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Msdenotatfra off. msde 27.1. 11 rnedtransportminister
HansChristianSchmidtvedr. byudviklingaf Nordhavnen.
Msdethavdeca.150deltagere,
og indledtes
medentaktil bAde
HansChr,Schmidt
transportminister
ogviceborgmester,
MFforV,
miljaordf
forderesaktiveindsatsforfremsatarerEyvindVesselbo,
Forslag
telseaf et egentligt
til en Anlregslov
foret begrensetNordhavnsprolekt.
Denudsendte
dagsorden
blevfulgtog gavanledning
til detefterpunkter
politikere
folgendemsdenotat,
hvis
deto
villetagemedsigi
udarbejdelsen
af detForslag
til Anlagslov,
somvil bliveforelagti
Folketinget
og i denviderebehandling
heraf.
Forslaget
til Anlegslover ikke fsrste skridt til virkeliggsrelsen
af projekt
"UrbanDelta",og derforeligger
ikkenogenandrevedtagelser
endde,
deromhandler,
ny
krydstoggerminal
at derskalanleggesen
og en
ny cortainerterminal
i YdreNordhavn.
Daethvertlovforslag
normaltindledes
meden omtaleaf, hvadhensigten er
meddet,lovedeMinisteren
herat medtage,
at deter forslagetshensigtmed
detsvedtagelse
dervedat afslutterNordhavnsomrAdets
udbygning
i @resund.
har ingengr.ansedragninger
Kommunerne
for r&deretp&soterritorier.
Deter aleneKystdirektoratet,
sombestemmer
overdisseog kanmeddele
Klagerheroverskertil ministeren.
tilladelser
til eventuelle
opfyldninger.
planer,somanviseropsatningaf_vindmsllgl
pA
Derer ikkenogenvedtagne
- i givetfaldvil detkunneskep&ssarealeti naboomride.
YdreNordhavn
pAregnes
Vejenfremtil vedtagelse
somfolger:fremlaggelse
i Folketinget
til
(15. 28.febr.)og afsluttende
fsrstebehandling
3. behandling
sidsti april.
Derskullev€re sikretet flertalfor lovforslaget.
Ministeren
betonede,
at lover lov,og at derskalmegettilfor at opn&en
/ minister,
endringherafuansethvilkenregering
dersenerekankomme.
Der er vedtagelseraf, at udgravningsjorden
fra dennyeCiryringog fra den
nyevejforbindelse
fra Nordhavnen
til Lyngbyvej
skalbrugestil opfyldninger
i
Nordhavnen.
Da dennemengdeknapter tilstr€kkeligt
til at opfyldebehovet
for arbejderne
i indreNordhavn,
blevdetp&modetoplyst,at manharp&regnetogs&at modtage,
behandle
og opfyldemedjordfra andregravearbejder
- enddaogs&fra andrekommuner
(dersi skalbetalefor det).
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Detfremg&r
af Forslagtil Anlegslov,at hensigten
projektet
med
for optyldningenud i Oresundpe netopdettesteder behovetfor en billigudgifttil transport,behandling
og deponering
genanvendelse
og en indbringende
til nye
i Nordhavnen.
byggegrunde
Begrundelsen
herforer snsketom at kunne
dekke KsbenhavnsKommunesog statens anlegsundersl(udfra
Orestadsbyggerietog Metroen.
Derdannesmedlovforslaget
gennemfoet nyt selskabtil anlagsarbejdets
relse:BY& HAVNl/S,hvoriStatensandeler 45/oog Kbh.'s55o/o,
og som
tilleggesde tilhorende
nsdvendige
eksoropriationsbefsietser.
Trodsde derinevnte indgrebi GentofteKommune
vedr.anleg af hsfdeved
pdr
HellerupHavn,blevdet madetoplystaf ro-og sejlklubbernes
representantherfra,at derto dagetidligeremellemGentofteKommune
og Kabenhavn
Kommune
/ By& HavnllS i fallesskabvar indgAet
aftaleomhsf deanleg.
DerblevpAmadetudtryktbekymringer
g6nerjordtransfor de betydelige
porterne til ogfra Nordhavnen
vil medferefor bl.a.Gentofte,
s$rdan
somde
"Nordhavnsvejen".
projekt
i
vedtagne
er angivet det
til
Ministerenvillese p&sagen.
Derblevp&modetudtryktbgkymringer
over,at tunnelrsrene for Nordhavnsvelen i de to ksrselsretninger
nuer vedtaget
indskrenkede
til kunto
vejbaneri hver.Denbetydelige
trafiktil og fra dennyebydelsbeboere,virksomheder
og terminaler
vil dermedflydeud overdeteksisterende
vejnet,der
iforvejener godtfyldtop.
Ministerenvillese pAsagen.
