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Læsevejledning

Følgende case-rapport er udarbejdet  i fællesskab på  kurset Planlægning i praksis F2021 ved RUC. I

forbindelse med eksamensformalia skal case-rapporten læses som et samlet produkt af alle opgjorte

forfattere. De afsnit, der er udarbejdet individuelt, vil være repræsenteret med navnet i overskri�ten.

I disse tilfælde vil HELE det afsnit være udarbejdet af den påskrevne forfatter. De afsnit, hvor der

ikke angivet navn i overskri�ten er udarbejdet i fællesskab. God læsning.
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1. Indledning

Danmark er ikke fremmed for store og ambitiøse projekter, især vedrørende sine rekordsættende

broer. Tidligere er andre megaprojekter blevet sat i gang, dog uden at nogensinde blive færdiggjorte,

såsom Forum-linien, hvilket ville have resulteret i nedrivning af nærmest hele bydelen Nørrebro i

København. Protesterne mod projektet tvang den socialdemokratiske regering til at genoverveje

projektets værdi. O�te er sådanne store projekter beregnet til at have store samfundsmæssige

virkninger, og omkostningerne forbundet med dem afspejler det. For imens måleenheden 'mega'

beskriver millioner, måles omkostningerne snarere i 'giga', milliarder.

Faktisk overskrider 90% af mega-projekter deres budgetter, et forhold der har været konstant i 70 år,

i.e. så længe data har været indsamlet. Megaprojekter generelt store visioner og lø�ter med

underlevering, både med hensyn til samfundsmæssige fordele og projekternes tidshorisont.

Forskning har vist, at dette primært skyldes manglende forberedende arbejde, hvilket er særlig

vigtigt, når kompleksiteten vokser.

“[When] front-end planning is scant, bad projects are not stopped, implementation phases and delays are long,

costs soar, and benefits and revenue realization recedes into the future. For debt-financed projects this is a recipe for

disaster” (Flyvbjerg, 2014)

Megaprojekter kan være inspirerende, da størrelsen og kompleksiteten af   dem fanger fantasien. De

drives af det Flyvbjerg (2014) kalder de fire sublimes: Teknologisk - Økonomisk - Politisk - Æstetisk. Et

lokalt eksempel er opførelsen af   Inderhavnsbroen i København. Broen ligger i den historiske del af

byen, ved siden af   den økonomisk velstående Nyhavn. Dets lø�te var at udvide den økonomiske

aktivitet til den anden side af havnen og fremme København som et brand. For et så vigtigt

monument blev det også designet til at være æstetisk genkendeligt, hvilket krævede udvikling af

relativt uprøvet teknologi. Placeringen og dens ambitiøse mål gjorde tanken om en

båndskæringsceremoni politisk uimodståelig.

Som sublimerne indikerer, er der �lere belønninger for forskellige parter i samfundet for at deltage i

megaprojekter. Hvis der er stærke aktører involveret, bliver disse projekter o�te skubbet igennem,

udelukkende af egeninteresse. Projekternes kompleksitet gør det umuligt for en enkelt enhed/aktør

at have en fuldstændig forståelse af, hvad projektet i sidste ende vil medføre. Dette kan føre til, hvad

3



Flyvbjerg (2014) omtaler som omvendt darwinisme, hvor målet er at fremføre projektet så attraktivt

som muligt, på bekostning af en realistisk fremstilling.

“It is not the best projects that get implemented in this manner, but the projects that look best on paper. And the

projects that look best on paper are the projects with the largest cost underestimates and benefit overestimates.”

(Flyvbjerg, 2014)

Denne praksis fører ikke kun til, at dårlige projekter bliver skubbet igennem, men som følge heraf

bliver det sværere at realisere de ellers "gode" projekter, hvor den samfundsmæssig gavn er mest.

Denne case-rapport tager udgangspunkt i mega projektet Lynetteholmen, der er en planlagt ny bydel

i Københavns Havn. Københavns Kommune og regeringen indgik i oktober 2018 en principa�tale

omhandlende Lynetteholmen, og det anses som værende det største MEGA projekt i Danmark

(Københavns Kommune & Regeringen, 2018). Hensigten med projektet er at gøre Hovedstaden

konkurrencedygtig i fremtiden, skabe �lere boliger og arbejdspladser, samt investere i

infrastrukturen for at sikre en bedre mobilitet (Københavns Kommune & Regeringen, 2018). By- &

Havn, der står for udviklingen af Lynetteholmen, beskriver Lynetteholmen som:

“[...] visionen om en bæredygtig holm med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje ud mod Øresund – og

forsynet med infrastruktur, der skal reducere trafikken i resten af byen” (By- & Havn,  u.å).

Ligeledes skal Lynetteholmen hjælpe med at opnå Københavns Kommunes mål om en bæredygtig by

som indgår i Kommuneplanen 2019 (Københavns Kommune, 2019). Det forventes yderligere, at

Lynetteholmen vil kunne rumme ca. 2½-3 mio. etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri, og der vil

dermed på sigt kunne bo omkring 35.000 mennesker på øen og med samme antal arbejdspladser

(By- & Havn, u.å).

Ud fra Principa�talen om Lynetteholmen argumenterer Københavns Kommune og Regeringen for, at

Lynetteholmen skal være med til at løse de udfordringer som Hovedstaden står overfor. Projektet skal

være med til at klimasikre Hovedstaden mod stigende vandstand og Lynetteholmen vil være med til

at storm�lodssikre byen fra nord. Det vil derfor ikke være nødvendigt at hæve kajkanterne eller at
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bygge en mur som storm�lodssikring i den indre del af havnen i København (By- & Havn, u.å).

Ligeledes vil Lynetteholm være med til at a�hjælpe den stigende e�terspørgsel på boliger i

Hovedstaden. Flere mennesker �lytter til København, og det forventes, at der vil komme omkring

150.000 �lere beboere frem mod 2050, hvor det forventes at Lynetteholmen vil skabe �lere

boligmuligheder uden at boligpriserne vil stige (By- & Havn, u.å). Flere beboere betyder også større

trafikale problemer i København, hvorfor salget af grunde på Lynetteholmen skal være med til at

finansiere en ny infrastruktur til og fra Lynetteholmen (Københavns Kommune & Regeringen, 2018).

Den nye infrastruktur skal ligeledes være med til at lede trafikken væk fra Københavns centrum, samt

være med til at skabe metrobetjening i hele København (By- & Havn, u.å). Lynetteholm skal samtidig

bruges til at deponere overskudsjorden fra Københavns byggerier, metroarbejde og Østlig Ringvej.

Her forventes det fra Københavns Kommunes side at opfylde behovet med at kunne komme af med

den overskydende jord de næste mange år ved at bruge overskudsjorden til at etablere Lynetteholm

(By- & Havn, u.å).

Etableringen af Lynetteholm er et såkaldt MEGA projekt, der involverer mange forskellige

interessenter, der hver har deres interesse i projektet. Ovenstående afsnit har kort beskrevet nogle af

de udfordringer som Københavns Kommune og Staten har argumenteret for, at Lynetteholmen skal

være med til at løse. Interesserne i projektet er mange, der siden projektets begyndelse har medført

kon�likter undervejs i processen. Denne case-rapport skal være med til at give et overblik over de

involverede interessenter, samt hvilke interesser, de har i projektet. Dette gøres ved at vise de

vigtigste forløb, der har været i planprocessen indtil videre, samt ved at kortlægge de vigtigste

interessenter i projektet. Indledningsvist vil case-rapportens ramme med casestudiet og

dokumentanalyse som metode blive beskrevet. Here�ter vil de vigtigste interessenter i projektet blive

introduceret, hvor deres interesse i projektet vil fremgå. E�terfølgende vil en tidslinje over

planlægningsforløbet blive fremstillet for at vise de vigtigste begivenheder, der har været indtil nu i

planlægningsprocessen. Hertil vil der tages udgangspunkt i fire selvvalgte problemstillinger, der skal

være med til at belyse de udfordringer som anlæggelsen af Lynetteholm står over for. De fire

problemstillinger er opdelt i fire niveauer og lyder:

1. De miljømæssige, demokratiske og økonomiske kon�liktpunkter i forbindelse med

anlæggelsen af Lynetteholmen set fra et internationalt, statsligt og kommunalt niveau.
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2. Hvordan Lynetteholmen kan være med til at cementere den regionale skævvridning på

Sjælland.

3. Lynetteholmens betydning for byudviklingen i København, hvor der tages udgangspunkt i

byomdannelsesprocessen på Refshaleøen.

4. Kritikken af det demokratiske underskud som projektet har medført, hvor mængden af

borgerinddragelse og den medfølgende debat vil diskuteres.

2. Metode

Denne case-rapport benytter sig af casestudiet som forskningsdesign til at undersøge anlæggelsen af

Lynetteholmen. Her vil forholdet mellem magt og rationalitet i udviklingsprojektet Lynetteholmen

undersøges med inspiration fra Flyvbjergs case-orienterede metode. Indeværende rummer derfor et

udsnit af Flyvbjergs metodiske trin i.e. “case kontekst”, “Case aktiviteter og adfærd”, beslutningsprocesser”,

“resultater” og “feedback” (Flyvbjerg, 1991:28-29). Casens kontekst er i indeværende forbundet med

“casens genese”, der ikke nyder et selvstændigt fokus i følgende. Konteksten er i indeværende de

nationale og lokale problemer, der forsøges løst med Lynetteholmen, samt de politiske

konstellationer og alliancer, der findes mellem Staten, Københavns Kommune, pensionsfonde og

rådgivningsfirmaer. Disse har tilsammen skabt forudsæt ignorere for både idéen om Lynetteholmen

samt realiseringen af samme. For at undersøge. Hertil registreres, hvilke aktører, der har gjort hvad

og hvornår, men modsat Flyvbjergs råd om “eventualisering” (Flyvbjerg, 1991:29), sættes handlingerne

løbende i kontekst af deres interesser for at danne et klart billede af aktørernes magt baserede

rationalitet i takt med, at casen udpensles. Beslutningsprocesserne undersøges ved at redegøre for,

hvem der har taget hvilke beslutninger, og hvordan. Resultaterne af beslutningerne anskues ved at

undersøge aktørernes interesser i.e., hvad får de ud af realiseringen af Lynetteholmen? “Kon�likter”

kan indeværende ses i sammenhængen med “feedback”, hvor der findes stor forskel i, hvordan

aktørerne bag Lynetteholmen og aktørerne, der kritiserer Lynetteholmen tolker data vedrørende

Lynetteholmen. Feedback er i indeværende ikke aktørernes feedback på indeværende

analyseresultater, men derimod parternes indbyrdes reaktioner på de forskellige tolkninger.

Lynetteholmen anskues i indeværende som både en kritisk- og en paradigmatisk case (Flyvbjerg,

2010:475). Den er kritisk fordi projektets størrelse og omfang er et sjældent syn i Danmark, og er
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således usædvanlig. På den anden siden er mega projekter ikke unormalt set i et globalt perspektiv,

hvorfor Lynetteholmen som case kan anskues som en videreførelse af megaprojekter som

byudviklingsparadigme.

Dokumentanalyse

Denne case-rapport benytter dokumentanalyse som metode til at indsamle empiri. De fire

problemstillinger, samt den bagvedliggende kortlægning af interessenter og aktører, bliver

undersøgt gennem en bred dokumentanalyse, hvor dokumenterne er udvalgt ud fra deres

kontekstuelle relevans. Disse inkluderer: Debatindlæg, kronikker og artikler, principa�talen for

Lynetteholmen, VVM rapporten, høringssvar, Interessentskabsmøde referater, kommuneplaner,

lokalplaner, årsrapporter og regnskaber By & Havn, samt interne notater mellem Københavns

Kommune og By & havn. Herudover har facebook-gruppen “STOP Lynetteholmen” været kilde til

kritikpunkter og dokumenter.

Duedahl og Jacobsen (2010) beskriver vigtigheden af at gå kildekritisk til værks i arbejdet med

dokumentanalyse, hvor dokumentet vurderes på baggrund dens kvalitet i forhold til

undersøgelsesfeltet. Hertil nævnes fire kriterier, som dokumentanalysen skal forholde sig til i forhold

til problemstillingen; autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og betydning (Duedahl &

Jacobsen: 55). Disse kriterier har alle ha�t ind�lydelse på den indsamlede empiri, hvor autenciteten,

troværdigheden, repræsentativiteten og betydningen af dokumentet er blevet overvejet ud fra denne

case-rapports fokus. F.eks. har vi i de respektive kommuneplaner og lokalplaner taget stilling til

afsenderen, da disse kan have en bagvedliggende interesse i udformningen af dokumentet. De

udvalgte dokumenter i case-rapporten indgår derfor alle som en del af dokumentanalysen, da de er

blevet vurderet ud fra ovenstående kriterier. De udvalgte dokumenter giver indsigt i de rationaler,

der er på spil, både mht. forsvaret og kritikken af Lynetteholmen. Hertil er rationalerne

sammenknyttet med spørgsmålet om magt, hvor følgende viser, at rationalerne ikke eksisterer i et

vakuum, men er påvirket af de magtpositioner og relationer, der danner rationalernes kontekst.

