Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Stevns Kommune
Att: Flemming Petersen, Formand
Rødvig 5.4.2018
Kære Flemming Petersen.
Veststranden i Rødvig
Idet vi beklager den sene fremsendelse, håber vi, at Udvalget ekstraordinært vil tage dette forslag
under behandling på sit møde den 10.4.2018.
Sagen er detaljeret belyst i Forvaltningens beskrivelser i sagsfremstillingerne til de enkelte
dagsordenspunkter til tidligere behandling i NFK-udvalget 12.4.2016 (pkt. 305), 4.4. 2017 (pkt.
294), og 20.6.2017 (pkt. 327), samt ØU den 19.4.2017 (pkt. 578) samt KB den 27.4.2017 (pkt. 594).
I udvalgenes anbefalinger, og i KB’s beslutning d. 27.4.2017, hvor Kommunens planer om
strandafretningen af Veststranden endeligt besluttes og pengene frigives, optræder følgende
vilkår:
”Det forudsættes, at Stevns Kommune herefter ikke har nogen forpligtelser i forhold
til strandrensning på den pågældende strand.”
Det har ikke været muligt at finde ud af, hvorfra sætningen stammer eller, hvad ophavsmanden
har ment med den. Denne tilføjelse betød imidlertid, at projektet, som var klar til at blive udført
inden Skt. Hans 2017, gik totalt i stå, og ikke blev gennemført.
Forvaltningen har på møder med Rødvig Borgerforening den 30.5.2017 og igen den 22.11.2017
oplyst, at man er bekendt med, at Kommunen har forpligtelsen og ikke kan frigøre sig for den.
Forvaltningen har også oplyst, at det efter Forvaltningens opfattelse formelt er nødvendigt med en
helt ny beslutning, hvor sætningen fjernes fra beslutningsgrundlaget
Derfor anmoder Rødvig Borgerforening om, at PMF-udvalget behandler fjernelsen
af vilkåret enten som efterretningssag eller på anden måde, så vilkåret udgår af
beslutningsgrundlaget, hvorefter PMF-udvalget hermed, og ØU på sit møde den
17.4.2018 kan anbefale til KB at den tidligere beslutning ændres i
overensstemmelse hermed.
I så fald vil projektet kunne gennemføres nu inden Skt. Hans 2018, så de bevilgede penge ikke igen
skal overføres til næste år.
Baggrundsresume:
Fremsynede politikere fik ideen til strandafretningen i 1971, idet man så muligheden for både at
tiltrække flere turister til en bredere strand, og samtidig så muligheden for at reducere
Kommunens udgifter til strandrensning.
Med Lokalplan 51 blev det planmæssige grundlag for strandafretningen tilvejebragt af Kommunen.

Siden 2012 har Rødvig Borgerforening forsøgt at presse på for at få Kommunen til at realisere sine
planer.
I 2017 spillede alle elementer sammen, og Kommunen traf beslutningen og bevilgede pengene til
udførelsen, som imidlertid blokeredes af den ovenfor omtalte sætning.
Alle de af Kommunen bekostede undersøgelser fra 1971, 1997/1998 og 2017 viser klart, at den i
2017 projekterede løsning er den rigtigste. Ingen af rapporterne vil dog i sagens natur garantere
succes med etablering af en blivende strand, eftersom man ikke er herre over vejret.
Rødvig Fiskerihavn har tilladelsen til at oprense de nødvendige mængder sand fra Havnen og
placere dem på stranden. Rødvig Fiskerihavn har efter det oplyste ikke aktuel interesse i at stå for
oprensningen, men man er villig til at overlade oprensningen i 2018 til Kommunen, der som
Offentlig Myndighed ikke forventes at få problemer med at blive godkendt af Kystdirektoratet.
Entreprenøren er efter det oplyste villig til at vedstå sit tilbud fra 2017 med uændrede priser.
Strandafretningen er i fuld harmoni med Kommunens øvrige igangværende initiativer til at sikre
større turisme på Stevns.
For at projektet kan gennemføres i 2018 skal beslutningen træffes nu, så det kan udføres inden
Skt. Hans, og sandet kan få tid til at sætte sig, inden efterårets forventelige hårdere vejr sætter
ind.
Rødvig Borgerforening står til rådighed for uddybende kommentarer, samt fremmøde for udvalget
hvis dette måtte ønskes.
Med venlig hilsen
Freddie Larsen,
Formand Rødvig Borgerforening
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