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RESUMÉ:
Udvalget skal godkende, at der udlægges en mindre badebro ud fra
stranden ved Sydvestpynten og Kongelundsfortet.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at en badebro på 30 m, placeret ud fra
stranden ved Sydvestpynten i flugt med Kalvebodvej, godkendes i
forhold til Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.
BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 10-052016
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
I tilknytning til Dragør Ungdomsskoles aktiviteter på og omkring
Kongelundsfortet har der været et ønske om at forbedre
bademulighederne ved stranden og forbedre muligheder for at udsætte
havkajakker mv.
En badebro på dette sted vil samtidig være et tilbud til såvel de lokale
beboere som besøgende til området, og vil være et led i udvikling af
faciliteterne langs Naturpark Amagers søside.
Netop udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten er et prioriteret
indsatsområde for Naturpark Amager.
Broen vil i første omgang kun være 30 m lang, men på længere sigt vil
broen blive søgt forlænget ud til en større vanddybde.
Broen er planlagt placeret i flugt med Kalvebodvej (se kortbilag). Ved
denne placering markerer broen samtidig grænsen mellem det
vandareal mod sydøst, der er særligt naturbeskyttet, og det vandareal
mod nordvest, hvor der kan udøves kitesurfing mv. året rundt, i henhold
til reservatbestemmelserne.
Broen er tilsvarende type, der anvendes andre steder langs kysten.
Den består af bærende metalrør og brodæk-elementer af træ.
Broen udlægges om foråret og indtages om vinteren ved Vej- og
Gartnerafdelingens foranstaltning.
Der er gennemført nabohøring af de omboende om projektet.
I den forbindelse er der alene modtaget en telefonisk henvendelse fra
ejeren af Kongelundskroen, der er positiv overfor projektet, men
samtidig bemærker, at broen ikke skal forbeholdes kun kitesurferne.
Ungdomsskolen vil ved deres benyttelse være opmærksomme på dette
forhold. Det er et tilbud til alle.
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LOVE/REGLER:
Tårnby Kommune som naturmyndighed samt Naturstyrelsen har
vurderet, at badebroen ikke er i strid med fredningen af Sydamagers
kystlandskab og Natura 2000-bestemmelsderne, samt de gældende
reservatbestemmelser.
Dragør Kommunalbestyrelse skal godkende broen iht. Bekendtgørelse
nr. 232 af 12. marts 2007, om bade- og bådebroer, § 2 stk.3.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Broelementerne er indkøbt til kommunens lager, finansieret over den
”grønne pulje” i Budget 2015.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Der er gennemført nabohøring af de omboende om projektet.
Tilladelsen skal i givet fald annonceres på kommunens hjemmeside.
RELATION TIL POLITIKKER:
Projektet er i overensstemmelse med Udviklingsstrategi, Naturparkplan
og aktuelt projektprogram for Naturpark Amager.
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.
BILAG:
1 Åben Oversigtskort
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