Dette vil uddybes yderligere gennem afsnit 3 og 5.
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3. Interessenter og aktører i projektet Lynetteholmen (Sigurd Sejer

Skov)

Følgende afsnit vil, med hjælp fra Per Henriksen1, kortlægge de økonomiske og institutionelle

interessenter bag Lynetteholmen. Kortlægningen af interessenter spørger ind til:

- Hvem er aktørerne?

- Hvad er forbindelsen til Lynetteholmen?

- og hvad er deres interesse?

Formålet er at redegøre for de (magt)positioner, der danner kilde til argumenterne for

Lynetteholmen. Afsnittet forsøger derfor både at forklare, hvad interessenterne gør, og hvorfor de

gør det. Kortlægningens pointer visualiseres delvist i tidslinjen, jf. afsnit 4, samt diskuteres i følgende

afsnit 5 om Lynetteholmens ‘tension points’.

3.1 O�fentlige interessenter mellem Politik, embedsværk og By- & Havn

Blandt de o�fentlige interessenter bag Lynetteholmen finder man øverst i det bypolitiske hierarki

Frank Jensen, tidligere overborgmester i København2 og Lars Weiss, nuværende overborgmester i

København samt næstformand i Metroselskabet I/S (metroselskabet, 2019).

Som eneste kandidat overtog Lars Weiss o�ficielt overborgmesterposten e�ter Frank Jensen d.

29.10.20, men fungerede hertil suppleant i perioden mellem d. 19-29.10.20 (Mauricio, 2020). Frank

Jensen er blandt de primære politiske aktører i transformation af lynetteholmen fra idé til

implementering. Ifølge en artikel fra “Danske Kommuner” var Frank jensen i dialog med daværende

statsminister Lars Løkke Rasmussen om de overordnede rammer for megaprojektet, uden

borgerrepræsentationens kendskab (Jørgensen & Petersen, 2018). På spekulativt plan kan det tænkes,

at der foruden de overordnede rammer for projektet, er lagt arbejde i dannelsen af en stærk politisk

2 Frank Jensen trådte tilbage som overborgmester i København d. 19.10.20 på grund af anklager om seksuelle
krænkelser  (Kokholm, 2020).

1 Per Henriksen har i et opslag på Facebook protestgruppen “STOP Lynetteholmen”
(https://www.facebook.com/groups/stoplynetteholm/permalink/2876844775916818/) kortlagt de individuelle og
organisatoriske interessenter involveret projektet
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alliance/netværk mellem statsministeriets og rådhusets politiske spydspidser. Der findes til

stadighed en stærk alliance mellem Socialdemokratiet og Venstre mht. Lynetteholmen.

Da projektet blev præsenteret for borgerrepræsentationen fik det da også en varm modtagelse. Ifølge

Berlingske Tidende blev projektet kaldt “forførende” hvor pro-argumenterne blev modtaget uden

nævneværdig udfordring, på nær enkelte betænkeligheder ved de store økonomiske usikkerheder

forbundet med Lynetteholmen og megaprojekter generelt. Dette var dog blot betænkeligheder og

borgerrepræsentationen stemte d. 22.11.2018 principa�talen igennem, umiddelbart på baggrund af

troen på, at projektet var selvfinansieret gennem det fremtidige salg af byggegrunde (Kraul, 2018;

Chor et. al., 2018; Duus, 2018).

Lars Weiss som nuværender overborgmester Københavns Kommune har ikke en anden holdning til

Lynetteholmen end Frank Jensen. Au contraire deler Lars Weiss visionen med Frank Jensen om

Lynetteholmen, og afviser i en artikel fra tv2 Lorry kategorisk enhver kritisk af dem demokratisk

proces (mere om dette i afsnit 5.1). Lars Weiss er således indtrådt i overborgmesterposten i direkte

forlængelse af af Frank Jensens politiske ståsted mht. Lynetteholmen (Bencke, 2021). Mere om dette i

afsnit 5.1.

Udover tidligere overborgmester Frank Jensen og nuværende Lars weiss i den politiske spydspids, er

departementschef for Transportministeriet Jacob Heinsen (Altinget, u.å.a) og selskabsdirektør

Michael Birk vigtige spillere i det statslige embedsværk. Jacob Heinsen er tidligere ansvarlig for

ørestaden og metroselskabet qua sin forhenværende stilling som afdelingschef i Finansministeriet

(Heinsens linkedin, u.å.). Michael Birch har været selskabs direktør i transportministeriet siden

2006, og indgår i koncernledelsen af danske statsejede selskaber heriblandt By- & Havn (Berlingske,

2006) og Metroselskabet I/S (metroselskabet, 2019).

Birch har tidligere været blandt hovedaktørerne i salget af statens andele i det tidligere Post

Danmark, Scandlines og Statens Bilinspektion (Berlingske, 2012), der alle har vist sig som tveæggede
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sværd, hvor de på kort sigt har bidraget til statens finanser, har det o�fentlige tabt penge på længere

sigt (Godsk, 2009; Martini & Sandøe, 2017; Elkjær, 2020).3

Birch har været tilbagevendende repræsentant for Transportministeriet ved

interessentskabsmøderne i udviklingsselskabet By- & Havn, og er således også medunderskriver på

beslutningen om igangsættelse af By- & Havns aktive engagement i Lynetteholmen på det ordinære

interessentskabsmøde d. 25.04.19 (By- & Havn, 2019:3-5). At Birch er en ven af de private

interessenter qua sin rolle i By- & Havn og dets imperativer, fremgår af en intern mail mellem

Heinsen og Birch. I korrespondancen vedrørende et notat om anlægsloven af Sydhavnsmetroen fra

2014, fremgår det at man er villig til at give køb på almene boliger for at sikre sig realisering af de

forventede indkomster fra byggeriet. Det omtales som et ømtåleligt emne, da udsigten til færre

almene boliger kunne bringe borgerrepræsentationens opbakning til ophør (Henriksen, 2020).

Som det kan læses jf. Indledningen om principa�talen samt følgende afsnit 5 om ‘tension points’ findes

de politiske interesser i at besvare en række bypolitiske problemstillinger i kbh. Navnlig klimasikring

og respons på boligmangel. Men herudover kan det spekulativt tænkes, at de politiske og

forvaltningsmæssige aktører har interesser i deres uformelle netværk til dansk erhvervsliv. I

principa�talens første afsnit nævnes hensynet til hovedstadens konkurrencedygtighed og rolle i

øresundsregionen, hvor Lynetteholmen øger Københavns økonomiske kapacitet; Flere mennesker,

�lere virksomheder og stærkere infrastruktur.

Aktørerne blandt politikere og embedsværk har såvidt derfor interesse i:

1. At benytte hovedstaden som vækstdynamo i samarbejde med erhvervslivet

2. At besvare hovedstadens politiske problemstillinger eks. Forøgelse af boligmassen samt

klimasikring

3. Bibeholde og/eller forstærke magtpositioner (styrkelse af individuel social, økonomisk og

symbolsk/politisk kapital).

3 Staten solgte i 2005 25 % af aktierne i Post Danmark (Finansministeriet, 2005:8) til Kapitalfonden CVC. I 2009
generhverver Staten 22 % i bytte for aktier i det belgiske postfirma “De Poste – La Poste” (Godsk, 2009), som
forberedelse til fusionen til Postnord. Dette medførte at den danske stat gik glip af provenu i milliardklassen,
pga. Nedgang for Postnord og opgang for De Poste - La Poste, som man kan formode at CVC vandt tilsvarende
på (Martini & Sandøe, 2017).
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Herudover er staten og specielt Københavns Kommune finansielt forbundet med By- & Havn.

Forbindelsen betyder, som følgende afsnit 3.2 og 5.1 viser, at politikerne er nødt til at sikre By- &

Havns økonomi, hvis ikke Københavns Kommune skal ende op som indehaver af gælden i By- &

Havn. Dertil er Lynetteholmen et redskab.

3.2 Udviklingsselskaber

By- & Havn

By- & Havn har førhen ha�t en ejerskabsfordeling på hhv. 55 % og 45 % til Københavns Kommune og

staten. Dette ejerskabsforhold ændrede sig i 2015 ved implementering af metroen til Ny Ellebjerg

(M4), der forbinder Sydhavnen til Nordhavnen, samt en havnetunnel til understøttelse af den

yderligere udvikling af Nordhavnen. Det nye ejerskabsforhold kom til at hedde 95 % til Københavns

Kommune og 5 % til staten (mere om dette i afsnit 5.1). Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer staten

og Københavns Kommune imellem blev således 2 til staten, og 4 til Københavns Kommune, for

beslutnigner af større karakter skal der dog være enighed i bestyrelsen (Københavns Kommune, 2015;

By- & Havn, 2021a). Beslutninger i By- & Havn har således et konsensuelt modus operandi.

By- & Havn står for udviklingen af Lynetteholmen, heri salget af byggeretter. I et notat fra By- &

havns forretningsstrategi 2016-2019 fremgår det, at salg af byggeretter er By- & Havns primære

indkomstgrundlag for finansieringen af metro gælden, hvor dri�tsindtægter primært kun dækker

renten på det belånte (By- & Havn, 2016a: 6; By- & Havn, 2016b: 1). Af samme notat kan det a�læses, at

By & Havns gæld midt 2015 var på 15 mia. Kr. samt en negativ egenkapital på 5 mia. Kr.

By- & Havn er på den ene side et udviklingsselskab og på den anden side et afviklingsselskab, hvis

raison d'être forsvinder med salget af de resterende byggegrunde fra Nordhavnen og Lynetteholmen i

2070 (Københavns Kommune, 2018a: 1). I et virksomhedsperspektiv står By- & Havn overfor

økonomiske udfordringer i form af en negativ soliditetsgrad, hvorfor By- & Havn har travlt med, at

afvikle arve-gælden fra metrobyggeriet. Af By- & Havns årsrapport (2020) over 2019, er der opgjort en

soliditetsgrad på -19 %, en stigning fra -26 % i 2015. Umiddelbart er By- & Havn en

overskudsforretning når forholdene er gunstige med en overskudsgrad på 72 % og en a�kastgrad på 5

% (s. 7). Den økonomiske udfordring er, at den lave soliditetsgrad gør By- og Havn lettere påvirkelig

af uventede tab. Men By & Havn er ikke en almindelig virksomhed, men derimod o�fentligt ejet,
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hvorfor By- & Havn er likviditetssikret gennem muligheden for statslån jf. lov om Metroselskabet

I/S, Arealudviklingsselskabet I/S samt trepartsa�talen mellem Nationalbanken, Finansministeriet og

Transportministeriet (By- & Havn, 2018:20). Dvs. at staten/det o�fentlige absorberer By- & Havns

økonomiske risici og dermed også risici forbundet med Lynetteholmen.

I en kritisk artikel af Hansen og Henriksen (2017) fremgår det, at By- og Havns regnskaber er

oppustede med stor risiko for økonomiske problemer skulle renten stige eller boligpriserne falde.

Renten har ligget lavt i usædvanlig lang tid, men det skulle være endnu mere usædvanligt hvis det

fortsatte sådan forevigt. Ifølge artiklen vil By og Havns gæld stige til 24 mia. Kr. og egenkapitalen

falde til -2 mia kr. I 2050 ved en 10 årig rentestigning på 1.5 %. By- & Havn har således brug for

Lynetteholmen til at sikre selskabets fremtidige økonomi, der på nuværende tidspunkt er sårbar

overfor ugunstige forhold for salg af byggeretter og potentiel rentestigning.

Af noteværdige individuelle aktører i By- & havn kan følgende nævnes:

- Adm. direktør Anne Skovbro (By- & Havn, 2020a:11) tidligere filantropidirektør i Realdania.

- Bestyrelsesformand Pia Gjellerup, også formand for København havns pensionskasse (By- &

Havn, 2020a:10).

