Møde om kystbeskyttelse mellem grundejere på delstrækning 1 og Dragør Kommune
– Referat godkendt og kommenteret af grundejerne
Mødetidspunkt: 14.12.2021
1: Præsentationsrunde
Deltagere på møde:
Claus M. Brixmark
Geert Christian Gudbjerg
Niels Anthonisen
Hanna Rehling
Lise Holm
2: Kort status på projektet ved forvaltningen
Hvor er vi nu?
Indhold i udviklingsplanen for delstrækning 1
3: Grundejere fortæller om
Reaktion på skitserede linjeføring i udviklingsplan.
Hvad skulle der til, for at en kystbeskyttelsesløsning levede op til jeres ønsker?
Grundejerne gjorde opmærksom på følgende:
. Grundejerne ønsker, at deres forslag om en behersket digeforhøjelse samt et nydesignet forland,
der hænger sammen med diget og kan tage kraften af bølgerne, nøje beregnes og beskrives.
(Forslaget vedhæftet).
. Grundejerne ønsker, at der så skal være 2 ligeværdige forslag til hhv. ca. 18 og 90 mio.kr, som
politikerne skal tage stilling til.
• Grundejerne ønsker at få redegjort for den eksisterende afvanding af området
• Grundejerne er ikke interesserede i en kystbeskyttelsesløsning, som tiltrækker flere besøgende og
giver store parkeringsproblemer.
• Grundejerne er ikke interesseret i en strandpark på delstrækning 1 (Nordstrand) med store
driftsudgifter.
• Grundejerne bemærker også, at alle vandsportsklubberne (med 1.400 medlemmer ) i Madsens
Krog bakker op om en kystnær kystbeskyttelse, så bugten bevares.
•
Det blev drøftet, om det er nødvendigt at undersøge flere alternativer og varianter i en samtidig proces for
at afsøge løsningsrummet og undgå, at projektet ”strander” hvis den foreslåede løsning ikke bliver
godkendt. ( Der gøres opmærksom på, at der efterfølgende er store ønsker om en grundig undersøgelse
af, om en Watertube baseret løsning vil kunne løse kystsikrings problemerne ).
• Derudover ønsker grundejerne at få klarlagt kommunens engagement i bestyrelsen for Dragør
Nordstand Digelag?
4: Næste skridt:
Hvad skal besluttes?
Evt. indsendelse af supplerende input/ ønsker til alternative undersøgelser inden jul

•
•
•
•
•
•

Det blev aftalt, at forvaltningen fremsender præsentation fra mødet frem sammen med plan for
indsendelse af input. (fremsendt 15.12.2021)
Forvaltningen sender forslag til beslutningsreferat fra mødet
Grundejerne sender input om ønsker til undersøgelse af alternativer (input fra grundejerne på
Nordstrand scannet ind og vedhæftet referatet)
Forvaltningen vedlægger input fra grundejerne til kommunalbestyrelsens næstkommende
behandling af sagen (forventeligt feb 2022)
Kommunalbestyrelsen beslutter en plan for udarbejdelse af alternative løsningsforslag
Input indgår i supplerende undersøgelser (efter februar 2022)

