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Åben dagsorden 
 
1 Klimasikring af Hellerup Havn 
2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
1  Åbent         Klimasikring af Hellerup Havn 
 
035899-2014 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2014, punkt 6, med 18 stemmer (C,V,A,B og I) for og 
1 stemme (Ø) imod, at meddele anlægsbevilling til kystsikring af Hellerup Havn på 3,34 mio.kr. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”der mangler en helhedsorienteret løsning om klima og 
kystsikring”. 
 
Efter teknisk bearbejdning af projektet og efterfølgende udbud er der behov for en supplerende 
anlægsbevilling og Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen søges 
derfor om en supplerende anlægsbevilling på 3,46 mio.kr. til kystbeskyttelsesforanstaltninger ved 
Hellerup Havn. 
 

På ekstraordinære møder den 15. december 2014 blev punktet udsat til behandling i 
ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. august 2014, punkt 6, med 18 stemmer (C,V,A,B og I) for og 
1 stemme (Ø) imod, at meddele anlægsbevilling til kystsikring af Hellerup Havn på 3,34 mio.kr. 
Teknik og Miljø blev bemyndiget til, efter dialog med havnens brugere, at træffe beslutning om 
udformningen af kystsikringen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”der mangler en 
helhedsorienteret løsning om klima og kystsikring”. 
 
Teknik og Miljø har efterfølgende været i dialog med repræsentanter for havnens brugere og 
projektet har gennemgået en ingeniørmæssig bearbejdning, som har betydet en konkretisering og 
yderligere kvalificering af løsningerne, herunder er belægninger, brønde og afvanding tilpasset 
således, at indretningen af disse ikke bliver en ulempe i ekstrem regn situationer og der er 
foretaget tilpasning af beton bølgeskærm til forholdene i Hellerup. 

 
Der er modtaget 4 tilbud fra entreprenører, som har afgivet bud mellem 4,0 mio. kr. og 5.2 mio.kr. 
for løsning af opgaven.  
 
Den samlede udgift til projektet vil herefter udgøre 6,8 mio.kr., heraf entreprenør iht. udbud 4,0 
mio.kr., bygherreleverance 1,4 mio.kr., rådgivere og tilsyn 0,7 mio.kr. samt 0,7 mio.kr. til uforudsete 
udgifter. (Rådgivere og uforudsete udgifter udgør begge ca. 10% af den samlede bevilling). 
  
 
Vurdering 
Teknik og Miljø har haft en indgående dialog med repræsentanter for havnens brugere og projektet 
har gennemgået en ingeniørmæssig bearbejdning, som har betydet en konkretisering og yderligere 
kvalificering af løsningerne, og er i overensstemmelse med ønskerne fra havnens brugere. 
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De 4 tilbud fordeler sig på 5,2 mio.kr., 4,9 mio.kr., 4,5 mio.kr. og 4 mio.kr. Teknik og Miljø vurderer, 
at laveste bud er udtryk for markedsprisen. Teknik og Miljø anbefaler således, at der meddeles en 
supplerende anlægsbevilling på 3,46 mio.kr., således at den samlede bevilling udgør 6,8 mio.kr. 
 
Der er ikke på investeringsoversigten for 2015 afsat midler til kystbeskyttelse af kommunens 
ejendomme. Det foreslås, at der anvises finansiering af supplerende anlægsbevilling med foreløbig 
finansiering over Trafik og Miljøpuljen for 2015, idet et beløb tilsvarende bevillingen indarbejdes til 
Trafik og Miljøpuljen 2016 på investeringsoversigten for budget 2016. 
 
Af hensyn til idrætsaktiviteterne på havnen bør stormflodssikringen etableres uden for sæson. Det 
er således afgørende at bevillingen tildeles nu, således at arbejderne kan påbegyndes 2. januar 
2015 og udføres i første kvartal 2015 og dermed inden størstedelen af idrætsaktiviteterne 
påbegyndes og også således, at stormflodssikringen er etableret inden næste efterår og vinter, 
hvor risikoen for storme er størst. 
  
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der meddeles supplerende anlægsbevilling til kystsikring af Hellerup Havn på 3,46 mio.kr. med 
finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Trafik og Miljøpuljen for 2015, idet et beløb 
tilsvarende bevillingen indarbejdes til Trafik og Miljøpuljen 2016 på investeringsoversigten for 
budget 2016. 
 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte 
imod, idet: "der bør være en helhedsorienteret løsning om klima og kystsikring, hvor også 
muligheden for udvikling af rekreative områder inddrages i projektet". 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
__________________________ 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048108-2013 
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Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
Ingen meddelelser. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
3  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
048108-2013 
 
 
Beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2014 
 
Ingen meddelelser. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