- Bestyrelsesmedlem Jonas Bjørn Jensen (S), der er medlem af Borgerrepræsentationen i

Københavns Kommune, (By- & Havn, 2020a:10) og politisk ordfører på Rådhuset (Jensens

Linkedin, u.å.a)

- Bestyrelsesformand Pia Gjellerup (S) (By- & Havn, 2020a:10).

- Bestyrelsesmedlem Marianne Sørensen, CFO i Rambøll Group (By- & Havn, 2020a:10).

Der findes i By- & Havns bestyrelse en stærk repræsentation af socialdemokrater. Herudover

Marianne Sørensen der er ‘Chief Financial o�ficer’ for Rambøll group, der har stået for at lave

miljøkoksekvensrapporten til Lynetteholmen. Kontroverserne vedrørende rapporten anskues

nærmere i afsnit 5.1. Bestyrelsen i By- & Havn har en interesse i at sikre selskabets økonomi gennem

Lynetteholmen.

Metroselskabet I/S
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Metroselskabet udsprang fra ørestadsselskabet, der blev delt i to i 2007, hvor den anden del blev til

ovenstående By- & Havn. By & Havn overtog ørestadsselskabet gæld og resterende grunde (Hansen &

Henriksen, 2017), og metroselskabet kom til at stå for den fortsatte dri�t af metroen. Selskabet ejes 50

% af Københavns Kommune, 41.7 af staten og 8,3 af frederiksberg kommune (Metroselskabet, u.å).

I metroselskabet sidder blandt andre:

Bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen (V) er tidligere beskæ�tigelsesminister og �hv. adm.

direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og i DJØF, samt tidl. næstformand i PFA Pension’s bestyrelse

og medlem af ATP’s bestyrelse (Beskæ�tigelsesministeriet, u.å.). Det er værd at at bemærke at PFA (og

Pensiondanmark) er partnere med By- og Havn i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

på Amager Fælled (By- & Havn, 2020a). Hertil er der næstformanden Lars Weiss, der som tidligere

nævnt også er nuværende overborgmester, og en del af Lynetteholmens politiske forsvarer.

Metroselskabets forbindelse til Lynetteholmen består af, at undersøgelsen af muligheder for

metrolinje og betjening finansieres af metroselskabet, hertil vil den nye linje være drevet af

metroselskabet på samme måde som de allerede eksisterende linjer (Københavns Kommune &

Regeringen, 2018:5). Der kan derfor med en ny linje til Lynetteholmen findes nye indtægtsmuligheder

i øget passagerantal, hvor selve finansiering af linjen findes hos de involverede udviklingsselskaber.

Lynetteholmen I/S

Lynetteholmen I/S er det Kommende datterselskab til By- & havn (By- & Havn, 2020a:8).

Af principa�talen (Københavns Kommune & Regeringen, 2018:2). kan man læse:

“Der oprettes et nyt selskab, Lynetteholmen I/S, til at forestå anlæg af Lynetteholmen. Selskabet er ved

sti�telsen ejet af By & Havn I/S med ca. 53 procent (10/19) og af staten med ca. 47 procent (9/19), således at

selskabet samlet er ligeligt ejet af Københavns Kommune og staten”. Det skrives endvidere, at staten ikke er

repræsenteres direkte men derimod via By- & Havn (Københavns Kommune & Regeringen, 2018:2).

Lynetteholmen spiller en vital rolle i By- & Havns langtidssigtede økonomi. Hvor By og Havn i dag

råder over areal til udvikling af ca. 3 mio. etagemeter (heraf er ca. 900 mio. Indarbejdet i lokalplaner)

(By- & Havn, 2020a:32), kan Lynetteholmen forøge By- & Havns portfolio betragteligt med ca. 2,5-3

mio. yderligere etagemeter (Københavns Kommune & Regeringen, 2018.:3).
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I et notat fra By- & havn til Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune fra 2016, skrives det at

den yderligere økonomiske belastning fra Nordhavnstunnelen og Sydhavnsmetroen sætter By- &

Havns økonomi over styr såfremt, at de værdifulde arealer ved Amagerfælledkvarter ikke kan

realiseres. E�ter folkelig modstand mod byggeriet, var den eneste mulighed ifølge By- & Havn at

´Kommunen enten måtte fortsætte planen, eller selv købe grunden af By- & Havn (By- & Havn,

2016b:1;3-4). Planen om at bygge på Amager fælled blev vedtaget i 1995, men blev e�ter modstand

delvist opgivet i 20174. I april 2018 tilendebragte Københavns Kommune en undersøgelse af andre

muligheder for at udvikle tilsvarende i kapacitet til det ‘tabte’ land på Amager Fælled. Heri fremgår

“opfyld af vandarealer” som en mulighed, på trods af at det noteres som en dyr og usikker løsning

med en alt for lang tidshorisont (Københavns Kommune, 2018b:66-67). At Københavns Kommune var

hurtige til at finde alternativer til det omstridte Amager Fælled kvarter har uden tvivl medvirket til de

overvejende positive fremtidsudsigter udtrykt hos By- & Havns interessentskabsmøder (2019; 2020).

Det påfaldende er, at selvom jordfyld af vandområder i Københavns Kommunes rapport om

alternativer ikke anskues som et godt alternativ, er det netop strategien for Lynetteholmen. Man skal

have in mente, at rammen for Københavns Kommunes vurdering (2018) havde et kortsigtet hensyn.

At Lynetteholmen på lang sigt ser ud til, at blive en realitet, samt at By- & Havn er en del af den

proces, taler for at kalde By- & Havn et ‘permanent afviklingsselskab’. Dette diskuteres yderligere i

afsnit 5.1.

Der skal herudover dannes et samarbejde mellem By- & Havn, Lynetteholmen IS og

ejendomsselskabet Refshaleøens ejendomsselskab. Mere om dette følger i afsnit 3.3.

Hertil oprettes Lynetteholme P/S, der bl.a skal bistå finansiering af Nordhavnstunnelen, hvis man

vælger den lange version af tunnellen (By- & Havn, 2020:9).

Refshaleøens ejendomsselskab bliver til et udviklingsselskab

4 I 2021 blev bebyggelse på Amager fælled alligevel vedtaget, med byggeri omtrent 500 m fra det areal dere
skulle være blevet til Amager fælled kvarter. Det nye byggeri hedder Vejlandskvarteret, og skal sammen med 920
boliger i Sydhavnen indbring 1.6 mia til By- & Havn (Winther & Randeris, 2021). Vejladskvarteret indgår ligeså i
Københavns Kommunes undersøgelse (2018) om alternativer til det kontroversielle Amager Fælled kvarter (s.
14).
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Refshaleøens Ejendomsselskab er ejet af pensionsselskaberne Sampension, PKA, PFA, Pensam samt

Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen ski�ter selskabet

struktur til udviklingsselskab (Byens ejendom u.å). Selskabets re-organisering vidner om, at man er

af den opfattelse, at Lynetteholmens realisering er sikker. At selskabet har store økonomiske

interesser på spil ifm. anlæggelsen af Lynetteholmen er uden tvivl. Carsten Gröhn, chef for

privatkapital og ejendomme hos Pensam kalder Lynetteholmen en “Lækkerbisken i milliardklassen”

(Chor, J. Et. al. 2018).

Konkret betyder Lynetteholmen en relokering af renseanlægget Lynetten fra den nordlige del af

Refshaleøen (Københavns Kommune & Regeringen,2018:5) til Avedøre, hvilket vil “�erne en væsentlig

udfordring for udviklingen af selskabet arealer på Refshaleøen” (Refshaleøens ejendomsselskab, 2019:10).

Dette er et forslag stillet af hvidovre- og københavns kommune. BIOFOS koncernen (DK’s største

rensefælleskab (Hofor, u.å.), som pt. udarbejder en analyse af forslaget, har også et stake heri. De er

bekymrede for, om renseanlægget Lynetten kan leve op til de kommende miljøkrav for området.

BIOFOS løber tør for plads til at dække kapacitetsbehovet for kbh. I 2045, derfor findes et langsigtet

strategisk perspektiv i at �lytte anlægget. Skal det ske, skal arealerne på Refshaleøen opkøbes,

formentlig ag Lynetteholmen I/S (Københavns Kommune, 2019:1).

Af Refshaleøens ejendomsselskab årsrapport (Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, 2019:7) fremgår

det, at man forventer at relokeringen af Renseanlægget Lynetten bliver realitet. Som set nedenfor er

der tale om et ikke uvæsentligt areal på ca. 48 hektar (det gule).
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Figur 1:  Lynetteholmen, Lynetten og Refshaleøen (Københavns Kommune & Regeringen, 2018:2)5

Refshaleøens ejendomsselskab/udviklingsselskab, har således en betydelig interesse i at anlægget

�ernes, og at arealer opkøbes af Lynetteholmen I/S. Siden opkøbet er en forudsat Lynetteholmen, har

Refshaleøens ejendomsselskab/udviklingsselskab en direkte interesse i realiseringen af

Lynetteholmen.

Refshaleøens ejendomsselskab/udviklingsselskab har ligeledes en stor interesse realiseringen af den

nye infrastruktur, specielt metroen, der alt a�hængig af den konkrete implementering kan forårsage

store lø�t i selskabets ejendomsværdier. Det forventes derfor også at Refshaleøens Ejendomsselskab

på den baggrund bidrager til finansiering af den nye metrolinje. Alt andet lige er realisering af en

metrolinje til refshaleøen a�hængig af Lynetteholmen (Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, 2019:7). I

samtlige tre forslag til linjeføring til Lynetteholmen indgår en metrostation på Refshaleøen, hvor

salget af byggeretter på Lynetteholmen udgør en primær del af finansieringsstrategien for

realiseringne af en ny metrolinje. PFA og Refshaleøens ejendomsselskab/udviklingsselskab er ligeså

interesseret i at Nordhavnstunnelen bliver finansieret så hurtigt som muligt, siden Københavns

Kommune vil have infrastrukturen på plads inden der byudvikles ved Refshaleøen (Chor, J. Et. al.,

2018).

5 Obs. Det grønne areal Lynetteholmen har siden ændret form og størrelse, se forside for nuværende)
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Hertil har Refshaleøens ejendomsselskab fået et tidligere realisering af deres byggegrunde i sigte,

siden Refshaleøens arealer som perspektivområde i planlægningen fremrykkes (Byens ejendom u.å)

Det har betydning når tiden på langtidsinvesteringer kan a�kortes, da udbyttet hurtigere kan

udbetales eller reinvesteres mhp. yderligere kapitaludbytte. Mere om dette følger i afsnit 5.3.

3.3 Pensionskasser og private rådgivningsselskaber

Der findes et overlap blandt de individuelle aktører og de forskellige organisationer de er tilknyttet

til, der danner projektets fortalere heriblandt: Pensionskasserne samt de private

rådgivningsselskaber Cowi og Rambøll Group, By & Havn, Metroselskabet mf. følgende giver et lille

udsnit af de uformelle netværk der er på spil i mega-projektet:

Blandt netværket mellem pensionskasserne og By- & Havns ‘joint ventures’ (Partnerskaber), findes

PensionDanmark, AP Pension, PFA som faste partnere (By- & Havn, 2020a: 9).

Eks. har Adm. direktør for PensionDanmark Torben Möger Pedersen tidligere oprettet et

projektselskab sammen med By & Havn med det formål at bebygge Amager Fælled (By- & Havn,

2020a:9).

Pensionsselskaberne har interesse i sikkert a�kast på deres investeringer. Dette a�kast er i princippet

sikret qua det o�fentliges involvering i projektet, siden Københavns Kommune og staten absorberer

store mængder af de risici og potentielle underskud ifm. anlægget af Lynetteholmen. Dette via de

statsgaranterede lån der sikrer udviklingsselskabet By- & Havn, der som tidligere nævnt står for

Lynetteholmen sammen med staten. Dvs. at pensionsselskaberne kan hoppe med på vognen, og føle

sig relativt sikre på økonomisk gevinst fra de høje ejendomsværdier og den potentielle yderligere

stigning af samme.

Hertil står COWI for den tekniske rådgivning, og Rambøll Group for VVM rapporten. Jf. afsnit 3.1 om

By- & Havn er Rambøll Group repræsenteret i By- & Havn via Marianne Sørensen. COWI’s adm.

direktør Lars-Peter Søby er medlem af Dansk Industris forretningsudvalg (COWI, u.å). I COWI

sidder også �or Möger Pedersen, der er søn til Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark. �or

Möger Pedersen er chef for Økonomi og Management (Altinget, u.å.b), og tidligere afdelingschef i

Socialdemokratiets Politiske Afdeling på Christiansborg.
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�or Möger Pedersen er gi�t med Nanna Westerby Jensen (Socialistisk Folkeparti, u.å.), der er

Sekretariatschef i Overborgmesterens sekretariat og tidligere Folketingsmedlem for SF (2007-2011)

(Jensens Linkedin, u.å).

