Klimatilpasning – projektforslag til lokal
kystbeskyttelse af Dragør - genbehandling
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Sagsnr.:16/2983
RESUMÉ:
Der er tale om en genbehandling, idet Kommunalbestyrelsen besluttede
at få sagen uddybet mht. finansiering.
Der skal tages stilling til udarbejdelse af projekt for lokal kystbeskyttelse
af Dragør Kommune, idet Vestamager Dige-Pumpelag har besluttet at
etablere eget landdige nord om Kongelunden frem til Ullerup. Det forslås
at der i første omgang udarbejdes to forslag med anlægsøkonomi og
partsfordeling og at Kommunalbestyrelsen på den baggrund vælger
hvilket forslag som skal danne grundlag for et egentligt projektforslag
som kan sendes i offentligt hørring.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:
1.

at

der
udarbejdes
2
overordnede
forslag
til
lokalt
kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune med et
sammenhængende dige rundt om Dragør (tilbagetrukket
kystdige) samt et dige som ligger langs kystlinjen jf. bilag 1.

2.

at

der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr.
500.000 til udarbejdelse af de to forslag og et efterfølgende
projektforslag og at rådighedsbeløbet frigives

3.

at

forslaget oversendes til budgetlægning for 2018, hvor det vil
indgå som A-skema

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 10-012017
Ændringsforslag til Ad. 1 fra Asger Larsen (I) og Jerrik Walløe (C)
At
der
kun
udarbejdes
et
overordnet
forslag
til
lokalt
kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune – dige som ligger langs
kystlinjen jf. bilag 1.
Og undersøgelsen iværksættes nu, og finansiering indgår i kommende
budgetrevision.
For stemte:

2 (C+I)

Imod stemte:

5 (A+O+T+V)

Undlod at stemme:
Faldet
Ad. 1+2
Godkendt.
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Ad. 3
Bortfalder.
SAGSFREMSTILLING:
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2016 besluttet
at godkende indstillingens punkt 1 samt besluttet et ændringsforslag til
indstillingens punkt 2. om at sagen forelægges på ny i BEPU med
uddybning af finansieringsbehov og mulighed for at finansiere inden for
kommunens budget og endelig stillingtagen.
Forvaltningen har udarbejdet et arbejdsbudget for opgaven på i alt
500.000 kr.:
Analyser og projektoverslag som beskrevet i sagen:
Revurdering af beregningsforudsætninger:
Supplerende analyser, detaljering og kommunikation
og plan for det videre arbejde:
Uforudsete udgifter:
I alt:

300.000 kr.
75.000 kr.
100.000 kr.
25.000 kr.
500.000 kr.

