
Temamøde om kystbeskyttelse med Sund og Bælt
28. juni 2022



Program

• Velkomst og introduktion

• Kort status på projektet i Dragør

• Oplæg ved Sund og Bælt

• Næste skridt

• Afrunding



Introduktion: 3 Spor for kystbeskyttelsen i Dragør

• Dragør Kommunes eget kystbeskyttelsesprojekt

• Statens forundersøgelser for en samlet sikring af hovedstaden i dialog med 

infrastrukturselskaber og berørte kommuner

• Sund og Bælt – mulighed for etablere fælles løsninger



Status på kystbeskyttelsesprojektet i Dragør

Aktuelt arbejde

• Udviklingsplanen som den helt overordnede ramme og retning

• Udarbejdelse af supplerende undersøgelser på delstrækning 1,4,5 + 6 på 

baggrund af input fra grundejere m.fl.

• Udarbejdelse af oplæg bidragsmodel

• Tilsagn om midler til realisering hos Realdania og Miljøministeriet

• Ansøgning om tilskud fra statslige kystbeskyttelsespuljer (ansøgning sep)



Status på kystbeskyttelsesprojektet i Dragør

Supplerende undersøgelser

• Projektets rådgivere udarbejder supplerende undersøgelser på 

delstrækning 1, 4, 5 + 6

• Undersøgelser udarbejdes på et detaljeringsniveau, så de kan 

sammenlignes med de løsninger, der er vist i udviklingsplanen, hvad angår: 

• Sikringsniveau (100 år frem mod 2050/ anlagt inden 2030)

• Mulighed for at udbygge til 2100 – niveau

• Anlægsoverslag

• Natur-, miljø, - fredningsforhold

• Andre forhold, eks. mulighed for at etablere hurtigt

• De supplerende undersøgelser fremlægges politisk efter sommer



Statens undersøgelser

• Staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet udarbejder 

forundersøgelser til etablering af stormflodssikring af Københavnsområdet

• Involverede kommuner (herunder Dragør) og infrastrukturselskaber 

inviteret med i arbejdet

• 4 – kommunesamarbejdet indgår

• Fokus på beskyttelse af infrastruktur

• Tæt koordinering med Dragørs projekt

• Politisk behandling: Tilsagn om at indgå i samarbejdet



Status på kystbeskyttelsesprojektet i Dragør

Bidragsfordeling

• I arbejdet indgår afklaring på spørgsmål, der er særligt relevante for 

Dragør, eksempelvis:

• Finansiering; statslige puljer, fondsmidler, kommunen, grundejerne

• Zonering ift. oversvømmelsesrisiko – på langs/ tværs af kysten?

• Ejendomsværdi

• Nytteværdi – er det relevant?

• Oplæg til principper for bidragsfordeling fremlægges politisk efter 

sommer



Oplæg Sund og Bælt
V/ Claus Dynesen, Lars Fuhr



Næste skridt: Aktiviteter i 2022

• August: Borgermøde om mulig fælles løsning mellem Sund og Dragør Kommune

• September: Politiske behandlinger af supplerende løsninger, herunder Sund og Bælt-

alternativ og bidragsmodeller

• Efterår: Borgerdialog om supplerende løsninger, herunder Sund og Bælt-alternativ og 

bidragsmodeller

• Ultimo 2022/ primo 2023: Politisk beslutning om løsning og bidragsmodel



Næste skridt: Overordnede faser i projektet

• Beslutning om bidragsmodel og løsning (Ult. 2022/ primo 2023)

• Planlægning, - projekt- og myndighed (3-5 år)

• Realisering



Afrunding


