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Mestergris på 800 mio. kr. i Kystdirektoratet/Miljøministeriet.
Dette er en formel klage over sagsbehandlingen i Kystdirektoratet Højbovej 1 Lemvig, samt specielt
EU Tender 2013/S 223- 387596, som har været stillet i bero fra januar til marts måned.
Klagen skal derfor behandles i Miljøministeriet i henhold til forvaltningsloven med de normale
høringsrunder, så sagen bliver reelt belyst relation til folketinget og dig som minister.
Jeg kræver derfor at EU licitationen stoppes øjeblikkelig med henvisning til forvaltningsloven.
Jeg skal hermed henvise til mit brev af 5 februar 2014 til dig vedr. kystbeskyttelsen på den jyske
vestkyst, som nu er endt i en stor skandale på internationalt plan.

Vi ser her at Kystdirektoratet tilbyder en prisforhøjelse på 20 %, samtidig med at sandmængden
blev reduceret fra 2,4 mio. kubikmeter pr. år til 1,9 mio. fra 2009 og nu senest i år til 1,7 mio.
kubikmeter. Det ser ud som om KDI er med i kartellet.
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Begæring om aktindsigt.
Jeg begærer derfor aktindsigt i honoraret for rådgivning fra KDI indeholdt i Fællesaftalen i perioden
2000 – 2014.
Honoraret skal specificeres for de enkelte finansår.
For det andet begæres der aktindsigt i sandmængder og indkomne bud/udgifter i de enkelte år.
Sandmængder og priser for de enkelte år bedes specificeret, da der ikke er afholdt licitationer i alle
årene.
EU Tender 2013/S 223- 387596.
Hele 10 firmaer på internationalt plan har vist interesse for udbuddet for perioden 2014 – 2018, men
kun 7 firmaer er blevet prækvalificeret.
For det første ønsker KDI kun tilbud på oprensning/sandfodring, selvom man har modtaget tilbud
på mere effektive og miljøvenlige løsninger, som samtidig er langt billigere.
Faktuelle oplysninger.
Der var 8 firmaer, som bad om at blive prækvalificeret på udbudsgrundlaget.
Kystdirektoratet havde sendt opgaven i begrænset udbud og specificeret at max 5 – 7 firmaer ville
blive prækvalificeret.
KDI har nægtet at oplyse hvem der blev udelukket fra licitationen og begrundelsen herfor.
The Royal BAM Group og SIC havde fremsendt funktionstilbud.
SIC tilbød allerede i februar måned 2013 at bygge en sandsuger med en lastekapacitet på 3000
kubikmeter og en årlig produktionskapacitet på 5,0 – 8,0 mio. kubikmeter sandfodring eller
oprensning. Prisen for den nye sandsuger med 2 sugerør var 85,0 mio. kr.
Herefter ville kubikmeter prisen blive 5,00 kr. ved 5 mio. kubikmeter årligt. Dokumentation side 3.
Samtidig tilbød SIC at trykudligne Fællesstrækningen på 110 km foren pris på kun 36,0 mio. kr.
årligt.
Denne løsning ville stoppe erosionen på den jyske vestkyst totalt, samtidig med at samfundet ville
spare 100 mio. kr. årligt på finansloven og dermed 500 mio. kr. i kontraktperioden.
The Royal BAM Group fra Holland med en omsætning på ca. 50 mia. kr. har fremsendt et
funktionstilbud baseret på SIC patentet og samtidig afgivet en garanti på ca. 71,5 mio. kr. så der kan
pumpes 14,3 mio. kubikmeter sand ind på vestkysten med Kystdirektoratets nye sandsuger, hvis der
kommer til at mangle sand for at nå målet.
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Kære Jesper og Frants
Vi har hermed fornøjelsen at gennemgå vort tilbud på bygning af en ny sandsuger med en kapacitet
på 3000 kubikmeter.
Jeg havde håbet at I kunne deltage i mødet, men det har jo ikke været muligt.
Skibets detaljer fremgår af det fremsendte materiale, som også afleveres her i kopi.
Vi kan derfor koncentrere os om driften af sandsugeren.
Som det fremgår af det vedlagte tilbud har sandsugeren en årlig kapacitet 5 – 8 mio. kubikmeter
sand på 300 arbejdsdage og vi lægger derfor 5,0 mio. kubikmeter til grund for vore driftsberegninger, som er baseret på vort studie i Kina i slutningen af juni måned 2012.
Som det fremgår af studiet er fuel forbruget pr. dag i 24 timer 6.500 liter.
Marine diesel koster i Danmark ca. 5,80 kr. pr liter
og den daglige udgift til fuel bliver således
300 dage a 37.700,00 kr.
Som det fremgår af tilbuddet skal der bruges en besætning på 21 mand.
21 mand a 400.000,00 kr. årligbaseret på dansk overenskomst
Årlige driftsudgifter baseret på 5,0 mio. kubikmeter
Diverse vedligeholdelse
Årlig udgift
Pris pr. kubikmeter sand

