fra udledning af 

udrenset spildevand fra jorddepotet og gribe ind hvis forureningen bliver større end forventet. Modtagning 

af overskudsjord er underlagt fri konkurrence og at det må imødeses at der bliver konkurrence om den 

overskudsjord der måtte være til rådighed i fremtiden. Det gælder specielt den rene og lettere forurenede 

jord. 

I bekendtgørelsens § 5 bestemmes at afgørelser truffet af en tilsynsmyndighed, i dette tilfælde Københavns 

Kommune, ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed. Det samme gælder for de øvrige 

myndigheder som tillægges tilsyn med anlæg af Lynetteholm. 

Kombinationen af Københavns kommunes dobbeltrolle som betydelig interessent i Lynetteholmsprojektet 

og tilsynsmyndighed er en særdeles giftig cocktail set i sammenhæng med afskæringen af borgernes 

klageadgang, som får alle alarmklokker til at ringe.   

F O R E N I N G E N   S T O P   L Y N E T T E H O L M 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65483?fbclid=IwAR36vSQNGbSBlyO-Y_XS2mosggZMfbJP4TkiQJta8B3B0vj0FImGjBnOUPc
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65483?fbclid=IwAR36vSQNGbSBlyO-Y_XS2mosggZMfbJP4TkiQJta8B3B0vj0FImGjBnOUPc


Som anført i høringssvar vedr. ”afskæringsbekendtgørelsen” opfordres der til, at der i alle tilfælde pålægges 

de involverede myndigheder og By & Havn en øget forpligtelse til løbende at informere offentligheden om 

tilsynet og at give aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Det kan ske Ifølge lov om aktindsigt i miljøoplysninger §5b stk. 2, hvorefter miljøministeren kan fastsætte 

nærmere regler om formidling af miljøoplysninger, herunder hvilke miljøoplysninger der skal formidles, om 

opdatering og om elektronisk formidling af miljøoplysninger. 

 
På foreningens vegne 
Lone Johnsen 
2211 2740 
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Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af 
Lynetteholm 
 
Dette er høringssvaret fra Foreningen Stop Lynetteholmen, som udspringer af den faglige kritik og brede 
borgerprotest, der er mod projektet.  

Vedtages bekendtgørelsen, indebærer det, at klageadgangen i forhold til i alt otte love sættes ud af kraft frem 
til 2024/25: byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning mv., lov om miljøbeskyttelse, lov om 
beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om forurenet jord samt lov om bygningsfredning og bevaring af 
bygninger og bymiljøer. 
 
Med dette udkast til bekendtgørelse bevæger Lynetteholmsprojektet sig fra at være præget af demokratisk 
underskud til at blive en fuldtonet demokratisk skandale. Der sker en helt utidig mørklægning af beslutninger 
og koncentration af magt hos myndighederne og hos By & Havn, som er helt ud af trit med de danske 
traditioner for demokratisk kontrol og åbenhed i forvaltningen.   
  
Foreningen Stop Lynetteholm vil på det kraftigste protestere mod bekendtgørelsen, som vil sætte en stopper 
for, at borgere, grønne organisationer og kommuner kan få indflydelse på, hvordan anlægget af halvøen 
Lynetteholm vil påvirke miljøet i Øresund og på land og på levevilkår og infrastruktur i København og alle 
berørte i nabokommunerne.  
 
I stedet for en bekendtgørelse, der mørklægger beslutninger og afskærer adgangen til at klage, foreslås 
det, at  
 

1) der pålægges de involverede myndigheder og By & Havn en øget forpligtelse til løbende at 
informere offentligheden om planlagte justeringer og ændringer og at give aktindsigt i 
overensstemmelse med lov om aktindsigt i miljøoplysninger §5b stk. 2, hvorefter 
”ministeren kan fastsætte nærmere regler om formidling af miljøoplysninger, herunder hvilke 
miljøoplysninger der skal formidles, om opdatering og om elektronisk formidling af 
miljøoplysninger.” 

 
2) det sikres, at Århuskonventionen vedr. adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og 

klageadgang på miljøområdet efterleves, bl.a. ved at der i bekendtgørelsen indskrives en rettighed 
til at få fri proces, hvis borgergrupper ønsker at rejse en sag.  

 
Såfremt bekendtgørelsen gennemføres, ønsker vi ovenstående punkter indarbejdet i bekendtgørelsen.  
 
Mange høringssvar har i forbindelse med anlægslovens vedtagelse peget på, at den er blevet til i en meget 
lukket og yderst forhastet proces, uden relevant forudgående lovforberedende udvalgsarbejde eller anden 
form for åben proces og uden nævneværdig borgerinddragelse. Juraprofessor Ellen Magrethe Basse 
påpeger (Tidsskrift for Miljø, april 2021) at hverken VVM-direktivets eller Århuskonventions klare krav om 

F O R E N I N G E N  S T O P  L Y N E T T E H O L M 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65483?fbclid=IwAR36vSQNGbSBlyO-Y_XS2mosggZMfbJP4TkiQJta8B3B0vj0FImGjBnOUPc
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65483?fbclid=IwAR36vSQNGbSBlyO-Y_XS2mosggZMfbJP4TkiQJta8B3B0vj0FImGjBnOUPc


projektoffentlighed er efterlevet, når indgåelse af politiske aftaler erstatter en åben politisk debat i 
Folketinget - ikke mindst når der som i dette tilfælde er tale om vedtagelse af anlægslove med dertil 
hørende miljøkonsekvens- og habitatvurderinger.   
 
 Anlægsloven falder helt inden for den kategori af lovgivning, som i Sigge Winthers bog ”Entreprenørstaten” 
betegnes som pseudopolitik. I et lukket rum har en håndfuld nøglepersoner udformet en projektidé, som et 
politisk flertal har bundet sig til både i Folketinget og i Københavns borgerrepræsentation. Efterfølgende er 
embedsværket og de mange rådgivere, som engageres i projektet, under såvel politisk som administrativt 
pres for levere netop de analyser, som kan dokumentere projektets bæredygtighed og tilvejebringe et 
beslutningsgrundlag, der understøtter den politiske aftale.  
 
Fremgangsmåden er dybt betænkelig og med et betydeligt demokratisk underskud, hvor alternativer ikke 
er blevet belyst i en åben proces. Derfor står vi nu med et projekt, som er uden tilstrækkelig uafhængig 
faglig substans, med et utal af løse ender og uden demokratisk legitimitet. 
 
By & Havn har fået carte blanche til at gennemføre projektet på baggrund af det meget omfattende 
materiale, som ligger til grund for anlægsloven. Projektet gennemføres nu på baggrund af mere end 1000 
sider med meget tekniske og fagligt komplicerede udredninger, som ikke er præsenteret i én samlet 
miljøkonsekvensvurdering, og hvorom det blot konstateres, at alle miljøkrav kan overholdes. Efter 
vedtagelsen i folketinget er der igen sat spørgsmålstegn ved, om miljøvurderingerne er retvisende. Der 
gennemføres nu på svensk anmodning 3. mands uvildige vurderinger af de foretagne analyser vedr.  
konsekvenserne for gennemstrømningen af saltvand til Østersøen. Der er også en svensk anmodning om at 
undersøge alternative placeringer for klapning af slam i Køge Bugt. 
 
Det er dybt problematisk, at der på baggrund af den beskrevne situation efterfølgende lægges op til at 
begrænse klageadgangen, hvor der er behov for det modsatte. Nedenfor sammenfattes vores 
betænkeligheder og forslag:   
 

Projektet er ikke færdigprojekteret og der er undervejs behov for at inddrage alle berørte og 
eksperter. Det er ikke relevant at henvise til, at der i nyere tid fx i Metroloven er foretaget samme 
afskæring af borgernes klageadgang. Det var problematisk dengang og er det i dag. 
Lynetteholmprojektet er desuden et væsentligt større og langt mere indgribende projekt, og den 
risiko, der kan være for, at projektet undervejs skal sættes på pause på grund af en klagesag, må 
alene påhvile bygherren og dennes forberedelse af projektet.  Lynetteholmprojektet er præget af 
mange løse ender og udeståender. Tusindvis af borgere vil blive berørt, og mange heraf i årevis i 
forbindelse med jordtransport gennem byen. Miljøet i Øresund er truet, når hvad der svarer til 
70.000 containere med forurenet slam skal dumpes i Øresund, fortidsminder som Trekronerfortet 
er under pres og de mange lystsejlere og fritidsfiskere i Københavns havn får forringet deres vilkår. 
De har krav på at blive hørt. 

 Der er grund til alvorlig bekymring for det faglige skred, der sker ved at henholdsvis By & Havn og 
Transportministeriet tillægges kompetence inden for de otte lovgivningsområder, hvor de ikke 
råder over den faglige ekspertise, der skal til for at udvikle de bedste løsninger og forhindre, at der 
sker uoprettelige skader. Det faglige niveau sikres ikke tilstrækkeligt ved at en række myndigheder i 
udkastet til Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm får en 
tilsynsforpligtelse i forhold til projektet.  

 Der er behov for udvidede muligheder for fri proces ifald bekendtgørelsen vedtages i sin 
nuværende form. Danmark har ratificeret Århuskonvention om adgang til oplysninger, offentlighedens 
medvirken og klageadgang på miljøområdet. Af bemærkningerne til anlægsloven fremgår det, at det 



er Transportministeriets opfattelse, at både Århuskonventionen og en række andre direktiver vedr. 
offentlighedens involvering er overholdt. Det er ikke vores opfattelse. Hvordan har ministeriet fx 
forestillet sig, at et søgsmål ved domstolene kan foregå således at ’den berørte offentlighed’ får en 
billig, fair og effektiv adgang til at få efterprøvet myndighederne afgørelse, som det foreskrives i 
Århuskonventionen? For at sikre det, opfordres der til at der indskrives en rettighed til at få fri proces, 
hvis borgergrupper mv. ønsker at rejse en sag.  

 Der er behov for at sikre, at der ikke sker en mørklægning af projektet gennem det tætte samarbejde 
om projektets gennemførelse mellem Transportministeriet og By & Havn. Vi opfordrer derfor til, at der 
er fuld åbenhed om alle justeringer og ændringer af projektet. Vi henviser i den forbindelse til, at 
ministeren i henhold til § 5 b. stk. 2 i lov om miljøoplysninger kan pålægge By & Havn nærmere 
regler om formidling af miljøoplysninger, herunder hvilke miljøoplysninger der skal formidles, om 
opdatering og om elektronisk formidling af miljøoplysninger.  

 Der opfordres til, at bekendtgørelsen indeholder en præcis tidsmæssig angivelse af, hvilken 
periode den gælder med angivelse af en slutdato, alternativt hvilke dele af projektet, som helt 
præcist er omfattet. Det er desuden alt andet lige rimeligt at antage, at såfremt projektet 
gennemføres med meget store forsinkelser, så er der stor sandsynlighed for, at der vil være behov 
for en nyvurdering af projektet med fuld klageadgang.  

På foreningens vegne 
Lone Johnsen 
2211 2740 



Til: 29. september 2021

Transportministeriet 
Frederiksholms Kanal 27 F 
1220 København K 

Telefon 41 71 27 00 
trm@trm.dk 
www.trm.dk 

Svar sendt på e-mail til arp@trm.dk og trm@trm.dk. 

Høringssvar fra Bevar Margretheholms Havn 
og en grøn by i et maritimt miljø - 2300 medlemmer

Klagegangen tilsidesættes i 8 love, det mener vi er en grov tilsidesættelse af vores 
demokratiske rettigheder. 

Vi finder ikke at bekendtgørelsen i den nuværende form danner udgangspunkt for 
klageadgangen i forhold til anlæggelse af Lynetteholm.

By og Havn er som privat firma, ved anlægslov om Lynetteholm, tildelt en række 
rettigheder blandt andet, at anlægge et areal i Købehavns Havn, udpegning af områder der 
om nødvendigt skal eksproprieres, at anlægge et jorddepot som nyttiggørelsesprojekt og 
deraf følgende yderligere tiltag. 
Desuden er By og Havn bemyndiget til, at anlægge en bro over Margretheholms Havn, 
uagtet at det er udokumenteret i MKR-rapporten, at en kombination af pramsejlads og 
lastbilkørsel ikke vil kunne nyde fremme i forhold til en ren lastbiltransport mellem 
byggeplads og Lynetteholmen.
Denne undersøgelse for valg af transportløsning af jorden er ikke seriøst undersøgt og 
behæftet med alvorlige fejl i beregningsgrundlaget.

Desuden finder vi afgrænsningen af området diffust. 
Ved at iagttage bilag til implementeringsredegørelsen indeholder disse ikke koordinater og
dette ses ikke af andet materiale heller og deraf en begrænset retssikkerhed.

Vi mener, at såvel tidsperspektiv, som hvilket område det drejer sig om, skal tydeliggøres.
Som brugere af det omhandlende ekspropriationsareal i forhavnen til Margretheholms 
havn har vi en hævdvunden ret gennem mere end 40 år og som nu fratages os ved en 
kommende ekspropriation og som således heller ikke administrativt kan klages efter 6 
oktober 2021.

Projektets tidshorisont er ukendt og anlægsfasen kan ske i tempi. Det er således uklart 
hvornår klageadgangen fraskrives og hvornår den slutter. Det anser vi som problematisk, 
idet retssikkerheden ikke er præciseret.



Endelig protesterer vi over, at om en tredjeparts høring for de af DHI’s modulberegninger 
af de hydrauliske forhold i Øresund ikke kan påklages, da de forventeligt bliver pålagt at 
skulle omregnes efter de anvisninger, der måtte komme efter denne nye høring.
De her skadelige konsekvenser for Øresund og dermed Østersøen starter samtidig med 
nedspunsningen af halvøens omkringliggende perimeter og bør derfor øjeblik stilles i bero,
ind til en ny rapport foreligger.

Vi mener, at såfremt det besluttes, at 8 hovedloves retssikkerhed, klageadgangen 
tilsidesættes, skal det ske i en meget afgrænset periode og ikke i hele anlægsfasen og 
endelig, at de allerede nu verserende fejl og mangler øjeblikkelig skal medføre et stop i 
udrulningen af projektet Lynetteholmen.

Begrundelse

Der ses i : Udkast til Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af 
Lynetteholm samt Udkast til Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm 

- at det er den aktuelle miljøkonsekvensrapport, som danner grundlag for 
bekendtgørelserne. Efter den oprindelige miljøkonsekvensrapport er der udarbejdet et 
tillæg og der er aktuelt en undersøgelse i gang vedr. saltgennemstrømningen, disse mener 
vi ikke skal tilsidesættes.

Der har igennem hele processen været nye fund som har medført ændringer. Disse fund er 
begrundet i projektets omfang, men især væsentlige fejl og mangler i projektet. 
Eksempelvis er der ikke undersøgt de miljømæssige fordele ved en akvædukt over 
Margretheholms Havn fremfor en klapbro.

Det drejer sig om 8 hovedlove til et privat firma og ikke om infrastruktur i hele Danmark. 
Der sker klart en begrænsning af vores mulighed for at klage. Ved at se på gældende 
retspraksis, er dette ikke sket før og tendensen i disse bekendtgørelser kan således danne 
præcedens. 
Det er derfor ikke en bekendtgørelse, - men en ændring af gældende retspraksis – 
sædvane.
Det er klart vores holdning, at dette ikke kan ske i forholde til et enkeltstående projekt i 
privat regi. 

Vedr. tilsynsforpligtigelsen, ses at Københavns Kommune skal føre tilsyn med By og Havn. 
Der er klart en interessekonflikt i dette, da By og Havn ejer 95% af det private selskab. 
Købehavns Kommune har således en egen interesse i at projektet ikke forsinkes idet det vil 
medføre væsentlige udgifter og deres uvildighed, som tilsynsførende myndighed kan 
italesættes.
Endvidere er det stærkt bekymrende, at en af By&Havns største rådgivere Rambøll Group, 
indgår i bestyrelsen ved Marianne Sørensen, Chief Financial Officer, hos samme firma.
Om dette er et lovligt forhold, kan hverken den nuværende MKR-rapport eller et fremtidigt
samarbejde med Rambøll Group være i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Sammenholdes det med den manglende mulighed for klage, finder vi det yderst 
problematisk, at klageadgangen fjernes på baggrund af et økonomisk incitament – 
lovgivers begrundelse er, at klager vil forsinke og gøre projektet dyrere.

Det ses således tydeligt, at økonomiske interesser går forud for vores mulige klageadgang 
og det mener vi er en betragtelig indskrænkning af vores rettigheder som borgere, at 
allerede vedtaget lovgivning tilsidesættes i så udstrakt grad, som det sker i disse 
bekendtgørelser.

Vi henstiller til at processen med bekendtgørelserne går om og at projektet øjeblikkeligt 
stoppes.

Med venlig hilsen 
Klaus Schlichter
Initiativgruppen Margretheholms havn.
Mail:  klausschlichter@gmail.com



København, 28. september 2021

Til Transportministeriet

Høringssvar til Transportministeriets udkast til bekendtgørelse om offentlighedens klageadgang i anlægsfasen af
Lynetteholm.

I forbindelse med anlægsprojektet Lynetteholm har Transportministeriet sendt en bekendtgørelse i høring. En
bekendtgørelse som fra 6. oktober vil afskære borgere, interessegrupper og foreninger fra at klage over
anlægsprojektet i anlægsfasen frem til 2025.

Anlægsloven for Lynetteholm er blevet behandlet og vedtaget i Folketinget på rekordtid, særligt hvis man tager
projektets løbetid i betragtning, og dermed det uendeligt antal ubekendte som anlægsprojektet indbefatter.

Bekendtgørelsen giver bygherren/bygherrene fripas i anlægsfasen til at fejldisponere, fejlhåndtere, forurene og
misfortolke anlægsloven hvad angår etableringen af infrastruktur i de omgivelser anlægsprojektet har direkte
indflydelse på. Ifølge bekendtgørelsen omfatter afskæring af klageadgang samtlige kritiske områder. Bekendtgørelsen
udpeger selv specifikt:

- Byggeloven
- Naturbeskyttelse
- Vandbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Beskyttelse af havmiljø
- Råstoffer
- Forurenet jord
- Fredning

Dette er et uoverstigeligt demokratisk problem, idet de langsigtede konsekvenser af anlægsprojektet langt fra er
afdækket.
Bekendtgørelsen betyder at bygherren eksempelvis kan:

- Ændre i projektet til således at det fremstår væsentligt ændret i forhold til det allerede offentligt publicerede projekt,
og som vedtagelsen af anlægsloven i Folketinget er baseret på, så projektet har væsentlig permanent negativ
irreversibel indflydelse på omgivelserne
- Forurene uhindret
- Gøre permanent skade på områder og infrastuktur i direkte modstrid med almenvellet alene for at gennemføre en
vilkårlig del af projektet

Vi opponerer derfor imod godkendelse af bekendtgørelsen som den foreligger. Tilsynskompetencen bør ikke
udelukkende ligge hos de offentlige myndigheder. Det er ikke god forvaltningsskik at offentlige myndigheder alene
fører tilsyn med sine egne projekter.
Offentligheden må som minimum altid have mulighed for at klage over tilfælde der er omfattet af ovenstående
eksempler.

På bestyrelsens vegne
Søren Madsen, formand

Københavns Motorbådsklub
Kraftværksvej 20
2300 København S
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Høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
 
Høringssvar fra Østerbro Havnekomité.
 
Vi kræver, at klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm ikke afskæres.
 
Demokratiet bygger på dialog.
Demokrati er ikke vedtaget ved lov, men består gennem aktive borgeres deltagelse i samfundsdebatten.
Det fremlagte udkast til at afskære klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm er ødelæggende for
demokratiet og den fællesskabsfølelse, som det danske velfærdssamfund er opbygget på.
En statslig og kommunal undertrykkelse af debatten om Lynetteholmer er ødelæggende for en saglig
vurdering af projektet.
Men det er også ødelæggende for troen på et levende demokrati fremover.
På kort og på lang sigt kan det have store negative konsekvenser for vores samfundsudvikling.

Vi henviser i øvrigt til Østerbros Havnekomités indsigelser mod  de bestemmelser i Anlægsloven om
Lynetteholmen ( Lov nr 1157 af 11.6.2021)  som vi indsendte som høringssvar til udkastet til lovforslag og
vor henvendelse til Folketingets Transportudvalg vedrørende Folketingets behandling af lovforslaget.

Vi ser ingen begrundelse for, at Transportministeriet nu udnytter den meget vidtgående bemyndigelser i loven
til at forhindre borgeres og virksomheders naturlige rettigheder til klageadgang, og til at sætte kommunale og
statslige myndigheder, herunder miljømyndighedernes, naturlige opgavevaretagelse ud af kraft.

29.9.2021    Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité
 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
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Til Transportministeriet
 
Transportministeriet har ved e-mail af 8. september 2021 anmodet Indenrigs- og Boligministeriet om eventuelle
bemærkninger til to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm.
 
Det meddeles herved, at Indenrigs- og Boligministeriet ikke har bemærkninger til høringen.
 
 
Med venlig hilsen
 
Marlene Brixtofte
Fuldmægtig
Forvaltningsjura
Mobil: 72 28 25 19
Mail: majb@im.dk
 
Indenrigs- og Boligministeriet
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk
 
Sådan behandler vi personoplysninger.
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Transportministeriet har den 8. september 2021 sendt to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm i høring..
 
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 101
af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens opgaver.
 
Vi har gennemgået bekendtgørelserne og kan konstatere, at de ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i staten
eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.
 
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere.
 
Med venlig hilsen
 
Mette E. Matthiasen
Specialkonsulent
 
 
Logo Rigsrevisionen

 
 
Landgreven 4
DK-1301 København K
 
Tlf. +45 33 92 84 00
Dir.+45 33 92 85 73
mem@rigsrevisionen.dk
 
www.rigsrevisionen.dk
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<formand@lynetten.dk>; kommunen@taarnby.dk
Emne: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
 
Til rette vedkommende
 
Se vedlagte høring.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Petersen
Specialkonsulent
 
Transportministeriet
Ministry of Transport
Vej- og Brokontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
 
Telefon +45 2069 7995

arp@trm.dk
www.trm.dk
 
For nærmere om ministeriets behandling af personoplysninger henvises til ministeriets hjemmeside:
https://www.trm.dk/da/ministeriet/databeskyttelsesforordningen
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: EM - Høringer (hoeringer@em.dk)
Titel: EMs høringssvar: Ministeriel høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (EM Id nr.: 368393)
E-mailtitel: EMs høringssvar: Ministeriel høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813699) (EM Id

nr.: 368393)
Sendt: 20-09-2021 08:12
Bilag: Høringsbrev - ministeriel høring.pdf; Klageadgange.pdf; Tilsyn.pdf; Ministeriel høring over to

bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr. 813699).eml; Høringsbrev - ministeriel høring.pdf;
Klageadgange.pdf; Tilsyn.pdf; smime.p7s; Høringsbrev - ministeriel høring.pdf; Klageadgange.pdf;
Tilsyn.pdf; smime.p7s; Security Marking.txt;

Til Transportministeriet
 
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring.
 
Erhvervsstyrelsen har bidraget til nedenstående del af ministeriets høringssvar:
 
Administrative konsekvenser
Erhvervsministeriet vurderer, at bekendtgørelsesudkastene ikke medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.

Principper for agil erhvervsrettet regulering
Transportministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for
nærværende bekendtgørelsesudkast. Erhvervsministeriet har ingen bemærkninger hertil.
 
Det noteres, at høringen også er blevet sendt til følgende af Erhvervsministeriets styrelser: Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Nævnenes Hus og
Finanstilsynet.
 
Med venlig hilsen

NIELS ASLAK KORKEANIEMI-LEHTONEN (EM-DEP)
Direktionssekretær 
DEP Høringer

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
niakol@em.dk
Tlf. 33 92 33 50

Mobil +45 91 33 70 27

EAN 5798000026001

Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside em.dk/privatlivspolitik.

Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager,
bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl,
skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

 
 

Fra: trm@trm.dk <trm@trm.dk> 
Sendt: 8. september 2021 09:33
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Til: Justitsministeriet <jm@jm.dk>; Indenrigs- og Boligministeriet <im@im.dk>; MIM - Miljøministeriets Departement
<mim@mim.dk>; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Kulturministeriet <kum@kum.dk>
Emne: Ministeriel høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813699)
 
Til rette vedkommende
 
Se vedlagte høring.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Petersen
Specialkonsulent
 
Transportministeriet
Ministry of Transport
Vej- og Brokontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
 
Telefon +45 2069 7995

arp@trm.dk
www.trm.dk
 
For nærmere om ministeriets behandling af personoplysninger henvises til ministeriets hjemmeside:
https://www.trm.dk/da/ministeriet/databeskyttelsesforordningen
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Side 1/1 

Danmarks 

Meteorologiske 

Institut 

 

Lyngbyvej 100 

2100 København Ø 

 

T: +45 3915 7500 

E: epost@dmi.dk 

 

www.dmi.dk 

Anders Petersen 

Transportministeriet 

Vej- og Brokontoret 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

 

Høringssvar uden bemærkninger fra DMI over to bekendtgørelser vedrørende 

Lynetteholm  

 

 

DMI vil gerne kvittere for modtagelse af høring over to bekendtgørelser vedrørende 

Lynetteholm. 

 

Til høringen har DMI ingen bemærkninger. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michelle Fie Kokspang Gabriel 

AC-fuldmægtig 

Politik og Strategi 

Kontor/afdeling 

Office 

 

Dato 

10. september 2021 

 

J nr. 2021 - 674 

 

/MGA 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Pia Saxild (PS@fbr.dk)
Titel: SV: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm
E-mailtitel: SV: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
Sendt: 29-09-2021 10:33

Forbrugerrådet Tænk vurderer, at de to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm ligger uden for vores
interesseområde, og vil derfor undlade at forholde os til hertil. Forbrugerrådet Tænk kan således ikke tages til
indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte.
 
 
Med venlig hilsen
 
Lars Wiinblad
Projektchef, Passagerpulsen
 
Forbrugerrådet Tænk
T +45 7741 7741 / law@fbr.dk / taenk.dk
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K
 

 
 
 
 

Fra: trm@trm.dk [mailto:trm@trm.dk] 
Sendt: 8. september 2021 09:22
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; arc@a-r-c.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; HBR@HBR.dk; brs@brs.dk;
Dan Fredskov; Danske Advokater; 'ctr@ctr.dk'; Cyklist forbundet; Danmarks Meterologiske Institut; Danmarks
Naturfredningsforening; Dansk Arbejdsgiverforening; Dansk Byggeri; Cyklist forbundet; de@danskenergi.dk; Dansk
Erhverv; 'info@danskerhvervsfremme.dk'; dffr@roning.dk; di@di.dk; Regitze Prahl; Dansk Metal; dof@dof.dk;
ds@sejlsport.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; Dansk Transport og Logistik; danva@danva.dk; dvl@dvl.dk; Dansk
Vejforening; Danske Handicaporganisationer; Danske Regioner; info@ecocouncil.dk; di@di.dk; dragoer@dragoer.dk;
info@energinet.dk; Forbrugerrådet Tænk Hoeringer; Forenede Danske Motorejere; 'info@flidhavne.dk';
Friluftsrådet; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse; Gentofte; trafik-jernbane@hk.dk; hofor@hofor.dk;
Håndværksrådet; Kommunernes Landsforening; okf@okf.kk.dk; museum@kff.kk.dk; hoering@lf.dk; m@m.dk;
Movia; fly@seaplanes.dk; novafos@novafos.dk; kbh politi; memaj@radiusnet.dk; mail@refshaleoen.dk; Region
Hovedstaden; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; info@rigsrevisionen.dk; Kjeld Allan Larsen; Rådet for Sikker
Trafik; Airo Bjarking; kommunen@taarnby.dk
Emne: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
 
Til rette vedkommende
 
Se vedlagte høring.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Petersen
Specialkonsulent
 
Transportministeriet
Ministry of Transport
Vej- og Brokontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
 
Telefon +45 2069 7995

arp@trm.dk
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Solrød d. 27/9-2021

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om afskæring af
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og
udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm

Transport- og Boligministeriet fremsætter forslag om at afskære klageadgangen, hvilket vil
tilsidesætte de normale klageprocedurer i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. Dette
finder vi i foreningen ‘Bevar naturen i Solrød’ stærkt problematisk og henstiller til, at
Transport- og Boligministeriet trækker forslaget tilbage, således at både borgere og
organisationer sikres den almindelige klageadgang.

I foreningen ‘Bevar naturen i Solrød er vi bekymrede over anlæggelse af
Lynetteholmen, idet der er planlagt at dumpe 2,5 mio m3 lettere forurenet slam i Køge
Bugt. Flere eksperter påpeger at konsekvenserne herved ikke er tilstrækkeligt belyst.

I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden,
sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse
af Lynetteholmen i København, påtænkes det nu også at dumpe 2,5 mio. m3 lettere
forurenet slam i Køge Bugt. Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden inden
man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø i København hedder. Slammet indeholder
flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber, cadmium og bly, desuden
kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten af ‘havskove’.
På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der hvor den
dumpes – eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre steder,
f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man ellers
troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

I Solrød har vi et Natura-2000 område, Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt. Det er
kendt for sit helt særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke
undersøgt. DN mener, at selvom sedimentspredningen fra det enkelte projekt er beskedent,
og selv om påvirkningen er forholdsvis lokal, kan selv mindre sedimentpåvirkninger spredt
over en årrække tilsammen have en negativ indvirkning på det samlede økosystem,
herunder ikke mindst på ålegræsområder i Øresund.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har
medført dyb utilfredshed i offentligheden. Der har siden forslaget om projektet i 2017 været
en enorm mangel på borgerinddragelse og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring
af klageadgange bekræfter blot tendensen. Anlægsprojektet er et af de største i
Danmarkshistorien og det er uacceptabelt, at offentligheden ikke inddrages og nu heller ikke
får adgang til de almindelige klageinstanser.
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Denne form for proces skaber både utilfredshed, utryghed og bekymring i offentligheden.
Det er ingen tjent med. Heller ikke demokratiet.

Transportministeren har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af klageadgange med at
processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ellers
har opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser af
projektet på Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte natur og miljø, til at klage
over projektet via EU-systemet eller retssystemet jf. lovens §24.

Det er ikke realistisk og rimeligt, at pålægge almindelige borgere og organisationer, at skulle
klage hverken gennem EU-systemet eller retssystemet. Dette vil være ekstremt
ressourcekrævende og ikke praktisk muligt. Hele det demokratiske tilsyn fjernes hermed.

Det er heller ikke rimeligt, at et så stort anlægsprojekt som Lynetteholm ikke kan tåle
forsinkelser. Hensynet til natur, miljø og de almindelige klageadgange må vægtes højere end
en eventuel forsinkelse af et projekt, der alligevel tager adskillige årtier. Det burde være
muligt at medregne forsinkelser i et så stort og langstrakt anlægsprojekt.

I stedet burde de almindelige klageadgange via Planklagenævn og Miljø- og
Fødevareklagenævn bibeholdes - ikke mindst af hensyn til offentlighedens retsfølelse. Vi
opfordrer hermed til, at forslaget forkastes og at de almindelige klageadgange bevares.
Både af hensyn til demokratiet men også af hensyn til offentlighedens tillid til de
demokratiske processer.

Hensynet til natur og miljø bør aldrig vige for hensynet til økonomisk vækst.

Med venlig hilsen

Foreningen ‘Bevar naturen i Solrød’
v/formand Ina Lindemark
Åmarken 2
4623 Lille Skensved
CVR 41975741
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: WILCKE Joachim (joachim.wilcke@europarl.europa.eu), Stine Linnemann (stine@roligrevolution.dk),

Kontakt@klimabev.dk (Kontakt@klimabev.dk), dk-board@volteuropa.org (dk-board@volteuropa.org)
Fra: Kathrine Richter (kathrine.richter@volteuropa.org)
Titel: Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 13:33

Kære Transportministerium, kære Benny Engelbrecht.

Mit navn er Kathrine Richter og jeg skriver som forperson for Volt Danmark.
Jeg skriver for at bede jer om at trække "Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med
anlæg af Lynetteholm" tilbage.

I henviser til loven om Lynetteholm, der blev godkendt i juni 2021. 
Hele §6 i Loven om Lynetteholmen giver Transportministeret ret til, i "en begrænset periode" at fjerne
klageretten, men Transportministeriet har nu bedt om at suspendere klageretten fra d. 6. oktober 2021 og
frem til 'primo 2025', med mulighed for forlængelse i tilfælde af forsinkelser. 
Er 3 år med mulighed for forlængelse den nye definition på en "begrænset periode"? 

Det er lovligt, men når man laver en lov, der har til hensigt at lukke ned for andre relevante love - hvad er
det så for en lovgivning? 

I bekendtgørelsesforslaget beder I om at kommuner ikke fører tilsyn med følgende love i forbindelse med
Lynetteholmen:
- Byggeloven
- Lov om naturbeskyttelse
- Lov om vandforsyning m.v.
- Lov om Miljøbeskyttelse
- Lov om beskyttelse af havmiljøet
- Lov om råstoffer
- Lov om forureret job
- Lov om Bygningsfredning.

Demokrati tager tid, men det sikrer sammenhængskraft i samfundet, det bygger tillid og det fostrer
samhørighed. I en klimatid er det endnu mere bekymrende at netop respekt for naturen bliver ignoreret.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L220/bilag/39/2407870/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/293/2377220/index.htm

Det er særligt stærkt bekymrende når landets øverste magthavere, vores regering, aktivt søger at reducere den
samtale de vil have med deres borgere i forbindelse med et storstilet anlægningsprojekt som Lynetteholmen.
https://byrummonitor.dk/Nyheder/art8362955/Regeringen-vil-afskaffe-muligheden-for-at-klage-over-
Lynetteholm

Allerede fra den lukkede aftale mellem Frank Jensen og Lars Løkke Rasmussen blev annonceret i oktober
2018 har offentlighed og åben debat været fraværende. Projektet mangler et ægte demokratisk grundlag
og i en stigende autokratiseret hverdag er det stærkt bekymrende at Danmarks regering i den grad mener,
at borgere ikke skal inkluderes.

Det betyder reelt at EU idag er én af de eneste myndigheder tilbage, som kan have indflydelse på
nationalstaters magtmisbrug.
https://policywatch.dk/nyheder/eu/article13144546.ece

På vegne af Volt Danmark beder vi jer om at trække bekendtgørelsesforslaget tilbage og begynde en åben
og inkluderende samtale om Lynetteholmen i stedet for at fortsætte dette demokratiske overgreb.

Vi skal passe på vores natur ligesom vi skal passe på vores demokrati.

Med venlig hilsen
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Til: trm@TRM.dk (Mail TRM)
Fra: Dansk Arbejdsgiverforening (DA@da.dk)
Titel: SV: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
Sendt: 08-09-2021 11:38

Ovennævnte falder uden for DA’s virkefelt, og vi ønsker ikke at afgive bemærkninger.

 

 
Med venlig hilsen

 

Camilla L. Kramme

Administrativ koordinator

 

Fra: trm@trm.dk <trm@trm.dk> 
Sendt: 8. september 2021 09:22
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; arc@a-r-c.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; HBR@HBR.dk;
brs@brs.dk; Dan Fredskov <dfr@biofos.dk>; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; 'ctr@ctr.dk'
<ctr@ctr.dk>; Cyklist forbundet <post@cyklistforbundet.dk>; Danmarks Meterologiske Institut <epost@dmi.dk>;
Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>; Dansk Byggeri
<info@danskbyggeri.dk>; Cyklist forbundet <post@cyklistforbundet.dk>; de@danskenergi.dk; Dansk Erhverv
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; 'info@danskerhvervsfremme.dk' <info@danskerhvervsfremme.dk>;
dffr@roning.dk; di@di.dk; Regitze Prahl <RPR@danskenergi.dk>; Dansk Metal <metal@danskmetal.dk>; dof@dof.dk;
ds@sejlsport.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; Dansk Transport og Logistik <dtl@dtl.eu>; danva@danva.dk;
dvl@dvl.dk; Dansk Vejforening <dv@dv.dk>; Danske Handicaporganisationer <dh@handicap.dk>; Danske Regioner
<regioner@regioner.dk>; info@ecocouncil.dk; di@di.dk; dragoer@dragoer.dk; info@energinet.dk; Forbrugerrådet
Tænk <hoeringer@fbr.dk>; Forenede Danske Motorejere <fdm@fdm.dk>; 'info@flidhavne.dk' <info@flidhavne.dk>;
Friluftsrådet <fr@friluftsraadet.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; Gentofte
<gentofte@gentofte.dk>; trafik-jernbane@hk.dk; hofor@hofor.dk; Håndværksrådet <hvr@hvr.dk>; Kommunernes
Landsforening <kl@kl.dk>; okf@okf.kk.dk; museum@kff.kk.dk; hoering@lf.dk; m@m.dk; Movia
<movia@moviatrafik.dk>; fly@seaplanes.dk; novafos@novafos.dk; kbh politi <kbh@politi.dk>;
memaj@radiusnet.dk; mail@refshaleoen.dk; Region Hovedstaden <regionh@regionh.dk>;
regionsjaelland@regionsjaelland.dk; info@rigsrevisionen.dk; Kjeld Allan Larsen <kjeld.allan.larsen@gmail.com>;
Rådet for Sikker Trafik <info@sikkertrafik.dk>; Airo Bjarking <formand@lynetten.dk>; kommunen@taarnby.dk
Emne: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
 
Til rette vedkommende
 
Se vedlagte høring.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Petersen
Specialkonsulent
 
Transportministeriet
Ministry of Transport
Vej- og Brokontoret
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
 
Telefon +45 2069 7995

arp@trm.dk
www.trm.dk
 
For nærmere om ministeriets behandling af personoplysninger henvises til ministeriets hjemmeside:
https://www.trm.dk/da/ministeriet/databeskyttelsesforordningen
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Dennis Lange (dbl@fdm.dk)
Titel: SV: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm
E-mailtitel: SV: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
Sendt: 20-09-2021 12:56

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen
 
Dennis Lange
Chefkonsulent
 

T: +45 45 27 07 13
M:+45 51 14 69 92
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

 

 

Fra: trm@trm.dk <trm@trm.dk> 
Sendt: 8. september 2021 09:22
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; arc@a-r-c.dk; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; HBR@HBR.dk;
brs@brs.dk; Dan Fredskov <dfr@biofos.dk>; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; 'ctr@ctr.dk'
<ctr@ctr.dk>; Cyklist forbundet <post@cyklistforbundet.dk>; Danmarks Meterologiske Institut <epost@dmi.dk>;
Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Dansk Arbejdsgiverforening <da@da.dk>; Dansk Byggeri
<info@danskbyggeri.dk>; Cyklist forbundet <post@cyklistforbundet.dk>; de@danskenergi.dk; Dansk Erhverv
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; 'info@danskerhvervsfremme.dk' <info@danskerhvervsfremme.dk>;
dffr@roning.dk; di@di.dk; Regitze Prahl <RPR@danskenergi.dk>; Dansk Metal <metal@danskmetal.dk>; dof@dof.dk;
ds@sejlsport.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; Dansk Transport og Logistik <dtl@dtl.eu>; danva@danva.dk;
dvl@dvl.dk; Dansk Vejforening <dv@dv.dk>; Danske Handicaporganisationer <dh@handicap.dk>; Danske Regioner
<regioner@regioner.dk>; info@ecocouncil.dk; di@di.dk; dragoer@dragoer.dk; info@energinet.dk; Forbrugerrådet
Tænk <hoeringer@fbr.dk>; FDM <fdm@fdm.dk>; 'info@flidhavne.dk' <info@flidhavne.dk>; Friluftsrådet
<fr@friluftsraadet.dk>; GST - Geodatastyrelsens hovedpostkasse <GST@gst.dk>; Gentofte <gentofte@gentofte.dk>;
trafik-jernbane@hk.dk; hofor@hofor.dk; Håndværksrådet <hvr@hvr.dk>; Kommunernes Landsforening <kl@kl.dk>;
okf@okf.kk.dk; museum@kff.kk.dk; hoering@lf.dk; m@m.dk; Movia <movia@moviatrafik.dk>; fly@seaplanes.dk;
novafos@novafos.dk; kbh politi <kbh@politi.dk>; memaj@radiusnet.dk; mail@refshaleoen.dk; Region Hovedstaden
<regionh@regionh.dk>; regionsjaelland@regionsjaelland.dk; info@rigsrevisionen.dk; Kjeld Allan Larsen
<kjeld.allan.larsen@gmail.com>; Rådet for Sikker Trafik <info@sikkertrafik.dk>; Airo Bjarking
<formand@lynetten.dk>; kommunen@taarnby.dk
Emne: Høring over to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm (Id nr.: 813691)
 
Til rette vedkommende
 
Se vedlagte høring.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Petersen
Specialkonsulent
 
Transportministeriet
Ministry of Transport
Vej- og Brokontoret

mailto:dbl@fdm.dk
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSGyQ-0001G8-6K&i=57e1b682&c=b1a_Yi96gmFeXSaUp7yyXQV8QiS-dCAOi0UqIAEEramui6jKcHG4PNJJTC-SOtUQgX1uFnDOB_EWaglr4azjwYRlvHylZk8odXzXsPBS1Q_EI5EUvbMeLUY_hjH3o2HKOaUe4QM08oKNLl5IQi9SJ7E6N6ELgej15nu_4eE4_NIQYNNwgWJ00gIRpFszZYgN3SnRmYBtxRfEKJBmoOK1fw


Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K
 
Telefon +45 2069 7995

arp@trm.dk
www.trm.dk
 
For nærmere om ministeriets behandling af personoplysninger henvises til ministeriets hjemmeside:
https://www.trm.dk/da/ministeriet/databeskyttelsesforordningen
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Transportministeriet  
Departementet  
 

 

 

Sendt til: 

arp@trm.dk 
trm@trm.dk 
 

Cc.: 

KOS FP Direktionssekretariatet Sikker 

forvaltningsretskontoret@jm.dk  

 

  

 

 

 

Dato: 20. september 2021  

J.nr.:  0100-10162-00097-21 

Sagsbehandler: ABJ 

 

 

Høring vedrørende to bekendtgørelser om anlæg af Lynetteholm (tilsyn og afskæring 

af klageadgang) 

 

Ved e-mail af 8. september 2021 har Transportministeriet anmodet Københavns Politi og 

øvrige høringsberettigede om at komme med eventuelle bemærkninger til udkastet til to 

bekendtgørelser, som vedrører tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm og afskæring 

af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm.  

 

Udkastene skal ses i forbindelse med lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lynette-

holm. 

 

Københavns Politi skal i den anledning bemærke følgende: 

 

Efter en gennemgang af udkastene til bekendtgørelserne har Københavns Politi ingen be-

mærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Rikke Laulund 

stabschef 

KØBENHAVNS POLITI 

 

Juridisk afdeling 

Politigården   

1567 København V  

 

    

Direkte: 29125535 
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Mila Lunddal (mariannelunddal@gmail.com)
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og

udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Sendt: 21-09-2021 08:41

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt
 at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Marianne Lunddal Nielsen

Kanslergade 18,3tv

2100 Kbh Ø



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: karina.bache@webspeed.dk (karina.bache@webspeed.dk)
Titel: Vid.:Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:00

Sendt fra min Huawei-telefon

-------- Oprindelig besked --------
Fra: "karina.bache@webspeed.dk" <karina.bache@webspeed.dk>
Dato: man. d. 20. sep. 2021 20.59
Til: trm@trm.dk
Emne: Høringssvar

Til Transportministeriet

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet
med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm.
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre
grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at
vi borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os
borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn
da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af
ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Karina Bache 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), trp@trp.dk (trp@trp.dk)
Fra: Morten Maegaard (mortenmaegaardnielsen@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:18

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt
 at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Morten Maegaard Nielsen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Ellen Eichhorn (eichhorn_alien@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 22:21

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Afskæring af klageadgange er udemokratisk og uacceptabelt. Jeg kræver hermed at klageadgange i
forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres!

Med venlig hilsen
Ellen Eichhorn 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: frank@stigborg.dk (frank@stigborg.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:26

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Frank Stigborg



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Lonni (lonnischneider@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 22:26

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Lonni Schneider



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: livgroth@gmail.com (livgroth@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 23:03

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Liv Groth Rasmussen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: A Waaben (anwaa52@hotmail.com)
Titel: høringssvar
Sendt: 21-09-2021 07:35

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke
inddrages i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Anette Waaben
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Emil Ankerstjerne (eankerstjerne@hotmail.com)
Titel: Høringssvar: Nej til afskæring af klageadgange
Sendt: 21-09-2021 07:39

Til Transportministeriet, 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces, der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt,at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør, at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter, hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, men
de resterende årsager kan vi ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn, da vi ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Ydermere, så er projektet fuldstændig grotesk, og falder på det værst tænkelige i historien. Det er som om, at I
og politikerne har skyklapper på. 
I en tid med fokus på miljø og bæredygtighed, så falder det mig ubegribeligt, at man vil tilsidesætte
havmiljøet i Øresund og Østersøen over styr på den måde. 
Lynetteholmen er så gammeldags tænkt og har intet med udvikling og vision at gøre - det er skræmmende,
hvor uambitiøst projektet er, når vi lever i en tid og verden med så stor teknologisk viden, hvor andre landre er
langt mere ambitiøse og har miljøet for øje i deres byudvikling. 
Lynetteholmen kommer til at være håbløst outdated langt inden, at projektet står færdigt. 

Med venlig hilsen 
Emil Ankerstjerne



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: henriette andersen (henrietteandersen0@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 20:46

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
En stærkt bekymret borger i Kbh;

Henriette Wolstrup Andersen.



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: frank@stigborg.dk (frank@stigborg.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:28

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Frank Stigborg



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Ilse Charlotte Funch (ilse@paradis.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 21-09-2021 09:45

Til transportministeriet. 

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at I vil afskærme os borgere for at klage over vandvidsprojektet Lynetteholmen. 