Hertil er Jørn Neergaard Larsen, der jf. Afsnit 3.2 er bestyrelsesformand i Metroselskabet tilknyttet

lobbygruppen Dansk Industri, som forhænværende adm. Direktør, hvor eks. Dansk Byggeri der er

subsumeret Dansk Industri har økonomiske interesser i anlægget af Lynetteholmen.

3.4 Afrunding

I overlappet mellem aktørerne i o�fentlig tjeneste og By- & Havns imperativer, ses et sammenfald af

markedsorienterede interesser. Det værende sig en form for “ejendomsmodsætningsforhold” (Campbell,

2016:216), hvor o�fentlige og private interesser essentielt set er modsatte, men i praksis er de

a�hængige af hinanden. Generelt set er Planlægningen i Københavns Kommune derfor nødt til at

planlægge med øje for skabelse og opretholdelse af høje ejendomsværdier, da disse udgør By- &

Havns primære indkomstgrundlag (Næss-Schmidt, Henriksen, Juhl, Morden, 2019:18).

Forholdet mellem o�fentlig- og privat kapital og tilhørende interesser strømlines gennem By- &

Havn, som den primære o�fentlige-intitutionelle aktør i hovedstadens byudvikling. Selskabet er

tvunget til at handle inden for snævre kapital interesser qua sin virksomhedsform og den nedarvede

Metro-gæld.

De individuelle aktører vidner om uformelle netværk mellem de kapital holdige pensionsselskaber

eks. Pension Danmark og PFA, konsulentfirmaer her Cowi og Rambøll group, og politikere. Man kan

konkluderer at mange af de involverede aktører (individer og organisationer) har deres egne

interesser i realiseringen af Lynetteholmen, der udmøntes til en fælles front i forsvaret for projektet.

Skulle man forsøge at tænke udover de enkeltes økonomiske interesser, kan man vende perspektivet

mod Jørgensen (2016) mhp. En makro fortolkning af begivenhederne. Hvorfor er man villig til at

bygge en helt ny ø i København, hvis fremtidige e�terspørgsel ikke er sikker der potentielt kan

forgælde Københavns Kommune langt ud i fremtiden? jf. Afsnit 5.1. Forklaring er med Jørgensens og

D. Harveys ord et spørgsmål om:

“ (...) udtørrede investeringsmuligheder for en kapital, der vokser eksponentielt – som renters rente – og

nu har nået et punkt på kurven, hvor den bliver virkelig stejl. Byernes udvikling er koblet til kapitalens
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overakkumulation: “... kapitalismen producerer hele tiden merværdi, som urbaniseringen har brug for”. Og

“Kapitalismen har brug for urbanisering til at absorbere den merværdi, den hele tiden producerer. På den måde

opstår en indre sammenhæng mellem udviklingen af kapitalismen og urbaniseringen...”.”. “(...) Harvey kalder i

denne sammenhæng byudvikling for “et rumligt midlertidigt fix”, som giver kapital mulighed for store

investeringer via kreditter, der kan ‘skabe’ fiktive værdier. Denne udvikling kan kun opretholdes af “en

kontinuerlig ekspansion af strømme af fiktiv kapital (...) ” (Jørgensen, 2016, 24).

Den samlede makroøkonomiske interesse i Lynetteholmen er, at den akkumulerede overskudskapital

i København skal forrentes. Mega-projektet Lynetteholmen kan absorbere store mængder kapital i

form af o�fentlige og private investeringer. Den fortsatte byudviklingsmani med Lynetteholmen som

“et rumligt fix” er således ikke blot et spørgsmål om at sænke Københavns boligpriser, men et

spørgsmål om at afsætte overskudskapital på den pt. profitable københavnske bygge- og

boligmarked. Finanser spiller således et gennemgående tema for interessenterne på individuelt,

organisatorisk og strukturelt plan.

4. Tidslinje

Nedenstående figur 2 viser en tidslinje over de vigtigste forløb, der har været indtil nu i

planlægningsprocessen. Hertil viser den de relevante begivenheder og aktører, der har ha�t

nævneværdig betydning for forløbet. Dette er gjort for at give et overblik over litteratursøgningen fra

dokumentanalysen, samt opsummerer begivenhederne i forudgående afsnit 3.
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Figur 2:  Tidslinje over begivenheder og aktører
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5. Lynetteholmens tension points

Følgende afsnit vil gå i dybden med de fire selvvalgte problemstillinger som indgår i case-rapporten.

Problemstillingerne er valgt på baggrund af deres relation til casen, samt på baggrund af de

interessekon�likter som kortlægningen af interessenter og aktører udforskede (jf. afsnit 3). Tension

points kan i�l. Flyvbjerg, Landman & Schram (2016) beskrives som “'(...) power relations that are

particularly susceptible to problematization and thus change, because they are fraught with dubious practices,

contestable knowledge and potential con�lict'” (s. 3). Ud fra denne forståelse vil følgende underafsnit

udforske disse relationer og den potentielle kon�likt, der er opstået undervejs i

planlægningsprocessen af Lynetteholmen.

De fire problemstillinger er inddelt i fire niveauer:

5.1 Mellem internationalt, statsligt og kommunalt niveau (Sigurd Sejer Skov)

5.2 Den regionale skævvridning (Gunnar Eythorsson)

5.3 Lynetteholmens betydning for byudviklingen i København (Erwin Nordquist)

5.4 Demokratisk underskud og borgerinddragelse (Anna Katrine Klint Jensen)

5.1 Mellem internationalt, statsligt og kommunalt niveau (Sigurd Sejer Skov)

Følgende vil med udgangspunkt i forbindelserne mellem internationalt, statsligt og kommunalt

niveau anskue de miljømæssige, økonomiske og demokratiske kon�liktpunkter ifm. anlæg af

Lynetteholmen. Følgende diskuteres VVM og Salamimetoden set i et Internationalt og statsligt

perspektiv, hertil Jorddeponi som en af de primære genstande for debat. Den statslige (ikke)rolle ifm.

håndtering af miljøkonsekvenser og målsætningen om 70% CO2 reduktion. Herover kommer

afsnittet ind på Lynetteholms-strategiens paradokser mht. at dække Københavns boligmangel, og

hertil anlægget store økonomiske usikkerhed. Afsnittet viser om magt og rationalitet, at rationalerne

tager form e�ter hvilken interesse aktørerne har i Lynetteholmen.

Salami metoden og VVM

Jf. afsnit 3 vedrørende o�fentlige interessenter, politikere og embedsværket samt principa�talen er de

primære argumenter for Lynetteholmen sikringen af areal til fremtidig vækst af bygningsmasse i
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Københavns Kommune, klimasikre københavn imod vandstandsstigning/storm�lod, løse behovet for

øget infrastruktur samt muligheden for at afsætte overskudsjord fra andet byggeri navnlig i

københavn og omegn. Bagvedliggende er der store økonomiske interesser på spil såsom By- & havn

modellens behov for salg af �lere byggegrunde og benyttelsen af hovedstaden som vækstdynamo.

Problemet der har vakt stor o�fentlig debat, er de potentielle miljømæssige konsekvenser af så stort et

byggeprojekt i Øresund, samt den usikre økonomi i projektets selvfinansiering. Projektets størrelse

betyder, at staten er direkte involverede økonomisk og demokratisk eks. mht. vedtagelsen af en

anlægslov i løbet af 2021, der giver By- & Havn mulighed for at påbegynde anlæg af projektet. Ved

anlæg af den type og størrelse er en “vurdering af virkning på miljøet” kaldet VVM eller

miljøkonsekvensrapport et obligatorisk krav jf. Planloven (Madsen & Johansen, 2009:5; Planinfo,

2020; Miljøvurderingsloven, 2020:§ 2). Selvom et projekt er miljøskadeligt, er det dog ikke

nødvendigvis til hinder for politisk beslutning om, at gennemføre det alligevel (Post, 2018:146-147).

Miljøvurderingen af “Anlæg omfatter både selve anlægget, anlægsarbejdet og dri�ten” (Madsen & Johansen,

2009:12), dvs. at miljøkonsekvensrapporten ikke kan nøjes med at vurdere konsekvenserne af

anlægget af selve øen, men også bebyggelsen og dri�ten af Lynetteholmen. På det grundlag har By- &

Havn fået kritik for at benytte ‘salami metoden’, hvor projektets egentlige omfang opdeles i ‘skiver’

således at hver enkelt skive er mere ‘spiselig’ end de samlede kumulative miljø- og økonomiske

konsekvenser (Herto�t, 2021). VVM rapporten der er udarbejdet af Rambøll, er kritikken netop, at der

findes en vurdering af selve anlægget af den kunstige halvø, men ikke Havnetunnellen Østlig Ringvej

eller det forstående nye metrobyggeri (Rambøll, 2020:36). Ifølge Danmarks Naturfredningsforening

kan man ikke lave disse e�terfølgende, fordi man ved det første spadestik når et”point of no return”.

Ifølge Danmarks naturfredningsforening er infrastrukturelle udvidelser forudsætningen for, at

Lynetteholmen kan blive en succes som samlet projekt. Det betyder, at vedtages selve anlægget

vedtages Østlig Ringvej og en ny metrolinje ligeså indirekte (Ankerstjerne & Horneman, 2020). Dette

har skabt spændinger mellem Danmark og Sverige med baggrund i den grænseoverskridende

miljøpåvirkning af anlægget, hvor beskyttelsen af Øresunds havmiljø er et fælles anliggende. Ifølge

EU direktivet om miljøpåvirkning skal miljøvurdering være helhedsorienteret og tage forbehold for

grænseoverskridende miljøpåvirkning (Europa-Parlamentet & Rådet, 2001: stk 7;14). Herudover

findes Espoo konventionen, der i dette tilfælde giver Sverige ret til høring ifm. Projektet, der eks.

Kan påvirke havstrømmen i Øresund (Rambøll, 2020:649;651). I den svenske Espoo høringssvar
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kritiseres manglen på en samlet vurdering ligeledes. Hertil er man bekymrede for påvirkning af

havmiljøet fra forurenede sedimenter samt forandringer i vandgennemstrømningen mellem

Danmarks og Sveriges grænse, heri også konsekvenserne af en ny ø til renseanlægget Lynetten

(Espoo høringssvar, 2021:2-3). Miljøkonsekvensrapporten vurderer at vandgennemstørmmen i

Øresund ændres med ¼ % (Rambøll, 2020:18), hvilket er bekymrende ifølge Skåne Len. Påvirkningen

af havmiljøet og gennemstrømmet kan gøre Øresund mere iltfattigt, og de forurenende sedimenter

kan skade ålegræsset, der er ynglehabitat for mange forskellige fisk i Øresund (Licitation, 2021a).

Jordeponi - Mellem økonomi, miljø og pragmatisme

En stor del af de mellemstatslige kontroverser ifm. Lynetteholmen findes således i miljøpåvirkningen

fra jorddeponi, der vil ligge i omegnen af 80 mio tons jord. Der findes derfor en direkte modsætning

mellem Skånes interesser og Jorddeponi i Øresund som et ekspliciteret løsning af Københavns

overskudsjord fra byggeri. De 80 mio tons vil udover andet byggeri have oprindelse i udgravningen til

metrolinjen og Østlig Ringvej (Christiansborg, 2020). Ifølge Transportminister B. Engelbrecht er

Lynetteholmen den bedste løsning på varetagelsen af overskudsjord, men hvorfor det?

Jorddeponien er direkte medvirkende til, at gøre Lynetteholmen ‘selvfinansieret’ I By- & Havn

modellen, hvor deponi alene kan finansiere spunsen (Transport- & Boligministeriet & Københavns

Kommune, 2020:1). Af By og Havns årsrapport 2019 fremgår jorddeponiens økonomiske betydning:

“I 2019 er nettoomsætningen på 539 mio. Kr., hvilket er en stigning på 54 mio. kr., svarende til 10 pct. Stigningen

skyldes primært en stigning i jord modtaget i Nordhavn samt en fremgang i havnedri�ten.“

(By- & Havn, 2020:15).

Og

“Nettoomsætningen forventes at falde med ca. 7 pct. i 2020. Nedgangen skyldes en nedgang i jordmodtagelsen i

Nordhavn som følge af begrænset kapacitet. For de øvrige områder ventes en stigning i omsætningen.“

(By- & Havn, 2020:17).

