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Til høringsparterne 
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af 
Københavns Havns søområde 

 
Indledningen  

Med nærværende udkast til bekendtgørelse ændres bekendtgørelse 
om afgrænsningen af Københavns Havns søområde. Ændringen består 
i en udvidelse af havnens søområde samt mindre ændringer af sprog-
lig karakter. 

 

Høringsfrist 

22-02-2019 
 

Formål og ophav 

Formålet er, at søområdet ændres, således at en kommende Lynette-
holm vil indgå i Københavns Havns søområde, jf. Princip aftale om an-
læg af Lynetteholmen, som blev indgået mellem regeringen og Køben-
havns Kommune den 5. oktober 2018, og som et bredt flertal i Folke-
tinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) har tilsluttet sig den 25. oktober 
2018. 

Ved ændringen udvides Københavns Havns søområde, således at den 
planlagte kunstige ø (Lynetteholmen) i sin helhed vil være omfattet af 
Københavns Havns søområde. Ved den nuværende afgrænsning af sø-
området vil den kommende ø være beliggende delvist inden for og 
delvist uden for Københavns Havns søområde. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv 
og borgere) 

Der forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser af 
ændringen af bekendtgørelsen. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har vurderet, at da der ikke er tale 
om erhvervsrettet regulering, er principperne for agil erhvervsrettet 
regulering ikke aktuelle. 

 

Spørgsmål og høringsmateriale 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 01-03-2019 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-
ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 
mizw@tbst.dk  senest 22-02-2019, mærket j.nr. TS6040199-00031 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Mikkel Zwergius Chri-
stensen på mail mizw@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-
portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-
enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

Udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-
sens hjemmeside www.tbst.dk under Lovstof. Vores nyhedsbrev inde-
holder også information om de udstedte regler. Tilmelding til nyheds-
brevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Mikkel Zwergius Christensen 

Chefkonsulent 
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Bilag 1: Liste over høringsparter 

• Energi- Forsynings- og Klimaministeriet 
• Erhvervsministeriet 
• Kulturministeriet 
• Miljø- og Fødevareministeriet 
• Forsvarsministeriet 

 
• Energistyrelsen  
• Erhvervsstyrelsen 
• Fiskeristyrelsen 
• Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
• Geodatastyrelsen 
• Kystdirektoratet 
• Miljøstyrelsen 
• Slots- og Kulturstyrelsen 
• Søfartsstyrelsen 
• Vejdirektoratet 
• Værnsfælles Forsvarskommando  

 
• Danske Regioner 
• Kommunernes Landsforening 
• Københavns Kommune 

 
• Copenhagen Malmö Port AB 
• Energinet 
• Hofor A/S 
• Metroselskabet I/S 
• Refshaleøens Ejendomsselskab A/S 
• Udviklingsselskabet By & Havn I/S 
• Ørsted A/S 

 
• Danmarks Fiskeriforening 
• Danmarks Naturfredningsforening  
• Danske Havne 
• Danske Rederier 
• Danske Råstoffer 
• Dansk Skibsmæglerforening  
• Dansk Erhverv 
• Dansk Ornitologisk Forening  
• DI Transport / Havnevirksomheder  
• Friluftsrådet 
• Øresundsvandssamarbejdet  
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