Lynetteholmen. Fakta og frustrationer:

Pris. Øen kommer til at koste os 80 mia. https://ing.dk/artikel/hovedstadsprojekt-udloser-dominoeffekt-80-milliarder-
231358
Kystsikring? Øen sælges til os som kystsikring, men det er kun en ø uden en port til at lukke af for vandet ind mod
København. En port er ikke tænkt med ind i prisen. En port vil kunne kystsikre København mod stormflod fra nord, men
største fare er stormflod fra syd. https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/ekspert-lynetteholm-stormflodssikrer-ikke-
koebenhavn
Diger til stormflodssikring af hele København - nord til syd - er estimeret til 3,5 mia. Men nu taler ingen om diger mere,
for nu får vi jo Lynetteholmen. https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/7932be34-6e51-450a-bc4f-
fa2c2b00c1b3/c72e0cf7-3b8f-461a-bf35-536e7e239267/Attachments/18135652-23473370-1.PDF
Kongedybet. Anlæggelsen af øen skal ske på det dybeste sted, vi har i indsejlingen til København; nemlig i kongedybet,
som har dybde på 11-16 m. Det er området ud for Refshaleøen og Lynetten.
https://koebenhavn.dn.dk/nyheder/nyheder/miljoevurdering-af-lynetteholmen/ og https://koebenhavn.dn.dk/departments-
media/27402/dn-koebenhavns-hoeringsvar-til-miljoevurdering-for-lynetteholmen.pdf
Kongedybet er i dag det vigtigste sted for sikring af vandgennemstrømning til Københavns havn og dermed sikring af en
god vandkvalitet inde i havnen. Så alt andet lige vil Lynetteholmen bevirke en forringet vandkvalitet inde i Københavns
havn. 
Rensningsanlægget Lynetten. Eftersom der skal være boliger og erhverv på Lynetteholmen, så skal rensningsanlægget
Lynetten flyttes. https://ing.dk/artikel/tre-gange-saa-dyrt-flytning-lynetten-koster-mere-end-oeerne-skal-flyttes-223309
Spuns til Lynetteholmen skal hamres ned omkring området på 2,8 kvardratkilometer. Lyden vil skræmme bla. det nye
fiskeliv væk, vi ellers netop har fået i Øresund; nemlig marsvinet. Støjen vil også komme Københavns borgere til gene i
et stort område ind over Amager, Christianshavn og Østerbro. http://nordhavn-avis.dk/subnordhavn-avis/nordhavn/855-
nu-kommer-lynetteholmen og https://ing.dk/artikel/tung-trafik-stoej-giftige-sedimenter-saadan-vil-lynetteholmen-
paavirke-omgivelserne-241216
Skønmaleri. Der vises skønmalerier med sand og strande omkring øen. Hvordan hænger det sammen med en høj ø med
spuns omkring? Og hvor skulle alt det sand komme fra? https://www.lynetteholmen.com/nyheder/lynetteholmen-far-
strande
Slam. 2.500.000 kubikmeter slam skal graves op af området. 2.000.000 kubikmeter af det skal dumpes i Køge bugt.
Resten er så forurenet, at det skal opmagasineres på Refshaleøen. Hvad vil opgravning og dumpning betyde for
vandkvaliteten i Køge bugt, Amager strand, kysten fra København op til Helsingør og Københavns havn? For ikke at tale
om vandkvaliteten for den i forvejen hårdt pressede fiskebestand i Øresund? https://sn.dk/Stevns/Enorme-maengder-
miljoefarligt-slam-skal-dumpes-i-Koege-Bugt-til-fare-for-strande-og-en-verdensarv/artikel/1443019
Jord til opfyldning. Der skal bruges 80 mio. tons jord til at opfylde arealet til Lynetteholmen. Der opgraves 6 mio. tons
jord i forbindelse med metrobyggeriet til Lynetteholmen, men hvor skal resten af jorden komme fra? Det kan ingen svare
præcist på. Rensningsanlægget Lynetten, som skal flyttes til nye øer ude ved Avedøre, skal også bruge jord. Men det er
ikke med i planen. https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l220/bilag/4/2384650.pdf 
Jordkørsler og miljø. De 80 mio. tons jord skal fragtes til Lynetteholmen via jordlastbiler. Der er ingen planer om, at de
skal være eldrevne. Det anslås, at det vil kræve 996 lastbilkørsler hver dag med deraf følgende støv, røg, støj og møg i
30-50 år. https://bygtek.dk/artikel/byggeri/350-lastbiler-med-jord-dagligt-i-30-r-til-lynetteholm og
https://amagerliv.dk/artikel/jordtransporter-til-lynetteholm-langebro-skal-aflaste-knippelsbro?
fbclid=IwAR35EL9qhlEIcN8t5NTvDUjBlUm9m4tehmKveh94WaaSo8wU7JHPWOo9Bfg Hele København bliver
belastet af det, men mest den nordøstlige del af Amager.  https://byoghavn.dk/lynetteholm/jordtransport/  og
https://ing.dk/artikel/tung-trafik-stoej-giftige-sedimenter-saadan-vil-lynetteholmen-paavirke-omgivelserne-241216 Det er
ikke muligt at transportere jord via el lastbiler, det vil nemlig kræve endnu flere jordkørsler.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/lynetteholmen-kan-blive-katalysator-for-gron-omstilling-af-tung-transport?
publisherId=3219561&releaseId=13623496
CO2. Anlægsfasen alene vil belaste miljøet med 350.000 tons CO2. København vil ikke kunne nå sine klimamål om at
være CO2 neutral i 2025. Med det mål, så skal der langt færre biler på vejene. https://www.kk.dk/artikel/koebenhavn-
skal-vaere-verdens-foerste-co2-neutrale-hovedstad  og https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSaSt-0004Pt-
5O&i=57e1b682&c=T0zFkzBTNr39D6PBaKLOItRNJ4QSYjdFPUqLeyQ_ubGsPMq_g6QTno1-
c_xWq_bYbyFvQC7bu3rDQi22V3k33joTiJhG-2erIuycQ-
1Zdc4gH02RZgSCSByRzTF5WARREu1MiFInpqXppdFF2m8V1rkSmqnlNX1vy1cWUd_7p_6EX-

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSaSt-0004Pt-5O&i=57e1b682&c=VOJBC6KGyaTyogMHlC-QTcu5MNJKjKqw4eataFS6fOQl5s1XK2R5LLpSPu8nKBPZx_5LtdElQAxposQwSKfg_KVlQVMfobk42U8sg2P-42omE8SmcAb2EPtSRVdVodN_CTPTE_DPBSLdhnCMyuykE8xzbmxOrq8KRsEv5J4lLyqMgqnFZ5oXYPnuaSCroiGcOw8OCkaa9JLD-h20GgvEKOMZSi8dw9azfQXp1tFSAwnuUZcaSq5oYuOysN13zY54HdCskAO9-KZNMOXy5SVvIJybS4606-Hvzfd0ZBm6riA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSaSt-0004Pt-5O&i=57e1b682&c=3H05oT1YZoeFUeGjYSRGFb7zPrTWZBA3rcnvTBBDBjLHMEZnZkActIVY7lDicHUlL2wQuMIN4jpAbMLfrzWWY0W-VRW8QiMtl2YQprF48_87IBdnjGoFouE1k9OWNOBHiFU921amVSxpw39WKOW6taKZXxjOgOaAzs5SZK5fWNYhESr4AQVI0A45-MvStmGJPaSClCNE9bRuBQOSm7J9ZaP1-F8GHodAH-TPQOHwJmQOl8NwzzUYtQdp4TRtcC8L-fVpBDKIusDOAlMW7cKR6d-8fOYxe7KJDImoJXBIiIS3whzw8z1RkdGFS3i61FSC
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSaSt-0004Pt-5O&i=57e1b682&c=p7xAfLKRg6x_4QDDGZFU1EQFJZGYBhrONWrVgWW_pnqqfe-x5V0W-2BkFj9FFqxwjJd24LKut7gPOMdM03o7LVbJHa0cAWG9IbTt7o9t9uGKlILRntbmG79_WDd7h3LNBY9QvYbglzrW-G_-s_ggeuxYcs9d1oSNdn-jXtsmUt9Mnwwda6XHsCGd7H4pK0LCHx2vGYCUQ2SnTMKfcm6vxhbetoM7JMMhfm7O98ph_9rLm06-Xr9fwzNTDHrY-aP-IKyITO12LCRzqlrhVLnOjPAAunEmgCqJYADbeT6iDDOyGy6xaCXSIOm2KCgFdIj1jtVbJCYqqNXppDpD6tIWDyF_aIp8PsGBQVD43T1OZTTAtggl9MP3w-DeGhhWtWteAzT4bvcTebZbVvoxobgTvA
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mSaSt-0004Pt-5O&i=57e1b682&c=01kb3Wnoikx_zbqnRXNkW027jWWcHJeqVMWIhuT_fId8BWQtBFqOB_-pGhUixM5CXKgJnv2QBPuYo3bf7cWE2VXYPtAE6lijHId7VEM-4Wa2k7fK6Ny2rAWzCr5SUfE-ZmmZXUuEkRASA8uq1B4m-veptYAQc4Ug79UvnCUT546EewAv3s6AUw_znoGpp3v9p6cP-w4rOExFJdYn_K56Bze6f-le_dYdP3lHpR3zfs6lzJWP0o_oMNdYnickdx7R
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W4ymjMZJnm6EuZtSXGEPnpKWaX_9JgESyOfPZMpyH06cxjvP1wDR8fvJ8no9vZ7MxBCcPLAAhRyMZjH11zørelse-
affejer-mulighed-for-at-sejle-jord-til-Lynetteholm1
Det er de samme politikere der udarbejder klimamål som også stemmer for Lynetteholmen. 
Lynetteholmen skal beboes af 35.000 beboere og huse næsten 35.000 arbejdspladser på det sværest tilgængelige sted i
København. https://www.lynetteholmen.com/
Billige boliger. Påstanden om, at København har brug for Lynetteholm, fordi vi har brug for flere billige boliger, hviler
på en hypotese om udbud og efterspørgsel: Hvis der bliver bygget flere boliger, vil priserne falde, fordi udbuddet stiger,
siges det. Men sådan fungerer boligmarkedet ikke. Der er ingen storbyers boligboom, som har ført til lavere priser.
Flere mennesker = mere trængsel og trafik. Det er et faktum. 
Østre ringvej. Det bruges som argument for Lynetteholm, at projektet vil skabe trafikdæmpning og trængselsreduktion.
Men de foretagne trafikanalyser viser tydeligt, at Lynetteholm vil medføre en kraftig trafikstigning flere steder
sammenlignet med dagens trafiksituation. En stor ekstra vejforbindelse i form af en havnetunnel samt udbygning af
eksisterende motorvejsanlæg vil forstærke trafikbelastningen. Hvordan hænger det sammen med planen om at
København skal være CO2 neutral? https://solidaritet.dk/lynetteholmen-havnetunnel-og-biltrafik-i-lange-baner/
Flere veje = flere biler = mere trafik. Det er et faktum. 
Demokrati. Beslutningen om Lynetteholmen er hastet igennem mellem 2 kommunalvalg, og dette endda i en coronatid,
hvor folk har haft et andet fokus. Herefter har der været kritiske røster, men enten bliver der ikke svaret eller svaret
undvigende, og kritiske argumenter fejes overlegent af bordet igen. Beslutningen om Lynetteholmen er ophøjet ved lov
og al magt er lagt ud til kommunens selskab By og Havn, hvorved indsigelser er umuliggjort.
https://byoghavn.dk/lynetteholm/ og https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/nu-vil-eu-undersoege-lynetteholm og
https://www.raeson.dk/2021/soeren-have-projektet-om-lynetteholmen-er-et-overgreb-paa-demokratiet/

Dette er et overgreb på Københavnere. Stakkels os. Stakkels vores efterkommere. 

Mvh. Ilse Funch, en borger på Nordøstamager. 
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Mikkel Ellung Larsen (mikkelpickles@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 21-09-2021 09:03

Til Transportministeriet,

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces, der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse, og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og
fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik, der gør, at vi
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter, hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere,
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn, da vi netop ikke
inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed, at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm IKKE afskæres af ovenstående
grunde.

Med venlig hilsen,
Mikkel Larsen



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Christian Ketelsen (christian.c.rasmussen31@gmail.com)
Titel: Intet emne
Sendt: 21-09-2021 08:46

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Mvh. Christian Ketelsen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
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Fra: Katrine Kjersgaard (Katrine@fermliving.com)
Titel: Intet emne
Sendt: 21-09-2021 08:40

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
katrine kjersgaard 
Sendt fra min iPhone



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
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Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere, delvis pga corona men mest på grund af obstruktion fra by & havn.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er som ud af østeuropæisk tankegods.

Vi Københavns borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. 
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, 
komplet og fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Venlig hilsen 
Charlotte Winkler
Tårnblæservej 5
2400 København
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Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen
Søs Brink



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Cc: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Johnny@danskelservice.dk (Johnny@danskelservice.dk)
Titel: Lynetteholm Høringssvar
Sendt: 21-09-2021 07:07

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholms projektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borger indragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største
af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi
københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
 
Med venlig hilsen
Johnny Studsgaard
Munkebjergvej 11
2770 Kastrup.
 
 
 
HUSK at se nyheder og informationer på... www.danskelservice.dk
Med venlig hilsen
Johnny Studsgaard
Overmontør
Telefon nr. 3526 1616
Mobil nr. 2129 6990
 
E-mail: johnny@danskelservice.dk
Web: www.danskelservice.dk
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Finn Ankerstjerne (finnankerstjerne@mail.tele.dk)
Titel: Klageadgang - Lynetteholm
Sendt: 21-09-2021 03:53

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om
afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast
til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk
proces der har medført dyb utilfredshed blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på
borgerindragelse og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af
klageadgange er dråben. 

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående
Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns
historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en
snedig teknik der gør at vi borgere ingen chance har haft for at vise
vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes
utilfredshed blandt os borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke få
præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE
afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Finn Ankerstjerne
-- 
Finn Ankerstjerne



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: livgroth@gmail.com (livgroth@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 23:04

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Liv Groth Rasmussen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Sofie Posselt (sofie_posselt@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 22:04

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
 Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces, der har medført dyb utilfredshed 
blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det 
største af slagsen i Københavns historie, og det er af den - og mange andre - grunde komplet og fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik, der gør at vi borgere 
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, men 
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn, da vi netop
 ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

—
Med venlig hilsen

Sofie Posselt



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Tanya Rydell Montan (tanya.rydell@live.se)
Titel: Høringssvar Lynetteholmen
Sendt: 20-09-2021 21:53

Kære Transportministerie, 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen, 

Tanya Montan Rydell 
+4552167703



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Cc: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Michael Hansen (mh@frit.dk)
Titel: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af

Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Sendt: 20-09-2021 21:29

København den. 20. september 2021

Til

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

Høringssvar, klage over samt indsigelse mod Transportministeriet’s og By & Havn’s udkast til bekendtgørelse
om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om
tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm. 

Bekendtgørelsen om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm vil tilsidesætte disse 7 love og vil yderligere
fjerne enhver form for offentlig demokratisk proces og borgerinddragelse i forbindelse med projektet:

Lov om naturbeskyttelse.
Lov om vandforsyning m.v.
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Lov om råstoffer.
Lov om forurenet jord.
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Lynetteholm-projektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt borgere i København og omegn.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er en ekstrem afmontering af enhver form for
demokratisk proces. 
 
Det er under al kritik og fuldstændig uacceptabelt, at borgerinddragelse i beslutningstagningsprocessen
angående Lynetteholm afskæres uden lødigt grundlag. 

Anlægsprojektet er det største af sin art i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde,
komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er åbenbart en snedig teknik der gør, at vi
borgere ikke har haft nogen reel mulighed for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun én af mange problemstillinger, hvoraf der skabes utilfredshed blandt os
borgere i forhold til projektet Lynetteholmen. De resterende årsager kan vi ikke få præsenteret for hverken
Transportministeriet eller By & Havn, da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Venlig hilsen / Kind regards

Michael Hansen

M +45 28 11 82 11



E mh@frit.dk

Bådehavnsgade 55 T
2450 København SV
Denmark
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: mrlongboard dk (boardlongdk@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:15

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
 Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop
 ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Morten Kraul



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Thomas Bech Madsen (thomasbm@live.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 21:10

Til Transportministeriet.
 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
 
Med venlig hilsen / Best regards,
Thomas Bech Madsen
Master of Science in Engineering, Computer Science
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Tactile Esben (esben@tactile.dk)
Titel: Det er ikke i orden...
Sendt: 20-09-2021 21:06

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
 Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop
 ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Esse 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Gmail (tomastyv@gmail.com)
Titel: Nej til Lynnetteholm
Sendt: 20-09-2021 21:05

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
 Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop
 ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Tomastyv



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Esben Lundsager Hansen (esben@studiolundsager.com)
Titel: Det er ikke i orden!
Sendt: 20-09-2021 21:03

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
 Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig
 uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop
 ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Esben



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: karina.bache@webspeed.dk (karina.bache@webspeed.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 20:59

Til Transportministeriet

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Karina Bache 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Frederik Bundgaard (frederikbundgaard@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 20-09-2021 20:51

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en voldsomt udemokratisk proces der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere.
  
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en eklatant mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
(og nej - enkelte online-arrangementer som mulighed for at deltage som almindelig borger er på ingen måde
tilstrækkeligt!)
  
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
  
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående
grunde.

Med venlig hilsen
Frederik Bundgaard

Frederik Bundgaard  |  Managing Partner, UX mentor  |  Reventlowsgade 24, 2. tv.  |  DK-1651 Kbh. V.  |  +45
5050 9750



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Bo Sprehn (bo.sprehn@sprehn.dk)
Titel: Høringssvar: Afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm etc
Sendt: 21-09-2021 11:18

Til Transportministeriet.
 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største
af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi
københavnere ikke er blevet hørt.
 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
 
Den svenske regeringen har også bedt den danske regering om at sætte projektet på pause, indtil yderligere
undersøgelser er foretaget.
 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Bo Sprehn
Indiakaj 5, 4 sal MF
2100 København.
Mob 21212131



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Lena Hofsøy (lenahofsoy@hotmail.com)
Titel: Høringssvar angående afskæring af klageadgang (Lynetteholm)
Sendt: 21-09-2021 11:22

Kære Transportministeriet 

Læs her mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt! 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Tak. 

De venligste hilsen 
Lena Hofsøy Olsen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Karina Kruse Bush (karina.k.bush@gmail.com)
Titel: høringssvar
Sendt: 21-09-2021 11:29

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Karina K. Bush 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Jens Aare Jensen (jensaare2@gmail.com)
Titel: Høringssvar om afskæring af klageadgang.
Sendt: 21-09-2021 12:33

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Feks. foregik høringen omkring opstarten af planerne henover jul og nytår i en periode hvor DK var totalt
nedlukket og mange var angste og apatiske. 

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Jens Aare Jensen, Maria Kirkeplads 2,1 th, 1707 Kbh V



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Finn Larsen (f.larsen@aab38.dk)
Titel: Høringssvar.
Sendt: 21-09-2021 13:40

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse oulmhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Finn Larsen. 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: AMNX (Astrid Munch) (AMNX@novozymes.com)
Titel: Hørringsvar Lynetteholmen
Sendt: 21-09-2021 13:11

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces. Der har siden forslaget om projektet i
2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af
klageadgange er decideret udemokratisk.
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt, at vi københavnere ikke er blevet hørt.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen
Astrid Munch
 
Best regards,

Astrid Munch
Science Manager

Novozymes A/S
Biologiens Vej 2 

2800 Kgs. Lyngby Denmark
Mobile: +45 30772198
E-mail: amnx@novozymes.com
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Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Ellen Odsbjerg (ellen-susanne@hotmail.com)
Titel: Klage over Afskæring af klageadgang
Sendt: 21-09-2021 10:28

Transportministeriet og By & Havn har udstedt en høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med
gennemførelsen af Lynetteholm. 

Det vil sige at man tilsidesætter disse 7 love: 
Lov om naturbeskyttelse. 
Lov om vandforsyning m.v. 
Lov om miljøbeskyttelse 
Lov om beskyttelse af havmiljøet. 
Lov om råstoffer. 
Lov om forurenet jord. 
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

Dette er selvfølgelig ikke ok i et demokrati, og jeg indsender derfor følgende høringssvar: 

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces, der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Ellen Odsbjerg 
Olfert Fischersgade 44 
1311 København K 
27218486 

Sendt fra min iPad



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: evalarsen44@webspeed.dk (evalarsen44@webspeed.dk)
Titel: Høringssvar vedr Lynetteholm
Sendt: 22-09-2021 06:46

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af 
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om 
tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført 
dyb utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og 
denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. 
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange 
andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet
 hørt.

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der 
gør at vi borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt 
os borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & 
Havn da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af 
ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Eva Larsen 
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Charlotte Green (pottentot@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 22-09-2021 08:33

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Charlotte Green 
-- 
Med venlig hilsen / Kind regards,

Charlotte Green



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Jørgen H. (jhilm@hotmail.dk)
Titel: “Høringssvar”
Sendt: 21-09-2021 15:10

Transportministeriet og By & Havn har udstedt en høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med
gennemførelsen af Lynetteholm. 

Det vil sige forsøge at tilsidesætte disse 7 love: 
Lov om naturbeskyttelse. 
Lov om vandforsyning m.v. 
Lov om miljøbeskyttelse 
Lov om beskyttelse af havmiljøet. 
Lov om råstoffer. 
Lov om forurenet jord. 
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen, og bekræft venligst rettidig modtagelse af dette høringssvar. 
Jørgen Hilm , jhilm@hotmail.dk 
Arsenaløen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Maiken Hallingskov (mh@graphicguts.com)
Titel: Høringssvar om Lyvnetteholm
Sendt: 21-09-2021 16:17

Til Transportministeriet

Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er crazy. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt!
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør, at vi borgere
slet ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn, da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen! 
Jeg kræver hermed, at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Hvor er demokratiet?

     De bedste hilsner 
     Maiken Hallingskov
     2300 København S



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: 'Lene Pia Hansen' (lene@lenepia.dk)
Fra: Lene Pia Hansen (lene@lenepia.dk)
Titel: høringssvar
Sendt: 21-09-2021 16:44

 
Til Transportministeriet.
Hermed høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.d
Lynetteholmsprojektet har helt fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse ikke mindst under
coronanedlukningen som i selv har hindret en til strækkelig demokratisk process. De få zoom møder med udvalgte
spg har nærmest været en farce og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.  
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen
Lene Pia Hansen
 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: MartinLange1989 (kammarad@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 21-09-2021 17:30

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Det er 
uacceptabelt at borgerne i København ikke bliver hørt.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi ikke inddrages 
i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Med venlig hilsen

Martin Kjær Lange

Borger i København



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Julie Christensen (julie.als.christensen@gmail.com)
Titel: Høringssvar ang. afskæring af klageadgang ifm. Lynetteholmen
Sendt: 21-09-2021 18:18

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt
 at vi københavnere ikke er blevet hørt. Det er endnu ikke fastlagt det fulde omfang af, hvilke 
miljøkonsekvenser Lynetteholmen vil have, og da vi er i en biodiversitetskrise, er det meget vigtigt, at vi 
som borgere har ret til at klage, hvis det viser sig,
 at projektet skader havmiljøet og truede arter. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør, at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter, hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn, da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen Julie



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Mikkel Willum (giraf.com@gmail.com)
Titel: Indsigelse vedr. klageadgang
Sendt: 21-09-2021 18:43

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 

Mikkel Willum 

Og helt ærligt, er I overhovedet sikre på at det nu også er en go ide med det byggeri? 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Michael Lunøe (michael.lunoe@gmail.com)
Titel: Høringssvar til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynettholmen
Sendt: 21-09-2021 23:18

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er et led i samme retning.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Michael Lunøe



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: JOPY (Jonas Petersen) (JOPY@nne.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 21-09-2021 23:38

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Jonas Petersen 
Luftmarinegade 64 
1432 Kbh K 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Peter Ausum (peter.ausum@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 22-09-2021 08:54

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse, der har eksempelvis
været en pandemi med totalt nedlukning af samfundet,  og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af
klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen
Peter Ausum
Amager Boulevard 125, 
2300 Kbh S



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Simon Ng (s.m.simonng@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 22-09-2021 09:58

Hej,

Projektet vedr. Lynetteholmen har fra start af båret præg af beslutninger taget uden om borgerne i og omkring
København. Ingen er blevet spurgt, hørt eller informeret. Det er dybt uacceptabelt, at man kommer til at ændre
infrastrukturen, sikkerheden og kulturlivet uden at inddrage borgerne i så stort og betydningsfuldt projekt.
Klageadgange SKAL være muligt, og er en vigtig del af et vellykket projekt. Så i forbindelse med
Lynetteholmen må klageadgange IKKE afskæres.

Mvh,
Simon Shan Man Ng
Operations Manager
Netcompany - New Message

Grønningen 17
DK - 1270 København K
Denmark
Mobile +45 4173 0154
Reception +45 7013 1440

sng@netcompany.com
www.netcompany.com/da
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Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Tessa Kvist Hansen (tessa.kvist.hansen@gmail.com)
Titel: Hørringssvar
Sendt: 22-09-2021 11:21

Til Transportministeriet og Anders Robodo,

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Jeg benytter mig af en hjælpe-tekst, da jeg ikke er så god i voksen sprog, men jeg håber I vil tage 
bekymringerne til efterretning, og ikke bare affeje os borgere, som er sket hidtil i denne sag.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed, sorg og frustration blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. Jeg synes det er dybt forkasteligt, at I 
negligerer offentligheden
 i dette kæmpe vanvidsprojekt, som har store konsekvenser for alle nuværende og fremtidige 
Københavnere.

Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt
 at vi københavnere ikke er blevet hørt. Den vigtigste periode vi skal høres i, og have klagemulighed, er 
netop nu (op til), hvor vi desværre ikke er blevet hørt - og desuden i anlægsfasen, inden det hele er 
etableret, og det er for sent at stoppe. Det her
 projekt er SÅ uhyggeligt, og jeg forstår ikke det kan være kommet så langt på tegnebrættet, når man 
hører på eksperterne og potentielle risici (her mener jeg IKKE "eksperter" fra by og havn, jeg ved ikke hvor 
de har deres "eksperter" fra). Det er helt VILDT
 at I er villige til at løbe de risici - det går potentielt udover os alle sammen - og ikke kun i Danmark. Jeg 
snakker om konsekvenser for fu*king havmiljøet - og alt hvad der dertil hører. Det er første gang i mit liv, 
at jeg føler mig nødsaget til at lænke
 mig fast til noget, hvis de helt seriøst regner med at gå i gang inden en folkeafstemning eller en ordenlig 
miljøkonsekvensrapport. Tænk sig, at jeg som helt almindelig, lovlydig, skattebetalende borger, bliver 
nødsaget til at tage så ekstreme midler i brug,
 som at låse mig fast til hvad-der-nu-end-er for at stoppe vanviddet. Skal jeg risikere mit job, fordi at nogle 
magthavere i vores land har brug for en klam potensforlængende luksus-bolig-ø?