37.700,00 kr.
11.310.000,00 kr.

8.400.000,00 kr.
19.710.000,00 kr.
5.290.000,00 kr.
25.000.000,00 kr
5,00 kr.

KDI betaler i dag Rohde Nielsen ca. 40,0 kr. pr kubikmeter og KDI kan således næsten sparre 90
mio. kr. årligt ved at tage imod tilbuddet fra SIC og kartelproblemet er samtidig løst.
Samtidig kan KDI betale SIC for stabilisering af de danske kyster.
Med venlig hilsen
Poul Jakobsen
Budgettet er udarbejdet i samarbejde med Kystdirektoratet
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Kartelmøde i Kystdirektoratet d. 25 marts 2014
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Jeg anmoder hermed Miljøministeren om at pålægge KDI at udlevere mødereferatet i sin fulde
ordlyd, så vi kan se hvem Kystdirektoratet har talt med og hvad der er aftalt.
Alle ved i dag at sandfodring på den jyske vestkyst ikke virker efter 28 år med fejlslagen
sandfodringer hvert år.
Dette skyldes primært at sandet er for finkornet til sandfodring og det ved enhver i branchen
James 1975.
James’s formel siger nemlig, at hvis D 50 reduceres fra 0,3 mm til 0,2 mm skal der indpumpes ca.
10 gange så meget sand ind på stranden, som der borteroderes årligt.
Der er således tale om et kartel, som udmærket ved at sandfodring på vestkysten reelt ikke virker,
men derimod deler en statslig bevilling.
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Her er der dokumentation for at sandet i Nordsøen generelt er uegnet til sandfodring
Kilde Kystdirektoratet.
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Råstof situationen

Kystdirektoratet oplyser at KDI har gyldige tilladelser til indvinding af 15,4 mio. kubikmeter sand i
Nordsøen p. t.
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Naturstyrelsen oplyser samtidig at der kun er ca. 1,8 mio. kubikmeter tilbage på tilladelserne
Kystdirektoratet afgiver således bevidst forkerte oplysninger igen. Dokumentation efterfølgende
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Tilladelsen er opbrugt og udløbet
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Tilladelsen er opbrugt og udløbet

