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Msdenotat fra off. msde 27.1. 11 rned transportminister
Hans Christian Schmidt vedr. byudvikling af Nordhavnen.

Msdet havde ca. 150 deltagere, og indledtes med en tak til bAde
transportminister Hans Chr, Schmidt og viceborgmester, MF for V,
miljaordf arer Eyvind Vesselbo, for deres aktive indsats for fremsat-
telse af et egentligt Forslag til en Anlregslov for et begrenset Nord-
havnsprolekt.

Den udsendte dagsorden blev fulgt og gav anledning til det efter-
folgende msdenotat, hvis punkter de to politikere ville tage med sig i
udarbejdelsen af det Forslag til Anlagslov, som vil blive forelagt i
Folketinget og i den videre behandling heraf.

Forslaget til Anlegslov er ikke fsrste skridt til virkeliggsrelsen af projekt
"Urban Delta", og der foreligger ikke nogen andre vedtagelser end de,
der omhandler, at der skal anlegges en ny krydstoggerminal og en
ny cortainerterminal i Ydre Nordhavn.

Da ethvert lovforslag normalt indledes med en omtale af, hvad hensigten er
med det, lovede Ministeren her at medtage, at det er forslagets hensigt med
dets vedtagelse derved at afslutter NordhavnsomrAdets udbygning i @resund.

Kommunerne har ingen gr.ansedragninger for r&deret p& soterritorier.
Det er alene Kystdirektoratet, som bestemmer over disse og kan meddele
tilladelser til eventuelle opfyldninger. Klager herover sker til ministeren.

Der er ikke nogen vedtagne planer, som anviser opsatning af_vindmsllgl pA
Ydre Nordhavn - i givet fald vil det kunne ske p& ssarealet i naboomride.

Vejen frem til vedtagelse pAregnes som folger: fremlaggelse i Folketinget til
fsrstebehandling (15. - 28. febr.) og afsluttende 3. behandling sidst i april.
Der skulle v€re sikret et flertal for lovforslaget.
Ministeren betonede, at lov er lov, og at der skal meget tilfor at opn& en
endring heraf uanset hvilken regering / minister, der senere kan komme.

Der er vedtagelser af, at udgravningsjorden fra den nye Ciryring og fra den
nye vejforbindelse fra Nordhavnen til Lyngbyvej skal bruges til opfyldninger i
Nordhavnen. Da denne mengde knapt er tilstr€kkeligt til at opfylde behovet
for arbejderne i indre Nordhavn, blev det p& modet oplyst, at man har p&reg-
net ogs& at modtage, behandle og opfylde med jord fra andre gravearbejder
- endda ogs& fra andre kommuner (der si skal betale for det).
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Det fremg&r af Forslag til Anlegslov, at hensigten med projektet for optyldnin-
gen ud i Oresund pe netop dette sted er behovet for en billig udgift til trans-
port, behandling og deponering og en indbringende genanvendelse til nye
byggegrunde i Nordhavnen. Begrundelsen herfor er snsket om at kunne
dekke Ksbenhavns Kommunes og statens anlegsundersl(ud fra
Orestadsbyggeriet og Metroen.

Der dannes med lovforslaget et nyt selskab til anlagsarbejdets gennemfo-
relse: BY & HAVN l/S, hvori Statens andel er 45/o og Kbh.'s 55o/o, og som
tillegges de tilhorende nsdvendige eksoropriationsbefsietser.
Trods de deri nevnte indgreb i Gentofte Kommune vedr. anleg af hsfde ved
Hellerup Havn, blev det pdr madet oplyst af ro- og sejlklubbernes represen-
tant herfra, at der to dage tidligere mellem Gentofte Kommune og Kabenhavn
Kommune / By & Havn llS i fallesskab var indgAet aftale om hsf deanleg.

Der blev pA madet udtrykt bekymringer for de betydelige g6ner jordtrans-
porterne til og fra Nordhavnen vil medfere for bl.a. Gentofte, s$rdan som de
er angivet i det vedtagne projekt til "Nordhavnsvejen".
Ministeren ville se p& sagen.

Der blev p& modet udtrykt bgkymringer over, at tunnelrsrene for Nord-
havnsvelen i de to ksrselsretninger nu er vedtaget indskrenkede til kun to
vejbaner i hver. Den betydelige trafik til og fra den nye bydels beboere, virk-
somheder og terminaler vil dermed flyde ud over det eksisterende vejnet, der
iforvejen er godt fyldt op.
Ministeren ville se pA sagen.

