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 forslaget 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 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
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 samme gælder for de øvrige myndigheder som tillægges tilsyn med anlæg af Lynetteholm.
Danmarks Naturfredningsforening er bekymret for det lukkede system som By og Havn kommer 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

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 mulighed bruges fuldt ud. Det samme gælder i forhold til de andre myndigheder, som tillægges tilsyn i forhold til Lynetteholm.
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