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Sagsid.: 22/4010

RESUMÉ:RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at tilkendegive over

for kommunerne i Køge Bugt området, at indgå i det videre samarbejde om

bekymring for vandmiljøet i Køge bugt.

Administrationen har derfor været i dialog med Køge Kommune og Stevns

Kommune, som har formandskabet i arbejdsgruppen om, rammerne for

samarbejdet. Der skal tages stilling til, om der forsat er interesse for at indgå

i samarbejdet.

INDSTILLING:INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. atat det drøftes, hvorvidt der fortsat er interesse for at indgå i samarbejdet

om bekymring for vandmiljøet.

2. atat der træffes beslutning om, hvorvidt Dragør Kommune skal tiltræde

kommissoriet.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

Ad 1Ad 1

Drøftet.

Ad 2Ad 2

V foreslår, at Dragør ikke tiltræder kommissoriet, selvom V også udtrykker

bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt. Dragør Kommune vil dog følge

arbejdet nøje og bidrage i det omfang, det vil være relevant.

For stemte:  4 (C+V)

Imod stemte: 2 (T+L) 
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Undlod at stemme:  1 (A)

Anbefales overfor ØU/KB.

Liste L og T ønsker at deltage i arbejdet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

Ad 1

Drøftet

Ad 2

For stemte:   5 (A+C+V)

Imod stemte:  2 (T+L) 

Undlod at stemme:   

Anbefales overfor KB.

Protokoltilføjelse fra L og T:

Liste L og Liste T ønsker at deltage i arbejdet.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-06-2022BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-06-2022

Ad 1

Drøftet.

Ad 2

For stemte:    11 (A+C+V)

Imod stemte:   4 (L+T) 

Undlod at stemme:   

Godkendt.
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Protokoltilføjelse fra L og T:

Liste L og Liste T ønsker at deltage i arbejdet.

SAGSFREMSTILLING:SAGSFREMSTILLING:

Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner der

alle ligger ud til Køge Bugt samarbejder om at beskytte havmiljøet i Køge

Bugt. Samarbejdet har følgende indsatser:

- Arbejde for at Køge Bugt bliver en marine-nationalpark til glæde for

naturen og vores borgere.

- Sikre, at der foretages en samlet miljøkonsekvensvurdering af de

igangværende og kommende projekter i Køge Bugt, både for det enkelte

projekt i sin helhed (anlæggelse og driftsfase), men også for projekterne

sammen.

- Dele en grundlæggende skepsis over for etableringen af 9 kunstige øer ved

Avedøre og efterlyse en langt dybere vurdering, dialog og drøftelse med

staten om dette er nødvendigt.

- Arbejde imod, at alt spildevand fra København og omegnskommuner skal

udledes i Køge Bugt.

- Arbejde imod en yderligere trafik- og støjbelastning på et allerede belastet

vejnet, særligt ved etablering af Holmene, i lyset af udvidelsen af

København.

- Sikre deltagelse i følgegruppe vedrørende Holmeneprojektet, så projektet

har alle aspekter af miljøpåvirkningen med.

Samarbejdet omfatter en gensidig dialog og koordinering om de ovenstående

projekter. Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Stevns Kommune

og en styregruppe på direktørniveau under ledelse af Køge Kommune jf.

bilag 1.

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning

været i dialog med Køge og Stevns Kommuner. Kommunerne oplyser, at

fokus i den kommende tid i samarbejdet især vil være på
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miljøkonsekvenserne af Holmene i Hvidovre Kommune og flytningen af

udledningen af spildevand fra Lynetten. Kommunen har endvidere oplyst, at

det er en bekymring for at Køge Bugt ikke har det godt, der er baggrunden

for hele samarbejdet. De involverede kommuner forventes, at have en klar

holdning til de to projekter. I praksis foregår samarbejdet gennem

arbejdsgruppen hvor, der er en tovholder fra en af kommunerne, der er i

spidsen for hvert projekt, og hvor tovholderen har en særlig forpligtigelse til

at følge de rapporter m.v., der findes/udarbejdes om det pågældende projekt.

Det politiske samarbejde består i, at udsende pressemeddelelser samt

interessevaretagelse i forhold til indsatserne i kommissoriet.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker, at Dragør Kommune som andre kommuner

anvender klapning i forbindelse med uddybning af havnen, ligesom vi er i

gang med et stort kystbeskyttelsesprojekt, der også berører Køge Bugt.

Administrationen bemærker samtidig, at såfremt en marin

naturnationalpark vil skulle etableres, må det forventes at have betydning

for mulighederne for klapning, råstofindvinding mv. i Køge Bugt. Den

nordlige del af Øresund er blevet udpeget som marin nationalpark.

Da det er Tårnby Kommune, der via det forpligtende samarbejde har den

faglige viden på det miljømæssige område vil det være vanskeligt for

administrationen at bidrage til det faglige arbejde i arbejdsgruppen.

LOVE/REGLER:LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De deltagende kommuner har hver bidraget med 60.000 kr. til arbejdet. Hvis

Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi

også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil.

KOMMUNIKATION/HØRING:KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.
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RELATION TIL POLITIKKER:RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

BilagBilag

Bilag 1 - Bilag 1

https://www.dragoer.dk/media/39870/converted_26069-22_v1_koege-bugt-kommissorium.pdf
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