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Stærk og bæredygtig udvikling i hele Sjællandsregionen kræver 

dialog og inddragelse 

 

Kære alle 

 

Vi er i det nye KKR Sjælland og det nye regionsråd i Region Sjælland 

(2022-2026) meget optagede af, at udviklingen af erhvervsmuligheder, 

trafik, klimaforebyggelse og -tilpasning samt fremtidens forsyningsvirk-

somhed sker bæredygtigt og med størst mulig gevinst for flest mulige af 

borgerne i den danske del af Greater Copenhagen. 

 

Vi følger med stor interesse arbejdet med Lynetteholm-projektet, hvor 

borgmester Henning Urban Dam, Stevns Kommune, repræsenterer KKR 

Sjælland. Også i udvikling af Holmene optager os meget. Vi er kritiske, 

og stiller spørgsmålstegn ved gevinster og risici i forbindelse med projek-

tet. 

 

På møde i KKR Sjælland den 23. marts 2022 drøftede vi netop projek-

terne. Og vi står i fællesskab bag Køge-bugt kommunerne i deres bekym-

ringer for miljøhensyn og deres stærke ønske om en åben og inddra-

gende proces om udviklingen.  

 

Det er afgørende for os, at regeringen tager ansvar for, at vi bliver ind-

draget, informeret og indgår som ligeværdige samarbejdsparter i dialogen 

om den videre udvikling. Vi skal være med, så nye initiativer og eventuel 

lovgivning også har vores perspektiver med. Det er afgørende, at miljøri-

sici og andre hensyn i forbindelse med Holmene undersøges til bunds. Li-

gesom regeringen netop har taget initiativ til i forhold til Lynetteholm. Det 

vil styrke projekternes faglige og bæredygtige grundlag og give mulighed 

for en bedre forståelse af de potentialer, vi i fællesskab kan indfri.   

 

Vi ser frem til den fortsatte dialog om dette og stiller os til rådighed på 

både administrativt og politisk niveau for at bidrage til en kvalificeret pro-

ces. 

 

 

Med venlig hilsen 
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