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564 Sandfodring i Rødvig - Drøftelse
01.24.04-P20-1-21 – ClaBro
Resumé
Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring blev
indhentet. Den 22. oktober 2020 godkendte KB, at der skulle gennemføres et projekt med en
mindre sandfodring (Plan B) af det nordlige hjørne af veststranden i Rødvig. Der var adsat
408.000 kr. til projektet. 4 entreprenører har budt på opgaven. Der er budfrist den 5. februar,
men allerede nu kan forvaltningen konstatere at budene vil ligge på omkring 0,8-1,2 mio. kr.
for 10.000 m3 sand.
Indstilling
Teknik & Miljø indstiller til PMT, at
1. sagen drøftes
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 428:
3 medlemmer (A+N+O) finder ikke, at der skal bruges flere penge end der er afsat i
budgettet.
2 medlemmer (B+V) mener, at der findes ekstra midler til en varig løsning. Begærer samtidig
sagen forelagt KB.
Supplerende bemærkninger til sagen den 3. marts 2021:
Borgmester Anette Mortensen (V) har modtaget oplysning om, at KB-medlemmerne Line Krogh
Lay (B) og Flemming Petersen (V) begge frafalder deres standsning af sagen, og at de i stedet
ønsker sagen drøftet i udvalget, da flere forhold ikke er drøftet politisk eller undersøgt.
Beslutning
Under punktet 548 - Godkendelse af KB-dagsordenen - blev protokolleret:
Borgmesteren henviste til sag nr. 564, som 2 medlemmer via sin standsningsret havde
anmodet om at få behandlet af KB.
De pågældende medlemmer har dog før KB-mødet trukket deres standsningskrav tilbage, og
foreslået, at sagen returneres til videre drøftelse i PMT.
Dette blev godkendt, hvorefter sagen udgår af KB-dagsordenen.

Beskrivelse af sagen
Siden vedtagelsen af lokalplan 51 (havneudvidelsen) i 1998 har forskellige borgere i Rødvig
presset på for at etableret strandudvidelsen som beskrevet i lokalplanen. I 2002 blev der
indgået et retsforlig, som forpligter Stevns Kommune ”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”.
I 2013 sender en borgergruppe en ansøgning mht. strandforbedringer til Stevns Kommune. I
2014 bevilliger daværende KB 500.000 kr. til undersøgelser og strandforbedring. I 2015
leverer DHI en rapport med 6 forskellige projektforslag. I 2017 bevilligede KB 428.000 kr. til
strandforbedringer. Siden blev det undersøgt om man kan hente sand fra sejlrenden og fra
2018 arbejder man på at kombinere behovet for fælles kystbeskyttelse med
strandfodrbedringer.

Sidetal: 2
Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring (Plan B) blev
indhentet og den 22. oktober 2020 at der kunne gennemføres en sandfodring i det nordlige
hjørne af Rødvig Veststrand.
I løbet af 2019 og 2020 er der blevet brugt ca. 405.000 kr. fra anlægskontoen til klima- og
stormflodssikring til Rambølls rapporter, vurderinger af retsforliget, borgermøde,
arbejdsgruppemøder og rådgiverbistand vedr. forlængelse af udløbet ved Knudsvej, samt
udkast til tilladelsen til sandfodring.
Efter indhentning af de nødvendige fuldmagter, offentliggørelse af ansøgningen og behandling
høringssvar fra bl.a. Kystdirektoratet og Rødvig Borgerforening meddelte Stevns Kommune
tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3 sand den 26. november 2020. Klagefristen
udløb den 4. januar 2021 og der er ikke klaget over afgørelsen.
Sandfodringen vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg,
beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt bane vejen for et
større fælles kystbeskyttelsesprojekt.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter, at den er blevet meddelt.
Forarbejder til sandfodringen
Inden sandfodringen foretages skal rørløbet ved Knudsvej forlænges. Desuden skal den gamle
t-høfde ændres til en lille bølgebryder ud for Sandmandsvej. Der skal bruges i alt ca. 100 tons
store sten. Denne opgave har været i udbud og koster knap 100.000 kr. Denne udgift
forventes dækket af anlægskontoen til klima- og stormflodssikring.
Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt på Rødvig Veststrand. Samme år
indhentede kommunen et tilbud på 5.000 m3 sand. Tilbuddet lød på 469.000 kr. ekskl. moms.
Stevns Kommune har nu indbudt fire entreprenører til at byde på sandfodring med 10.000 m3
sand, samt option på yderligere 5.000 m3 sand. Sandfodringsområdet fremgår af bilag.
Forvaltningen vurderer, at man bør fodre med mindst 10.000 m3 sand. DHI anbefalede fodring
med 15.000 m3 sand i deres sammenlignelige løsningsforslag nr. 4 i deres rapport fra 2015.
Forvaltningen forventer, at de indkomne bud på 10.000 m3 sand vil være på 0,8-1,2 mio. kr.
Optionen på yderligere 5.000 m3 sand forventes at koste 0,2-0,3 mio. kr.
Der er pt. afsat 408.000 kr. til sandfodringen.
Tidligere politiske behandlinger
Sagen har været drøftet og behandlet på følgende møder:
 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer
mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på
428.000 kr.
 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet
kystbeskyttelsesprojekt.
 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet
kystbeskyttelsesprojekt.
 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B
projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.
 22-10-2020 godkender KB at gennemføres en mindre sandfodring (Plan B), som et
enkeltstående projekt.

Sidetal: 3
Retsgrundlag
Kystbeskyttelsesloven
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen har pt. ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget



Bilag
Bilag - sandfodringsområde og luftfoto fra Rødvig Veststrand

Sidetal: 4