Men jorden er ikke udelukkende et økonomisk spørgsmål men også et styringsmæssigt spørgsmål.

Jorddeponi på Lynetteholmen har stor ind�lydelse på markedet for Jorddeponi. Sættes prisen for

deponiet lavt øger det “jordturisme”, hvor der deponeres overskudsjord (blandet fyld som er lettere
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forurenende) fra �erntliggende byggepladser. Det kunne medfører større udledning af

lastbilsudstødning samt ekstra slid og belastning af vejnettet. Omvendt, sættes prisen på jorddeponi

højt, øger det landmændenes incitament til at modtage overskudsjord, hvilket kan medføre

markante forandringer i landskabet i landzoner. Dette kan eksempelvis være “tab af vådområder,

biotoper, landskabsværdier, samt indebære risiko for miljø og grundvand” (Gregersen, u.å.).

Jorddeponien viser et spændingspunkt mellem landegrænser, men også internt i dansk planlægning,

hvor Lynetteholmen er et redskab til at styre overskudsjorden, heri udvælgelsen af hvilke arealer der

må påvirkes miljømæssigt af jorddepoter.

Man kan derfor undre sig over, at man ikke har hørt noget fra miljøminister Lea Wermelin ifm.

Lynetteholmen, siden miljøministeriet varetager Miljøbeskyttelsesloven, hvis § 6 bestemmer at

o�fentlige anlæg skal e�terleve lovens formåls § 1: “Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af

dyre- og plantelivet.” (Miljøbeskyttelsesloven, 2017). En del af forklaringen herpå kan delvist findes i, at

de �leste bestemmelser i loven er mulighedsgivende for miljøministeren i.e ministeren “kan(…)” som

set i § 2a og § 7, hvorfor der ikke er tale om en lov der skal udøves men en lovhjemmel som kan udøves.

Implikationen er, at der fra Socialdemokratiets side findes en samlet front for Lynetteholmen,

hvorfor miljøministeriet ikke har en interesse i at udfordre den potentielle miljøbelastning fra

projektet.

Den brede kritik af Lynetteholmens miljøpåvirkning har e�terfølgende fået By- & Havn til at

igangsætte en supplerende miljøvurderingsrapport til høring. Konklusion er dog den samme som

tidligere: “Den nye rapport bekræ�ter igen, at Lynetteholms projektet kan gennemføres uden væsentlige

miljøpåvirkninger for vandmiljøet.” (By- & Havn, 2021b). Den nye rapport som ligeledes udarbejdet af

Rambøll, inkluderer kumulative e�fekter men kun til en hvis grad, siden VVM for metroen og Østlig

Ringvej til stadighed udarbejdes separat. Den nye vvm redegørelse og høring har således ikke lagt en

dæmper på kritikken, der vokser. Spørgsmålet om forandirngerne i søterritoriets saltkoncentration

får eks. Havforsker og oceanograf M. Nielsen til at bekymre sig om torskens kår, hvis yngel er

a�hængig af vandets ilt- og økosystem i sin nuværende form (Munch, 2021).

Herudover forekommer et andet statsligt spændingsfelt ifm. Med jordtransport til anlægget. De 80

mio. tons jord skal primært transporteres med lastbil, vil ifølge Rambølls (2020)

miljøkonsekvensrapport betyde direkte og indirekte emissioner på 350.000 tons CO2 (s. 20).
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Samtidig foreligger regerings mål om 70 % reduktion i CO2 i 2050 (Rambøll, 2020:130), hvilket

kolliderer med de store udledninger af drivhusgasser som både anlægget af Lynetteholmen samt de

tilhørende bi-projekter (metro, Østlig Ringvej, Flytning af Renseanlægget Lynetten) vil betyde.

Det Mærsk-ejede slæbebådsfirma Svitzer, jordhåndteringsfirmaet Norrecco og energiselskabet

Vattenfall har i deres høringssvar foreslået, at de kunne stå for, at transportere halvdelen af jorden

med pramme fra Avedøre Holme. Det kunne ifølge de tre firmaer reducere det årlige CO2 udslip fra

jordtransport med 290-400 tons, og spare københavn for en del af den øgede belastning af vejnettet.

Dertil skal bruges splittepramme, der dumper jorden direkte i vandet fra skibets bund. Dette er

ulovligt jf Østersøskonventionen, hvorfor By- & Havn har kontaktet Miljøministeriet “ (...) så deres

jurister kan vurdere, om man på nogen måde kan finde et smuthul i Østersøkonventionen”. (Licitation, 2021b).

Ifølge Rambøll er der ingen holdbare alternativer til deponi af jorden (Rambøll, 2020:14), og By- &

Havn istemmer i et indlæg til Byrummonitor (Hansen, 2021); Ifølge By- & Havn er der først og

fremmest ikke tale om en salami metode, men derimod standard procedure, hvor det er normalt at

sammenhængende projekter har separate miljøvurderinger. Herudover påpeger By- & havn at både

jorddeponi og klimaa�tryk af uundgåeligt, Hvor overskudsjorden fra byggeri vil forekomme

ua�hængigt af anlægget af Lynetteholmen, og uden Lynetteholmen skal jorden blot transporteres en

længere distance til depoter der snart er fyldte.

Demokrati mellem stat og kommune

Den he�tige debat om Lynetteholmen og de miljømæssige konsekvenser vidner om, at den

demokratiske proces har et underskud, hvor der er en stor klø�t mellem forsvaret for projektet og

projektets kritikerne. Spændingsfeltet mellem Kommunen og kommunens borgere påvirkes

indirekte af statslige aktører og interesser, hvor der jf. afsnit 3 findes overlap i politiske alliancer,

mellem politikere, diverse bestyrelsesmedlemmer de rådgivende selskaber og kapital- og

pensionsfondene. Lynetteholmen som både et statsligt og kommunalt projekt, presser derfor den

demokratiske proces i Københavns Kommune. I en artikel fra TV2 Lorry (Bencke, 2021) diskuteres

det, hvorvidt man bør udskyde beslutningen om Lynetteholmen til e�ter det kommende

kommunalvalg i 2021, således at de Københavnske borgere kan tage stilling til Lynetteholmen under

valget. Lars Weiss fastholder dog at alle demokratiske processer er overholdt, på trods af, at borgerne

ikke har kunne tage stilling til projektet i en valg-kontekst. Interessant nok fortæller Bent Flyvbjerg
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en anekdote om god demokratisk skik ifm. Bypolitik i et interview givet til J. Pagh & M.

Freudendahl-Pedersen (2014): Ken Livingstone, forhenværende borgmester i London, gennemførte

på baggrund af sit mandat en upopulær betalingsring. Livingstones argument var, at han havde

udvist transparens om sine planer inden valget, og nu måtte man finde sig, at han gjorde som han

havde lovet. Bent Flyvbjergs pointe er, at den gode bypolitik er den transparente og konsistente. At

gemme sig bag uærlige rapporter eller bureaukrati, er udemokratisk, og ifølge Flyvbjerg netop det vi

tidligere har set ifm. Københavns metrobyggeri. Lars Weiss’ strategi er således ikke ny i konteksten af

Københavns bypolitik.

Boliger, gæld og Københavns økonomi

Som tidligere nævnt jf. afsnit 3.2 kan By- & Havn modellen blive til et permanent afviklingsselskab.

Med det menes, at såfremt By- & Havn ikke kan betale gælden, der endda kan risikerer at stige ved

udslag i eks. renten eller boligpriser jf. afsnit 3.1 (pt. 1), er der behov for at finde �lere byggegrunde at

sælge ud af. Mega projekter såsom Lynetteholmen har en tendens til at blive langt dyrere end det

først antaget jf. afsnit 1. Hvor de første økonomiske omkostninger i 2018 hed 20 mia. kr. For anlægget,

kommer det samlede projekt til at koste mere end 80 mia. kr. (Building Supply, 2020). Det kan derfor

ende med at Lynetteholmen ikke bliver et selvfinansieret projekt, der ellers fremgår som et

tungtvejende argument i principa�talen for Lynnetteholmen, men i stedet startskuddet på endnu en

gældsbelastning af By- & Havn og dermed Københavns kommune. Som seneste indskud i debatten,

har regeringen udgivet udkastet til infrastruktur investeringer de kommende 15 år, og det hedder sig

at Socialdemokratiet i kbh. Havde håbet på en økonomisk håndsrækning ifm anlægget af

infrastruktur til Lynetteholmen, men det er ikke tilfældet. I Stedet regner man med at boligpriserne i

København kan dække omkostningerne (Beim, 2021). Det paradoksale er, at i takt med at

ejendomspriserne stiger, falder bolige�terspørgslen, af den simple grund at ‘almindelige mennesker’

ikke har råd (Jørgensen, 2016:22). Dvs. at fremskrivningerne i den demografiske udvikling i købehavn

som er blandt hovedargumenterne for Lynetteholmen, formentlig ikke vil holde vand, siden den

almindelige familie i Københavns Kommune, pt. udgør netto-ud�lytning pga. ejendomsprisernes

gentrificerede e�fekt (Henriksen, 2020). Hertil findes der argumenter for, at bolige�terspørgslen

allerede dækkes i spatial forstand, bare ikke prismæssigt. Ifølge Jensen (2021) seniorkonsulent ved

Cowi bygges der pt. Næsten 2 boliger pr. ny indbygger i København:
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Figur 3: Befolknings- og boligtilvækst (Jensen, 2021).

Faren for at Lynetteholmen bliver et underskudsprojekt, der ikke dækker de reelle behov i

Københavns Kommune er stor, og spekulativt kan det frygtes, at staten trækker sig fra

Lynnetteholmen I/S, som set tidligere hos By- & Havn. By- & Havn var tidligere var ejet ca. 50/50,

men som i dag hedder 95/5 til hhv. Kommune og stat. Ændringen i ejerstrukturen var på den ene side

statens økonomiske bidrag med en værdi på ca. 2,25 mia. kr. til anlægget af sydhavnsmetroen, men

dertil hæ�ter parterne i By- & Havn for selskabets økonomiske pligter proportionelt med deres

ejerskabsandel6 (Folketinget, 2014:4). Trækker staten sig fra Lynetteholmen I/S vil Københavns

Kommune, formentlig være gældsbebyrdet langt ude i fremtiden, med store konsekvenser for

muligheden for fremtidigt at planlægge og byudvikle for mennesker fremfor kapital (Hansen &

Henriksen, 2017).

Afrunding

Der viser så således en lang række ‘tension points’ på tværs af international, national og kommunal

skala, der omhandler uenigheder i fortolkning af Lynetteholmens konsekvenser. Er Lynetteholmen

en problemknuser eller en problemskaber? Aktørerne hvis politiske og økonomiske interesser er

forlignet med realisering af Lynetteholmen ser det som en løsning på problemer, imens de aktører

6 Der hæ�tes stadig solidarisk, forstået således at By- & Havn har mulighed for statslån. De kan derfor ikke gå
konkurs, men gælden kan vokse, og Københavns Kommune hæ�ter for den.
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der ikke har politiske og økonomiske interesser i klemme, ser realisering som problemskaber.

Magtrelationerne mellem aktørerne er gro�t set delt op i dem der har politisk kapital o

gbeslutningskompetence eller store kapitalbeholdninger og dem der mangler samme. Viden om

miljøkonsekvenser af eks. Jorddeponi, behovet for demokratisk proces, eller måden hvorpå man

byudvikler i Københavns Kommune, er øjensynligt a�hængig af de bagvedliggende interesser. Eks.:

- Pro-Lynetteholmen: Der er ingen alvorlige miljøkonsekver, versus anti-Lynetteholmen: Der

er store miljøkonsekvenser.

- Pro-Lynetteholmen: Den demokratiske proces er fyldestgørende, versus anti-Lynetteholmen:

Der er mangel på demokratisk inddragelse.

- Pro-Lynetteholmen: Lynetteholmen er økonomisk sundt for Københavns Kommune, versus

anti-Lynetteholmen: Lynetteholme udgør en stor økonomisk usikkerhed for Københavns

Kommune.

- Pro-Lynetteholmen: Lynetteholmen løser boligproblemerne i Københavns Kommune, versus

anti-Lynetteholmen: Lynetteholmen viderefører boligproblemerne i Københavns Kommune.

Flyvbjerg et. al. (2016) skriver, at den dubiøse holdbarhed i den viden, der gives udtryk for, hos de der

har fordelen i magtrelationerne, åbner sprækker for forandring. Hvorvidt dette er tilfældet mht.