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 



Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 
Jeg foretrækker hvis I også kunne lukke By og Havn og deres storhedsvanvid i samme omgang. På forhånd 
tak.

Med venlig hilsen

Tessa Hansen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Christina Juhlin (christinajuhlin@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 22-09-2021 13:50

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholms projektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen
Christina Juhlin



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Agnete Braad (ab@obel.com)
Titel: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm

og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm
Sendt: 22-09-2021 14:17

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholms-projektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen
Agnete Braad
 
 
 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Henrik Rosenkilde (hwr79@icloud.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 23-09-2021 21:20

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Henrik Rosenkilde 

Sendt fra min iPhone



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Glenn Vandkrog (glenn.vandkrog@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 23-09-2021 22:53

Nej til afskæring af klageadgange

Vi kan ikke lade en forringelse af demokratiet og den alm. borger's adgang til at tale imod politikken på et
område.
I Danmark's roste demokratimodel, bør vi værne om den direkte mulighed for at indvolvere borgere og kunne
klage over beslutninger. Svagheden ved vores model er jo netop at de få partier ikke altid er repræsentative for
en, trods at man ellers er enig i de fleste ting. I de tilfælde skal borgerne kunne klage og stoppe en beslutning
hvis juraen siger det eller der er flertal for det.

STOP afskæring af klagemuligheder

De venligste hilsner
Glenn Vandkrog
Ben Webstervej 67
2450 København SV
Tlf. nr. 42540008



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Per Olsen (per@olsen.mail.dk)
Titel: Høringssvar angående afskæring af klageadgang (Lynetteholm)
Sendt: 23-09-2021 19:45

Kære Transportministeriet 

Læs her mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt! 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Tak. 

Med venlig hilsen 

Per Hofsøy Olsen 
Nordre Frihavnsgade 96, 3, tv 
2100 København Ø 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Dorte Sparre (dorte.sparre@gmail.com)
Titel: Høringssvar Lynette Holm
Sendt: 23-09-2021 12:24

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af

klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om

tilsynet med gennemførelsen af Lynette Holm. Lynette Holms Projektet har fra starten være

præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed blandt os borgere. Der

har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og

denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. Vi borgere kræver

inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det

største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og

fuldstændig uacceptabelt at vi borgere ikke er blevet hørt. At lægge alle høringer angående

projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen chance har

haft for at vise vores utilfredshed med projektet. Den udemokratiske proces er kun ét af

mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de resterende årsager

kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i

beslutningstagningsprocessen. Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med

Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

-- 
Med venlig hilsen
Dorte Sparre
Tel: +45 56 14 19 36
Mobil: +45 29 25 56 03
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: henning.nielsen2202@gmail.com (henning.nielsen2202@gmail.com)
Fra: Henning Nielsen (henning.nielsen2202@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 23-09-2021 10:39

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. Det har f. eks aldrig været diskuteret om Lynetteholm skal etableres, men kun hvordan den skal
etbleres
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største
af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi
københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
 
Med venlig hilsen
Henning Nielsen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: susanne.munch.1@gmail.com (susanne.munch.1@gmail.com)
Fra: susanne.munch.1@gmail.com (susanne.munch.1@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 23-09-2021 10:49

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. Det har f. eks aldrig været diskuteret om Lynetteholm skal etableres, men kun hvordan den skal
etbleres
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne bekendtgørelse
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største
af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi
københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de
resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
 
Med venlig hilsen
Susanne Munch



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Søren Kelstrup (sorenkelstrup@gmail.com)
Titel: Udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til

bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm
Sendt: 22-09-2021 16:49

Til Transportministeriet

Hermed mit svar til høringen over udkastet til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse
med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet vækker dyb bekymring hos borgere, der interesserer sig for klimaet (og for
anvendelsen af vore skattekroner). Særligt bekendtgørelsen vedr. afskæring af klageadgange er problematisk,
fordi man som borger kan frygte, at langsigtede klimahensyn tilsidesættes for at give plads til at opnå politiske
målsætninger, en risiko der synes velbegrundet og som føles ubehagelig i lyset af overskrifterne der præger
klimadebatten.

Vi borgere må være berettigede i at kræve inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. 
Jeg forventer således, at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm-projektet ikke afskæres.

Med venlig hilsen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Dunderklumpen (ulrikkestakemann@gmail.com)
Titel: Header: Høringssvar angående afskæring af hørings og klageadgang (Lynetteholm)
Sendt: 25-09-2021 17:28

Kære Transportministeriet

Her er mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af dialog, hørings og klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet er historisk præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utryghed blandt os borgere. 

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en gabende fravær af borgerinddragelse. 

Denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 

Det er en direkte trussel på vores demokrati og retssikkerhed. 
Vi kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen! 

Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og
fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt!

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen chance
har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. Tak.

De venligste hilsen
Ulrikke Bastian
/ Østerbro



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Henrik Rosenkilde (hwr79@icloud.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 23-09-2021 21:20

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Henrik Rosenkilde 

Sendt fra min iPhone 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Camilla Egelund Isberg (camilla.egelund.isberg@gmail.com)
Titel: Høringssvar til Lynetteholm
Sendt: 25-09-2021 05:06

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført
dyb utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. Vi borgere kræver indragelse i
beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns
historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi borgere ikke er
blevet hørt. At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at
vi borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. Den udemokratiske proces er
kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, men de resterende årsager kan vi jo
ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i
beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Venlig hilsen
Camilla Egelund Isberg



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Olga Bastian (bastianolga@gmail.com)
Titel: Høringssvar angående afskæring af hørings og klageadgang (Lynetteholm)
Sendt: 25-09-2021 16:36

Kære Transportministeriet

Her er mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af dialog, hørings og
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med
gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet er historisk præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utryghed blandt os
borgere. 

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en gabende fravær af borgerinddragelse. 

Denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 

Det er en direkte trussel på vores demokrati og retssikkerhed. 
Vi kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen! 

Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet
og fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt!

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen
chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Tak.

De venligste hilsen
Olga Bastian
/ Østerbro



Vedr. Trafikministerens forslag om ny bekendtgørelse om afskæring af klageadgang: 

For 200 år siden blev doktor Dampe fængslet, fordi han ønskede en demokratisk forfatning. Siden fulgte 

heldigvis Grundloven, og folket, skatteyderne, borgerne eller vælgerne fik lov til at ytre sig. 

Nu ønsker Transportministeren, med en bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse 

med anlæg af Lynetteholm at skrue tiden tilbage til før doktor Dampe. Befolkningens mening er 

ligemeget, og må ikke kunne forsinke byggeriet.  

I Høringsbrevet står: ” I overensstemmelse hermed foreslås det i bekendtgørelsen, at de omtalte love 

fraviges i anlægsfasen af Lynetteholm…” 

”Med lov skal land bygge” skal Transportministeren angiveligt have sagt i forbindelse med sit forslag, der er 

i høring i disse dage. Man kan jo så undre sig over, at Transportministeren fremsætter et forslag om en 

bekendtgørelse, der udelukkende skal tilsidesætte Danmarks love. 

Lynetteholm har fået mange ord med på vejen. Min mærkesag er, at der i anlægsloven står, at der skal 

laves en klapbro øst om Margretheholms Havn, som er en af landets største lystbådehavne, og jeg har fulgt 

forløbet tæt.  

By og Havn er kommet med følgende udtalelser vedr. klapbroen: 

”Klapbroen er den bedste løsning.” Det stemmer blot ikke med hollandske eksperters materiale om 

akvadukter. En akvadukt er billigst efter 25-30 år, og er åben for både gennemsejling og lastbilkørslen uden 

afbrydelser. Klapbroen vil lukke lystsejlere inde fra kl. 7:00 til kl. 17:00 på hverdage. Desuden skal broen 

lukkes for lastbiler og/eller lystbåde ved planlagt og akut service på klapbroen. Den bedste løsning er 

omtalt her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l220/bilag/22/index.htm 

”Klapbroen opføres af hensyn til beboerne i Margretheholm”. Det stemmer blot ikke med, at beboerne 

netop ikke ønsker jord i op til 11 meters højde, der vil være en realitet (6 meters gennemsejlingshøjde + 1 

meter brodække + 4 meter tilladt højde på lastbil incl. gods). Alternativet er jordkørsel bag dæmninger og 

under vandet i en akvadukt. Alternativet er at foretrække for beboerne. 

”Københavnerne er vant til broer” Det er da sandt, men broerne åbner flere gange i dagtimerne for 

lystbådene. Dog ikke så meget, som sejlerne i Christianshavns Kanal oprindeligt blev lovet af By og Havn. 

På de større linjer er både EU, landene omkring Østersøen, Sverige og danske kommunerne omkring Køge 

Bugt samt beboere i København og Frederiksberg langs de veje hvor de 72 lastbiler pr. time skal køre i de 

næste 30 år utilfredse med enten processen frem til nu eller anlægsloven.  

Som nævnt har jeg koncentreret mig om klapbroen. Mon der er lige så mange fordrejninger af sandheden i 

det øvrige beslutningsgrundlag vore folkevalgte har fået fra By og Havn?  

Det er i hvert fald ikke tiden til ”armslængdeprincip”, men at påtage sig det ansvar vælgerne har givet. 

Herunder ikke at acceptere Transportministerens forslag, der i realiteten vil give landets borgere mundkurv 

på, og give By og Havn en nærmest enevældig magt. 

Venlig hilsen 

Erling Pedersen 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l220/bilag/22/index.htm


Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Cc: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: carl@herforth.dk (carl@herforth.dk)
Titel: HØRINGSSVAR
Sendt: 26-09-2021 20:50

Undertegnede protesterer hermed mod at klageadgange i forbindelse med
Lynetteholm skal kunne afskæres.
 
Det kan også betegnes som et overgrebsforsøg på befolkningen demokratiske rettigheder,
som ingen valgte repræsentanter burde så meget som overveje at påføre dem,
der har valgt dem i tillid til overholdelse af et af et demokrati’s grundpiller.
 
Carl Herforth
Arkitekt og Industriel Formgiver
Pile Alle 43, 2000 F



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Hans Kurt Pedersen (hkpkep@gmail.com)
Titel: Intet emne
Sendt: 26-09-2021 21:07

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Hans Kurt Pedersen. 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk), Justitsministeriet -
Hovedpostkasse (jm@jm.dk), Lovkvalitetskontoret - JM (Lovkvalitetskontoret@jm.dk)

Fra: Kim Nielsen (kkn1904@hotmail.com)
Titel: Klage over fjernelse af klageadgang i forbindelse med Lynetteholmen
Sendt: 27-09-2021 05:49

Til Transportministeriet og Justitsministeriet

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed 
blandt borgere ikke bare i Københavns Kommune.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og bekendtgørelsen 
omhandlende afskæring af klageadgange er dråben som får bægeret til at flyde over.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det 
største af slagsen i Københavns historie, og det er af den og mange andre grunde, komplet og fuldstændig 
uacceptabelt at vi københavnere
 ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere 
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt mange af landets 
borgere, men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop 
ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.

Transportminister Benny Engelbrecht har tidligere i september givet udtryk for, at det er naturligt at fjerne 
klageadgang i forbindelse med så stort et projekt. Det kunne jeg acceptere hvis der var tale om et 
gennemarbejdet projekt, som man kunne
 tage stilling til i sin helhed. Problemet er bare at der er for mange ubesvarede spørgsmål eller kun overfladisk 
behandling af problemstillinger. Fx var der til Femern Forbindelsen allerede i 2010 et færdigt projekteret 
projekt. Men påbegyndelsen startede



 først i 2021. Det har givet mulighed for at træffe beslutning om et gennemarbejdet projekt, der yderligere har 
strukket sig over flere valgperioder. Ja jeg ved godt, at den lange proces også skyldes Tyskland.

I Lynetteholmsprojektet har man gennemført en forhastet behandling i både Københavns Kommune og
Folketinget - allerede før der ligger et færdigt projekt har man påtænkt sig at påbegynde selve projektet. Det er
som om at projektet skal påbegyndes så der ikke er nogen vej tilbage inden bæredygtighed og
miljøkonsekvenser er kortlagt. Det er naturligvis utilfredsstillende at klageadgangen så fjernes, fordi et så stort
byggere ikke skal forsinkes af klager.

Jeg FORVENTER at der på baggrund af ovenstående bliver truffet beslutning om at udskyde påbegyndelsen
af Lynetteholmen indtil det er grundigt belyst. Og hvis det viser sig er projektet er miljømæssigt og
bæredygtighedmæssigt forsvarligt, ja så kan man på det tidspunkt fjerne klageadgangen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres, som planlagt, af 
ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Kim Kær Nielsen
Messinavej 22, 5. -1
2300 København S
tlf 40371667



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Kisser (kisser@pinnau.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 27-09-2021 12:38

Nej Til Afskæring af Klageadgang. 

I forbindelse med Projekt "Lynetteholm m.fl. 

MVH 

Kirsten Hornbeck 

Vedstedvej 3 

2610 Rødovre 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Philip Barfred (philbarfred@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 27-09-2021 12:54

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.
Med venlig hilsen

Philip Barfred



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Rikke Louise Sloth Steenberg (rikkkelss@hotmail.com)
Titel: Høringssvar vedr. afskæring af klageadgang ifm Lynetteholm-projektet
Sendt: 27-09-2021 15:25

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten været præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Rikke Louise Steenberg
Bergthorasgade 10, 4 tv
2300 København S

Hent Outlook til iOS
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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med 

anlæg af Lynetteholm (2 sider) 
 

København, den 27. september 2021 

 

Til Transportministeriet  

att. Anders Petersen  

 

Fra Kathrine Hammerich 

Nørre Sideallé 4, 3. tv. 

2200 København N. 

 

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om anlæg af Lynetteholm har Folketinget overladt tilsynet 

med beskyttelsen af hav-, kyst, vand- og naturmiljøet til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og 

man har givet Transportministeren bemyndigelse til at afskære de almindelige klageadgange for 

borgerne, foreninger, NGO’erne, eksperter, kommuner og andre interessenter i forbindelse med 

gennemførelsen af anlægsprojektet. Det betyder, at Transportministeren med ”Bekendtgørelse om 

afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm” med en høringsfrist den 29. 

september 2021 (med ikrafttræden den 6. oktober 2021) vil afskære klageadgangen og den 

demokratiske kontrol i hht. følgende syv love med et ”pennestrøg”. 

  

• byggeloven,  

• lov om naturbeskyttelse,  

• lov om vandforsyning m.v.,  

• lov om miljøbeskyttelse,  

• lov om beskyttelse af havmiljøet,  

• lov om råstoffer,  

• lov om forurenet jord og  

• lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

  

Transportminister Benny Engelbrecht har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af 

klageadgange med at processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og 

Fødevareklagenævnet m.fl., som ellers har opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel 

forsinkelser som fordyrelser af projektet på Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte 

natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet eller retssystemet jf. lovens §24. At 

klager via disse systemer både vil kunne fordyre og forsinke et projekt på størrelse med 

Lynetteholm kan der næppe være tvivl om.  

 

Et projekt på størrelse med Lynetteholm, som anlægges over de næste mere end 70 år, vil indebære 

meget store økonomiske og miljømæssige konsekvenser både til lands i København og omegn og til 

vands i Øresund og i Østersøen, både i byggetiden og i årene fremover. Det vil ikke kun påvirke 

borgerne i København, men borgerne i alle Københavns nabokommuner og muligvis endda i vores 

nabolande i Øresund og ved Østersøen. Som eksempler på miljømæssige og økonomiske 

konsekvenser kan jeg nævne: 

 

• Estimeret 700 lastbilkørsler dagligt til Lynetteholm i de kommende årtier. 

• Anlæggelse af jorddepot i Kongedybet med manglende vandgennemstrømning til følge. 
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• Forurenet slam vil kunne udsive i Øresund i forbindelse med oprensningen før anlægget af 

Lynetteholm 

• 2,5 millioner kubikmeter opgravet bundslam dumpes i Køge Bugt til stor skade for hav- og 

strandmiljøet i hele bugten og for beboere og gæster i hele Køge Bugt.  

• Forskydning af saltbalancen i Østersøen 

• Dyre- og planteliv i både Øresund og i Østersøen bliver truet. 

• Badevandet i Københavns havn vil i byggeperioden ikke kunne benyttes til badning.  

• Byggeriet på Lynetteholm – med en bydel på 50.000 boliger og arbejdspladser - vil afskære 

store dele af København, herunder Nordhavn, fra havet og udsigten. 

• Borgerne i nabokommunerne til København pålægges udgifter i omegnen af 12-15 milliarder kr. 

til flytning af rensningsanlægget Lynetten. 

• Borgerne i København pålægges et ukendt milliardbeløb i udgifter til de øvrige ufinansierede, 

men nødvendige følgeprojekter. 

 

Og det i by hvor der i forvejen er en estimeret årlig overdødelighed på 500 personer på grund af 

luftforurening. Hele projektet vedr. Lynetteholm vil i sig selv medføre en betydelig CO2-belastning 

i anlægs- og byggeperioden og i sig selv gøre det svært for Danmark at opfylde målet om at sænke 

udledningerne med 70 % i 2030. 

Loven om anlæg af Lynetteholmen er blevet hastet igennem Folketinget. Nu vil man ovenikøbet 

med ovennævnte bekendtgørelse afskære offentligheden fra klageadgang på et af de største 

anlægsprojekter i nyere tid – et projekt med fuldstændig uoverskuelige miljømæssige konsekvenser.  

 

Med venlig hilsen 

Kathrine Hammerich 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Maria Holm (maria_g_holm@yahoo.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 27-09-2021 18:07

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Maria Holm
Rantzausgade 44B, 3.
2200 København 



Til: Frode Neergaard & Annelise Højhus (fnah@youmail.dk)
Cc: Mogens Holm (mh@mogensholm.com), Garly Andersen (garlyandersen@gmail.com), Lissen Rasmussen

(lissen.rasmussen@gmail.com), Claus Møller Bendixen (cmbendixen@gmail.com), Jacob Fuchs
(jacobbfuchs@gmail.com), Svend Aage Schiermacher (LU (svendaage.schiermacher@gmail.com), Lars
Josephsen (larsw.josephsen@gmail.com), Mette Rothaus Voss Rathsach (BX1R@kk.dk), Christian Christensen
(cc@kk.dk), lars_weiss@hotmail.com (lars_weiss@hotmail.com), Sophie Hæstorp Andersen
(sophie.andersen@regionh.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk), Anne Skovbro (ASK@byoghavn.dk), Lise
Palm (LPA@byoghavn.dk), Bodil Randklev (bodilrandklev@hotmail.com)

Fra: Tage Henningsen (henningsentage@gmail.com)
Titel: Re: Lynetteholm: Forslag til høringssvar om udkast til bekendtgørelsen om afskæring af klageadgange i for.m.

anlæg af Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 06:54

Kære Frode, Poul Cohrt og jer andre.
Selvom vi som arbejdsgruppe-medlemmer kun har fået een dag til at komme med bemærkninger til
indsigelsen til
Transport og Boligministeriet, protesterer jeg af følgende grunde mod CLU´s indsigelse:
a) Klimaforandringerne  og dens alvorlige konsekvenser sker meget hurtigere end alle har forventet -
Derfor ingen forsinkelser, 
b) Lovforslaget er meget bredt og demokratisk besluttet og suppleres løbende med muligheder for indsigelser
til  kommende Lokalplanforslag, og Bekendtgørelserne er sikkert i "Lovens ånd"
Modforslag:
Der udskrives en indbudt arkitektkonkurrence, ligesom på Papirøen, men her suppleret med  løsninger til
overskudsjord o.l. og med målet: Lynette-Holmen skal blive en social og klimamæssigt mønsterby.
God arbejdslyst
Tage Henningsen

Den man. 27. sep. 2021 kl. 23.36 skrev Frode Neergaard & Annelise Højhus <fnah@youmail.dk>:
Kære Lynetteholmgruppe
Vedhæftet sendes et forslag til høringssvar udarbejdet af undertegnede om udkast til bekendtgørelsen om afskæring af klageadgange i
forb.m. anlæg af Lynetteholm, som er sendt i høring af Transport- og Boligministeriet.
Forslaget til høringssvar vil blive behandlet på CLU-mødet onsdag i denne uge. 
Eventuelle kommentarer til udkastet til høringssvar modtages gerne inden onsdag i denne uge kl. 17 således at de kan indgå i
udfærdigelsen af det endelige høringssvar, som skal afsendes inden fristen for afgivelse af høringssvar onsdag kl. 24. Eventuelle
kommentarer kan selvfølgelig også fødes ind via CLUs medlemmer.
Som nævnt i foregående mail modtager jeg gerne tilbagemelding om ønske om næste møde i Lynetteholm-gruppen samt forslag til
punkter til drøftelse. Jeg forestiller mig at næste møde afholdes så snart der foreligger nye informationer eller en ny udvikling omkring
anlæg af Lynetteholm, som vi i fællesskab må drøfte og forholde os til. 
Med venlig hilsen,
Frode

mailto:fnah@youmail.dk
mailto:fnah@youmail.dk


Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Morgan Bancroft (morgancph@gmail.com)
Titel: Klage over afskæring af klageadgang i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
Sendt: 27-09-2021 22:05

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en dybt udemokratisk proces, der har medført 
utilfredshed blandt os borgere, såvel Københavnere som befolkningen i omegnskommunerne.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet
 hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde.

Morgan Bancroft



Christian Winthers Vej 7

1860 Frederiksberg C



Til Transportministeriet    27-09-2021 

 
 

 
HØRINGSSVAR: Høring over bekendtgørelse vedrørende Lynetteholm 

 
Transportministeriet har udstedt en høring over udkast til bekendtgørelse om 

afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast 

til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.  
 

Vedtages Bekendtgørelsen betyder det at flg. 7 love kan fraviges i anlægsfasen 
og at gennemførelse af projektet ikke kan påklages til nogen administrativ 

myndighed:  
 

- Lov om naturbeskyttelse 
- Lov om vandforsyning m.v. 

- Lov om miljøbeskyttelse 
- Lov om beskyttelse af havmiljøet 

- Lov om råstoffer 
- Lov om forurenet jord 

- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer 
 

Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af 

den grund komplet og fuldstændig uacceptabelt, at vi københavnere ikke bliver 
hørt.  

 
Lynetteholm-projektet har fra starten været præget af en udemokratisk proces 

der har medført dyb utilfredshed blandt os borgere. Der har siden forslaget om 
projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse.  

 
En tilsidesættelse af vores borgerrettigheder er fuldstændigt uacceptabelt. 

Miljøet vil tabe. København vil tabe. Og demokratiet vil tabe. Det kan intet 
demokratisk ministerium eller stat være interesseret i.  

 
At afskære borgerne fra klageadgang er et angreb mod demokratiet. En accept 

af en sådan afskæring af klageadgange vil være en falliterklæring. 
 

Vi kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE 

afskæres. 
 

 
Kaj Bruun Mortensen og Vibe Stenholt Andersson 

Mozartsvej 24, 2tv 
2450 København SV 

 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Enel Laura Pagaard Selvig (enel@mac.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 27-09-2021 20:06

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Enel og Sebbe Selvig 



 
 

København, den 28. september 2021 
 

 
 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af 
Lynetteholm  
 
I forbindelse med vedtagelsen af L 220 om anlæg af Lynetteholm har Folketinget overladt tilsynet 
med beskyttelsen af hav-, kyst, vand- og naturmiljøet til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og man 
vil give Transportministeren bemyndigelse til at afskære de almindelige klageadgange for 
borgerne, foreninger, NGO’erne, eksperter, kommuner og andre interessenter i forbindelse med 
gennemførelsen af anlægsprojektet.  
Det betyder, at Transportministeren med ”Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm” med en høringsfrist den 29. september 2021 (ikrafttræden 
den 6. oktober 2021) vil afskære klageadgangen og den demokratiske kontrol i hht. følgende 8 
love’. 
  

• byggeloven,  
• lov om naturbeskyttelse,  
• lov om vandforsyning m.v.,  
• lov om miljøbeskyttelse,  
• lov om beskyttelse af havmiljøet,  
• lov om råstoffer,  
• lov om forurenet jord og  
• lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

  
Transportminister Benny Engelbrecht har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af 
klageadgange med at processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet m.fl., som ellers har opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel 
forsinkelser som fordyrelser af projektet på Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte 
natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet eller retssystemet jf. lovens §24. At 
klager via disse systemer både vil kunne fordyre og forsinke et projekt på størrelse med 
Lynetteholm kan der næppe være tvivl om.  
 
