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Tanskan hallitus

Tanskan hallitukselle
Kirjallinen kysymys Lynetteholmin rakentamisen ympäristövaikutuksista
Tanskassa on käynnistetty rakennustyö Lynetteholmin tekosaaren rakentamiseksi
Kööpenhaminan edustalle. Suunnitelma 280 hehtaarin kokoisen saaren rakentamiseksi täyttömaasta – tarkoituksena varmistaa Kööpenhaminan ilmastokestävyys –
on saanut paljon kritiikkiä siitä, että hankkeeseen liittyviä ympäristöriskejä ei ole
otettu riittävästi huomioon.
Neuvotteluprosessiin osallistuneet ruotsalaiset viranomaiset ovat tuoneet lausunnoissaan esiin suuret epäilyksensä. Skånen lääninhallitus totesi lausunnossaan, että
ympäristövaikutusselostuksessa on monia ongelmia ja puutteita. Ruotsalaiset havaitsivat puutteita muun muassa laskelmissa, jotka koskevat sedimentin leviämisalueen
laajuutta sekä sedimentin leviämisen vaikutusta ympäröiviin alueisiin, joiden joukossa on useita Natura 2000 -alueita. Nykymuodossaan suunnitelmaan sisältyy heidän mukaansa myös riski Juutinrauman virtaaman vähenemisestä, mikä vähentäisi
suolaisen ja hapekkaan veden virtausta Itämeren monille jo nyt happikadosta kärsiville alueille.
Lääninhallitus arvioi myös nykyisten meriajokasniittyjen häviävän. Meriajokasniittyjen säilyttäminen on yksi tärkeimmistä matalien vesialueiden pohjan suojelutoimista,
ja monin paikoin länsirannikkoa onkin käynnissä meriajokkaan uudelleenistutushankkeita, joiden toteuttaminen ei aina ole helppoa.
Kun Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket) antoi 5. toukokuuta vastauksensa koskien neuvottelujen jatkamista, se totesi, ettei keskustelua voida pitää loppuun saatettuna. Virasto totesi muun muassa, ettei läjityspaikkoja ole valittu tarkoituksenmukaisten kriteerien perusteella. Lisäksi virasto totesi, että Juutinrauman virtaamaa ei ole selvitetty ympäristövaikutusselostuksessa riittävästi, ja niin kauan kuin
sitä ei voida tehdä, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta.
Silloinen Ruotsin ympäristöministeri Per Bolund vahvisti kesäkuussa 2021, että keskustelua Tanskan kanssa jatketaan. Ympäristöministeri totesi myös, että Ruotsin hallituksen puolesta on yritetty ottaa yhteyttä Tanskan ympäristöministeriin, mutta
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Tanska on peruuttanut suunnitellut kokoukset. Tämän jälkeen ei ole tullut tietoa
muusta yhteydenpidosta Ruotsin ja Tanskan hallitusten välillä.
Ruotsin viranomaiset eivät edelleenkään ole tyytyväisiä tanskalaisten laatimaan ympäristövaikutusselostukseen, ja Ruotsin luonnonsuojeluviraston mukaan keskusteluja
asiasta ei edelleenkään voida katsoa loppuun saatetuiksi. Tästä huolimatta Tanska
käynnistää nyt Lynetteholmin rakentamisen.

Tämän perusteella esitetään seuraava kysymys:
 Ympäristöministeri Lea Wemelin,
Aikooko ministeri ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen Ruotsin kanssa käytävien neuvottelujen uudelleen käynnistyminen, jotta voidaan estää Juutinrauman ja Itämeren meriympäristöön, veden laatuun ja ekosysteemeihin
kohdistuvat uhat?
Pohjolassa 24. tammikuuta 2022
Elin Segerlind (V)
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