
Kom til kystdag i Dragør
Dragør Kommune inviterer alle interesserede til et åbent borgermøde om 
kystbeskyttelsen lørdag den 25.2.2023 i Hollænderhallen i Store Magleby.  

Invitation 
Februar 2023

Kære grundejere og borgere i Dragør 

Klimaforandringer og det store behov for kystbeskyttelse er emner, der optager mange i Dragør. Det mærker 

vi, når vandet står højt. Vi mærker det også, når vi mødes med naboer og andre i byen, og snakken falder på de 

mange svære spørgsmål, der knytter sig til kystbeskyttelsen.  

 

Behovet for at beskytte Dragør mod oversvømmelse er naturligvis også en udfordring, der optager os i Kom-

munalbestyrelsen. Udviklingen af Dragørs kystbeskyttelse påvirkes af den planlægning, der foregår rundt om-

kring Dragør. Der er på nuværende tre spor i arbejdet med kystbeskyttelse: Foruden Dragør Kommunes eget 

kystbeskyttelsesprojekt, arbejder staten på at undersøge en samlet stormflodssikring af København, ligesom 

Sund & Bælt har fremsat et tilbud om at medfinansiere en del af kystbeskyttelsen i Dragør. 

Derfor er det godt, at vi er nået langt med planlægningen for Dragør Kommune. Vi har med udviklingsplanen 

for kystbeskyttelsen og den lange dialogproces med grundejere og borgere et godt fundament. Vi er fortsat i 

gang med at trykprøve og videreudvikle løsningsforslag, der kan beskytte os mange år fremover og indgå i en 

samlet beskyttelse af kysten omkring hovedstadsområdet. Det hjælper os med at indgå konstruktivt i dialogen 

med andre parter om udviklingen af en sammenhængende kystbeskyttelse.

 

For selvom vi har vores egne analyser og løsningsforslag, er det vigtigt, at vores løsninger er koordineret med 

statens og de andre kommuners løsninger, sådan at vi ikke som kommune og grundejere havner i en uhen-

sigtsmæssig situation, hvor de andres løsninger bliver en ulempe for os. Projektet er komplekst og der er sta-

dig mange svære spørgsmål og dilemmaer, vi skal drøfte og afklare, inden vi kan træffe endelig beslutning om, 

hvilke løsningsforslag vi arbejder videre med for at få den bedste og mest robuste kystbeskyttelse i Dragør. 

Jeg håber, at mange vil være med, og jeg ser frem til en konstruktiv dialog. Se information om program, til-

melding mv. på bagsiden. 

Venlig hilsen 

Borgmester Kenneth Gøtterup

Vær med på Kystdagen, hvor vi: 
• Informerer om status for arbejdet med kystbeskyttelsen, herunder status for arbejdet med alternative løsnings-

forslag og det arbejde, der pågår i regi af hhv. Sund & Bælt A/S og i den statslige arbejdsgruppe i regi af  

Transportministeriet og Miljøministeriet, der arbejder med en række forundersøgelser. 

• Giver dig mulighed for at stille spørgsmål til og få svar på det, du har behov for at høre mere om. 

• Drøfter forslagene til de alternative løsninger og anbefalinger og giver dig mulighed for at komme med be-

mærkninger og input til Kommunalbestyrelsen, inden der træffes endelig politisk beslutning om, hvilke 

løsningsforslag, der skal arbejdes videre med. 

• Derudover vil der være information om arbejdet med bidragsfordelingsmodellen og økonomien i  

kystbeskyttelsesprojektet. 



Program for Kystdagen
Kystdagen foregår i Hollænderhallen, Halvejen 3 i Dragør og er delt op i tre forskellige møder, som dækker de 

forskellige delstrækninger. Programmet for de tre møder er i store træk ens, bortset fra gennemgang og drøf-

telse af delstrækninger og supplerende undersøgelser, der vil være tilpasset de forskellige delstrækninger. Af 

hensyn til planlægningen, vil vi bede dig om at tilmelde dig det møde, du gerne vil deltage i. Det er også muligt 

at tilmelde sig alle møderne: 

• Møde 1: Kl. 9.30-11.15 om Nordstranden (Delstrækning 1)

• Møde 2: Kl. 12-13.45 om Dragør Havn og Sydstranden (Delstrækning 2+3)

• Møde 3: Kl. 14.30-16.15 om Søvang og Sydvestpynten (Delstrækning 4+5+6)

På alle tre møder vil der være en introduktion v. borgmester Kenneth Gøtterup og en orientering og status 

for arbejdet med kystbeskyttelsen v. projektleder Lise Holm og planchef Hanna Rehling, Dragør Kommune. 

På møde 1 og 2 vil der også være en orientering fra Sund & Bælt. Der vil derudover være mulighed for at stille 

spørgsmål, komme med input til kommunalbestyrelsen og deltage i dialogen om det videre forløb for den eller 

de delstrækninger, der er i fokus.  

 

På Kystdagen vil du kunne møde andre grundejere og borgere fra Dragør, men også politikere, forvaltning og 

rådgivere fra COWI, som kan bidrage med svar på spørgsmål, og rådgivere fra Grandville som vil være med til 

at facilitere møderne. Repræsentanter fra Sund & Bælt vil være til stede på møde 1 og 2, hvor de vil præsentere 

visualiseringer af alternative løsningsforslag for kysten ved Nordstranden og Dragør Havn.

Tilmeld dig Kystdagen den 25. februar 2023 på dragoer.dk 
(frist for tilmelding er søndag den 19. februar)  
 
Læs mere om Dragørs kystbeskyttelsesprojekt dragoer.dk 
(søg på Diger i Dragør). 

Efter Kystdagen - send dit input til politikerne
Fra den 1. februar til den 3. marts 2023 har du mulighed for at sende de input, du mener, politikerne skal have 

med til deres kommende behandling af sagen om kystbeskyttelse. Se hvordan på dragoer.dk. Indkomne input 

vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, og du skal derfor være opmærksom på, at dit input vil blive 

offentliggjort med de oplysninger, der fremgår i det indsendte.

 

Inden Kystdagen - udstilling på Havnen og spørgetime på Facebook  
Vi vil gerne give alle borgere gode forudsætninger for at kunne forberede sig på dialogen, og vi vil gerne 

tilret-telægge borgermødet, så vi fokuserer på det, der er vigtigst for mange. Derfor har du inden mødet 

mulighed for at orientere dig i det materiale, vi præsenterer på mødet. Det kan du gøre på en udstilling på  

Havnen, som vil være åben fra den 10. februar-3. marts 2023.  

Vi holder også en spørgetime på Facebook den 6. februar 2023 kl. 19-20, hvor du kan stille os spørgsmål om 

kystbeskyttelsen. Her kan du også komme med ønsker til emner, vi skal uddybe, eller spørgsmål, du ønsker, vi 

belyser på Kystdagen. https://www.facebook.com/digeridragoer

https://www.dragoer.dk/om-kommunen/projekter/diger-i-dragoer/dialog-med-borgerne-2023
http://Kystdagen den 25. februar 2023 på dragoer.dk  
https://www.dragoer.dk/om-kommunen/projekter/diger-i-dragoer
http://dragoer.dk
https://www.facebook.com/digeridragoer

