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Regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-15 
 

ENKEL FRÅGA 
Till regionstyrelsens ordförande, regionrådet Carl Johan Sonesson 

Om dumpningen av förorenat slam i Öresund?  

Bygget av halvön Lynetteholmen i Köpenhamn har börjat trots oklarheter om samrådet med Sverige kan 
räknas som avslutat. Planen från Köpenhamns sida är att bygga en 280 hektar stor ö av utfyllnadsmassor i 
Öresund.  

I januari månad 2022 började Köpenhamns Kommun dumpningen av förorenad havsbotten i Köge Bukt. 
Förutom dumpningen av slammet på gränsen till Natura 2000-området inom Falsterbohalvöns havsområde 
kommer etableringen av Lynetteholmen att påverka vattengenomströmningen och hela havsmiljön i 
Öresund. Projektet har en tydlig gränsöverskridande miljöpåverkan. Svenska myndigheter var under den 
samrådsprocess som pågick fram till sommaren 2021 mycket tveksamma till anläggandet av ön och såg en 
rad problem och brister med den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts. Naturvårdsverket skickade in sitt 
svar om fortsatt samråd den 5 maj 2021 och konstaterade då att samrådet inte kunde anses slutfört.  

Länsstyrelsen i Skåne avråder i sitt remissvar helt projektet och anser att miljökonsekvensbeskrivningen är 
mycket bristfällig. Länsstyrelsen skriver bland annat ”Under den senaste tiden av Esbo-samråd så har det 
uppkommit information som påvisar att dumpningsplatserna i Køge bukt inte är passande för dumpning. 
Massorna som ska dumpas i Køge bukt är de som behöver grävas ut för att perimetern runt Lynetteholm 
ska kunna etableras på stabilt underlag. Massorna motsvarar 2,5 miljoner kubik”. Länsstyrelsen i Skåne 
påpekar med all rätt att utfyllnad och muddring inte är en påverkan som försämrar ekosystemtjänsterna 
med en viss andel, utan det är ett borttagande av själva miljön för all framtid. De marina naturvärdena på 
utfyllda områden försvinner alltså för alltid.  

Sju kommuner söder om Köpenhamn och Vellinge kommun protesterar nu mot dumpningen. Kommunerna 
befarar omfattande konsekvenser för vattenmiljön i deras närområden. Öresund och delar av Östersjön 
samt Kattegatt ligger inom Greater Copenhagens (GC) geografi. Men tyvärr saknas helt strategier för GC:s 
havsområden i den s.k. gröna charter som antogs november 2020.  

Min fråga till Carl Johan Sonesson är därför: 
 
Tänker du som viceordförande i Greater Copenhagen agera för aktivt stöd till kommunerna som på båda 
sidor av Öresund protesterar mot dumpningen av miljöfarligt slam i Köge Bukt? 
 
För Vänsterpartiet i Region Skåne 
 

 
Vilmer Andersen 