Et projekt på størrelse med Lynetteholm, som anlægges over de næste mere end 70 år, vil 
indebære meget store økonomiske og miljømæssige konsekvenser både til lands i København og 
omegn og til vands i Øresund og i Østersøen, både i byggetiden og i årene fremover. Det vil ikke 
kun påvirke borgerne i København, men borgerne i alle Københavns nabokommuner og muligvis 
endda i vores nabolande i Øresund og ved Østersøen. Som eksempler på miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser kan jeg nævne: 
 
• Estimeret 700 -990 lastbilkørsler dagligt til og fra Rafhaleøen/Lynetteholm, gennem Indre By 

over Chrismas Møllers Plads eller ad Amager Strandvej, de kommende årtier. 
• Anlæggelse af jorddepot i Kongedybet med manglende vandgennemstrømning til følge. 



 
 

• Forurenet slam vil kunne udsive i Øresund i forbindelse med oprensningen før anlægget af 
Lynetteholm 

• 2,5 millioner kubikmeter opgravet bundslam dumpes i Køge Bugt til stor skade for hav- og 
strandmiljøet i hele bugten og for beboere og gæster i hele Køge Bugt. 

• Depot, på 4,2 hektar til 100.000 tons stærkt forurenet havneslam på Refshaleøen 
• Forskydning af saltbalancen i Østersøen 
• Dyre- og planteliv i både Øresund og i Østersøen bliver truet. 
• Badevandet i Københavns havn vil i byggeperioden sandsynligvis ikke kunne benyttes til 

badning.  
• Byggeriet på Lynetteholm – med en bydel på 50.000 boliger og arbejdspladser - vil afskære 

store dele af København, herunder Nordhavn, fra havet og udsigten. 
• Borgerne i nabokommunerne til København pålægges udgifter i omegnen af 12-15 milliarder 

kr. til flytning af rensningsanlægget Lynetten. 
• Borgerne i København pålægges et ukendt milliardbeløb i udgifter til de øvrige ufinansierede, 

men nødvendige følgeprojekter. 
 
Og det i by hvor der i forvejen er en estimeret årlig overdødelighed på 500 personer på grund af 
luftforurening. Hele projektet vedr. Lynetteholm vil i sig selv medføre en betydelig CO2-belastning 
i anlægs- og byggeperioden og i sig selv gøre det svært for Danmark at opfylde målet om at sænke 
udledningerne med 70 % i 2030. 

Loven om anlæg af Lynetteholmen er blevet hastet igennem Folketinget. Nu vil man ovenikøbet 
med ovennævnte bekendtgørelse afskære offentligheden fra klageadgang på et af de største 
anlægsprojekter i nyere tid – et projekt med fuldstændig uoverskuelige miljømæssige 
konsekvenser.  

 

Med venlig hilsen 

Julie Marie Falkentorp 

 

julie@falkentorp.dk 
 
Skt. Peders Stræde 31 
1453 København K 

 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Freia Cecilie Krog (freiaceciliekrog@yahoo.dk)
Titel: Høringssvar: udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm

og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 12:10

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm: 

Lynetteholmsprojektet har fra starten været præget af en udemokratisk proces, der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben! 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt, at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør, at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere, men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Freia Cecilie Krog 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Charlotte Schütt (charlotte@lloer.dk)
Titel: Høringssvaret vdr Lynetteholmen
Sendt: 28-09-2021 14:35

Lynetteholmen
Hvorfor er et anlæg i København vigtigt for borgere udenfor

København bl.a.her i Solrød?

Det er det fordi, der i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen er planlagt at dumpe

2,5 mio m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Flere eksperter påpeger at konsekvenerne

herved ikke er tilstrækkeligt belyst.

I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden,

sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med

anlæggelse af Lynetteholmen i København, påtænkes det nu også at dumpe 2,5 mio. m3

lettere forurenet slam i Køge Bugt. Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden

inden man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø i København hedder. Slammet

indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber, cadmium og

bly, desuden kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten

af ‘havskove’. På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der

hvor den dumpes – eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre

steder, f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man

ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

I Solrød har vi et Natura-2000 område, Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt. Det er

kendt for sit helt særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke

undersøgt. DN mener, at selvom sedimentspredningen fra det enkelte projekt er

beskedent, og selv om påvirkningen er forholdsvis lokal, kan selv mindre

sedimentpåvirkninger spredt over en årrække tilsammen have en negativ indvirkning på

det samlede økosystem, herunder ikke mindst på ålegræsområder i Øresund.



Tirsdag d. 28. September 2021

Høringssvar ang afskæring af klageadgange i forbindelse med Lynetteholm

Der er vel ikke så mange måder, man kan sige det på: Selvfølgelig skal klageadgangen til 

Lynetteholm-projektet ikke fjernes. 

Det burde sådan set give sig selv. Om noget kan man vel sige, at hvis angsten for klager fra 

myndighedernes side er så stor allerede nu, så vidner det jo om en bevidsthed om, at der er 

mange ting i projektet, som sandsynligvis vil få folk til at klage. Og hvis der er det, så skal man jo 

overveje hvorfor der er det, fremfor at forsøge at lukke munden på folket.

Det leder igen tilbage til, at vi skal overveje hvorfor det projekt overhovedet skal tvinges igennem 

- ikke blot mellem to kommunalvalg - men nu også uden klageadgang... 

Kan det efterhånden overhovedet blive mere udemokratisk?

Stine Linnemann

- Kandidat til borgerrepræsentationen i København for Rolig Revolution 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Line Borring (lineborring@gmail.com)
Titel: Lynetteholmen
Sendt: 28-09-2021 13:37

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af 
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb 
utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er 
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og 
fuldstændig uacceptabelt
 at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi 
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere 
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke 
inddrages
 i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Line Borring

Slotsgade 9, 5sal

2200 København N



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Charlotte Schütt (charlotte@lloer.dk)
Titel: Høringssvaret vdr Lynetteholmen
Sendt: 28-09-2021 14:37

Lynetteholmen
Hvorfor er et anlæg i København vigtigt for borgere udenfor

København bl.a.her i Solrød?

Det er det fordi, der i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen er planlagt at dumpe

2,5 mio m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Flere eksperter påpeger at konsekvenerne

herved ikke er tilstrækkeligt belyst.

I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden,

sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med

anlæggelse af Lynetteholmen i København, påtænkes det nu også at dumpe 2,5 mio. m3

lettere forurenet slam i Køge Bugt. Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden

inden man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø i København hedder. Slammet

indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber, cadmium og

bly, desuden kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten

af ‘havskove’. På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der

hvor den dumpes – eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre

steder, f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man

ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

I Solrød har vi et Natura-2000 område, Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt. Det er

kendt for sit helt særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke

undersøgt. DN mener, at selvom sedimentspredningen fra det enkelte projekt er

beskedent, og selv om påvirkningen er forholdsvis lokal, kan selv mindre

sedimentpåvirkninger spredt over en årrække tilsammen have en negativ indvirkning på

det samlede økosystem, herunder ikke mindst på ålegræsområder i Øresund.



Til: Apm@trm.dk (Apm@trm.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: henning.husum@gmail.com (henning.husum@gmail.com)
Titel: Høringssvar til Transportministeriets høring publiceret den 2021-09-08 over udkast til to bekendtgørelser

vedrørende Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 14:46

Demokratiet er under pres. Det har det været i Danmark i stigende grad siden 1990’erne. Vigtige årsager
hertil er neoliberale - såkaldte markedsreformer - der har indskrænket det offentliges arbejdsopgaver og
placeret en stadig stigende del af opgaverne i det private erhvervsliv. Samtidig har finansielle
redningsaktioner i forhold til dette marked flere gange været med til at tappe ressourcer fra det offentlige og
gøre dem private. Denne udvikling har været med til at give en tættere forbindelse mellem politikere og
offentlig administration og det private erhvervsliv. Offentligt-private partnerskaber er blevet den nye norm,
og som en konsekvens er politikere og offentlig administrations interessefællesskab i stadig stigende grad
kommet til at ligge  hos erhvervsinteresser og i mindre grad hos vælgerne. En af de mest kendte analyser
af denne udvikling finder vi hos den britiske socialdemokratiske sociolog, Colin Crouch, der karakteriserer
udviklingen som “post-democracy”, hvor demokratiet har mistet sin dynamik, så det ikke længere er her,
den afgørende retning for samfundet lægges. De demokratiske institutioner eksisterer stadig, men er blevet
tømt for indhold.
 
Samtidig står Danmark som resten af verden overfor to kolossale store kriser: klimakrisen og
biodiversitetskrisen. Selvom der endnu ikke tales så meget om det i Danmark, er der ikke nogen tvivl om, at
det kommer til at betyde omfattende ændringer af den måde, vi lever vores liv på. Det er tydeligt, hvis man
følger med i den udenlandske debat - såvel den almindelige offentlige debat som den debat, der finder sted
blandt samfundsforskere. Et enkelt eksempel på denne debat kan være den tyske økonom Maja Göpel, der
har ledet den tyske regerings rådgivende organ af forskere vedrørende globale ændringer WBGU
(Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen). Skal de store ændringer
kunne gennemføres med folkelig opbakning, kræver det en høj grad af involvering af almindelige borgere i
planlægningen af ændringerne.
 
Danmark har haft en tradition for en udbredt involvering af borgerne i sådanne deltagende processer. Det
er også medtaget i meget af vores lovgivning og i EU-lovgivning og i høj grad båret frem af den
socialdemokratiske bevægelse. Således var det fx socialdemokraten Svend Auken, der ledte
forhandlingerne i FN-regi om Aarhus-konventionen, der fastslår, at sådan en involvering af borgerne er
hensigtsmæssig både ud fra saglige kriterier omkring de opgaver, der udføres, og ud fra menneskeretlige
hensyn. Som Svend Auken sagde om Aarhus-konventionens betydning for en bæredygtig udvikling:
“Denmark finds the need for a global framework for strengthening citizens’ environmental rights more
important than ever in our search for sustainable development.”
 
Det er derfor bekymrende, at Transportministeriet med de bekendtgørelser, der her er i høring, bidrager til
den fortsatte underminering af demokratiet og de rettigheder omkring borgernes deltagelse, det har taget
årtiers demokratisk og socialdemokratisk kamp at nå frem til. Det er i særdeleshed bekymrende, når vi
tilmed står med store kriser som klimakrisen og biodiversitetskrisen, hvor der er brug for demokratiet og en
deltagende involvering af borgerne, hvis kriserne skal kunne imødegås.
 
På den baggrund skal jeg foreslå at betænkningen om indskrænkning af klageadgang helt opgives og
princippet om to adskilte instanser i tilsynsopgaverne ikke fraviges.
 
 
Venlig hilsen
Henning Husum
Grønagervej 4, DK-2300 København S
Telefon +45 42 74 16 70
---
Hvordan ødelægger man klodens biodiversitet? Man ødelægger en lille del ad gangen.
Bevar Amager Fælled! Hvis demokratiet kan ændre noget, så stem på en politiker, der er enig med 76% af
københavnerne i, at byggeriet ikke skal gennemføres: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVCVb-0008T7-
3f&i=57e1b682&c=hEqK8xEzv7QOdQE9vPIAVRDV9q97oL432IQawv5Gnn5HyZmCGwJilKbYhpYx0JPwhBBL7zz8xMVoz
_5klAPwMY6m9HZx018mQOI5HpwK8JFQbkXp3eiprRNqJ4QUY7UitMdyZ0I1wtTmIc0mZfP7vb6K8H37mkf1sY8uHpd-



W6B9Y7vrzTmSxCd1Fxz-
sl182Qe8exc1Jg5oXiITdAN8BCCbXhBkVtkznGCmVdWZhHAz_5qGNrYf4cRKiOL58plzcTRoGhLCpV5ovFrBTmqtrqm6ZS1
aZkDHvbCpDneCdqebbphxGF32yuN96NTaDGWbr-dLWOO-L6nkQX_-hNNNLQ
 
Du kan være med til at give indbyggerne i København lov til at bestemme om byggeriet på Amager Fælled og på
Stejlepladsen skal gennemføres på skrivunder.net eller skan QR-koden og skriv under

 
 
 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Ellen Eichhorn (eichhorn_alien@hotmail.com)
Titel: Fwd: Høringssvar
Sendt: 28-09-2021 15:13

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Afskæring af klageadgange er udemokratisk og uacceptabelt. Jeg kræver hermed at klageadgange i
forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres!

Med venlig hilsen
Ellen Eichhorn 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Susanne Korsholm (susanne.korsholm@live.dk)
Titel: Høringsvar vedr Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 15:53

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i

forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen

af Lynetteholm. Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har

medført dyb utilfredshed blandt os borgere. Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en

enorm mangel på borgerindragelse og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange

er dråben. Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm.

Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre

grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi borgere ikke er blevet hørt. At lægge alle høringer

angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen chance

har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. Den udemokratiske proces er kun ét af mange

punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke få

præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående

grunde.

Med venlig hilsen 

Susanne Korsholm



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Esther Fröhlich (estherkfroehlich@gmail.com)
Titel: høringsvar
Sendt: 28-09-2021 22:28

Til Transportministeriet

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af 
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast
 til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm.

Lynetteholms-projektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført 
dyb utilfredshed blandt os borgere.

Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerinddragelse og 
denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange
 er dråben. 

Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. 
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie
 og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi 
københavnere ikke er blevet hørt.

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at 
vi borgere ingen chance har haft for at vise vores
 utilfredshed med projektet.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os 
borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke
 få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i 
beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af 
ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Esther Fröhlich

ba.arch.maa
+45 2287 5987
instagram

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVJiz-0002oO-5L&i=57e1b682&c=ARrUGmFFXo2vm_BZRsSk2Qhat_tdCNHoF0taJa4rOiNpyu8DBR5JXBjC4kDGxrCb5oMJUE6iiARGvQYTpVq_rL8SmAruRn_IoHl9V3fnjlFC4zwqThdCXk8bQiE6S3FEORC0HE_W2YGY_LV4RXqlVkF2YN7GcQYpz89dfcVHsMDrj69E-EZudwsLpi5hOkbPA6mScGGK80C9SwT6IwEK3nvO-kcQlAsm1WOHSgXqPE3jOqFQyqplV0_-G6ZwgDkO
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVJiz-0002oO-5L&i=57e1b682&c=ARrUGmFFXo2vm_BZRsSk2Qhat_tdCNHoF0taJa4rOiNpyu8DBR5JXBjC4kDGxrCb5oMJUE6iiARGvQYTpVq_rL8SmAruRn_IoHl9V3fnjlFC4zwqThdCXk8bQiE6S3FEORC0HE_W2YGY_LV4RXqlVkF2YN7GcQYpz89dfcVHsMDrj69E-EZudwsLpi5hOkbPA6mScGGK80C9SwT6IwEK3nvO-kcQlAsm1WOHSgXqPE3jOqFQyqplV0_-G6ZwgDkO




Høringssvar – Afskæringen af klageadgang i forbindelse med anlæg af Lynetteholm – 28. september 2021 

 
 
Til Transportministeriet 
 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæringen af klageadgang i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm.  
 
Jeg tror at mange Københavnere og sjællændere ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til 
Lynetteholm eller de konsekvenser etableringen af øen kommer til at medføre. Det er min overbevisning at 
mange københavnere først vil opdage den planlagte nye ø, når de begynder at mærke generne omkring 
etableringen af den.  
F.eks. den forøgede lastbiltrafik gennem København, som medfører større luft-og støjforurening og den 
forhøjede transporttid gennem byen. Man kunne også nævne den forringede trafiksikkerhed for cyklister i 
forbindelse med lastbilernes højresving og den gennemgribende støj fra nedbankningen af spuns i 
havbunden som vil kunne høres i store dele af byen.  
 
Måske resten af Sjælland først opdager hvor alvorligt man skider på miljøet, når man begynder at dumpe 
giftigt bundslam i Køge Bugt ud fra den overbevisning, at det ikke vil brede sig til resten af Øresund.  
Men jeg mener under alle omstændigheder ikke, at man kan tillade sig at dumpe giftig jord i naturen i 
forbindelse med et byggeri eller at intentionen om klimasikring af København, bør være en undskyldning 
for negligere miljøet og fratage borgerne klageretten, som man lægger op til her.  
 
På grund af nedlukningen af samfundet i 2020 i forbindelse med Corona pandemien, er meget af 
planlægningen af Lynetteholm sket under radaren, uden den store borgerinddragelse. Som borger undrer 
man sig over at det skal gå så stærkt og at man ikke vil lytte til hverken uafhængige eksperter, andre landes 
bekymringer om konsekvenserne for hele Østersøen eller borgernes bekymringer for miljø og helbred.  
Dét at man fra starten har betragtet Lynetteholm som den eneste mulighed, frem for at undersøge andre 
miljørigtige klimasikringsløsninger, virker både forhastet og fordækt.  
Jeg ærgrer mig endnu engang over at vores politikere er så ude af trit med tiden, at de vægter de 
økonomiske aspekter højere end naturen og københavnernes/sjællændernes ve og vel.  
Hvis man gerne vil bryste sig af at være grønt foregangsland og leve op til verdensmål og internationale 
målsætninger på det miljømæssige- og sundhedsmæssige område, så er etableringen af Lynetteholm ikke 
vejen frem.  
 
Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse mod fjernelse af klageadgangen i forbindelse med Lynetteholm.  
At fjerne muligheden for at klage og blive hørt, ville være at forbryde sig (endnu mere) mod demokratiet og 
den rettighed man som borger bør have. En sådan negligering af borgerrettigheder, vil desuden medvirke 
til at skabe yderligere frustrationer over afstanden mellem politikerne og befolkningen og øge den 
politikerlede, som skabes når folk føler sig kørt over af systemet.  
Desuden er det vigtigt at tage i betragtning, at mange ikke har kendskab til Lynetteholm og dermed heller 
ikke er klar over konsekvenserne deraf på nuværende tidspunkt. De oplever først generne senere i 
processen – netop derfor er det vigtigt at bibeholde klageadgangen.  
 
Forhåbningsfuld hilsen,  
 
Simon Elkjær Petersen  
 
 
 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
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Høringssvar i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgang i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med
gennemgørelsen af Lynetteholm:

Dette er et nej til at tilsidesætte demokratiske spilleregler
ved at de følgende 7 love fraviges og afskæres fra klageadgang:
-lov om naturbeskyttelse
-lov om miljøbeskyttelse
-lov om beskyttelse af havmiljøet
-lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
-lov om råstoffer
-lov om vandforsyning mv.
-lov om forurenet jord

Fravigelsen af disse love er et angreb på demokratiet, hvor naturens-, miljøets-, klimaets- og
borgernes stemme sættes ud af spil.

Hvordan kan dette være i tråd med intentionerne i Århuskonventionen?

“Århuskonventionen, eller UNECE's "konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang

på miljøområdet", er en multilateral konvention om åbenhed. 

Århus-konventionen giver offentligheden adgang til oplysninger om, og medvirken i beslutningsprocesser om lokale,

nationale og internationale miljøsager. Det har fokus på samarbejdet mellem offentligheden og offentlige myndigheder.

Den er verdens første internationale konvention om borgernes miljørettigheder. Borgernes miljørettigheder er sikret på

tre områder i konventionen: Retten til viden, til at deltage og til at klage.”

Med hilsen arkitekt, København
 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNu-0004lM-3K&i=57e1b682&c=vv28kn-oXf0ch-eLPu6pUuzL0lqSpoTKMIE1JTjwDqikKPbwzp65XGO4RkTkIirIFxtskIQFCLBy4C-DW1MR3TZsDexzKCmW1GTtoX84k8AlUJY0oHcDFXn0C6NcZOVg4Igg7YhXdmFHywOwdMGlf4lTFzD3wXL3Way4koDKRqllPUEV1Izj4p-f7lgx1vfl4xgVYT3s4z8t3MjQ7iVyhQs-JZk42IwgiSp9WfydDIPCJkUB720N9WwFkPYh4_3p
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNu-0004lM-3K&i=57e1b682&c=NcXNztQsVFHS_QYC8pq2xuW9JV0ymM15CoVgFusShEiOM_ucZhc_Uev2_zJDNOwtOAXYciBYkNo7-I1OIT4QTJPy1c0O3om-97-lUCD2u3i5Pp8wJLIkNOB7UfVAdL_WEH3x2OQT_B3X7SuWyUhaoBxMptQvAK4Ovm-lc-QZHsKPB46e8jI_CZCqqWQorxHtlGr-emnZJV4iwxk4QBM5kV-_qJih24tltKZJMpyXx3wYFKxMG0lViz3CHpnaJiB6
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNu-0004lM-3K&i=57e1b682&c=vv28kn-oXf0ch-eLPu6pUuzL0lqSpoTKMIE1JTjwDqikKPbwzp65XGO4RkTkIirIFxtskIQFCLBy4C-DW1MR3TZsDexzKCmW1GTtoX84k8AlUJY0oHcDFXn0C6NcZOVg4Igg7YhXdmFHywOwdMGlf4lTFzD3wXL3Way4koDKRqllPUEV1Izj4p-f7lgx1vfl4xgVYT3s4z8t3MjQ7iVyhQs-JZk42IwgiSp9WfydDIPCJkUB720N9WwFkPYh4_3p
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNu-0004lM-3K&i=57e1b682&c=NcXNztQsVFHS_QYC8pq2xuW9JV0ymM15CoVgFusShEiOM_ucZhc_Uev2_zJDNOwtOAXYciBYkNo7-I1OIT4QTJPy1c0O3om-97-lUCD2u3i5Pp8wJLIkNOB7UfVAdL_WEH3x2OQT_B3X7SuWyUhaoBxMptQvAK4Ovm-lc-QZHsKPB46e8jI_CZCqqWQorxHtlGr-emnZJV4iwxk4QBM5kV-_qJih24tltKZJMpyXx3wYFKxMG0lViz3CHpnaJiB6
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Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Nikolaj Kristensen.
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Lynetteholmprojektet starter op i november, og det gør mig bekymret. 

 

By & Havn, Pensiondanmark, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre,
Konservative, Venstre og Borgerrepræsentationen er gået sammen om at starte
Lynetteholmprojektet op. Måske er der flere, der er indover. Jeg ved det ikke. Men
sådan som jeg har forstået det, så kan vi ikke gå i dialog med de pågældende, og vi
kan ikke forhindre det. Der er ikke mulighed for at bruge klagenævnene; hverken
miljø-, arbejdsmiljø-, naturbeskyttelses- eller sundhedsklagenævnene. 

 

Der er ingen, der vil være imødekommende over for borgernes undren eller
bekymring. 

 

Af den grund er jeg bekymret. Hvor skal jeg så søge hen, hvis jeg ikke kan bruge
klagenævnene? Flertallet i folketinget har besluttet, at Miljølovningen er trådt ud af
kraft, og jeg kan ikke søge vejledning nogen steder i forhold til mine bange anelser.
Kan man det, og må man det i dagens Danmark i 2021? Det troede jeg ikke man
kunne. Kommunalpolitikerne i omegnskommunerne tier og for mig betyder det, at
de sammen tygger. 

 

Det er bekymrende. 

 

Flertallet har taget en beslutning, og der gik lang tid før, at jeg som borger hørte
noget om det og forstod det. Netop af den grund spekulerer jeg på, om Lynette
Holm Projektet af den grund er gennemtænkt. Jeg er bange for, at I netop her
skyder jer selv foden, fordi I ikke får alle nuancerne med. Det er farligt, at man ikke
lader andre komme til orde,  fordi så bliver projektet ikke gennemtænkt i alle dets
detaljer og perspektiver. Jo flere borgere, foreninger m.fl., som er indover jo bedre
bliver projektet. Det har I valgt ikke at gøre. 

 

 



Derfor overvejer jeg, om projektet i det hele taget er gennem overvejede med alle
dens nuancer? Har sundhedsstyrelsen været indover som en forebyggende
indsats? Har man anmodet om bistand fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at
sørge for, at man bygger på sådan en måde, at man bliver taget vare på. Det tror
jeg ikke de har. Jeg har spurgt. 

 

Vi har en tradition for, at vi dykker og svømmer i havet og havnen. Det er den
danske måde at være på. Det har vi altid gjort. 

 

Men hvad nu? 

 

Der er flere problematikker i det her. 

