Anbefalinger fra arbejdsmøder om kystbeskyttelse i Rødvig
tilrettet 17/9-2020 efter møde den 9/9-2020 og efter input modtaget pr mail.

Dette notat samler op på de vigtigste anbefalinger fra 3 arbejdsmøder i juni-juli 2020 om fælles kystbeskyttelse
sydvest for Rødvig Havn. Formålet med de 3 møder var at drøfte behovet for kystbeskyttelse og give anbefalinger og input til Stevns Kommune til det videre arbejde med fælles kystbeskyttelse.
I arbejdsmøderne har der været drøftet to projekter:
 Plan A: Et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt for hele strækningen på ca. 1 km med afsæt i Rambølls
skitseprojekt med sandfodring og en stor fælles høfde mod syd (kapitel 1a jf. kystbeskyttelsesloven)
 Plan B: Et mindre projekt, hvor der udarbejdes tilladelse til sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig
Veststrand for at beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt sikre passage
ved Sandmandsvej og forhåbentligt reducere mængden af tang.
Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen gennemfører plan B-projektet.
Plan A: Flertalskonklusioner
Efter de 3 arbejdsmøder er der generel opbakning til, at kommunen arbejder videre med et fællesprojekt om
kystbeskyttelse for Rødvig Veststrand, såfremt nedenstående forudsætninger kan blive positivt afklaret af kommunen:
 At Stevns Kommune bidrager økonomisk til projektet med mindst 1/3 af udgifterne til anlæg og drift.
 At Stevns Kommune i processen sikrer, at der tages hånd om problemer i forhold til manglende parkeringspladser, slid på private veje, offentlige toiletter mv.
 At Stevns Kommune stiller lånegaranti for projektet, så bidragene kan opkræves over ejendomsskatten.
 At Stevns Kommune udarbejder oplæg til bidragsfordeling, så der ved præsentation på et fremtidigt
borgermøde er noget mere konkret at tage stilling til.
 At skitseprojektet tilrettes, bl.a. efter erfaringer fra Faxe Kommune, så driftsudgifterne mindskes.
Plan A: Mindretalskonklusioner
Nogle af grundejerne i 1. række er imod et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Vurderingen er bl.a. at den eksisterende kystbeskyttelse er tilstrækkelig. Desuden ønsker nogle af grundejerne ikke at betale til et fælles projekt.
Endelig er der bekymring for, at sandfodring vil give en dårligere kvalitet strand, samt at Rambøll-projektet vil
føre til mere støj fra badegæster og turister.
Plan B: Flertalskonklusioner
Der er generel opbakning og utålmodighed i forhold til, at Stevns Kommune sandfodrer i det nordlige hjørne af
Rødvig Veststrand. Dels af hensyn til passage, beskyttelse af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, samt for at
forbedre mulighederne for at fjerne tang fra det nordlige hjørne. Arbejdsgruppen opfordrer kommunen til at
bruge de afsatte midler fra 2018 (408.000 kr.), søge fonde og supplere med andre midler, så der kan sandfodres med en fornuftig mængde sand (5.000-15.000 m3).
Plan B: Mindretalskonklusioner
Nogle enkelte grundejerne i 1. række ønsker ikke, at der skal ske sandfodring på deres matrikler. Bl.a. af bekymring for skarpt sand og mere støj fra badegæster og turister. Der kan dog sandfodres på søterritoriet.
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Anbefalinger til den videre proces
Arbejdsgruppen anbefaler, at Stevns Kommune først træffer beslutning om medfinansiering, lånegaranti og
håndtering af p-pladser mv. ved det store Plan A-projekt, inden man går videre med et nyt borgermøde og en
eventuel formel igangsættelse af processen (lovens kapitel 1a). Såfremt der ikke er opbakning til dette, anbefaler hovedparten af arbejdsgruppen, at Stevns Kommune sandfodrer i det nordlige hjørne af stranden (Plan B)
inden foråret 2021.
Anbefalinger vedr. udgiftsfordeling til et fællesprojekt (Plan A)
Arbejdsgruppen anbefaler, at Stevns Kommune dækker mindst en 1/3 af udgifterne til projektet.
På møderne har der været talt om en overordnet fordeling (ca. 1/3 til Stevns Kommune, ca. 1/3 til grundejerne
i 1. række og ca. 1/3 til øvrige i nærheden af projektet). Arbejdsgruppen anbefaler dog ikke en bestemt fordeling, men foreslår at Stevns Kommune udarbejder et velbegrundet oplæg til bidragsfordeling.
Arbejdsgruppen foreslår, at Stevns Kommune undersøger mulighederne for et billigere projekt end Rambølls
skitseprojekt, hvor anlægsoverslaget er 10,6 mio. kr. og driftsoverslaget er på 20 mio. kr. over de næste 50 år.
Nævnte beløb er excl. moms, men inkl. 5% til projektering, 5% til øvrige, 10% til arbejde/vejrlig og 10% til uforudsete.
Om deltagerne i de 3 arbejdsmøder
I alt 17 personer har deltaget i møderne. Arbejdsgruppen har været bredt sammensat af fastboende og af sommerhusejere i Rødvig, såvel i første række som længere væk fra kysten. Nogle af deltagerne har været repræsentanter for grundejerforeninger eller for Rødvig Borgerforening. Deltagelse har været frivillig – og er som sådan ikke repræsentativ for alle i Rødvig. Følgende personer har deltaget i ét eller flere møder: Annedorthe H.
Dahl, Arne Manley, Bo Andersen, Elisa Hollænder, Flemming Wyrtz, Freddie Larsen, Frederik Helleberg, Jens
Frandsen, Jens Sørensen, Jytte Henriksen, Keld Parsberg, Michael Brorsen, Michael Dahl, Nicolai Porslund, Ole
Sidelmann Jørgensen, Peer Nørgaard og Søren Hansen.
Om retsforliget
Jf. retsforliget er Stevns Kommune forpligtet "til at forestå strandrensning når dette er fornødent, i samme omfang som hidtil". Retsforliget dækker en strækning på ca. 220 m fra Rødvig Havn til ud for Klintebakken 11. I
praksis har der været strandrenset på de nordligste ca. 80 meter fra havnen til udløbet af Skørpingerenden (før
havneudvidelsen en strækning på ca. 150 m). Samejet Sandmanden og HK Klinten har den klare forventning, at
Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for strandrensning de kommende år. Der gøres opmærksom
på, at der ikke har været renset i 2018-2020. I foråret 2020 blev der afsat midler til strandrensning, men forholdene (vejr, vandstand, manglende sand) har ikke gjort det muligt at rense stranden endnu i år.
Jf. retsforliget anerkender Stevns Kommune at "være forpligtet til at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen". Samejet Sandmanden og HK Klinten forventer, at Stevns Kommune lever op til retsforliget og sørger for sandfodring/strandopfyldning. Det er administrationens vurdering, at de permanente formindskelser af strandarealet ikke er sket som følge af havneudvidelsen. Havneudvidelsen har dog flyttet det punkt der er mest udsat for læsideerosion med ca. samme afstand
som bredden på havneudvidelsen.
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