
Referat af møde i Lynetteholm-gruppen d. 18. november 

 

Lynetteholm-gruppen holdt møde d. 18. november med følgende dagsorden: 

1. Seneste nyt: kort rapport fra COP26-klimakonferencen i Glasgow (bonus!); klimabevægelsens søgsmål 

mod staten; møde i By & Havns følgegruppe; hvis relevant: refleksioner i lyset af kommunalvalget 

2. Den strategiske miljøvurdering, herunder kommissorium, høring om afgrænsningsrapport, offentlig 

høri g o  SMV’e , høri ger o  iljøvurderi g VVM  af etro og vejfor i delse 

3. Arbejdsplan relateret til SMV og VVM, herunder høringssvar, borgermøde m.v. 

4. Eventuelt    

    

Pkt. 1) Under punktet orienterede Frode Neergaard fra et telefonmøde med Klimabevægelsens 

sekretariatschef, Fredrik Sandby (FS). FS havde oplyst at sagsanlægges mod staten om Lynetteholm kunne 

forventes at strække sig i op til 3 år. Sagen ville blive indledt ved Landsrettet. Den part der ikke fik medhold 

ville givet vis anke sagen til Højesteret. Afgørelsen herfra ville tilsvarende ganske givet blive anket af den 

part der ikke fik medhold, hvorfor sagen ville gå videre til EU Domstolen. Et springende punkt ville være om 

Klimabevægelsen kunne opnå en afgørelse fra Kammeradvokaten om at sagen ville have opsættende 

virkning. Kammeradvokatens svarskrift herom forventedes inden for 3-6 måneder. Fik sagen opsættende 

virkning skulle arbejdet med anlæg af Lynetteholm indstilles mens sagen pågår ved domstolene. FS oplyste 

også at der arbejdes på at række ud til medlemmer af den nysammensatte Borgerrepræsentation for at 

sondere om der kunne opnås et flertal i BR for at sætte der videre arbejde med Lynetteholm på pause. 

Frode Neergaard orienterede om resultatet af COP26 i Glasgow, hvor spørgsmålet om klimatilpasning samt 

klimaskabte tab og skader havde været et hovedtema ved siden af temaet om at holde Paris-aftalens 1,5 

grader mål i live gennem reduktionsindsatser og grøn omstilling. 

Der udveksledes synspunkter om resultatet af Kommunalvalget, sammensætningen af BR, betydningen af 

en ny TMF-borgmester samt forventning om en interessant 4-årsperiode frem til næste Kommunalvalg. 

Pkt. 2) Det drøftedes hvilke forventninger der kunne være i forbindelse med den planlagte Strategiske 

Miljøvurdering (SMV). Ville der blive lagt op til et snævert fokus eller ville den omfatte flere eller alle de 

otte projekter, der er tilknyttet Lynetteholm? Sidstnævnte ville være det mest relevante og i 

overensstemmelse med karakteren af en SMV. By & Havn havde lagt op til, at der vil blive iværksat en 

høri g o  SMV’e s ko issoriu  i for  af e  afgræ s i gsrapport. LU ville i e  såda  høri g ige  ku e 
understrege vigtigheden af en samlet strategisk vurdering af alle projektets komponenter. Det ville være 

oplagt at fremhæve vigtigheden af at klimasikring mod nord blev inkluderet i SMV'en, herunder 

ko po e te  ed e  dokport i Kro lø et. Høri ge  o  selve SMV’e  ku e forve tes se ere i 2022. 
Herud over vil der i perioden 2022-2024 blive gennemført VVM-redegørelse om tre komponenter: Metro, 

cykelinfrastruktur og østlig ringvej. Lynetteholm-gruppen og LU ville engagere sig i høringerne herom når 

de blev igangsat.  

Pkt. 3) Grundet uklarhed om det kommende tidsforløb blev der ikke lagt en konkret arbejds- og tidsplan for 

Lynetteholm-gruppens arbejde de kommende måneder. Der var dog enighed om at det kunne blive en travl 

periode hvor flere former for aktiviter kunne blive relevante. I første omgang aftaltes, at gruppen stiler mod 

at afholde et tredje borgermøde om Lynetteholm. Et sådant møde skulle planlægges så det spiller ind i en 

mulige høringsproces om SMV-afgrænsningsrapporten. Det kunne blive aktuelt allerede af afholde 

borgermødet i midten af januar. Derfor besluttedes det, at søge LU om midler fra LU’s 2022 udget til 
afholdelse af et orger øde allerede på LU’s øde i ove er. På LU ødet i de e er ka  Ly ettehol -

gruppen eventuelt orientere om status for en mulig høring og det mulige borgermøde.  

Pkt. 4) Det aftaltes, at Lynetteholm-gruppen vil samordne sit arbejde med den stormflodssikringsgruppe, 

som forventes nedsat på LUs møde i november. 
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