 

1.    Hvis de ovennævnte
 kender til Øresunds forureningens historie, hvis de kender Køge Bugts forureningens 
historie og Refshaleøens forureningens historie og dermed også vores havns historie 
og alligevel vælger at røre ved vores havbund, som er fyldt med tungmetaller, så er 
det
 groft uagtsomt. Kan det virkelig være rigtigt, at ikke en af aktørerne kender til 
Øresunds, Køge Bugt og Refshaleøens forureningshistorie? Kort fortalt indeholder 
vores havbund tungmetaller som Kviksølv,
 Cadmium, Bly, Aluminium, Arsenik, Kreosot m.m. De er giftige. Dem skal vi slet ikke 
røre ved. Heller ikke i bitte små mængder.  Det er skadeligt!  Det
 er især B & W stålskibsværftet og Sojakagefabrikken, der har udledt store 
mængder tungmetaller i tidernes morgen.
 Vi har brugt Øresund som en skraldespand.

 

1.    Ved at grave
 i forurenet jordbund og ved at placere det i Køge Bugt kommer man til at forurene 
meget mere end, hvis man bare lod det være. Bare det man placerer spuns jernene i 
jordbunden, bliver forurenet jord hvirvlet op, og når jorden så igen skal placeres i 
Køge Bugt,
 bliver det spredt, når det hældes ud i bugten. 

 

De kræftfremkaldende stoffer vil med bølgerne og strømningerne blive ført til vores



kyster. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at man kan styre havet, vinden,
strømninger, havets natur. Vi taler om Bellevue, Hellerup, Svanemøllen, Nordhavn,
Islands Brygge, Havnen, Sluseholmen, Solrød Strand og hele vejen ned til Køge Bugt. 

 

Konsekvensen vil være, at vores alle sammens vitalitet vil dale og de kommende
generationers fertilitet vil reduceres eller helt forsvinde. 

Fiskene i Øresund, som er gode at spise for at få vores essentielle fedtstoffer, vil nok
ikke være så sunde, fordi fiskene vil blive fyldt med tungmetaller, og når vi spiser
fiskene, så får vi dem i vores krop. Helt tilbage til min graviditet blev jeg mindet om,
at indholdet af dioxin i laks var så høj, at det blev frarådet at spise laks. Hvordan er det
i dag? Og hvad er vejledningen, når byggeriet starter? 

 

Som gravid giver vi alt vores forurening videre til vores fostre, som i forvejen er
belastet af vores drikkevand, der er fyldt med mikroplast, medicinrester og pesticider.
Fostrene får dermed ikke den bedste start i livet. 

 

Er det det By og Havn, Pensiondanmark, Folketingets politikerne,
kommunalpolitikerne fra Borgerrepræsentationen, Transportministeriet og omegnens
kommunalpolitikere gerne vil give børnene og vores fostre i dåbsgave? Er det virkelig
det, I vil give vores allesammens børn og unge nu og i fremtiden? 

 

 

Jeg ved, at mange siger, at der næsten ikke bliver kontakt med tungmetallerne. Det kan
godt være. Men er der nogen, der har overvejet, om den lille bitte mængde af
tungmetal, som der bliver rørt ved, kan starte en boomerangeffekt hos det enkelte barn
– hos den unge kvinde eller den unge mand, som svømmer ved Hellerup Strand og
hele vejen sydpå?

 

Lad os se på vores forurening, som den er her i dag i 2021. Hvad er fakta:

 

-       Vi har luftforurening. 

-       Vi har pesticider,



 medicinrester og mikroplast i vores drikkevand. 

-       Vi har pesticider
 i vores fødevarer m.m. 

 

Jeg tænker, at vi har mere forurening i os, end vi er klar over. 

 

Phillippe Grandjean, professor i miljømedicin og forskningsleder på Syddansk Universet og
adjungeret professor i miljømedicin på Harvard University, har betænkeligheder
omkring pesticider. Hans primære bekymring er, hvordan pesticiderne og især glyfosat
påvirker hjernen. Han skriver: “En hjerne, der er under udvikling, er meget sårbar. I
fosterstadiet, de første leveår og helt frem til teenageårene, sker der en masse biokemiske
processer i hjernen, som gør den sårbar for påvirkninger.” Et konkret eksempel med et
problematisk pesticid er chlorpyrifos. Midlet bruges til at dræbe insekter og orme, men det
kædes sammen med en øget risiko for at udvikle ADHD, autisme og lavere IQ. Desuden har
han dokumenteret, at pesticiderne chlorpyrifos og glyfosat m.fl øger risikoen for en lang
række sygdomme som diabetes og lymfekræft.

 

Danmarks Naturfredningsforening orienterer om, at der er flere pesticider i vores
drikkevand. (https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-06-12-giftrester-fundet-i-over-
halvdelen-af-danske-vandboringer?fbclid=IwAR1tytSUEv8jIA-
wUoB7VHM8ossxwk2lBS11SkBsafgehfZNPn38SOx3H8I ) 

 

https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fekstrabladet.dk%2Fnyheder%2Fsamfund%2Fvandvaerker-i-noedraab-
vi-loeber-toer-for-rent-
vand%2F8770369%3Ffbclid%3DIwAR0o7rEmn4kkJG74PeERS3T3tvHWAcFkRqZXPCIbQmxVZ
ZLQ-
DMdlNO5QOg&h=AT3KrmoAWFfCJNBtgn2KveQKVSHKhMtRrW1n7RAUyvnwZDnyhcSCDRgV
OwI6ZJOIu7ltHBWRqUQspVJSrYAwr1Lvy3FgzIpE9AbWxc-
ZpEWheveDECQWVX3YM5IUL3QK6EPVMJus

 

 

Vi bliver varslet om, at håndkøbsmedicin mod svamp påvirker vores hormoner.
(https://www.food.dtu.dk/nyheder/2021/06/haandkoebsmedicin-mod-svamp-kan-
forstyrre-hormonerne?
utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=&fbclid=IwAR3L0m970zQIDfuSd

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=1EN_uHDkUZGijujpBoHKJAOzizyU3vVNuVDzLweqtcKlawIbC1ac7t_CtqKpFfiCKAFJIGjpgBlu8-ruashqNN3tb5sVyRqwUKzgpWnxkbacL9_AjD6FY83y3Pm9lTDduMHaquM0SljPJPJaGPAv8qGsCAvzJi061M3rDPqnUs1SdGpg6LdKNFuiK11yuUKWISDidWyEu8Pytcq4O-Sh6g0es5JDqqKi2DEETvq3nvzX4FgNXFc4vqhH4TxFt2CrXkd4v2WJ1_nkf5ahtVNEdAqnZkq6wz_Sei8Re8eursh2lVDOt12oHNzQAUM0Gt2uQX99MqhafXTaJa9IfnVOm2UCziHmxIKk0ToDc8Aymb921WyoelH8d2GO11riDgl4fV3cuY52ZwTS7WxoOw3QvEAUv21qEHdFtwp5Y4P8y-k
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=w_68ZoIxZZR2RVKupbTK74SrbB5gJfB8fUuOuH2Fq6L8JEkztKcsYIqW_MI0-8nr3n1u-smw1TnnCS2_lvHbU52R9OxpYDKA-kICwiVMQqyLfr5gZkkQCnw9VnJF20CTBRBYmc_z70n6af77NwVvpVyP-pdX_gHJXS8gW6fkkvdZXLDR1-CsnZuIwE7gNDXk6HQ1LLiASovoZKqvbG8TS6CezmsKMKhmFJDuIv_Im8PlW9t6zrJv2B8bCyNWss66wUd7ZplH8d13XdBXmd9kd4Cj57z1RD9XESBIk4BJqCt0iiJHf1evltJL9CR_-B90A2tEUsZkoHYR8oaw-G0YveyrvHlsvOJkZR5YE0EboHxO-XSmklQzCJyc2EUyJp5HHt2hCZJzkES4q0lNQ2y6FOeHgmBL8jp5LMBXS2Jc9W5MZjxE01UusYKQv-yN0VENp1EaA7WVZIxxIEqyQ15hL2xpjwyxPnNZQhoavA4Qxwa6rsKHDDofONv0yv847cBFXwRnNCfR4R5hBKTWEc6DvCBq4HPary6ozgJO2klrUrVvc4Q0YXJwxD4yg7sZJy4-u-R_FJ3MCP5m0MjsJxZe9dvLiI26hgm9H4clmsJA4sZ_lgbrk_g1x9pWMjtY3-I1SWFESO-wu0kJYCY3xrECag
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=MEXT6kqj9cM9gtIJui-wquTRYLpdNYXt38CIWClRbtU2bNltOpRZqJfaGhqrZnWvEdYNWr1iIpeFxh101yRhsY_B8SUzrDm1KKmwlI6EplClHjKkfqh-SbXCTfMJgn5twaGVlbi2GchrDvx19jVl0xwaC4VXExQyHTMul5SBYwsmDlSJDkfrsfqt8GQ5BJI3XRGNxwyTB1qw9qf7eBN2wflW8WqYkRyagPJTrDNQcKEPqMR-HRoaisB2p5BBGTptCLiqW08c3INbwmNXg7LENZRE6w6jd7wwuPVKDAQuvwRJV5hmnw4VggRB8T1ulgegp_jJz3RgpE8DKkNVSxOkPj1EY2gAxYDyF6C69FIqYRXFYOPeXuC7VUipQQpZWLsJm70XiDvHHalDbpnePjDwOSpsdLivgJXrBQJ8v6Nj97B9gM7gM_FwOjRWwRviv8x_-afijcrwByYF_60aaQE58w
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=1EN_uHDkUZGijujpBoHKJAOzizyU3vVNuVDzLweqtcKlawIbC1ac7t_CtqKpFfiCKAFJIGjpgBlu8-ruashqNN3tb5sVyRqwUKzgpWnxkbacL9_AjD6FY83y3Pm9lTDduMHaquM0SljPJPJaGPAv8qGsCAvzJi061M3rDPqnUs1SdGpg6LdKNFuiK11yuUKWISDidWyEu8Pytcq4O-Sh6g0es5JDqqKi2DEETvq3nvzX4FgNXFc4vqhH4TxFt2CrXkd4v2WJ1_nkf5ahtVNEdAqnZkq6wz_Sei8Re8eursh2lVDOt12oHNzQAUM0Gt2uQX99MqhafXTaJa9IfnVOm2UCziHmxIKk0ToDc8Aymb921WyoelH8d2GO11riDgl4fV3cuY52ZwTS7WxoOw3QvEAUv21qEHdFtwp5Y4P8y-k
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=w_68ZoIxZZR2RVKupbTK74SrbB5gJfB8fUuOuH2Fq6L8JEkztKcsYIqW_MI0-8nr3n1u-smw1TnnCS2_lvHbU52R9OxpYDKA-kICwiVMQqyLfr5gZkkQCnw9VnJF20CTBRBYmc_z70n6af77NwVvpVyP-pdX_gHJXS8gW6fkkvdZXLDR1-CsnZuIwE7gNDXk6HQ1LLiASovoZKqvbG8TS6CezmsKMKhmFJDuIv_Im8PlW9t6zrJv2B8bCyNWss66wUd7ZplH8d13XdBXmd9kd4Cj57z1RD9XESBIk4BJqCt0iiJHf1evltJL9CR_-B90A2tEUsZkoHYR8oaw-G0YveyrvHlsvOJkZR5YE0EboHxO-XSmklQzCJyc2EUyJp5HHt2hCZJzkES4q0lNQ2y6FOeHgmBL8jp5LMBXS2Jc9W5MZjxE01UusYKQv-yN0VENp1EaA7WVZIxxIEqyQ15hL2xpjwyxPnNZQhoavA4Qxwa6rsKHDDofONv0yv847cBFXwRnNCfR4R5hBKTWEc6DvCBq4HPary6ozgJO2klrUrVvc4Q0YXJwxD4yg7sZJy4-u-R_FJ3MCP5m0MjsJxZe9dvLiI26hgm9H4clmsJA4sZ_lgbrk_g1x9pWMjtY3-I1SWFESO-wu0kJYCY3xrECag
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=MEXT6kqj9cM9gtIJui-wquTRYLpdNYXt38CIWClRbtU2bNltOpRZqJfaGhqrZnWvEdYNWr1iIpeFxh101yRhsY_B8SUzrDm1KKmwlI6EplClHjKkfqh-SbXCTfMJgn5twaGVlbi2GchrDvx19jVl0xwaC4VXExQyHTMul5SBYwsmDlSJDkfrsfqt8GQ5BJI3XRGNxwyTB1qw9qf7eBN2wflW8WqYkRyagPJTrDNQcKEPqMR-HRoaisB2p5BBGTptCLiqW08c3INbwmNXg7LENZRE6w6jd7wwuPVKDAQuvwRJV5hmnw4VggRB8T1ulgegp_jJz3RgpE8DKkNVSxOkPj1EY2gAxYDyF6C69FIqYRXFYOPeXuC7VUipQQpZWLsJm70XiDvHHalDbpnePjDwOSpsdLivgJXrBQJ8v6Nj97B9gM7gM_FwOjRWwRviv8x_-afijcrwByYF_60aaQE58w


V5EkfWTS3-A3aAkd1xIt-Q8LZVCcR3DKejPVZ9v78I

 

 Hans Jørgen Kolmos, professor ved Klinisk Mikrobiologisk afdeling ved Odense
Universitetshospital ønsker, at der kommer mere fokus på glyfosats skadelige virkninger på
kroppens bakterier. Det ønsker han, fordi stoffet er en slags antibiotikum, der har en stor
risiko for udvikling af antibiotikaresistens. Han skriver, at det skaber ubalance i
bakteriesammensætningen i fordøjelseskanalen. Når man oversprøjter store arealer med
stoffet, og vi indtager afgrøderne, finder det vej til vores tarme. Som professoren
siger: ”Med overforbruget af glyfosat skubber vi til den accelererende resistens krise, som
nok bliver et af de store sundhedsproblemer for mennesket fremover."

 

Flere epidemiologiske undersøgelser påviser skadelige virkninger af visse pesticider på børns
kognitive udvikling (https://politiken.dk/forbrugogliv/art6174783/International-forskning-
afdækker-blind-vinkel-Pesticider-kan-skade-børns-hjerner?
fbclid=IwAR1PIVKIosFqxvtqVgkz8rGL5jvuYkkkLMUkI_XV9zH21N2mHJWXxOhGa1k )

 

 

Parabener er nok mere skadelige, end vi har været klar
over.   https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8205549/»Parabener-er-nok-
mere-hormonforstyrrende-end-vi-troede«?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0wK5aj2gc7aVdt8uY-
eIlm7C_MGtr41wmXao2S22wAFZyUvVBB_aqcm2c#Echobox=1621058215 )

 

 

At røre ved vores havbund er i sig selv farligt, og hvis man ser på mængden af forurening,
som jeg lige har nævnt, og sammensætter det med LynetteHolmprojektet, så bliver det en
potentiel livsfarlig cocktail. 

 

Tør I virkelig satse vores børns og den kommende generationers helbred for et byggeri? 

 

Mange af os har allerede så meget forurening i os, at hvis vi får et gram ekstra, så kan
kroppen måske ikke magte mere. Hvad gør alle dem, der har autoimmune sygdomme? Hvad
med borgerne fra Korsør, der har indtaget PFOS? Hvordan har man undersøgt, hvor meget vi
som borgere kan tåle af toxsiner ved at bade eller indtage fisk, der er fanget i Øresund?

 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=MEXT6kqj9cM9gtIJui-wquTRYLpdNYXt38CIWClRbtU2bNltOpRZqJfaGhqrZnWvEdYNWr1iIpeFxh101yRhsY_B8SUzrDm1KKmwlI6EplClHjKkfqh-SbXCTfMJgn5twaGVlbi2GchrDvx19jVl0xwaC4VXExQyHTMul5SBYwsmDlSJDkfrsfqt8GQ5BJI3XRGNxwyTB1qw9qf7eBN2wflW8WqYkRyagPJTrDNQcKEPqMR-HRoaisB2p5BBGTptCLiqW08c3INbwmNXg7LENZRE6w6jd7wwuPVKDAQuvwRJV5hmnw4VggRB8T1ulgegp_jJz3RgpE8DKkNVSxOkPj1EY2gAxYDyF6C69FIqYRXFYOPeXuC7VUipQQpZWLsJm70XiDvHHalDbpnePjDwOSpsdLivgJXrBQJ8v6Nj97B9gM7gM_FwOjRWwRviv8x_-afijcrwByYF_60aaQE58w
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVKNZ-0004I9-3r&i=57e1b682&c=BNbnWTDugMZbE6RA5qj6Th0B5JFkb5V1KGiUKQMQi4ArPORgewLBaxN0K0agJfON_jDflIozvc_q7I1hWXACmY6zbF_weUZo8m58gyvgTnVkEGjMnIWpBuX9eScuNN-njbIB4BV88EJxdpJCFe_-u0Aknozrra-tXxzOytEFQamut-p8tTnpNYgdkfyvfXLzCGZ73SYS3V0LLcXS2nPy7BaXuHaAHtMHAmM2mqJrMOP6QZC0Knucj6qhd7JyfwJaNoOz_TpxP-yWiT5fH1XjElNz9BPMWntm7kMMtPxty8Y2USyS8vFIgEBPYFPOVCkx8Z6LC_xPRJyqzYzHwCG5GvbGEcVyfYmh3mtH_tIAtm0d5ZLlezXA-4HXzhmLwg1gG3gnk7CU_xIo7k5s0tDh-5-vZwmaVofr35270OfjS4S2gbNBUSXbpooxMpGGlSfZjNcMnGQHFTtD60chCQehFA
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Derfor er jeg nysgerrig efter, hvilke aftaler man har lavet fra By & Havn, fra
Transportministeriet side med de enkelte kommuner i forhold til badevandskvaliteten langs
kysterne? Hvem hjælper kommunerne, og hvad bliver formidlet ud til borgerne ?

 

Hvordan har I i samarbejde med kommunerne, at gravide, børn, unge, og voksne ikke får
tungmetaller i sig, når de svømmer langs kysterne og i havnene, mens byggeriet er i gang?
Det hele starter i november måned – dagen efter valget. 

 

 

Hvilke overvejelser har aktørerne så gjort sig i samarbejde med Styrelsen for
patientsikkerheden om, hvor mange toksiner vi borgere helt konkret kan omgive os med uden
at blive syge nu og de næste mange år frem?

 

Spørgsmålene, som jeg har stillet her, har jeg sendt til Miljøministeriet, og de skriver, at
spørgsmålene ikke hører under jeres område. Sundhedsministeriet har orienteret mig, at de
ikke kan forholde sig til disse spørgsmål fordi de arbejder forebyggende, og de kan kun
bidrage, når Transportministeriet søger om bistand. 

 

Jeg har også skrevet til jer – Transportministeriet - og har ikke fået et svar. 

 

Hvilken instans har ansvaret for vores helbred når byggeriet starter? Det er som om, at
man fra jeres side er ligeglad med, hvad vi optager i vores krop, når vi svømmer i
havnen og langs kysterne.

 

 

Derfor er det min appel til Transportministeriet, til By og Havn, til BP og til folketingets
medlemmerne:

 

Skal vi ikke for en gang skyld passe på vores allesammens børn, vores unge - de næste
generationer ved at holde fingrene væk fra havnens bund og havets bund. 

 



Lad os vente med at starte Lynette Holm projektet, til vi har fundet ud af , hvordan vi ikke
kommer i kontakt med vores synder fra fortiden, men i stedet for får en debat omkring alt de
forurening vi allerede har omkring os. 

 

Måske skulle vi overveje at starte med at rydde op efter os selv i stedet for at forurene påny.

 

Måske skulle vi ikke røre ved havets bund – men lade den simpelthen være. 

 

 

Lad os gøre brug af forsigtighedsprincippet. Lad os stoppe op og undersøge om projektet er
holdbart for os og for de næste generationers helbred. 

Derfor siger jeg NEJ til afskæring af klageadgangene fordi - hvis I virkelig har tænkt jer at
afskære klageadgangene, så er der ingen, der kan vejlede - tjene - os borgere i henhold til
vores helbred i henhold til gennemførelsen af Lynetteholm. 

OG det er ikke i orden. Det er groft uagtsomt! 

Det I gør og hvordan det bliver gjort er groft uagtsomt. 

venlig hilsen 

Rachel Pryce Roed 

 





Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Lina Winding (linawinding@hotmail.com)
Titel: Høringssvar ang. nej til afskæring af klageadgange
Sendt: 28-09-2021 22:45

Til Transportministeriet
Undertegnede borger på Refshaleøen skal hermed på det kraftigste protestere mod, at man agter at
blokere for klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om
naturbeskyttelse, vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af
bygninger og historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en
hast, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre
københavnere, at projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative
løsninger på de miljømæssige og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele
hovedstadsregionen står overfor.
Med Venlig Hilsen Lina Riisgaard Winding



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: arp@trm-dk (arp@trm-dk)
Fra: Ulrik Winding (uwdk@hotmail.com)
Titel: Protest mod afskaffelse af klageadgangen ved høringssvar !
Sendt: 28-09-2021 22:43

Til Transportministeriet
Undertegnede borger på Refshaleøen, skal hermed på kraftigste protestere mod,  at man agter at blokere
for klageadgangen, i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en
hast , som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere ,
at projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de
miljømæssige og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står
overfor.

med venlig hilsen/best regards

Ulrik Winding 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Hartvig Andersen (hartvig.andersen@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 28-09-2021 22:39

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.
Dette kæmpe projekt kræver pga miljømæssige påvirkninger i hele samfundet ( på land som i vandet )
indragelse af borgerne i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. 
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde,
komplet og fuldstændig uacceptabelt at borgerne ikke er blevet hørt.
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at borgerne
ingen chance har haft for at vise utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt borgerne, men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da i netop ikke vil
inddrage borgerne i beslutningstagningsprocessen.
Jeg mener klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, skal bibeholdes af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen.
Hartvig Andersen
Maglekildevej 22
4000 Roskilde



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Rolf Vedel Petersen (rolfvedelp@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 28-09-2021 22:32

Til Transportministeriet

Undertegnede borger på Amager skal hermed på kraftigste protestere mod, at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere , at
projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor.

med venlig hilsen

Rolf Vedel Petersen
Tycho Brahes Allé 21 stth
2300 København S



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Heidi Jensen (heidivorborg@gmail.com)
Titel: Intet emne
Sendt: 28-09-2021 22:27

Til Rette Vedkommende i Transportministeriet

Undertegnede, der er bosiddende på Amagerbro skal hermed på det kraftigste protestere mod, at man agter at
blokere for klageadgangen i forbindelse med Projekt Lynetteholmen. 

Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse, vandforsyning, miljøbeskyttelse, beskyttelse af havmiljøet,
råstoffer, forurenet jord, bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, udviser man en utilbørlig
foragt for den almindelige borgers retsopfattelse, såvel som hensynet til miljøet.

Projekt Lynetteholmen er siden præsentationen blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en sådan
hast, at man som almindelig borger (vælger) har følt sig ladt i stikken af dem, der skulle sikre en sikker og
ikke mindst demokratisk fremgangsmåde. - En facon, der med nuværende forslag til lovændring og dermed
blokering for klagemuligheder ifm. byggeriet, for alvor har sat demokrati og retssikkerhed skakmat.

Jeg ønsker således, i lighed med mange andre borgere (vælgere), at dette urimelige lovforslag fraviges, såvel
som Projekt Lynetteholmen stoppes! - Alternativt at der tilvejebringes alternative løsninger på de
miljømæssige og klimarelaterede problemer, som ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står
overfor, hvis Projekt Lynetteholmen blir en realitet.

På forhånd tak

Heidi Jensen



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Ulla moulvad (ulla@boligtrivsel.dk)
Titel: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 22:22

København, den 28. september 2021
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
Til Transportministeriet
att. Anders Petersen
 
Projekt Lynetteholm           
Undertegnede borger i København skal hermed på kraftigste protestere mod,  at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen.
Tænk at socialdemokratiske politikere kan foreslå, at man ikke må klage over tilsidesættelse af love om
naturbeskyttelse, vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af
bygninger og historiske minder!
Det er da totalt langt ude og jeg håber at der er stor modstand imod dette .
Hele projekt Lynetteholmen er blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast, som har gjort
københavnerne mistænkelige:
Hvorfor skal det gå så hurtigt, og hvorfor har der ikke været mere offentlig debat om det?
Og det virker nu som om, nogen (By &Havn?) skynder sig at få det igennem inden for mange opdager, hvor dårligt
det er for klima og miljø. Og ikke mindst for københavnerne.
Billige boliger og sikring mod oversvømmelse ? det er jo slet ikke sikkert.
 