Lynetteholmen vil afsluttende afsnit 5.4 diskuterer.
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5.2 Den regionale skævvridning (Gunnar Eythorsson)

Dette afsnit vil undersøge de regionale kon�likter, som Lynetteholmen har afsløret. Projektets fokus

på centralisering af udviklingen, udelukkende inden for Københavns kommune, sætter

udviklingsplaner blandt andre kommuner i fare og kan i sidste ende underminere Fingerplanens

legitimitet.

I årene e�ter anden verdenskrig oplevede København en eksplosiv udvikling. Denne udvikling var dog

ikke begrænset til København, men fandt sted overalt i den udviklede verden. I større byer blev disse

udvidelser problematiske, såfremt de ikke blev forvaltet ordentligt, kunne de let overvælde byens

infrastruktur og resultere i tab af faciliteter såsom grønne områder. Dette dilemma blev løst i 1947

med indførelsen af   fingerplanen. Selv om det ikke var juridisk bindende før strukturreformerne i

2007, betød dets konceptuelle klarhed og visuelle præsentation, at både eksperter og lægfolk forstod

dets formål og hensigt. Grundlæggende er planen udtænkt af hovedstadsområderne som tre

kategorier, kommunikeret som en hånd, med hånd�laden omkring den indre by og fingrene pegende

radialt udad. Fingrene ville repræsentere nyere byer, som primært bestod af boligområder og var

a�hængige af den indre by for job og service. Denne type planlægning er centreret om mobilitet og

kræver e�fektive midler til at �lytte store mængder mennesker rundt. I dette omfang blev hver finger

serviceret af et o�fentlig transportsystem på skinner. Områder mellem linjerne, længst væk fra

transportinfrastrukturen, skulle forblive uudviklede og således sikre, at grønne områder var placeret

korte afstande væk fra alle beboere (Kiil, 2021a).

Strukturreformen i 2007 skulle forenkle planlægningsprocedurerne og reducere den nødvendige

administration. Tanken var, at det tidligere system var u�leksibelt og ikke tillod kommuner at udvikle

sig e�fektivt. Man mente, at lokale kommuner var bedst positioneret til både at forstå deres unikke

udfordringer såvel som at se muligheder for udvikling af den lokale økonomi. Disse lokale

perspektiver præsenterede imidlertid klare udfordringer for det ekspansive og indbyrdes a�hængige

hovedstad som helhed. Hvis hver kommune udviklede sig ua�hængigt uden hensyntagen til regionen

som helhed, ville regionen i sidste ende blive mindre e�fektiv og hindre økonomisk vækst i stedet for

at styrke den. Som en del af reformen i 2007 fik staten derfor muligheden for at begrænse

kommunernes muligheder, hvis det større gode berettigede det. Indtil videre er kun et sådant
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direktiv på plads, Fingerplan, der gælder for Københavns Kommune og de 33 andre nærliggende

kommuner.

Denne pragmatiske tilgang har tjent udviklingen af   hovedstadsområdet godt, med gode forbindelser

og derfor et robust netværk, der er i stand til at tilpasse sin udviklingsstrategi baseret på ski�tende

økonomiske forhold, samtidig med at man kan stole på nærliggende faciliteter og derved reducerer

risikoen for overudvikling. Af denne grund har den uventede meddelelse om Lynetteholmen skabt en

friktion blandt nabokommunerne. Projektets størrelse truer statens politik om at skabe et Danmark i

balance og truer derved Fingerplanens konceptuelle fundament og e�fektiviteten af   at udvikle

hovedstadsområdet som helhed (Kiil, 2021a).

Frederikssundborgmester John Schmidt Andersen siger blandt andet, at fingerplanen ikke kun

overses, men at ansvarlig planlægningspraksis overses alt sammen: ”Det er gjort uden om al

planlægning, altså som i AL planlægning, der er ingenting man har overholdt overhovedet” (Kiil,

2021b). Han fortsætter med at sige, at hvis de andre kommuner forventes at følge fingerplanen, så

skal København også. Generelt kritiseres Lynetteholmen af   nabokommunerne for den samlede

mangel på gennemsigtighed i det samlede projekt og den manglende respekt for andre interesser

end byens centrum (Kiil, 2021b). Denne manglende gennemsigtighed har resulteret i ringe eller

ingen debat om fordelene ved projekterne og bliver derfor skubbet igennem, uden at undersøge

andre og måske mere fornu�tige alternativer (Kiil, 2021a).

I løbet af de sidste par årtier er den centrale by eksploderet med �lere nye distrikter bygget på

deindustrialiserede områder. E�ter årtier med faldende befolkning, især de mere økonomisk sikre

grupper, har udviklingen ændret sig radikalt til fordel for byens centrum, i de senere år. I dag er

København mere populær end nogensinde. Mens denne udvikling har været økonomisk fordelagtig

for den centrale by, skaber den usikkerhed for omegnskommunerne. Ikke overraskende, med

tilføjelsen af   Lynetteholmen, bliver denne usikkerhed endnu større. De påpeger, at der er mange

andre områder, som ikke kun er billigere at bebygge, men også gør bedre brug af den eksisterende

infrastruktur og tjenester. Hans �or Andersen fra Foreningen af   Ældre Byplanlæggere har kritiseret

planen stærkt og foreslår, at Lynetteholmen på lang sigt ikke vil være godt for hverken
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hovedstadsområdet generelt eller Københavns centrum i særdeleshed, da ubalancen hverken er

e�fektiv eller praktisk (Kiil, 2021a).

Lynetteholmen som helhed er drevet fremad, fordi det kombinerer �lere stærke interessenters

interesser. En stor interesse er udvidelsen af   motorvejsnettet med opførelsen af   Havnetunnelen.

Tunnelen har været en politisk drøm i årtier, men begyndte at få trækkra�t, da Transportministeriet

udgav sin strategiske analyse i 2013 og senere blev formaliseret med samarbejdsa�tale fra �lere

interessenter i 2017. Havnetunnelen vil dog ikke være nok, og en yderligere tunnel skal løbe langs

Amagers kystlinje, hvor den vil forbinde til den eksisterende motorvej. Desuden skal der bygges en ny

Metroline, hvis området skal forbindes med et e�fektivt kollektivt transportsystem. Disse omfattende

infrastrukturprojekter vil være utroligt dyre og øge indsatsen endnu mere. (Colville-Andersen, 2021)

Skulle der være et andet økonomisk nedbrud, eller hvis en anden uventet begivenhed som COVID-19

vil blive til virkelighed, kan præferencer blandt beboere ændre sig markant og værdien af   det

nyoprettede jord kollapse. Skulle dette ske, vil disse nye infrastrukturprojekter sandsynligvis aldrig

blive tilbagebetalt og forblive underudnyttet (Kiil, 2021a).

Bortset fra det usikre behov for disse projekter påpeger borgmestre fra nabokommunerne, at

Havnetunnelen påvirker o�fentlig transport negativt, da brugen af  biler gøres betydeligt nemmere.

Borgmesteren i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, hævder, at borgernes behov ikke tages alvorligt

e�tersom at trafikken langs Holbækmotorvejen og Køge Bugt motorvejen vil stige på grund af denne

udvikling, og dermed reducere livskvaliteten for beboerne i kommunen: ”Støjen er megaproblematisk, og

nu er der nogen, der drømmer om at udvide til en ti-sporet motorvej igennem vores område herude, og det er jeg

bare nødt til at sige nej tak til” (Kiil, 2021b).

Som om usikkerheden om dets behov og den øgede overbelastning, det vil medføre for det

eksisterende motorvejsnet, ikke er nok, bringer projektet et andet projekt i fare: Ring 3 letbanen.

Letbanen kører langs hovedvejen ring 3, hvor fingrene møder hånd�laden. Letbanen forbedrer ikke

kun adgangen fra fingrene til hånd�laden, men gør det også lettere at komme mellem de forskellige

fingre. Kommunerne i disse områder ser på letbane som et nøgleelement i deres strategi om at blive

mere konkurrencedygtig når det gælder at få fat i nye beboere og virksomheder. Den store størrelse
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af Lynetteholmen har nu skabt store usikkerheder om projektets værdi og de økonomiske fordele

projekterne kan forventes at levere til disse samfund (Kiil, 2021a).

Det økonomiske fundament for Lynetteholmen-projektet bygger på antagelsen om, at den nylige

befolkningsforøgelse i København vil fortsætte i fremtiden. Statistikker omkring

befolkningsudviklingen indikerer imidlertid allerede, at interessen for at bo i centrum af byen er

faldende, især blandt unge familier. Under et Salonmøde af Bypolitisk Forum (2020) blev det antydet,

at denne udvikling kan forklares med de høje priser på lejligheder samt manglen på faciliteter og

grønne områder, som bliver vigtigere, da unge voksne starter deres egne familier. I denne henseende

bliver den usikkerhed, som Lynetteholmen bringer til andre infrastrukturprojekter, såsom letbanen,

meget problematisk. De ekstraordinære udgi�ter, som udviklingen af   Lynetteholmen har brug for at

få dækket, betyder at almene boliger, til en overkommelig pris, ville være tilgængelige tidligst i 2050.

Hvis der er en indikation fra By og Havns tidligere udvikling, kan kravet om 25% almene boliger i

sidste ende blive opgivet. (Bypolitisk forum, 2020) Udviklingen langs ring 3 står imidlertid ikke over

for de samme problemer. Grundene er allerede tilgængelige, og infrastrukturen vil snart blive

operationel (Kiil, 2021a). Ligesom med Lynetteholmen stoler kommunerne dog på salg af

ejerlejligheder til finansiering af opførelse af mere overkommelige lejligheder. Lynetteholmen kan

derfor ikke bare forhindre udvikling uden for byens centrum, men det kan gøre det økonomisk

umuligt at opføre almene boliger overalt.

Kritikerne af Lynetteholmen er enige om, at udviklingen ikke er i overensstemmelse med

Fingerplanens intentioner om at udvikle de kommuner, der er en del af hovedstadsområdet som en

helhed. I VVM-rapporten (Rambøll, 2020) angiver de især én del af fingerplanen, der påvirker

udviklingen inden for det indre storbyområde: ”Kommuneplanlægningen i det indre storbyområde

skal sikre ved byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner skær inden for den

e�terfølgende byzone og med hensyntagen til muligheder for at styrke den kollektive trafikbetjening.”

Selv om denne erklæring synes at understrege, at Lynetteholmen går imod Fingerplanen,

konkluderer de, at den faktisk ikke gør det. I stedet hævder de, at Fingerplanens rækkevidde er

begrænset til eksisterende jord, og da Lynetteholmen er en nyoprettet ø ”vil projektområdet ikke ligge

inden for det mulige storbyområde” (Rambøll, 2020: 127). Uanset om dette argument kan betragtes

som lovligt, er det klart, at det strider mod Fingerplanens intention om byudvikling baseret på fælles
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interesser fra alle parter. Uanset om Lynetteholmen vil være en del af Københavns fremtid eller ej, er

det klart, at udviklingen spiller en rolle i at underminere nytten af   Fingerplanen, som potentielt kan

føre til, at den afska�fes helt i fremtiden.
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5.3 Lynetteholmens betydning for byudviklingen i København (Erwin

Nordquist)

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Lynetteholmens betydning for byudviklingen i København, samt

hvilke konsekvenser det kan have for de omkringliggende områders planproces set fra et kommunalt

niveau. Her vil der blive taget udgangspunkt i byomdannelsen af Refshaleøen, og hvordan

anlæggelsen af Lynetteholmen har indvirket på denne.

Principa�talens ind�lydelse på byomdannelsesprocessen på Refshaleøen

Principa�talens vedtagelse i 2018 medfører, at der i første etape skal bygges 45.000 boliger og erhverv

(Københavns Kommune og Regeringen, 2018; Byens Ejendom, 2020). Byggeriet skal etableres på

både Lynetteholmen og Refshaleøen, hvoraf 15.000 af boligerne og erhverv forventes at blive bygget

på Refshaleøen (Københavns Kommune og Regeringen, 2018; Byens Ejendom, 2020). Principa�talen

om anlæggelsen af Lynetteholmen vil derfor have en direkte ind�lydelse på den fremtidige

byomdannelse af Refshaleøen.

Store dele af Refshaleøens gamle industrigrunde blev i sin tid opkøbt af Refshaleøens

Ejendomsselskab i 1986 (Refshaleøen Holding, 2009), der er et datterselskab af Refshaleøens Holding

A/S, hvor planen har været at etablere boliger og erhverv i området (Kronsted, 1999). Den gældende

lokalplan for området viste sig dog at være hæmmende for denne proces, da lokalplan nr. 209 fra 1992

bestemte, at området skulle benyttes til industrielle formål (Teknik- & Miljøforvaltningen, 2015).