Danmarks private kystdirektorat

Tilladelsen er fra 2003 og er næsten opbrugt
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Kystdirektoratet har dags dato kun indvindingstilladelse til 1,8 mio. kubikmeter og ikke 15,4
mio. kubikmeter som oplyst af KDI.
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Havbunden i Nordsøen er generelt blåler, som vi ser her på et kort fra GEUS
og råstof depoterne er udtømte.
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Fiskere i demonstration
05-03-14 10.15 af TV2/Lorry
ERHVERV |
Øresunds fiskere er efterhånden godt vrede over sandsugningen i Øresund, derfor vil de for for
første gang i Danmarkshistorien sejle i demonstration til Christiansborg, det skriver Helsingør
Dagblad.
Fiskere og miljørepræsentanter samles nu for at få stoppet råstofudvindingen i hele Øresund.
Det er især det rekorddybe sandsug på banken Lappen ud for Helsingør, der har bragt sindene i
kog.
Demonstrationen vil sejle ned gennem Øresund til Københavns Havn og derfra videre til
Christiansborg.
Det er almindelig kendt at råstofindvinding og sandfodring ødelægger fiskeriet i området og
effekten af 28 års fejlslagen sandfodring har medført at der ikke længere er et bæredygtigt fiskeri fra
Hanstholm til den tyske grænse i Nordsøen inden for 12 sømil grænsen.
Ledelsen i KDI har nu søgt deres afsked
Ledelsen i Kystdirektoratet er bekendt med at der er afgivet urigtige oplysninger til
Transportministeriet/Miljøministeriet, Transportudvalget/ Transportministeren og Miljøministeren.
Kystdirektør Jesper Holt Jensen søgte sin afsked i Kystdirektoratet i marts april måned 2013.
Vicedirektør Carl Christian Munk Nielsen er fratrådt sin stilling i Kystdirektoratet i december 2013
og er nu ansat ved Det Kongelige Teater.
Myndighedschef og chefjurist i Kystdirektoratet Winnie Westergård er fratrådt i Kystdirektoratet
i april måned 2014 og er nu ansat som konsulent i Transportministeriet.
Forvaltningschef Anna Lund fratræder Kystdirektoratet snarest, når der er fundet en afløser til
jobbet, som forvaltningschef.
Kystdirektoratet søger nu en seniorrådgiver og en ingeniør med kystteknisk indsigt.
Jeg begærer hermed fuld aktindsigt i sagsbehandlingen i forbindelse med EU udbuddet i november
2013, samt behandling af tilbuddene fra SIC og The Royal BAM Group.
Samtidig begærer jeg hermed EU udbuddet stoppet i relation til dansk lovgivning på området, da
Kystdirektoratet ikke er i god tro og må formodes at overtræde dansk lovgivning på området
SIC forbeholder sig ret til erstatning i samme anledning til en værdi af positiv kontrakt, idet SIC
systemet er internationalt anerkendt og der er indgået licensaftale med The Royal BAM Group i
Holland.
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Miljøministeren må nu anmode Bagmandspolitiet om assistance, idet en mestergris på 800,00 mio.
kr. er en meget alvorlig sag.
Samtidig vil jeg fremsende sagen til Statsrevisorerne, som efterfølgende afgør om sagen skal tages
op af Rigsrevisionen, hvis miljøministeren ikke griber ind i den verserende sag og stopper EU
udbuddet.
Sikkerhed på vestkysten
Jeg kan samtidig oplyse at tilbuddene fra SIC og The Royal BAM Group, giver den højeste
sikkerhed på vestkysten, idet kystprofilet opmåles med 100 meter mellem målelinjerne 4 gange
årligt på den 110 km lange Fællestrækning.
Kystdirektoratet måler kun op 1 gang årligt eller hvert andet år med 1 km afstand så sikkerheden er
mindst 60 gangehøjere i tilbuddene fra SIC og BAM.
Samtidig med den højere sikkerhed sparres der 500 mio. kr. på finansloven i kontraktperioden på 5
år. Hertil kommer at erosionen stoppes totalt på den jyske vestkyst modsætningsvis sandfoding.
Jeg vil i dag kl. 11.00 stemple dokumentet ind i Miljøministeriet og anmode Miljøministeren om et
uddybende møde
Skagen d. 22 april 2014
Poul Jakobsen
Bilag Intelligent kystbeskyttelse PP
Tilbud fra SIC 18 november 2013
Tilbud fra The Royal BAM Group.
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