Jeg ønsker, som sikkert mange andre københavnere , at projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der laves
alternative løsninger som er mere miljømæssige og klima gennemtænkte. Måske i en større sammenhæng. Det er jo
ikke bare København, men hele regionen der skal løse de kommende problemer.
Så derfor protest mod det udemokratiske lovforslag om at blokere for klageadgangen i forbindelse med projekt
Lynetteholmen.
Mvh
Ulla Moulvad
Ø. Farimagsgade 9,1.tv
1353 Kbh
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Katja Kaj Lassen (sunredkaj@hotmail.com)
Titel: Høringssvar Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 22:14

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i

forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen

af Lynetteholm. Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har

medført dyb utilfredshed blandt os borgere. Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en

enorm mangel på borgerindragelse og denne bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange

er dråben. Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm.

Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre

grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi borgere ikke er blevet hørt. At lægge alle høringer

angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere ingen chance

har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. Den udemokratiske proces er kun ét af mange

punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men de resterende årsager kan vi jo ikke få

præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående

grunde.

Med venlig hilsen 

Katja Hyldmar Lassen



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: marianne@stigborg.dk (marianne@stigborg.dk)
Titel: Høringssvar vedr. afskæring af klageadgang
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Jeg vil gerne gøre indsigelse mod at borgerne afskæres klageadgang.
 
Hele konstruktionen med By og Havn og Københavns Kommune er en stor sammenblanding af interesser – og de
eneste interesser, der ikke varetages er borgerne og naturens. Ved at afskære klageadgang kommer Københavns
Kommune i realiteten til at kontrollere sig selv i vid udstrækning. Det sker, da Københavns Kommune jo ejer By og
Havn og har store økonomiske interesser i Lynetteholms projektet. De kan derfor ikke være habile i kontrollen af, om
landets love og regler overholdes. Det er naturligvis en påstand, men den er ikke uden bund i virkeligheden. Det ser
vi tydeligt ude på Amager Fælled, hvor flere klagenævn har tilsidesat Københavns Kommune og By og Havns planer
på Lærkesletten. Det er et tydeligt eksempel på, hvordan Kommunen og By og Havn har store økonomiske interesser
på spil, der får indflydelse på de beslutninger, der træffes. Og dermed et tydeligt eksempel på, hvor vigtige
klagenævnene er.
 
Det er et stort demokratisk problem, at borgerne henvises til den langt dyrere domstolsprøvelse.
 
Jeg kan ikke begribe, at vi i dagens Danmark kan acceptere en offentlig instans, der kontrollerer sig selv.
 
Et andet demokratisk problem er denne skue proces med høringsprocesser. Det er jo fuldstændig komisk, at
politikerne gennemfører høringer, hvor de reelt ikke er interesseret i at høre, hvad borgere og
interesseorganisationer har at sige, og så kalder det for demokrati.
 
Så hvorfor bruge min tid på at afgive et høringssvar? Ja det spørger jeg også mig selv om, men hvad kan man ellers
gøre?
 
Politiske afgørelser bliver truffet i lukkede rum, og ingen er interesseret i at høre eller reflektere over, om den aftale
man nu også har lavet virkelig er til Danmarks bedste. Hvorfor er det umuligt at forestille sig en situation, hvor
politikerne bliver klogere?
 
Ja nu har jeg brugt min ret til at afgive et høringssvar – men Trafikminister – har du god samvittighed over at fratage
mig min klageadgang? Det kunne jeg godt tænke mig at få et svar på, ligesom jeg godt kunne tænke mig en anden
løsning end at Københavns kommune kontrollerer by og havn i forbindelse med etableringen af Lynetteholm.
 
Med venlig hilsen
 
Marianne Stigborg
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Til Transportministeriet 

Som borger på Amager i Københavns Kommune i Danmark føler jeg det beskæmmende at det foreslås at
blokere for klageadgangen i forbindelse med Lynetteholmen projektet. 

Det er udtryk for en absurd tankegang at systemet og projektet skal stå over hensynet til borgerne, almindelig
lovgivning og klageadgang. Særligt set i forhold til projektets kæmpemæssige størrelse og negative
påvirkning på tusindevis af borgere igennem en lang årerække, på basis af en beslutning der i den grad
mangler borgerinddragelse. 

Jeg må på det kraftigste protestere. 

Mvh 

Finansdirektør og far 
Sune Gertsen 
Bygrænsen 70 
2770 Kastrup
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Bilag: Høring lynetteholmenlis.docx;

Hvorfor er et anlæg i København vigtigt for mig her i Solrød?

Det er det fordi, der i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen er planlagt at dumpe 2,5 mio m3 lettere
forurenet slam i Køge Bugt. Flere eksperter påpeger at konsekvenserne herved ikke er tilstrækkeligt belyst.
I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det
har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København,
påtænkes det nu også at dumpe 2,5 mio. m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. 
Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden inden man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø
i København hedder. Slammet indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber,
cadmium og bly, desuden kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten af
‘havskove’. 
På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der hvor den dumpes – eller klappes
som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre steder, f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne
ikke er forbigående, sådan som man ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og
vandkvaliteten.

I Solrød har vi et Natura-2000 område, Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt. Det er kendt for sit helt
særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke undersøgt. DN mener, at selvom
sedimentspredningen fra det enkelte projekt er beskedent, og selv om påvirkningen er forholdsvis lokal, kan
selv mindre sedimentpåvirkninger spredt over en årrække tilsammen have en negativ indvirkning på det
samlede økosystem, herunder ikke mindst på ålegræsområder i Øresund.

Transportministeriet og By & Havn har udstedt en høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med
gennemførelsen af Lynetteholm. 
Det vil sige at de vil tilsidesætte 7 love som almindelig borgere ikke kan dispensere fra/ sætte ud af
kraft……

HÅBER IKKE I FÅR MAGT SOM I HAR AGT.

Med venlig hilsen

Lis Brandtberg
Yderholmvej 59A
DK 4623 Ll. Skensved
 
Tlf.  61 18 49 00
Mail  : lb@isj.dk
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Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af 
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet 
med gennemførelsen af Lynetteholm. I vil tilsidesætte 7 love: 
 
Lov om naturbeskyttelse 
Lov om vandforsyning m.v. 
Lov om miljøbeskyttelse 
Lov om beskyttelse af havmiljøet 
Lov om råstoffer 
Lov om forurenet jord  
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

Alle 7 love almindelige borgere ikke kan dispensere fra/ sætte ud af kraft…… 
 
Transportministeren har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af klageadgange med at 
processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet m.fl., som ellers har 
opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser af projektet på 
Lynetteholm.  
I stedet henvises alle, som vil beskytte natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet 
eller retssystemet jf. lovens §24. 
 
En stort set umulig opgave for almindelige borgere  …… 

Projektet Lynetteholmen har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført 
dyb utilfredshed blandt os borgere både i København og langs Køge bugt.  
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne 
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.  
 
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm.  
 
Anlægsprojektet er det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre 
grunde, komplet og fuldstændig uacceptabelt at vi borgere ikke er blevet hørt.  
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os 
borgere, men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn 
da vi netop ikke inddrages i beslutningstagningsprocessen.  
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående 
grunde. 
 
Med venlig hilsen 

Lis Brandtberg 
Yderholmvej 59A 1. 
4623 Lille Skensved 
tlf. 61184900 
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Til Transportministeriet

Undertegnede borger på Christianshavn skal hermed på det kraftigste protestere mod at Regeringen agter at
blokere for borgernes og organisationernes mv.s klageadgang i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholm. 

Ved at tilsidesætte:

-love om naturbeskyttelse, 
-vandforsyning, 
-miljø til lands og til vands, 
-råstoffer, 
-jordforurening 
-og historiske minder 

udviser regeringen en foragt for den almindelige borger. 

Hele projektet omkring anlæggelse af Lynetteholm er siden præsentationen blevet hastet igennem
lovgivningsapperatet i uhørt hast uden inddragelse og dialog, selvom der forsøges at give indtryk af det
modsatte.

Der er skabt et glansbillede som ikke stemmer overens med hvad der reelt er muligt. Hvordan vil man f.eks
anlægge strande på 8 meters dybt vand! Hvordan klimasikre man når der ikke er indtænkt sluseporte og ej
afsat midler til det og hvordan skal 35.000 mennesker komme frem og tilbage på daglig basis på Københavns
mest ufremkommelige sted! Disse spørgsmål er ikke ønsket drøftet og som borger tales der ned til os når vi
rejser bekymring om forurening fra 996 daglige lastbilskørsler gennem København forbi beboelse og
rekreative områder eller den katastrofale indflydelse det kan have for havmiljøet i Østersøen eller risikoen for
at københavnerne ikke længere kan bade i havnen. 

Vi spises af med at klageadgang kan forsinke processen og blive bekostelige og samtidig skal vi nu også
forstå, at intet er over Folketinget. transportministeren har da vist glemt at han er ansat af folket og intet er
over folket for uden os intet Folketing. At fratage os klageadgang er ikke et demokrati anno 2021 værdigt og
det kan få katastrofale følger for klimaet og miljøet.

Præmissen for Lynetteholm hviler desværre udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger og når disse
udfordres af almindelige borgere og eksperter tales der ned til os i forsøg på at bagatallisere bekymringen. Det
er stort set altid et tegn på at der ikke er styr på tingene når man allerede inden dialogen er startet er løbet tør
for argumenter. 

Jeg ønsker derfor i lighed med mange andre Københavnere at projektet sættes på stand-by og at resultatet af
det kommende kommunalvalg respekteres samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer i København. 

Der bør altid være flere løsninger på et problem og de bør altid drøftes på en inddragende og respektfuld
måde. At fjerne klageadgang er et sikkert tegn på at arbejdet ikke er gjort tilstrækkeligt grundigt og at
transportministeren er bange for den voksende modstand, som han ikke forstår at håndtere med at andet end
end magtdemonstration som modsvar. Trist og beskæmmende. De store tabere for denne magtdemonstration
bliver vores miljø og de næste generationer.

Med venlig hilsen



Anne Kirstine Svanholt
Luftmarinegade 52
1432 København K



 
 

København, den 28. september 2021 
 

 
 
Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af 
Lynetteholm  
 
I forbindelse med vedtagelsen af L 220 om anlæg af Lynetteholm har Folketinget overladt tilsynet 
med beskyttelsen af hav-, kyst, vand- og naturmiljøet til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og man 
vil give Transportministeren bemyndigelse til at afskære de almindelige klageadgange for 
borgerne, foreninger, NGO’erne, eksperter, kommuner og andre interessenter i forbindelse med 
gennemførelsen af anlægsprojektet.  
Det betyder, at Transportministeren med ”Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i 
forbindelse med anlæg af Lynetteholm” med en høringsfrist den 29. september 2021 (ikrafttræden 
den 6. oktober 2021) vil afskære klageadgangen og den demokratiske kontrol i hht. følgende 8 
love’. 
  

• byggeloven,  

• lov om naturbeskyttelse,  

• lov om vandforsyning m.v.,  

• lov om miljøbeskyttelse,  

• lov om beskyttelse af havmiljøet,  

• lov om råstoffer,  

• lov om forurenet jord og  

• lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 
  
Transportminister Benny Engelbrecht har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af 
klageadgange med at processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet m.fl., som ellers har opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel 
forsinkelser som fordyrelser af projektet på Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte 
natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet eller retssystemet jf. lovens §24. At 
klager via disse systemer både vil kunne fordyre og forsinke et projekt på størrelse med 
Lynetteholm kan der næppe være tvivl om.  
 
Et projekt på størrelse med Lynetteholm, som anlægges over de næste mere end 70 år, vil 
indebære meget store økonomiske og miljømæssige konsekvenser både til lands i København og 
omegn og til vands i Øresund og i Østersøen, både i byggetiden og i årene fremover. Det vil ikke 
kun påvirke borgerne i København, men borgerne i alle Københavns nabokommuner og muligvis 
endda i vores nabolande i Øresund og ved Østersøen. Som eksempler på miljømæssige og 
økonomiske konsekvenser kan jeg nævne: 
 
• Estimeret 700 -990 lastbilkørsler dagligt til og fra Rafhaleøen/Lynetteholm, gennem Indre By 

over Chrismas Møllers Plads eller ad Amager Strandvej, de kommende årtier. 
• Anlæggelse af jorddepot i Kongedybet med manglende vandgennemstrømning til følge. 



 
 

• Forurenet slam vil kunne udsive i Øresund i forbindelse med oprensningen før anlægget af 
Lynetteholm 

• 2,5 millioner kubikmeter opgravet bundslam dumpes i Køge Bugt til stor skade for hav- og 
strandmiljøet i hele bugten og for beboere og gæster i hele Køge Bugt. 

• Depot, på 4,2 hektar til 100.000 tons stærkt forurenet havneslam på Refshaleøen 
• Forskydning af saltbalancen i Østersøen 
• Dyre- og planteliv i både Øresund og i Østersøen bliver truet. 
• Badevandet i Københavns havn vil i byggeperioden sandsynligvis ikke kunne benyttes til 

badning.  
• Byggeriet på Lynetteholm – med en bydel på 50.000 boliger og arbejdspladser - vil afskære 

store dele af København, herunder Nordhavn, fra havet og udsigten. 
• Borgerne i nabokommunerne til København pålægges udgifter i omegnen af 12-15 milliarder 

kr. til flytning af rensningsanlægget Lynetten. 
• Borgerne i København pålægges et ukendt milliardbeløb i udgifter til de øvrige ufinansierede, 

men nødvendige følgeprojekter. 
 
Og det i by hvor der i forvejen er en estimeret årlig overdødelighed på 500 personer på grund af 
luftforurening. Hele projektet vedr. Lynetteholm vil i sig selv medføre en betydelig CO2-belastning 
i anlægs- og byggeperioden og i sig selv gøre det svært for Danmark at opfylde målet om at sænke 
udledningerne med 70 % i 2030. 

Loven om anlæg af Lynetteholmen er blevet hastet igennem Folketinget. Nu vil man ovenikøbet 
med ovennævnte bekendtgørelse afskære offentligheden fra klageadgang på et af de største 
anlægsprojekter i nyere tid – et projekt med fuldstændig uoverskuelige miljømæssige 
konsekvenser.  

 

Med venlig hilsen 

Amalie Foss 

 

amaliefoss@gmail.com 

Strandvejen 84, 3.th. 

2900 Hellerup 
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Høringssvar.  
Til Transportministeriet
Jeg bor på Amager skal hermed på kraftigste protestere mod, at man agter at blokere for klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse, vandforsyning, miljø
til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger. Jeg har en demokratisk ret til at klage.

Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast , som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Hvis folk endnu ikke har taget stilling,
er det fordi projektet virker som en hallucination. I 2018 tegnede Lars Løkke og Frank Jensen en streg i vandet. Men præmissen for Lynetteholmen hviler udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg
ønsker, i lighed med mange mange andre københavnere, at projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige og klimarelaterede problemer, som, ikke
bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor. Ingen i København tror på at Lynetteholmen giver byen billige boliger.
med venlig hilsen

Jeanette Land Schou

Jeanette Land Schou
mobil: 0045 21478838
website: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mVIEU-0003qd-
3c&i=57e1b682&c=9HAX86uaN_HTNf1Lz2ASPjBEdk6bAyzovWVZWHiALat_KeuEvsPQ0dD9cTHniMFV1I8nM4FPVe7A8_Oi2qwqpIrCY51iz5bEsWmjM3h4tJU4MOOdTVTMzl1lW5DScoe_Osi8KXKDTA81h2n5UP2H5SlVfVOXC1vatxqOlyTFhxdPCI8jUmDr-
Ajxx40qQrAkYmC4cwh7-KNQ1VlJTfIZ2Q
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I led med den planlagte etablering af Lynetteholm er der fremsat forslag om at udstede en bekendtgørelse I
forbindelse med lov nr. 1157 af 11. juni 2021, der fjerner muligheden for indsigelse 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 i hele anlægsfasen af Lynetteholm.

Det finder jeg uheldigt, da det må påregnes, at et så stort byggeri vil have konsekvenser for Øresunds plante-
og dyreliv, der ikke er tilstrækkeligt afdækket i de indledende undersøgelser. I forbindelse med anlægget vil
man bl.a. skulle fjerne store mængder forurenet slam fra Københavns Havn, hvor man ikke kender
forureningsgraden. Det kan derfor ikke forudses, hvilke negative konsekvenser både fjernelsen og den
efterfølgende deponering vil få for vandkvaliteten i Københavns Havn og i Øresund.

Det må også påregnes, at byggeriet vil påvirke de rekreative muligheder for befolkningen, idet diverse
badeanlæg i Københavns Havn, på strande i Køge Bugt og på Amager vil blive forurenede. Graden af
forureningen kan ikke anses for tilstrækkelig belyst ved de foretagne undersøgelser, men vil vise sig,
efterhånden som anlægsarbejdet skrider frem.

I og med at anlægget af Lynetteholm også indebærer en flytning af rensningsanlægget Lynetten, vil der også
opstå gener i forbindelse med anlæg af et nyt rensningsanlæg og anlæg af kloakledninger, som ikke kan
forudses, men vil vise sig efterhånden.
Det er utrygt for befolkningen og uansvarligt at fjerne klageadgangen i den meget lange anlægsfase, idet der i
værste fald kan ske uoprettelig skade på natur og mennesker, hvis der ikke er mulighed for at klage.

Endelig finder jeg det tvivlsomt, om det er demokratisk at gennemføre et anlægsprojekt med konsekvenser for
flere kommende generationer baseret på et folketingsflertal i 2021. Vi lever i en tid med store klimaændringer,
hvor vi ikke har mulighed for at planlægge, hvordan verden skal se ud om få år, for ikke at tale om et par
årtier. Et af formålene med Lynetteholm er at beskytte København mod stigende vandniveau, men det kan
meget vel være, at Lynetteholm ikke er den rigtige løsning. Der skal være mulighed for at blive klogere og
ændre kurs, hvis vi ikke er på rette vej. Vi kan ikke tillade os ukritisk at trække følgerne af dette byggeri ned
over hovedet på vores børn, hvis det viser sig, at kuren er værre end sygdommen.

Min konklusion er, at den foreslåede bekendtgørelse er både udemokratisk og uansvarlig og jeg råder derfor
til, at den trækkes tilbage.

Venlig hilsen

Mette Birchholdt
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Nørrebro, 2021-09-28 

Til Transportministeriet 

Som om det ikke skulle være galt nok at "projekt Lynetteholm" søges hastet 
igennem - for at man så hurtigt som muligt kan passere et "point of no 
return" - så skal vi som borgere i Københavns Kommune nu også være vidne til 
at vores muligheder for at klage over projektet søges fjernet. 

Der er utallige lødige og saglige argumenter for at stoppe projektet i det 
hele taget, og det at man nu helt uden blusel forsøger at besværliggøre 
modstand mod projektet ved, med henvisning til "Lov om Lynetteholm", at 
fjerne klageadgangen, kan så føjes til listen. 

Ønsket om at afskære befolkningen og interesseorganisationer fra 
mulighederne for at klage over projektet, og derved "forvise" indvendinger 
til domstolene, falder godt i tråd med det antidemokratiske skær sagen i 
øvrigt fremstår i. 

Og argumentet for at lægge protester mod projektet disse forhindringer i 
vejen, afslører da også sagens kerne: 

Projektet er sat på skinner, og nu skal det afvikles uden forsinkelser, da 
disse ville koste penge. 

Men vi borgere i Københans Kommune, ja i hele Danmark, har ganske vægtige 
interesser i at dette projekt netop *ikke* får lov at blive tromlet igennem, 
uden opsyn, uden indsigt, og uden mulighed for at klage når det bliver 
nødvendigt - hvilket jeg som privatperson ikke er et sekund i tvivl om at 
det bliver. 

At Folketinget har vedtaget "Lov om Lynetteholm" gør ikke projektet til en 
god idé, og problemerne med projektet er så mangfoldige at det er uden for 
enhver tvivl at der *bliver* rimelige anledninger til at klage over 
projektet og dets bestanddele... *mange* gange. 

Jeg er ikke juridisk uddannet, men jeg mener nu heller ikke at det er et 
krav for at kunne tage stilling i denne sag: 

Som skatteborger i Kommunen, og i Nationen, føler jeg mig godt og grundigt 
røvrendt i situationer som denne. Det er åbenlyst for enhver som kigger 
under overfladen på "projekt Lynetteholm" at det aldrig kommer til at kunne 
indfri sine løfter, og at de økonomiske og miljømæssige omkostninger - for 
slet ikke at tale om de juridiske og politiske konsekvenser - kan blive 
enorme. 



Stillet overfor så stort, og så skidt et projekt, er det helt vitalt at vi 
som borgere, og vores interesserorganisationer, har uindskrænkede muligheder 
for at gøre indsigelser hele vejen. 

Derfor finder jeg det helt og aldeles uacceptabelt at dette angreb på vores 
demokratiske rettigheder søges gennemført. 

Jeg protesterer derfor på det kraftigste mod denne påtænkte "afskæring af 
klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm" 

Jon Clausen 

-- 
YMMV 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Henriette Steenhoff (henriette.steenhoff@gmail.com)
Titel: Høringssvar ang afskæring af klageadgange i forbindelse med Lynetteholm
Sendt: 28-09-2021 19:06

Der er vel ikke så mange måder, man kan sige det på: Selvfølgelig skal klageadgangen til Lynetteholm-
projektet ikke fjernes.

Det burde sådan set give sig selv. Om noget kan man vel sige, at hvis angsten for klager fra myndighedernes
side er så stor allerede nu, så vidner det jo om en bevidsthed om, at der er mange ting i projektet, som
sandsynligvis vil få folk til at klage. Og hvis der er det, så skal man jo overveje hvorfor der er det, fremfor at
forsøge at lukke munden på folket.

Det leder igen tilbage til, at vi skal overveje hvorfor det projekt overhovedet skal tvinges igennem - ikke blot
mellem to kommunalvalg men nu også uden klageadgang.

Kan det efterhånden overhovedet blive mere udemokratisk?

Skuffet, men stadig venlig hilsen
Henriette Steenhoff



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Jan Schumann (jan@zettes.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 28-09-2021 18:40

Til Transportministeriet

Undertegnede borger på Amager skal hermed på kraftigste protestere mod,  at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere , at
projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor.

med venlig hilsen/best regards

Jan Schumann
Heklas Allé 5
2300 København S

mob: 4078 3034
jan@zettes.dk

mailto:jan@zettes.dk
mailto:jan@zettes.dk


Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Cecilie (sille1990@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 00:17

Til Transportministeriet. 
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Cecilie Ærenlund



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Peter Brodersen (peter@ter.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 08:13

Høringssvar angående afskærelse af klageadgange i forbindelse med Lynetteholm 

Klageadgang er sammen med transparens en hjørnesten i vores demokrati. 
Og jo mere omfattende og inddragende, et projekt er i menneskers liv, 
jo vigtigere er det, at vores rettigheder ikke blot bevares, men 
styrkes. 

Mvh. 
Peter Brodersen 
Forperson og dovregubbe for Broderpartiet 
Broderpartiet.dk 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Anna Mygind (anna_louise_mygind@hotmail.com)
Titel: Høringssvar vedr. blokering for klageadgang til projektet Lynetteholmen
Sendt: 29-09-2021 07:48

Til Transportministeriet

Som bekymret borger i Københavns Kommune protesterer jeg på et kraftigste imod, at man agter at blokere
for klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. 
Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse, vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening
samt love om fredning af bygninger og historiske minder, udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige
borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand og ude af stand til at forstå de bekymrende
omstændigheder for projektet.

Præmissen for Lynetteholmen hviler udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed
med mange andre københavnere, at projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, indtil de miljø- og
samfundsmæssige konsekvenser er dokumenteret, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de
miljømæssige og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står
overfor.

Med venlig hilsen,

Anna Mygind
Olfert Fischers Gade 45
1311 København K



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Nikolaj Kristensen (nikolaj_beckham@hotmail.com)
Titel: Lynetteholmen
Sendt: 29-09-2021 09:00

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Nikolaj Kristensen.



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Lea Friis Hartig (lea@hartig.nu)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 09:16

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 

At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 
Lea Friis Hartig. 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Sanne Christine Valentin Waldorff (sanne.christine@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 09:45

Hej,

Jeg vil hermed gerne sige nej tak til afskæring af klageadgange i forbindelse med anlægningen af
Lynetteholm. 

Som beboer i området frygter vi store gener i forbindelse med anlægning af øen samt anlægningen af veje og
bro til at transportere jord dertil. Desuden gener i forbindelse med kørsel af jord. 

