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I Danmark har arbetet med bygga den konstgjorda ön Lynetteholm utanför Köpenhamn påbörjats. Planen att bygga en 280 hektar stor ö av utfyllnadsmassor för att
klimatsäkra Köpenhamn har mött stor kritik för att inte ta tillräcklig hänsyn till de
miljörisker som finns förknippat med projektet.
När svenska myndigheter i samrådsprocessen yttrat sig har det varit med stor skepsis. Länsstyrelsen i Skåne belyste i sitt yttrande en rad problem och brister med den
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Bland annat såg de brister i uträkningarna
kring hur stor spridningen från sedimenten skulle bli och hur stor påverkan det skulle
komma att få på de omkringliggande områdena, däribland flera Natura 2000områden. Med nuvarande utformning ser de också en risk för minskade vattenflöden
genom Öresund och med det minskad tillförsel av saltvatten och syrerikt vatten till
ett på många platser redan syrefattigt Östersjön.
Länsstyrelsen bedömer också att de ålgräsängar som finns i området kommer att
försvinna. Ålgräsängar har konstaterats vara en av de högst prioriterade bevarandeåtgärderna för grunda bottnar, och längs västkusten utförs därför projekt med att
plantera tillbaka ålgräs, något som inte alltid är enkelt.
När Naturvårdsverket den 5 maj skickade in sitt svar på fortsatt samråd konstaterade
de att samrådet inte kunde anses slutfört. Bland annat pekade Naturvårdsverket på
att valet av dumpningsplatser inte uppfyller kriterier för vad som kan anses lämpligt.
De konstaterade också att vattengenomströmningen inte tillräckligt belysts i MKB,
och att så länge inte det kunde göras så måste man utgå från försiktighetsprincipen.
Dåvarande svenska miljöminister Per Bolund bekräftade i juni 2021 att samrådet med
Danmark fortsatt pågår. Miljöministern menade också att kontakter hade försökts
tas från svensk regering med danska miljöministern men att det planerade möten
ställdes in från dansk sida. Vi har efter det inga besked om ytterligare kontakt som
varit mellan den svenska och danska regeringen.
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Svenska myndigheter är fortsatt inte nöjda med den miljö- och konsekvensbeskrivning som gjorts från den danska sidan och enligt Naturvårdsverket är samrådet fortsatt inte att betrakta som avslutat. Trots det så påbörjar Danmark nu arbetet med
anläggning av Lynetteholm.

På denne baggrund stilles nedenstående spørgsmål:
 Miljöminister Lea Wemelin,
Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att samrådet med Sverige ska återupptas för att säkerställa att den marinamiljön, vattenkvaliteten
och ekosystemen i Öresund och Östersjön inte hotas?
Norden, den 24 januar 2022
Elin Segerlind (V)
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