Dervarp&modetingenforst&else
for rimeligheden
i at udbygge
en ny
containerterminal
netopi Nordhavnen,
dervedbyudviklingen
f&r600.000nye
etagemeter
til boligerog erhvervog hvisprimerekystomrirdes
rekreative
verdi afskeresaf en indhegnet
terminalidegdriftmedopstablinger
i21 m.s
hoide,medbygninger
i 25 m.shojdeog talrigebelysningsstandere
samtmed
4 galgekraner
i 12om.shojde.Deter stojendesamtsyns-og lysforurenende
og dertilmedhojder,somintetforanliggende
beplantningsbelte vil kunne
skjuleellerafbsdenevnev@rdigt.
Ministeren
oplyste,at manhavdeundersogt
andreplacringer
bl.a.sydog vest
for Ksbenhavn,
mendennevardenmestfordelagtige
af de undersogte..
Detbragtebehovet
for en havnetunnel medforbindelse
modsydi spil.
Manans&detfor helturimeligt
forstat sendedensydg&ende
trafikmod
nordvestvia deni forvejenstarkt belastedeLyngbyvej.
Ministerenvillese p&sagen.
WM-redegorelsen
for folgernevedrealisering
af Forslagtil Anlagslov
omtaferbehovetfor at afbsdevirkningerne
fra denogedeerosionaf Hellerup
Strandvedat etablere
en ostgdrende
50 m. langhsfdeudfra Hellerup
Havns
sstligemolehoved.
Detteer en feilagtigt oplysning I Hofdener nsdvendig
for havnensseifbarhedvedat opfange
detsand,somdenogedeerosionlangsheleHellerups
kystforanlediger.
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p&msdetat Fsrslag
til Anlegslov
lortsatskal
Vi enskede
meddennerettelse

indeholde
omtaleaf behovetfor en sikring af kysten modfolgerneaf
af grundarealerne
denstarkt ogedeerosionaf denneog dervedforringelser
langsdenne.
og eiendommene
Ministerenville$epa sagen,
Foreningen
Naturfredningsforeningens
Lokalafdeling,
til GentofteKommunes
FOGUSsamtHellerup& Maglegaard
Udvikling
og Forskonnelse
Sognes
harundersogt
vor kyststreknings
klimaforhold
i forbinGrundejerforening
harhafttil horingog
delsemedet kystsikrinqspro!*somKystdirektoratet
Hyppighed
kunnetanbefale.
og voldsomhed
af vand,vindog stromog
virkninger
herafvedforskellige
vind-og strsmretninger
er derherigjortrede
for brideaktueltog vedforudsigelige
klimamndringer
fremov.er.
I forbindelse
medimplimenteringen
af EU-oversvsmmelsesdirektiv
skalder
kortoverdennuvarende
senesti slutningen
af 2013vare udarbejdet
i de enkeltemedlemslande.
oversvommelsesrisiko
Materialet
for kobenhavns
nordog sydherforforeligger.
omr&det
og omr&det
Ministeren bfevopfordret
ti! at inddrage
beggeredegsrelser,
nArhansom
pA
lovelvillese sagen.
Detfremgir af materialet,
at derved hsjvandeog qpstwningaf v.andi
fra en kraftigN6-vindretning
@sterssen
veddennesspringtilvindfra NV,vil
blivepressetstorevandmengderind i Svanemollebugtens
tragt- derjo ved
Forslagti! Anlagslovvil bliveyderllgereaget,Dettevilfor6rsage-eyetsyfff.
mefseaf kystomriirdet.
planomfafiedeen
Problemeter aktuelt,idet Nordhavnsprojektets
oprindelige
kanal fra bunden af Svanemsllebugten
til KsbenhavnsHavn, men
denne er nu slolfet !
Form*letvar ud sv.erdet nevnJe,at mindreb&deog roereKunneundg&det
ulovligeog risikoenvedat skullelangtud til havsi @resund
for at komme
udenom denny eontainerhavn
ved nqrd-og sydg*endesejladslangslrysten
vedi $tedetat kunnesejleher,Kanalen
btevpi medetan$Hettil en bredde
-15
p&ea.10 m,agen dyhdeBi ca,3 m.
Ombredderne
skalforhojes,breddensgesog lellerbundengravesdybere
tor at kanalenagsekanklarevandpre$$et
vedspidsbetastninger
mAundersagesnermere.
Ministerenvillese pA$agen,
Arrangorerne
af msdetog forsamlingen
udtryktestortaktil Ministeren
for hans
viljetil at sikrebegrensningen
veden anlegslovog
af Nordhavnsprojektet
for hansforelagEelse
for de problemer,
samtlydhorhed
somvar blevet
fremfsfip&msdetsamthanstilsagnomat tagelssningerne
herafaF iforslagettil en anlegsloviforbindelse
meddensforeleggelse
i Folketinget.
Forsamlingen
blevtakketfor fremmodetog en engageret
deltagelsei debattenog ordstyreren,
advokat
for godledelseheraf.
Chr.Emmeluth,
HCEG.
.zA11
d. 29.01
.