At få afskåret muligheden for at klage vil sætte os i en forfærdelig situation uden mulighed for at reagere på
eventuelle sundhedsskadelige forhold for os og vores børn. 

Jeg håber klageadgangene vil være mulige af anvende og at der dermed vil blive taget hensyn til de beboere,
hvis hverdag vil blive betydelig påvirket af anlægningen af Lynetteholm. 

Mvh
Sanne Waldorff



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Lissen Rasmussen (lissen.rasmussen@gmail.com)
Titel: Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af

Lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 09:35

Til Transportministeriet

att. Anders Petersen

 

 

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om anlæg af Lynetteholm har Folketinget overladt tilsynet med
beskyttelsen af hav-, kyst, vand- og naturmiljøet til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og man har givet
Transportministeren bemyndigelse til at afskære de almindelige klageadgange for borgerne, foreninger,
NGO’erne, eksperter, kommuner og andre interessenter i forbindelse med gennemførelsen af
anlægsprojektet. Det betyder, at Transportministeren med ”Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm” med en høringsfrist den 29. september 2021 (med ikrafttræden den 6.
oktober 2021) vil afskære klageadgangen og den demokratiske kontrol i hht. følgende syv love:

 

·       byggeloven, 

·       lov om naturbeskyttelse, 

·       lov om vandforsyning m.v., 

·       lov om miljøbeskyttelse, 

·       lov om beskyttelse af havmiljøet,

·       lov om råstoffer, 

·       lov om forurenet jord og 

·       lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

                                 

Begrundelsen herfor er, at det vil give for høj risiko for såvel forsinkelser som fordyrelser af projektet på
Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet
eller retssystemet jf. lovens §24. At klager via disse systemer både vil kunne fordyre og forsinke et projekt på
størrelse med Lynetteholm kan der næppe være tvivl om.

 

Et projekt på størrelse med Lynetteholm, som anlægges over de næste mere end 70 år, vil indebære meget
store økonomiske og miljømæssige konsekvenser både til lands i København og omegn og til vands i Øresund
og i Østersøen, både i byggetiden og i årene fremover. Det vil ikke kun påvirke borgerne i København, men
borgerne i alle Københavns nabokommuner. Som eksempler på miljømæssige og økonomiske konsekvenser
kan nævnes:



 
·       Estimeret 700 lastbilkørsler dagligt til Lynetteholm i de kommende årtier.
·       Anlæggelse af jorddepot i Kongedybet med manglende vandgennemstrømning til følge.
·       Forurenet slam vil kunne udsive i Øresund i forbindelse med oprensningen før anlægget af
Lynetteholm
·       2,5 millioner kubikmeter opgravet bundslam dumpes i Køge Bugt til stor skade for hav- og
strandmiljøet i hele bugten og for beboere og gæster i hele Køge Bugt.                  
·       Forskydning af saltbalancen i Østersøen
·       Dyre- og planteliv i både Øresund og i Østersøen bliver truet.
·       Badevandet i Københavns havn vil i byggeperioden ikke kunne benyttes til badning.
·       Byggeriet på Lynetteholm – med en bydel på 50.000 boliger og arbejdspladser - vil afskære store dele
af København, herunder Nordhavn, fra havet og udsigten.
·       Borgerne i nabokommunerne til København pålægges udgifter i omegnen af 12-15 milliarder kr. til
flytning af rensningsanlægget Lynetten.
·       Borgerne i København pålægges et ukendt milliardbeløb i udgifter til de øvrige ufinansierede, men
nødvendige følgeprojekter.

 

Loven om anlæg af Lynetteholm er blevet hastet igennem Folketinget. Nu vil man med ovennævnte
bekendtgørelse afskære offentligheden fra klageadgang på et af de største anlægsprojekter i nyere tid – et
projekt med fuldstændig uoverskuelige miljømæssige konsekvenser.

I lyset af Lynetteholm-projektets størrelse og samfundsmæssige betydning samt den indvirkning det i mange
år vil få på mennesker og miljø, er det min opfattelse, at befolkningen må have den bedst mulige adgang til at
få indflydelse på projektet, herunder mulighed for at klage over forhold omkring projektets gennemførelse.

 

Med venlig hilsen

Lissen Sahl



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Catrine Mannerup (catrine.mannerup@icloud.com)
Titel: Lynetteholmen
Sendt: 29-09-2021 10:27

Høringssvar. 
Transportministeriet 

Som beboer på Margretheholmen vil jeg hermed på kraftigste protestere mod, at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger. 
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere , at
projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor. 

Venligst 

Catrine Mannerup 

BUTCHERS HEAT - Mobil Sauna Truck 
CATRINE MANNERUP ••• 
Luftmarinegade 144 
1432 Kbh K 
#21818832 
Butchersheat.dk



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Anja Wybrandt (anjawybrandt@yahoo.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 11:25

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er
det største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og
fuldstændig uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi
borgere ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere
men de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke
inddrages i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående
grunde.

Med venlig hilsen
Anja Sofia Wybrandt



Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm 

 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med 

anlæg af Lynetteholm (2 sider) 
 

Ll. Skensved, den 27. september 2021 

 

Til Transportministeriet  

att. Anders Petersen  

 

Fra Carsten Pedersen 

Yderholmvej 59 A1. 

4623 Ll. Skensved 

 

I forbindelse med vedtagelsen af Lov om anlæg af Lynetteholm har Folketinget overladt tilsynet 

med beskyttelsen af hav-, kyst, vand- og naturmiljøet til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og 

man har givet Transportministeren bemyndigelse til at afskære de almindelige klageadgange for 

borgerne, foreninger, NGO’erne, eksperter, kommuner og andre interessenter i forbindelse med 

gennemførelsen af anlægsprojektet. Det betyder, at Transportministeren med ”Bekendtgørelse om 

afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm” med en høringsfrist den 29. 

september 2021 (med ikrafttræden den 6. oktober 2021) vil afskære klageadgangen og den 

demokratiske kontrol i hht. følgende syv love med et ”pennestrøg”. 

  

 byggeloven,  

 lov om naturbeskyttelse,  

 lov om vandforsyning m.v.,  

 lov om miljøbeskyttelse,  

 lov om beskyttelse af havmiljøet,  

 lov om råstoffer,  

 lov om forurenet jord og  

 lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

  

Transportminister Benny Engelbrecht har begrundet bekendtgørelsen om afskæring af 

klageadgange med at processen, hvor klager til Planklagenævnet og Miljø- og 

Fødevareklagenævnet m.fl., som ellers har opsættende virkning, ville give for høj risiko for såvel 

forsinkelser som fordyrelser af projektet på Lynetteholm. I stedet henvises alle, som vil beskytte 

natur og miljø, til at klage over projektet via EU-systemet eller retssystemet jf. lovens §24. At 

klager via disse systemer både vil kunne fordyre og forsinke et projekt på størrelse med 

Lynetteholm kan der næppe være tvivl om.  

 

Et projekt på størrelse med Lynetteholm, som anlægges over de næste mere end 70 år, vil indebære 

meget store økonomiske og miljømæssige konsekvenser både til lands i København og omegn og til 

vands i Øresund og i Østersøen, både i byggetiden og i årene fremover. Det vil ikke kun påvirke 

borgerne i København, men borgerne i alle Københavns nabokommuner og muligvis endda i vores 

nabolande i Øresund og ved Østersøen. Som eksempler på miljømæssige og økonomiske 

konsekvenser kan jeg nævne: 

 

 Estimeret 700 lastbilkørsler dagligt til Lynetteholm i de kommende årtier. 

 Anlæggelse af jorddepot i Kongedybet med manglende vandgennemstrømning til følge. 



Høringssvar vedr. bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm 

 

 Forurenet slam vil kunne udsive i Øresund i forbindelse med oprensningen før anlægget af 

Lynetteholm 

 2,5 millioner kubikmeter opgravet bundslam dumpes i Køge Bugt til stor skade for hav- og 

strandmiljøet i hele bugten og for beboere og gæster i hele Køge Bugt.  

 Forskydning af saltbalancen i Østersøen 

 Dyre- og planteliv i både Øresund og i Østersøen bliver truet. 

 Badevandet i Københavns havn vil i byggeperioden ikke kunne benyttes til badning.  

 Byggeriet på Lynetteholm – med en bydel på 50.000 boliger og arbejdspladser - vil afskære 

store dele af København, herunder Nordhavn, fra havet og udsigten. 

 Borgerne i nabokommunerne til København pålægges udgifter i omegnen af 12-15 milliarder kr. 

til flytning af rensningsanlægget Lynetten. 

 Borgerne i København pålægges et ukendt milliardbeløb i udgifter til de øvrige ufinansierede, 

men nødvendige følgeprojekter. 

 

Og det i by hvor der i forvejen er en estimeret årlig overdødelighed på 500 personer på grund af 

luftforurening. Hele projektet vedr. Lynetteholm vil i sig selv medføre en betydelig CO2-belastning 

i anlægs- og byggeperioden og i sig selv gøre det svært for Danmark at opfylde målet om at sænke 

udledningerne med 70 % i 2030. 

Loven om anlæg af Lynetteholmen er blevet hastet igennem Folketinget. Nu vil man ovenikøbet 

med ovennævnte bekendtgørelse afskære offentligheden fra klageadgang på et af de største 

anlægsprojekter i nyere tid – et projekt med fuldstændig uoverskuelige miljømæssige konsekvenser.  

 

Med venlig hilsen 

Carsten Pedersen 



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Ghita Friis (ghita.friis@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 13:40

Vedr afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholmen. 

Vil I tilsidesætte disse 7 love: 
Lov om naturbeskyttelse.
Lov om vandforsyning m.v.
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Lov om råstoffer.
Lov om forurenet jord.
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Dette finder vi os selvfølgelig ikke i. 

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Ghita Friis 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Hans Schjær-Jacobsen (hansschj@gmail.com)
Titel: Høring om to bekendtgørelser vedr. Lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 15:45

Til rette vedkommende.

Som interesseret borger er jeg skuffet over, at Transportministeren i forlængelse af anlægslov om Lynetteholm
agter at udsende to bekendtgørelser, der på afgørende vis forringer borgernes mulighed for klager over og
indflydelse på opfyldningsprojektet Lynetteholm. Det er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med
gængs praksis for demokratisk borgerinddragelse og formentlig i strid med Århus-konventionen. Det er
især kritisabelt i forbindelse med så stort et projekt med så vidtrækkende konsekvenser for trafik, miljø,
økonomi m.v. I betragtning af den lemfældige høringsproces omkring anlægsloven ser det heller ikke godt ud
og argumenterne for bekendtgørelsernes nødvendighed forekommer svage.

Ejer- og styrelsesforholdene omkring Lynetteholm er af en karakter, hvor der er stor sandsynlighed for
interessekonflikter. Når aktører, der har en positiv interesse i at fremme projektets fremdrift og økonomi
samtidig skal stå for tilsyn og kontrol, er troværdigheden sat under pres. Det er i denne sammenhæng en ringe
trøst, at borgerne henvises til domstolene. Det vil i almindelighed være umuligt for borgerne at mobilisere de
nødvendige ressourcer til at gennemføre retssager ved domstolene.

Med venlig hilsen
Hans Schjær-Jacobsen
Civilingeniør, lic.techn., HD

Dyssebakken 19
2900 Hellerup
Mobil 29449770
hansschj@gmail.com

mailto:hansschj@gmail.com
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Bent Andersen (have104@hotmail.com)
Titel: Høring over bekendtgørelse vedrørende Lynettehol
Sendt: 29-09-2021 16:23

29. september 2021 

Høringssvar vedr. 

1.       Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm 

Efter at have læst § 2 i udkastet ihukom jeg denne østtyske hymne: 

Die Partei,
Die Partei, die hat immer recht.
Und, Genossen, es bleibe dabei.
Denn wer kämpft
Für das Recht, der hat immer recht
Gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt,
Ist dumm oder schlecht.
Wer die Menschheit verteidigt,
Hat immer recht.
So, aus leninschem Geist,
Wächst von Stalin geschweißt,
Die Partei, die Partei, die Partei! 

Partiet havde dog en udløbsdato – det har denne bekendtgørelse åbenbart ikke. 

 

Angående § 3: De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens
afgørelser omfattet af § 2. 

Det er dybt betænkeligt at afskære denne legalitets kontrol. Københavns Kommune hæfter for en
gæld hos By og Havn på over 18 milliarder kroner. 

Som Herren sagde: ”lad den der er ren, kaste den første sten”.  

 

2.      Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm 

Det er ikke angivet hvad denne tilsynsforpligtigelse kommer til at koste de enkelte myndigheder.
 Det er jo relevant i forhold til at kunne lægge budgetter så myndighederne kan leve op til
forpligtigelsen. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Andersen 

Willemoesgade 54, 2. th.  

2100 København Ø  



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: maria ciccia (maria.ciccia.smidl@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 16:36

Høringssvar

Til Transportministeriet
Undertegnede borger på Amager skal hermed på kraftigste protestere mod, at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere , at
projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor.

Med venlig hilsen

Maria Ciccia Smidl
Viktoriagade 10, 1655 København V
Tel. 28348407
Mail: maria.ciccia.smidl@gmail.com
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Nina Højsteen (NinaHojsteen@hotmail.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 17:56

Til Transportministeriet.

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere.
Der har siden forslaget om projektet i 2018 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben.

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt.

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen.

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen

Nina højsteen
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Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: Heine Grønbæk (heine@gamenights.net)
Fra: Durita Nattestad (durita_nattestad@hotmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 22:59

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2018 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 

Durita Nattestad og Heine Grønbæk 
Luftmarinegade 20 
1432 kbh k



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Sofie Astrid Jensen (saj@live.dk)
Titel: Høringssvar lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 22:17

Høringssvar vedr. udkast til to bekendtgørelser vedr. Lynetteholmen. 

Jeg mener ikke I kan være bekendt at fratage borgernes klagemulighed, da det et et brud på vores
demokratiske rettigheder. 
Mvh. 
Sofie A. Jensen 
Æginavej 10 
2300 København S 

Sendt fra min iPhone



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Kathrine Schjerup (kathrineschjerup@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 21:15

Jeg vil hermed opponere mod at klageadgangen mod Lynetteholmen afskæres.
Mvh Kathrine Schjerup Hansen



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Mette Sattrup (mettesattrup@gmail.com)
Titel: Høringssvar om afskæring af klageadgang
Sendt: 29-09-2021 21:09

Til Transportministeriet. 

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm. 

Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2018 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 

Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet. 

Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 

Jeg ønsker hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde. 

Med venlig hilsen 

Mette Sattrup 
Luftmarinegade 6 
1432 København K 

Sendt fra min iPhone



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk), TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: charlotte thomsen (lottett@yahoo.dk)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 18:31

Til Trafikministeriet 

Vedrørende bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. 

Det er virkelig grotesk at vi som borgere i København ingen indflydelse har på udviklingen af vores egen by.
Hele processen med at få trumfet Lynetteholmsprojektet igennem inden et kommunevalg, har været dybt
udemokratisk. At I nu vil stoppe for klageadgang til et historisk kæmpestort anlægsprojekt, der vil betyde
forurenings-, trafik- og støjhelvede for en stor del af Københavns borgere, er jo at spytte på os. Jeg gider ikke
remse alle de katastrofale konsekvenser af dette sindssyge projekt op, men vil bare sige nedlæg By og Havn,
STOP jer selv og STOP Lynetteholm! 

Fra Charlotte Toftemann Thomsen, københavner hele livet, men måske ikke meget længere. 

Sendt fra min iPhone 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Grethe Friis (grethefp@gmail.com)
Titel: Høringssvar
Sendt: 29-09-2021 18:20

Vedr. afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholmen. 

Vil I tilsidesætte disse 7 love: 
Lov om naturbeskyttelse.
Lov om vandforsyning m.v.
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Lov om råstoffer.
Lov om forurenet jord.
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Dette finder vi os selvfølgelig ikke i. 

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb
utilfredshed blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke
inddrages i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
Grethe Pedersen



Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Torben (torbenkragh@hotmail.com)
Titel: høringssvar vedr. Lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 17:27

Til Transportministeriet

Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange  i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Jeg har alle dage været stolt af at leve i et retssamfund med en tydelig tredeling af magten med en
lovgivende, en udøvende og en dømmende magt - og ikke mindst en dømmende magt, hvor der ikke
gøres forskel på om du er stor eller lille, rig eller fattig: Loven gælder for alle.
Men nej. Det gør den alligevel ikke. Et flertal i Folketinget kan sætte lovene ud af kraft. I tilfældet
Lynetteholm ikke bare én lov men hele 7 love, og samtidig sætter man borgernes klageadgang ud af kraft.
Det er urimeligt. Og det er ikke et retssamfund værdigt
Vi borgere kræver inddragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er
det største af slagsen i Københavns historie, og det er af den, og mange andre grunde, komplet og
fuldstændig uacceptabelt at borgerne i Storkøbenhavn ikke er blevet hørt.
Projektet betegnes som et københavnerprojekt, men det er det ikke. Det får vidtrækkende konsekvenser
for borgerne langt uden for Københavns Kommunes grænser, blandt andet forbi det klart af loven fremgår,
at det forurenede slam fra havbunden ved Lynetteholm skal dumpes i Køge Bugt. Alle eksperter siger, at
det får alvorlige konsekvenser for vandkvaliteten og dermed dyre- og planteliv i bugten samt ikke mindst
for mulighederne for at benytte Køge Bugt og strandene syd for København til aktivt friluftsliv.
Jeg, borger i Vallensbæk Kommune, kræver derfor, at borgerne ikke afskæres deres klageadgange.

Venlig hilsen
Torben Kragh
Amalieparken 24, 4.
2665 Vallensbæk Strand



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk), Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Cc: WILCKE Joachim (joachim.wilcke@europarl.europa.eu), Stine Linnemann (stine@roligrevolution.dk),

Kontakt@klimabev.dk (Kontakt@klimabev.dk), dk-board@volteuropa.org (dk-board@volteuropa.org)
Fra: Kathrine Richter (kathrine.richter@volteuropa.org)
Titel: Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm
Sendt: 29-09-2021 13:33

Kære Transportministerium, kære Benny Engelbrecht.

Mit navn er Kathrine Richter og jeg skriver som forperson for Volt Danmark.
Jeg skriver for at bede jer om at trække "Bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i forbindelse med
anlæg af Lynetteholm" tilbage.

I henviser til loven om Lynetteholm, der blev godkendt i juni 2021. 
Hele §6 i Loven om Lynetteholmen giver Transportministeret ret til, i "en begrænset periode" at fjerne
klageretten, men Transportministeriet har nu bedt om at suspendere klageretten fra d. 6. oktober 2021 og
frem til 'primo 2025', med mulighed for forlængelse i tilfælde af forsinkelser. 
Er 3 år med mulighed for forlængelse den nye definition på en "begrænset periode"? 

Det er lovligt, men når man laver en lov, der har til hensigt at lukke ned for andre relevante love - hvad er
det så for en lovgivning? 

I bekendtgørelsesforslaget beder I om at kommuner ikke fører tilsyn med følgende love i forbindelse med
Lynetteholmen:
- Byggeloven
- Lov om naturbeskyttelse
- Lov om vandforsyning m.v.
- Lov om Miljøbeskyttelse
- Lov om beskyttelse af havmiljøet
- Lov om råstoffer
- Lov om forureret job
- Lov om Bygningsfredning.

Demokrati tager tid, men det sikrer sammenhængskraft i samfundet, det bygger tillid og det fostrer
samhørighed. I en klimatid er det endnu mere bekymrende at netop respekt for naturen bliver ignoreret.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L220/bilag/39/2407870/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/TRU/bilag/293/2377220/index.htm

Det er særligt stærkt bekymrende når landets øverste magthavere, vores regering, aktivt søger at reducere den
samtale de vil have med deres borgere i forbindelse med et storstilet anlægningsprojekt som Lynetteholmen.
https://byrummonitor.dk/Nyheder/art8362955/Regeringen-vil-afskaffe-muligheden-for-at-klage-over-
Lynetteholm

Allerede fra den lukkede aftale mellem Frank Jensen og Lars Løkke Rasmussen blev annonceret i oktober
2018 har offentlighed og åben debat været fraværende. Projektet mangler et ægte demokratisk grundlag
og i en stigende autokratiseret hverdag er det stærkt bekymrende at Danmarks regering i den grad mener,
at borgere ikke skal inkluderes.

Det betyder reelt at EU idag er én af de eneste myndigheder tilbage, som kan have indflydelse på
nationalstaters magtmisbrug.
https://policywatch.dk/nyheder/eu/article13144546.ece

På vegne af Volt Danmark beder vi jer om at trække bekendtgørelsesforslaget tilbage og begynde en åben
og inkluderende samtale om Lynetteholmen i stedet for at fortsætte dette demokratiske overgreb.

Vi skal passe på vores natur ligesom vi skal passe på vores demokrati.

Med venlig hilsen
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Til: Transportministeriet (trm@TRM.dk)
Fra: Svend Erik Hansen (mosevej@gmail.com)
Titel: Høringssvar Lynetteholmen
Sendt: 01-10-2021 10:14

Til Transportministeriet
Undertegnede borger i Nordsjælland skal hermed på kraftigste protestere mod,  at man agter at blokere for
klageadgangen i forbindelse med projekt Lynetteholmen. Ved at tilsidesætte love om naturbeskyttelse,
vandforsyning, miljø til lands og vands, råstoffer, jordforurening samt love om fredning af bygninger og
historiske minder udviser man en utilbørlig foragt for den almindelige borger.
Hele projekt Lynetteholmen er, siden præsentationen, blevet hastet igennem lovgivningsapparatet med en hast
, som har efterladt vælgerne i en fortumlet og forvirret tilstand. Præmissen for Lynetteholmen hviler
udelukkende på usikre økonomiske fremskrivninger. Jeg ønsker, i lighed med mange andre københavnere , at
projekt Lynetteholmen sættes på stand-by, samt at der tilvejebringes alternative løsninger på de miljømæssige
og klimarelaterede problemer, som, ikke bare København, men hele hovedstadsregionen står overfor.

med venlig hilsen/best regards

Suzanne Villendrup
Hillerød 



Til: TRM Anders Robodo Petersen (arp@TRM.dk)
Fra: Hans Kurt Pedersen (hkpkep@gmail.com)
Titel: Intet emne
Sendt: 04-10-2021 19:57

Kære alle,
Som I nok har hørt, har Transportministeriet og By & Havn udstedt en høring over udkast til bekendtgørelse
om afskæring af klageadgange i forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om
tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm. 

Det vil sige at de vil tilsidesætte disse 7 love: 
Lov om naturbeskyttelse.
Lov om vandforsyning m.v.
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om beskyttelse af havmiljøet.
Lov om råstoffer.
Lov om forurenet jord.
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Dette finder vi os selvfølgelig ikke i og vi vil derfor opfordre jer alle til at indsende jeres høringssvar. 
Jeres høringssvar skal sendes til  og trm@trm.dk inden den 29. sep. og I er mere end velkomne til at skrive
eget svar, men hvis det virker for tidskrævende, kan I bruge, eller tage inspiration fra, følgende standardtekst:

Til Transportministeriet.
Hermed mit høringssvar til jeres høring over udkast til bekendtgørelse om afskæring af klageadgange i
forbindelse med anlæg af Lynetteholm og udkast til bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af
Lynetteholm.
Lynetteholmsprojektet har fra starten være præget af en udemokratisk proces der har medført dyb utilfredshed
blandt os borgere. 
Der har siden forslaget om projektet i 2017 været en enorm mangel på borgerindragelse og denne
bekendtgørelse omhandlende afskæring af klageadgange er dråben. 
Vi borgere kræver indragelse i beslutningstagningsprocessen angående Lynetteholm. Anlægsprojektet er det
største af slagsen i Københavns historie og det er af den, og mange andre grunde, komplet og fuldstændig
uacceptabelt at vi københavnere ikke er blevet hørt. 
At lægge alle høringer angående projektet mellem to kommunalvalg er en snedig teknik der gør at vi borgere
ingen chance har haft for at vise vores utilfredshed med projektet.
Den udemokratiske proces er kun ét af mange punkter hvorfra der skabes utilfredshed blandt os borgere men
de resterende årsager kan vi jo ikke få præsenteret for hverken jer eller By & Havn da vi netop ikke inddrages
i beslutningstagningsprocessen. 
Jeg kræver hermed at klageadgange i forbindelse med Lynetteholm, IKKE afskæres af ovenstående grunde.

Med venlig hilsen
xxxxxx
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