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Høringssvar vedr.  miljøvurderingen af Lynetteholm 

Hermed høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. miljøvurdering 

af Lynetteholm projektet. 

 

Opdelt høringsproces er udemokratisk 

Det er vores holdning, at den meget opdelte høringsproces af Lynette-

holm projektet i henholdsvis konstruktion af øens afgrænsning, bebyg-

gelse af selve øen samt den forventede infrastruktur omkring øen i form 

af Østlig Ringvej er udemokratisk. Vi mener ikke, at det giver mening 

blot at kommentere på konstruktionen af øens afgrænsning uden at for-

holde sig til konsekvenserne af etableringen af Lynetteholmen som så-

dan samt de miljømæssige konsekvenser af Østlig Ringvej.   

 

Bekymring for den trafikale belastning af jordtransport 

Overordnet set finder vi den på miljøpåvirkning, som den trafikale be-

lastning af jordtransporten på den nordlige del af Amager vil have på 

borgerne i vores bydel, uacceptable.  

 

Klimaeffekter af Lynetteholmen 

Et tema som bekymrer os, men som af samme årsag som nævnt overfor 

ikke er berørt i miljøkonsekvensrapporten, er den effekt som byggeriet 

vil have på klimaet i Københavns centrum. Byggeriet af en bydel øst for 

København vil påvirke den havbriseeffekt, som er med til at køle en by 

som København ned. I tider med stigende temperaturer er denne på-

virkning centralt. 

 

Påvirkning af det maritime liv og det regionale perspektiv 

Det virker ikke plausibelt, at projektets miljøpåvirkning af det maritime 

liv i Øresund vurderes at være lille til ubetydelig i forhold til Øresund, 

når man fylder et kæmpe område op med forurenet jord. Desuden vil vi 

gøre opmærksom på, at vi mener, at Lynetteholm projektet totalt mang-

ler regionalt perspektiv. Øresund er et vigtigt naturområde - også for 

resten af Øresundsregionens parter. 
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Venlig hilsen 

André Just Vedgren 
Formand for Amager Vest Lokaludvalg 

 

Baggrunden for lokaludvalgets høringssvar 

Lokaludvalget deltog ved Amager Øst Lokaludvalgs borgerrettede informati-

onsmøde d.20.1.21.  