Der var p& modet ingen forst&else for rimeligheden i at udbygge en ny
containerterminal netop i Nordhavnen, der ved byudviklingen f&r 600.000 nye
etagemeter til boliger og erhverv og hvis primere kystomrirdes rekreative
verdi afskeres af en indhegnet terminal idegdrift med opstablinger i21 m.s
hoide, med bygninger i 25 m.s hojde og talrige belysningsstandere samt med
4 galgekraner i 12o m.s hojde. Det er stojende samt syns- og lysforurenende
og dertil med hojder, som intet foranliggende beplantningsbelte vil kunne
skjule eller afbsde nevnev@rdigt.

Ministeren oplyste, at man havde undersogt andre placringer bl.a. syd og vest
for Ksbenhavn, men denne var den mest fordelagtige af de undersogte..
Det bragte behovet for en havnetunnel med forbindelse mod syd i spil.
Man ans& det for helt urimeligt forst at sende den sydg&ende trafik mod
nordvest via den i forvejen starkt belastede Lyngbyvej.
Ministeren ville se p& sagen.

WM-redegorelsen for folgerne ved realisering af Forslag til Anlagslov
omtafer behovet for at afbsde virkningerne fra den ogede erosion af Hellerup
Strand ved at etablere en ostgdrende 50 m. lang hsfde ud fra Hellerup Havns
sstlige molehoved.
Dette er en feilagtigt oplysning I Hofden er nsdvendig for havnens seifbar-
hed ved at opfange det sand, som den ogede erosion langs hele Hellerups
kyst foranlediger. -3
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Vi enskede p& msdet at Fsrslag til Anlegslov med denne rettelse lortsat skal
indeholde omtale af behovet for en sikring af kysten mod folgerne af
den starkt ogede erosion af denne og derved forringelser af grundarealerne
og eiendommene langs denne.
Ministeren ville $e pa sagen,

Naturfredningsforeningens Lokalafdeling, Foreningen til Gentofte Kommunes
Udvikling og Forskonnelse FOGUS samt Hellerup & Maglegaard Sognes
Grundejerforening har undersogt vor kyststreknings klimaforhold i forbin-
delse med et kystsikrinqspro!* som Kystdirektoratet har haft til horing og
kunnet anbefale. Hyppighed og voldsomhed af vand, vind og strom og
virkninger heraf ved forskellige vind- og strsmretninger er der heri gjort rede
for bride aktuelt og ved forudsigelige klimamndringer fremov.er.

I forbindelse med implimenteringen af EU-oversvsmmelsesdirektiv skal der
senest i slutningen af 2013 vare udarbejdet kort over den nuvarende
oversvommelsesrisiko i de enkelte medlemslande. Materialet for kobenhavns
omr&det og omr&det nord og syd herfor foreligger.

Ministeren bfev opfordret ti! at inddrage begge redegsrelser, nAr han som
lovel ville se pA sagen.

Det fremgir af materialet, at der ved hsjvande og qpstwning af v.and i
@sterssen fra en kraftig N6-vindretning ved dennes spring tilvind fra NV, vil
blive presset store vandmengder ind i Svanemollebugtens tragt - der jo ved
Forslag ti! Anlagslov vil blive yderllgere aget, Dette vilfor6rsage-eyetsyfff.
mefse af kystomriirdet.
Problemet er aktuelt, idet Nordhavnsprojektets oprindelige plan omfafiede en
kanal fra bunden af Svanemsllebugten til Ksbenhavns Havn, men
denne er nu slolfet !

Form*let var ud sv.er det nevnJe, at mindre b&de og roere Kunne undg& det
ulovlige og risikoen ved at skulle langt ud til havs i @resund for at komme
uden om den ny eontainerhavn ved nqrd- og sydg*ende sejlads langs lrysten
ved i $tedet at kunne sejle her, Kanalen btev pi medet an$Het til en bredde
p& ea. 10 -15 m, ag en dyhde Bi ca, 3 m.
Om bredderne skal forhojes, bredden sges og leller bunden graves dybere
tor at kanalen agse kan klare vandpre$$et ved spidsbetastninger mA under-
sages nermere.
Ministeren ville se pA $agen,

Arrangorerne af msdet og forsamlingen udtrykte stor tak til Ministeren for hans
vilje til at sikre begrensningen af Nordhavnsprojektet ved en anlegslov og
for hans forelagEelse samt lydhorhed for de problemer, som var blevet
fremfsfi p& msdet samt hans tilsagn om at tage lssningerne heraf aF ifor-
slaget til en anlegslov iforbindelse med dens foreleggelse i Folketinget.
Forsamlingen blev takket for fremmodet og en engageret deltagelse i debat-
ten og ordstyreren, advokat Chr. Emmeluth, for god ledelse heraf.
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