Grundejerne søgte derfor om dispensation for at omdanne området til midlertidige boliger og

erhverv, hvor der samtidig skulle foregå kulturelle og rekreative aktiviteter, for på den måde at

komme uden om lokalplanens bestemmelser (Teknik- & Miljøforvaltningen, 2015). Dette medførte, at

Refshaleøens Ejendomsselskab, By & Havn og Københavns Kommune udarbejdede en ny lokalplan

for området i 2015 i form af et tillæg til lokalplanen, der skal være med til at facilitere en omdannelse

af området, hvor der kan bygges boliger og erhverv (Teknik- & Miljøforvaltningen, 2015). Tillæg 1 til

lokalplanen fra 1992 er med til at give grundejerne mulighed for at bruge midlertidige anvendelser

indtil den egentlige byomdannelse kommer til at finde sted, hvor hensigten er at give mulighed for

stor grad af �leksibilitet i det gamle industriområde (Teknik- & Miljøforvaltningen, 2015). Tillægget til
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lokalplanen blev lavet på baggrund af, at Refshaleøen har betegnelsen af at være et perspektivområde,

hvilket fremgår af Københavns Kommuneplan fra 2011 (Københavns Kommune, 2012).

Københavns gældende Kommuneplan fra 2019 betegner stadig Refshaleøen som et

perspektivområde, og de bestemmelser har medført, at byomdannelsen af Refshaleøen nu skal foregå

i 2031 (Københavns Kommune, 2020). Københavns Kommune har i den forbindelse argumenteret for

denne begrundelse ved, at de midlertidige tiltag i området kan fortsætte, da området fortsat har

mulighederne til det (Københavns Kommune, 2020). Et yderligere argument som Københavns

Kommune (2020) fremlægger er, at infrastrukturen på Refshaleøen skal opgraderes og udvikles, så

den kan imødekomme det fremtidige behov, der opstår, når anlæggelsen af Lynetteholmen mod nord

bliver igangsat. Yderligere har de fremtidige planer om anlæggelsen af Lynetteholmen, og den

fremtidige byomdannelse af Refshaleøen, skabt et behov for at anlægge en havnetunnel i forbindelse

med en ny østlig ringvej, hvor Refshaleøen og Nordhavn kan forbindes (Folketinget, 2020). Dette er et

resultat af, at Refshaleøen ikke er med i Københavns Kommunes Fingerplan, hvorfor anlæggelsen af

Københavns motor- og ringveje kan opgradere infrastrukturen i området (Teknik- &

Miljøforvaltningen, 2015). Københavns Kommunes fastholdelse af Refshaleøen som

perspektivområde skaber derfor rammerne for, at tillægget til lokalplanen kan varetage de

infrastrukturelle udfordringer, der er forbundet med området, indtil permanente boliger og erhverv

kan bygges. De fastlagte restriktioner for området i forbindelse med kommuneplanen og den

tilhørende lokalplan giver samtidig kommunen mulighed for at påvirke typen og kvaliteten af

byggeriet (Bogason et al., 2008). Den midlertidige anvendelse af Refshaleøen bruges derfor som et

strategisk redskab fra Københavns Kommunes side til dels at skabe et attraktivt område, men også at

sikre en mere langsigtet udviklingsplan, hvor Refshaleøen og Lynetteholmen begge er indtænkt.

Udskydelse af byomdannelsesprocessen

Refshaleøens grundejeres midlertidige anvendelse af områdets grunde har på den ene side skabt et

samarbejde mellem Refshaleøens Ejendomsselskab, Københavns Kommune og By & Havn, der har

ha�t stor succes med at skabe et attraktivt område (Københavns Kommune, 2020). På den anden side

har Refshaleøens klassificering af området som perspektivområde ifølge lokalplanens tillæg 1 skabt

rammer for en længere proces, hvor den fremtidige byomdannelse til bolig- og erhvervsområde først

kan foregå i 2031. Det permanente bolig- og erhvervsområde, der skal etableres på Refshaleøen, er
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blevet udskudt �lere gange, da Københavns Kommuneplaner har muliggjort det ud fra de vilkår, der

gælder for perspektivområder. Ved at se tilbage på tidligere kommuneplaner, viser Kommuneplanen

for 2005, at byomdannelsen skulle være gået i gang e�ter år 2017 (Københavns Kommune, 2006).

Dette ændrede sig i Københavns Kommuneplan fra 2009, hvor byomdannelsen tidligst kunne finde

sted i år 2021 (Københavns Kommune, 2009). Københavns Kommuneplan 2011 udskød

byomdannelsen til tidligst at kunne starte i år 2023 (Københavns Kommune, 2012), hvore�ter

Københavns Kommuneplan 2015 igen udskød byomdannelsen til år 2027 (Københavns Kommune,

2015). Den gældende kommuneplan fra 2019 ser nu byomdannelsen af Refshaleøen til tidligst at blive

påbegyndt i år 2031 (Københavns Kommune, 2020).

I og med Refshaleøens Ejendomsselskab ejer størstedelen af jorden på Refshaleøen, kan der

argumenteres for, at de har den største økonomiske interesse i at udvikle området til blandet bolig og

erhverv. Dette ses også ved, at ejerne bag selskabet har tilbudt selv at betale for udviklingen af

infrastrukturen i området så byomdannelsesprocessen kan påbegyndes (Refshaleøen Holding, 2009).

Ligeledes har Sampension, der er en af ejerne bag Refshaleøen Holding A/S, gennem deres

administrerende direktør Hasse Jørgensen udtalt til Ejendomswatch:

"I den situation, at politikerne giver grønt lys, vil vi meget gerne gå ind i og både bygge og udvikle selv – og det vil

blive i stor stil, så altså for milliarder," (Sennov, 2018).

Københavns Kommune ejer gennem By & Havn grunde i området, men byomdannelsen er gentagne

gange blevet udskudt til fordel for andre projekter. I de tidligere kommuneplaner har byudviklingen i

København fulgt en plan for rækkefølgen af planlægningsprojekter for at sikre kommuneplanernes

byudviklingsstrategi. Hertil ses blandt andet Carlsbergbyen, der blev prioriteret, hvor By & Havn

stod som hovedejer af grundene (Københavns Kommune, 2012). Refshaleøens Holding A/S har et

ønske om, at byomdannelsen af Refshaleøen starter, som de blandt andet giver udtryk for i en

indsigelse til Kommuneplan 2009, hvor de kritiserer den kommunale rækkefølgeplanlægning, da det

igen udskyder byomdannelsen af området (Refshaleøen Holding, 2009). I Kommuneplanen fra 2011

ses ligeledes kommunikationen mellem de to aktører:
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“Københavns Kommune er bekendt med, at Refshaleøens Holding A/S senest i 2021 vil invitere til

drø�telser om Refshaleøens udvikling, herunder om etablering af havnetunnel og højklasset kollektiv

trafikbetjening. Københavns Kommune deltager gerne i sådanne drø�telser under hensyntagen til

rækkefølgeplanens bestemmelser om, at Refshaleøens tidligst kan udvikles e�ter planperiodens udløb i 2023.”

(Københavns Kommune, 2012, p. 35)

Kommuneplan 2019 prioriterer ligeledes andre bykvarterer i København i byudviklingens rækkefølge

end Refshaleøen, hvor Københavns Kommune (2020) argumenterer for rækkefølgen ud fra, at

Refshaleøen kræver en større renovering og udvidelse af vejnettet, hvorfor byomdannelsen udskydes.

Dette sker på trods af, at Lynetteholmen kræver en forbedret infrastruktur på Refshaleøen, der kan

rumme de mængder af jord, der skal transporteres i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen

(Københavns Kommune, 2020). I forbindelse med principa�talen fra 2018 om anlæggelsen af

Lynetteholmen er der dog nu incitament fra Kommunens side for at påbegynde byomdannelsen af

Refshaleøen, da en forbedret infrastruktur i området er essentiel for, at Lynetteholmen kan

påbegyndes. Refshaleøen som en bydel med blandet bolig og erhverv i forbindelse med

Lynetteholmen har et potentiale for at skabe økonomisk vækst for København, og disse interesser

deler både Københavns Kommune og By & Havn. Refshaleøen indgår dog allerede i

kommuneplanens vækstbehov, da den midlertidige anvendelse af området i form af erhverv og

husbåde kan foregå under de gældende bestemmelser for perspektivområder (Teknik- og

Miljøforvaltningen, 2015). Københavns Kommune kan ligeledes motiveres til at påbegynde

byomdannelsen af Refshaleøen i 2031, da der fortsat er et behov i København for at skabe �lere bolig-

og erhvervsområder, og gennem vedtagelsen af anlæggelsen af Lynetteholmen. Med anlæggelsen af

Lynetteholmen kan der dermed være udsigt til at byomdannelsen på Refshaleøen finder sted, da

adgangsforholdene på Refshaleøen skal forbedres.

Aktørernes interesser

Det er tydeligt, at Refshaleøens Ejendomsselskab har en økonomisk egeninteresse i byomdannelsen

på Refshaleøen, hvis vi kigger på deres investeringer i området. Hertil har Københavns Kommune

dog deres visioner for den byudvikling som København skal gennemgå fremover, hvorfor deres

byudviklingsstrategi skal afspejle deres kommuneplaner. Københavns Kommune har interesser i at

skabe �lere boliger og erhvervsområder tæt på centrum i København, og dette er noget som
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anlæggelsen af Lynetteholmen kan skabe for dem (Københavns Kommune, 2020). Denne interesse

deles med Refshaleøens Ejendomsselskab, da anlæggelsen af Lynetteholmen vil betyde, at

Refshaleøens infrastruktur kan forbedres, hvilket muliggør startskuddet til opførsel af boliger og

erhverv fra Ejendomsselskabets side. Dette vil også hjælpe på den stigende boligmangel i København.

Sampension har på vegne af Refshaleøens Ejendomsselskab også tilbudt at indgå et samarbejde med

Kommunen og medfinansiere en forbedring af infrastrukturen:

"Vi håber på, at man snart får vedtaget den tunnel, der er valgt. Vi er stadig parate til at kaste et stort

milliardbeløb i det. En OPP-investering på 10 milliarder kroner vil stadig ikke skræmme os." (Sennov, 2018)

I takt med vedtagelsen af principa�talen om anlæggelsen af Lynetteholmen, ses der dog fremskridt i

samarbejdet mellem aktørerne om at udvikle bydelen, hvor områderne er a�hængig af hinanden i

form af blandt andet den omtalte infrastruktur. Hertil kan det også diskuteres, hvorvidt

Refshaleøens Ejendomsselskab tilbud om finansieringen af infrastrukturen havde ha�t konsekvenser

for Københavns Kommunes vision for deres byudviklingsstrategi. Developere og kommuner har dog

o�te sammenfaldende og divergerende interesser, hvor de indgår i et gensidigt a�hængighedsforhold

(Bogason et al., 2008). Planerne for både anlæggelsen af Lynetteholmen og byomdannelsen af

Refshaleøen skaber det her gensidige a�hængighedsforhold mellem aktørerne, hvor deres interesser

skal forhandles mellem dem grundet ejerskabsforholdet. Hertil kan dette samarbejde være med til at

varetage parternes interesser og være med til at skabe en sammenhængende byudvikling for

København i fremtiden.
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5.4 Demokratisk underskud og borgerinddragelse (Anna Katrine Klint Jensen)

Følgende afsnit, giver et indblik i noget af den kritik eller bekymring angående anlæggelsen af

Lynetteholmen, der udtrykkes på Facebooksiden “STOP Lynetteholm”. Bekymringerne er mange og

der har derfor ikke været muligt at givet indblik i al materialet. Afsnittet har sit primære fokus på den

kritik eller bekymring der foreligger angående borgerinddragelsen og debatten omhandlende

Lynetteholmen. Yderligere vil foreligger der en perspektivering af Julian Brash artikel “�e ghost in the

machine: the neoliberal urban visions of Michael Bloomberg” (2014) og hvordan der kan drages paralleller til

Lynetteholmen.