Der er indhentet overslag på udarbejdelse af analyser og projektforslag
som beskrevet i udvalgssagen. Overslaget er på 300.000 kr. Herudover
er der disponeret 75.000 kr. til vurdering af beregningsforudsætninger
og eventuel tilpasning af modellerne, idet Københavns Kommune har
udgivet en undersøgelse der påviser at risikoen for stormflod er
væsentlig større end hidtil antaget. Der er også disponeret med 100.000
kr. til eventuelt supplerende analyser, detaljering af projektforslag og
kommunikation i forbindelse med borgerinddragelse og 25.000 kr. til
uforudsete udgifter.
Udgiften til supplerende analyser i forbindelse med brugerinvolvering,
kommunikation og uforudsete udgifter på i alt 125.000 kr. kan eventuelt
udsættes til udvalgsbehandling af projektforslagene. Denne løsning vil
medføre en udgift på samlet 375.000 kr. i 2017.
Det er ikke umiddelbart muligt indenfor eksisterende budget at afholde
udgiften. De eksisterende rådgiverkonti anvendes til analyser i
forbindelse med udarbejdelse af f.eks. udbud og lokalplaner og
disponeres typisk fuldt ud i et budgetår.
Det kan videre oplyses, at omkostningerne til udarbejdelse af
projektforslag vil indgå i den samlede projektomkostning, som i henhold
til lov om kystbeskyttelse skal finansieres af de grundejere som opnår
beskyttelsen.
Tidligere sagsfremstilling
By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 6. oktober 2015
behandlet sagen om mulighed for at etablere en fælles kystbeskyttelse
af Sydamager. Konklusionerne i rapporten peger på, at en fælles
kystbeskyttelse forudsætter væsentlig højere diger omkring Dragør for
at opnå et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for den centrale del af
Sydamager (metro, Ørestad mv).
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Amager Dige-Pumpelag har i september 2016 oplyst, at de på baggrund
af analysen har besluttet, at gå tilbage til den oprindelige løsning med et
landdige nord om Kongelunden og frem til Ullerup. Dige-Pumpelaget
vurderer, at det ikke er realistisk, at etablere tilstrækkelige høje diger
ud for Dragør for at opnå det beskyttelsesniveau, som er gældende for
Ørestaden, metroen mv. Det oprindelige forløb af diget er vist på bilag
1.
Forvaltningen forslår derfor, at Dragør Kommune arbejder videre med et
lokalt kystbeskyttelsesprojekt fra Dragør Nord til Kongelunden. I Dragør
Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014 er der præsenteret 4
forskellige principper for kystbeskyttelse af Dragør Kommune.
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med 2 af principperne:
1) Et forslag med et sammenhængende dige rundt om Dragør
(tilbagetrukket kystdige), og
2) Et forslag, hvor diget ligger langs kystlinjen
De 2 forslag kan ses på bilag 1 og de omfatter såvel anlæg af nye diger,
som mulig forhøjelse af eksisterende diger.
Alle borgere i Dragør Kommune vil opnå samme beskyttelse mod
højvande ved begge forslag.
Forslag 1 skønnes at have den fordel, at diget vil blive lavere og billigere
samtidigt med at diget i større grad respekterer det naturlige
kystlandskab. Det skyldes, at diget er placeret længst væk fra
strandengene, at diget ikke skal sikres mod bølgepåvirkning, at koten på
land er højere end på kystlinjen og at der skal håndteres mindre jord til
at anlægge diget. Et dige på kystlinjen er medtaget i den videre
planlægning, fordi en række borgere i forbindelse med de tidligere
høringer til fx klimatilpasningsplanen har fremsendt dette ønske.
Begge forslag vil tage udgangspunkt i et beskyttelsesniveau svarende til
det beskyttelsesniveau som er gældende i dag, og der vil blive tale om
nyanlæg og sandsynligvis forhøjelse af eksisterende dige.
Forslagene vil i første omgang indeholde oplæg til beskyttelsesniveau,
digeforløb, digehøjder, opgørelse over hvilke ejendomme som beskyttes
og anlægsoverslag med simpel partsfordeling. Forslagene vil blive
udarbejdet på baggrund af eksisterende materiale og tidligere
beregninger.
De to forslag vil blive fremlagt til politisk beslutning om hvilket forslag
der skal arbejdes videre med frem til et endeligt projektforslag. I den
næste fase vil der blive udført supplerende modelberegninger og mere
detaljerede opgørelser af hvilke ejendomme som beskyttes,
anlægsøkonomi og forslag til partsfordeling, hvor anlægsudgiften
fordeles på de jendomme som opnår beskyttelse jf. reglerne i
kystbeskyttelsesloven.
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LOVE/REGLER:
Forslagene udarbejdes i henhold til reglerne i kystbeskyttelsesloven.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere
udarbejdelse af projektforslaget. De tidligere undersøgelser har været
delt mellem de 3 parter og har derfor kunne rummes inden for
driftsbudgettet.
Det forslås derfor at der meddeles en tillægsbevilling (anlægsbevilling)
på kr. 500.000 eller at opgaven udsættes og indgår i budgetlægningen
for 2018.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Det forslås at projektforslaget vil danne baggrund for borgerinddragelse.
RELATION TIL POLITIKKER:
I kommunens risikostyringsplan for 2015 er det besluttet at der inden
2017 skal udarbejdes en plan for kystbeskyttelse af Dragør Kommune.
Denne plan er bl.a. udarbejdet, fordi Dragør Kommune er udpeget, som
et område der er oversvømmelsestruet.
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 10. januar 2017.
BILAG:
1 Åben kortbilag: Forslag til digebeskyttelse af Dragør
Kommune.pdf
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