
REFERAT AF MØDE I LYNETTEHOLM-GRUPPEN 

 

Lynetteholm-gruppen holdt møde d. 23. august med følgende dagsorden: 

1. Status i Lynetteholm-projektet 

2. Den stategiske miljøvurdering 

3. Evt. incl. næste møde/videre proces  

 

Indledningsvist noteredes, at den strategiske miljøvurdering dagen inden var blevet offentliggjort af 

Transportministeriet, hvorfor dagsordenens pkt. 2 var mødets hovedemne.  

 

Hvad status angår kunne Frode oplyse, at etablering af en borgersamling nu sættes i gang. 

Borgersamlingen, som vil bestå af 66 borgere, har som formål at komme med anbefalinger til Lynetteholms 

fremtid. Borgersamlingen sammensættes efter at 10.000 borgere d. 29. august modtager en digital 

invitation til at deltage hvorefter Danmarks Statistik foretager en såkaldt stratificeret lodtrækning om de 66 

pladser. Lynetteholm-gruppen håber at christianshavnere bliver repræsenteret i borgersamlingen og 

opfordrer LUs medlemmer til at oplyse om de - eller bekendte på Christianshavn - får i plads i 

borgersamlingen. Til borgersamlingen knyttes en rådgivergruppe, som får tidligere minister Chr. Friis Bach 

(R) som formand. 

Der blev også informeret om næste møde i By & Havns følgegruppe d. 29. august, hvor Jacob og Frode 

deltager. 

Endvidere noteredes, at anlægsarbejdet med adgangsvej, dæmninger, jordmodtageanlæg m.v. er i fuld 

gang og at Lynetteholms østlige perimeter/stendæmning begynder at komme til syne. 

 

Den strategiske miljøvurdering (SMV) blev som nævnt ovenfor offentliggjort d. 22. august. Med bilag udgør 

de  ere e d 00 sider. Høri gsfriste  er fastsat til d. 9. ja uar. SMV’e  i deholder vurderi g af pla er e 
for 5 komponenter: 1) byudvikling i Østhavnen på Lynetteholm, Refshaleøen, Quintus og Kløvermarken, 2) 

etablering af østlig ringvej, 3) etablering af ny metrolinje, 4) etablering af cykelinfrastruktur og 5) etablering 

af supplerende vejanlæg. Lynetteholm-gruppens arbejde med at planlægge borgerdialog går nu igang. Pga. 

SMV’e s o fa g og  ko po e tvurderinger besluttedes, at ét borgermøde er utilstrækkeligt. Ved at dele 

op på to borgermøder kan det første af dem fokusere på byudvikling og infrastruktur, mens det andet kan 

fokusere på kli asikri g og iljøspørgs ål. Kli asikri g beha dles i SMV’e  i kraft af de kumulative 

effekter, som etablering af en stormflodsport i Kronløbet vil have for de samlede miljøeffekter, men ikke 

som en selvstændig komponent, mens miljøforhold optræder markant i relation til samtlige projektets 

komponenter, både hv.a. natur i havet (vandgennemstrømning, fauna m.v.) og natur på land (forurening, 

jord m.v.).  

De tre oplægsholdere, som havde sagt ja til at medvirke ved det aflyste borgermøde d. 17. maj, kontaktes 

af Frode. Jan Gehl og Otto Anker Nielsen er oplagte fsva. de to første temaer. Inden Frode kontakter Jens 

Hesselbjerg melder Lars tilbage til Frode om muligheden for en anden oplægsholder der ikke alene er 

klimasikringsekspert, men også kunne have solid viden om stormflodssikring af Kbh. De tre vil dække de tre 

førstnævnte af de fire temaer. Miljøspørgsmål skal dækkes af en fjerde oplægsholder, som gruppens 

medlemmer vil gå i tænkeboks for at komme med forslag til. LU-medlemer er også velkomne til at komme 

med forslag. Jacob og Frode sonderer på By & Havns følgegruppemøde om eventuelle andre 

borgerdialogaktiviteter i forb.m. SMV-høringen. 

De to borgermøder vil være informations- og debatmøder med god tid til debat, således at der modtages 

input til brug for udarbejdelse af høringssvar. Asbjørn byder velkommen og oplyser om baggrund og formål 

for  borger øder e. Herefter tæ kes et kort faktuelt oplæg o  SMV’e . Frode ko takter Peer Fra k hero  
eller står evt. selv for et kort opæg.  

Fsva. tidspunkt besluttedes at stile efter en tirsdag, onsdag eller torsdag i hhv. uge 41 og 43. Sekretariatet 

undersøger om Arkitektskolens Auditorium 2 er til rådighed og melder tilbage til Frode så oplægsholderne 

kan blive kontaktet snarest muligt. LU har p.t. afsat 20.000 kr. til ét borgermøde. På LU-mødet d. 31. august 



forelægges en sag om yderligere 20.000 kr. til det andet af de to borgermøder. Sekretariatet laver kort 

mødeoplæg herom. 

Ud over arbejdet med borgermøderne går gruppens medlemmer i gang med at studere SMV-materialet, 

identificere hovedelementer og centrale budskaber til brug for LUs høringssvar.   

 

Næste møde i gruppen kan først blive i slutningen af september (tentativt d. 26. el. 27. sept.). Her 

fastlægges sidste detaljer om borgermøderne og aftales plan for arbejdet med SMV-høringssvaret. Arbejdet 

inden da vil foregå via emails. Sekretariatets tilbagemelding om Arkitektskolen/datoer imødeses snarest og 

inden for en uges tid.  Gruppens tilbagemelding om oplægsholder imødeses også snarest og senest 31. 

august. Gerne også med overvejelser om alternativer hvis Jan Gehl eller Otto Anker Nielsen skulle være 

forhindrede. Sekretariatet bedes forberede sig på arbejdet med annoncering, flyer m.v. i løbet af 

september. Email-udveksling om SMV-en og elementer til høringssvar indledes i september. Der stiles efter 

forelæggelse af udkast til høringssvar på LU-mødet d. 30. november. Beslutning om afholdelse af et muligt 

fællesmøde med STORM-gruppen tages op senere. 

 

Deltagere: Asbjørn Kaasgaard, Lars Josephsen, Jacob Fuchs, Christian Christensen, Frode Neergaard 

(referent)    

 


