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Transportudvalget har i brev af 15. september 2020 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 726: 

Kan ministeren bekræfte, at der i alt foreliggende materiale om Lynetteholmen 

og tilhørende infrastrukturprojekter ikke fremlægges nogen oversigt over de 

samlede udgifter for anlæggelse og byggemodning af Lynetteholmen (inklusive 

afledte udgifter så som flytning af rensningsanlægget Lynetten) og etablering af 

de tilhørende infrastrukturprojekter? I benægtende fald vil ministeren da oply-

se, hvor en sådan oversigt kan findes? Ministeren bedes fremlægge en sådan 

oversigt, der viser de samlede udgifter for de tre elementer, Lynetteholmen 

(inklusive alle afledte udgifter), havnetunnellen og metroen. Endvidere bedes i 

oversigten anført de forventede indtægter fra hver af projektelementerne. 

Svar: 

Flere af de elementer, der spørges til i relation til Lynetteholm, er stadig ved at 

blive udredt nærmere i forskellige undersøgelsesspor.  

VVM-undersøgelsen af Lynetteholm som et jordopfyld pågår og forventes sendt 

i offentlig høring i slutningen af året. Anlæg af selve holmen forventes fortsat at 

være selvfinansierende via indtægter fra modtagelse af overskudsjord fra bl.a. 

bygge- og anlægssektoren.  

For så vidt angår renseanlægget Lynetten, vil jeg henvise til BIOFOS, der ejer 

renseanlægget, eller ejerkommunerne bag selskabet.   

I forhold til infrastrukturen, der på sigt skal betjene Lynetteholm, er der offent-

liggjort forundersøgelser af hhv. Østlig Ringvej og metro til Lynetteholm. Østlig 

Ringvej koster ca. 20 mia. kr., mens metrobetjening af Lynetteholm isoleret set 

koster ca. 6 mia. kr. 

På indtægtssiden indgår bl.a. finansieringsbidrag fra byudvikling på Lynette-

holm mv., som er beregnet til 17,4 - 22,9 mia. kr., samt muligheden for tilbage-

førelse af grundskyld mv., jf principaftalen fra 2018 mellem Københavns over-

borgmester og den tidligere regering.  
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