Borgerforslag om “Udsæt behandlingen af anlægslov for etablering af Lynetteholm til tidligst

folketingsåret 2021-2022 for at sikre bred borgerinddragelse”

Borgerforslaget er stillet den 19. marts 2021, af Ulrik Sahl og en række medstillere (Borgerforslag.dk,

2021). Borgerforslaget er hverken for eller imod etableringen af Lynetteholmen og er fremsat af

beboere i København (Facebook.dk, a, Lissen Sahl – 21. marts. 2021: Borgerforslag.dk, 2021)

Forslaget giver et godt indblik i mange af de kritikpunkter eller bekymringer, som der gives udtryk

for på “STOP Lynetteholm”, hvorfor jeg har valgt borgerforslaget som den primære kilde til et indblik

i kritikpunkterne fra Facebooksiden.

I borgerforslaget gives der udtryk for, at der har været utilstrækkelig borgerinddragelse og debat i

forbindelse med Lynetteholmen, dette er blandt andet på baggrund af Coronapandemien, som har

sat en stopper for fysiske borgermøder, debatmøder, lokale høringer mv (Borgerforslag.dk, 2021).

Der argumenteres her for, at på baggrund af Lynetteholm projektets størrelse og kompleksitet, er det

vigtigt at disse møder vægtes højt i forbindelse med beslutninger angående Lynetteholmen.

Ligeledes pointeres der i forslaget, at der er afgivet 870 høringssvar i forbindelse med den o�fentlige

høring angående VVM-rapporten for etableringen af Lynetteholmen, hvilket må betyde at der er stor

interesse og engagement for projektet, hvorfor der argumenteres for at ”Borgerne skal have mulighed for

demokratisk ind�lydelse på beslutningsprocessen” (Borgerforslag.dk, 2021).

I borgerforslaget beskrives nogle af de konsekvenser, som Lynetteholmen vil have for Københavns

borgere og som også er de konsekvenser som der udtrykkes bekymring for på ”STOP Lynetteholm”:
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”borgernes hverdag, eksisterende beboelses- og rekreative områder, trafikken og trafiksikkerheden, vand-

og lu�tkvaliteten, Københavns havnemiljø, byens fysiske og visuelle relation til Øresund, byens og regionens

økonomi, erhverv, arbejdspladser og meget mere” (Borgerforslag.dk, 2021)

Til slut i borgerforslaget pointeres det, at borgerforslaget skal være med til at sikre, at ”Lynetteholm […]

udvikles sammen med københavnerne, organisationer og faglige aktører, så der tages hensyn til og udvikles en

bydel, der matcher hele Københavns behov” (Borgerforslag.dk, 2021: Transport- og boligministeriet & KK,

2020, s. 1).

Mangel på borgerinddragelse?

Som det fremgår ovenfor, ønsker Københavns borgere at blive inddraget i processen og debatten

omhandlende Lynetteholmen.

TV2 Lorry a�holdt d. 11. april 2021 et borgermøde, hvor Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten som

kritiker og overborgmester Lars Weiss, By & Havns administrerende direktør Anne Skovbro og

udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen som fortalere, sad klar til at besvare borgernes

spørgsmål angående Lynetteholmen (Houlind. M, 2021).

På ”STOP Lynetteholm” blev dette borgermøde omtalt d. 12. april af Kent Madsen (Facebook.dk, b,

Kent Madsen, 12. april 2021). Her stiller Kent Madsen sig undrende over denne udtalelse fra Anne

Skovbro:

”Vi har ha�t en række workshops, vi har ha�t følgegrupper, vi har ha�t dialoger og prøvet at involvere

væsentlige interessenter undervejs. Vi har ha�t en 2 måneders høringsperiode her i vinters med 35 forskellige

arrangementer.” (Facebook.dk, b, Kent Madsen, 12. april 2021)

Kent Madsen forklarer at han bor i et af de områder, som kan blive hårdt ramt af de generer som

anlæggelsen af Lynetteholmen kan medføre og dermed forventer han, at han ville have hørt om alle

disse arrangementer, men at han kun har hørt om to arrangementer, inklusiv borgermødet på TV2

Lorry og at dette var gennem hans eget netværk og ikke fordi By & Havn havde rakt ud. Kent Madsen

føler, at By & Havn forsøger at undgå at oplyse borgerne om Lynetteholms projektet og gå i debat
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med kritikere af projektet. Han skriver til slut i sit opslag at ”Hele processen omkring Lynetteholm er intet

mindre end en demokratisk skandale” (Facebook.dk, b, Kent Madsen, 12. april 2021).

Denne oplevelse som Kent Madsen beskriver, bakkes han op i af �lere medlemmer af Facebooksiden.

Flere beskylder By & Havn for at lyve, og at de få arrangementer der har været, har været designet til

at undgå kritik, dette beskriver blandt andet Anders Bruun, som i en kommentar til opslaget, kalder

borgermødet i Nordhavn for en parodi på borgerinddragelse, hvilket �lere i kommentarsporet

erklærer sig enige i (Facebook.dk, b, Kent Madsen, 12. april 2021).

I programmet på TV2 Lorry er �lere af dem der stiller spørgsmål, repræsentanter fra “STOP

Lynetteholm” og for det tidligere nævnte borgerforslag, her er det blandt andet Sebbe Selvig og Lissen

Sahl.

Lissen Sahl stiller sig undrende overfor, hvorfor et så stort projekt som Lynetteholmen, ikke skal i en

paneldebat, hvor Lynetteholmen diskuteres med de folkevalgte politikere. Hun pointerer yderligere

at ”Lynetteholm er blevet præsenteret som et lyn fra en klar himmel, uden nogen forudgående debat og mellem to

kommunalvalg” (Houlind. M, 2021). Ligeledes undrer det Lissen Sahl, at man e�ter o�fentliggørelsen af

VVM-rapporten i november 2020, kun har holdt 1. informationsmøde d. 5. januar, med tre temaer og

hvor det var bygherre og bygherres rådgiver som svarede på spørgsmål. På mødet handlede det e�ter

Lissen Sahls opfattelse om HVORDAN Lynetteholm skal etableres og ikke OM Lynetteholmen skal

etableres. Til slut spørger Lissen Sahl ”hvor bliver den demokratiske proces og den brede samtale om byens

udvikling af, og hvorfor ikke prioritere en ordentlig debat, i forbindelse med et kommende kommunalvalg?”

(Houlind. M, 2021).

Lissen Sahls spørgsmål er et klart eksempel på, at borgerne i København føler sig udeladt, ikke bliver

hørt eller ikke har en stemme i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen og ligeledes fremgår

det af hendes spørgsmål, at den nuværende proces ikke anses for at være demokratisk, hvilket Gorm

Anker Gunnarsen bekræ�ter hende i (Houlind. M, 2021).
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Har modstandernes opråb en e�fekt?

I dette afsnit vil jeg perspektivere til Julian Brash artikel “�e ghost in the machine: the neoliberal urban

visions of Michael Bloomberg” (2014), og give et blik på hvordan det som Brash beskriver i artiklen, kan

ses som en parallel til projekt Lynetteholm.

Michael Bloomberg er tidligere borgmester i New York og havde gennem sin tid som borgmester,

�lere projekter på tegnebrættet eller under etablering. Et af disse projekter var “Hudson Yards plan”

(Brash, 2014: 145). I forbindelse med projektet oplevede Bloombergs administration, at borgerne i

New York protesterede mod projektet. Hertil udtalte Amanda Burden, tidligere planlægningschef for

Bloomberg (Brash, 2014: 144), at borgerne i New York tydeligvis ikke havde forstået hvad projektet

drejede sig om og at deres oprør måtte skyldes ignorance eller frygten for forandring. Derfor måtte

det ifølge Burden, være nødvendigt med mere og bedre kommunikation (Brash, 2014: 145). Men for

oprørerne handlede det ikke om kommunikationen eller at de ikke kan forestille sig projektet:

“�ey had no di�ficulty imagining a football stadium or 80-storey o�fice buildings on the Far West Side of

Manhattan, as was proposed in the administration’s Hudson Yards plan. Indeed, they could imagine this all too

well- and they didn’t like it onebit” (Brash, 2014: 145)

Men til trods for at New Yorks borgere protesterede og �lere forsøgte at skabe opmærksomhed på de

konsekvenser som anlæggelsen af projektet ville have for byen, klima og miljø. Ligeledes blev det

under et borgermøde påpeget af en borger: ‘‘On that beautiful artist’s rendering of this construction project,

[my home is] right underneath an 80-storey building!’’ (Brash, 2014: 146). Ligeledes blev der argumenteret

for de store miljømæssige konsekvenser projektet ville have og deltagere på et borgermøde

udfordrede det utopiske billede af smukke promenader, parker, hyggelige caféer og mennesker der

hygger sig på græsplænerne. De miljømæssige konsekvenser blev beskrevet således (Brash, 2014: 146):

“talk[ed] of requiring double-glazed windows because of unacceptable noise levels, windows that can’t be

opened because of the air pollution outside, unavoidable pedestrian contact on overcrowded sidewalks, long lines at

entrances to subways, and more than five minutes for a car to cross an intersection- instead of the idyllic outdoor

experience depicted by the City, the EIS calls up images of sidewalk skirmishes conducted with breathing masks

and earplugs” (Brash, 2014: 146).

Til trods for argumenterne og protesterne, er “Hudson Yards” blevet realiseret.
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Vender man blikket mod projektet om Lynetteholmen, tegner der sig et genkendeligt billede, hvor det

ligeledes er de store aktører som Københavns Kommune og Regeringen, der taler positivt for

projektet og forsøger at overbevise (eller er beslutningen egentlig taget, uden vi ved det?) borgerne

om at projektet bør etableres.

Som By & Havn udtaler under borgermødet på TV2 Lorry, skulle de have a�holdt �lere borger- og

informationsmøder, for at inddrage og lytte til borgerne hvilket, som tidligere beskrevet, borgere

erklærer sig uenige i. Her kan der ligeledes stilles spørgsmålstegn ved, om disse møder er det som

Anders Bruun beskriver, som en parodi på borgerinddragelse? (Facebook.dk, b, Kent Madsen, 12.

april 2021). Bloombergs administration a�holdt også borgermøder, hvor borgerne som beskrevet,

protesterede og argumenterede for at projektet havde for store konsekvenser, men alligevel er

Hudson Yards blevet en realitet. Det er svært for borgerne at råbe højt nok, til at det vil have en e�fekt

på en så stor beslutning. I sidste ende er det politikernes valg, om projekt Lynetteholm bliver en

realitet, da det er dem der sidder på magten. Facebookgruppen “STOP Lynetteholm” har lidt over

4000 medlemmer og har oprettet en hjemmeside, hvor de informere om de kritikpunkter der er i

forbindelse med etableringen af Lynetteholmen (STOP Lynetteholm, u.å). Det er tvivlsomt, at

modstanderne af Lynetteholmen kan råbe højt nok til at gøre en forskel, hvis dette skal kunne lade sig

gøre, skal modstanden vokse hurtigt og være omfattende. Hertil skal det også pointeres, at de

Københavnske borger skulle have hverken har kapital eller magt, til at kunne gøre en forskel. Men

som Severin Glücksfeld skriver i et opslag d. 7. april. 2021, at valget i Grønland er et eksempel på “at

en befolkning kan stoppe et stort og potentielt miljømæssigt katastrofalt projekt på Kvane�eld. Det kan vi også i

København!” (Facebook.dk, c, Severin Glücksfeld, 7. april. 2021). Så om etablering af Lynetteholmen

bliver en realitet, må tiden vise.
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6. Afrunding

Denne case-rapport har forsøgt at skabe et overblik af den bagvedliggende planproces, der er gået

forud for anlæggelsen af Lynetteholmen. Dette mega-projekt, der er usædvanligt i en dansk kontekst,

har vist sig at omfatte mange forskellige aktører og interessenter, der hver har deres interesse i

planprocessen. Disse interesser er til tider modstridende, hvilket også bevidner, at projektet er et

komplekst foretagende, der har et langt planforløb forud for, at Lynetteholmen kan blive en realitet.

Kompleksiteten af projektet ses også i Lynetteholmens omgivelser, hvor beslutningsprocesser bliver

påvirket af hinanden. Casen har vist, at de mangeartede forståelser af Lynetteholmen som enten

problemløser eller problemskaber præges af de indbyrdes magtrelationer og økonomiske interesser,

der er på spil. De forskellige forståelser er produktet af forskellige måder at tolke data, problemer og

løsninger, og fortæller at de potentielle konsekvenser af at realisere Lynetteholmen, er uoverskuelige

for de enkelte aktører. Om Lynetteholmen realiseres, og hvilke reelle konsekvenser, det får for

økonomien I Københavns Kommune, samt hvordan det påvirker havmiljøet i Østersøen, kan kun

tiden sige med sikkerhed.
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