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Notat til Byrådet
Klimasikring af sommerhusområdet Skovmose
Orientering om status for projektet, den videre proces og visse forhold om
L69.
28. august 2017

Indledning
Udvalgsformand Frode Sørensen har bedt forvaltningen udarbejde et notat om afvandingsprojektet i Skovmose. Notatet skal belyse, hvordan processen med klimasikring af sommerhusområdet Skovmose forløber
samt redegøre for muligheden for at fremskynde omlægningen af det offentlige vandløb, L69.
Høringen
Der blev d. 7. juli 2017 udsendt høringsbrev til 1037 parter (husejere, grundejere og landmænd) i Skovmoseområdet. Høringen forløb over en 5 ugers periode d. 07.07.2017 – 11.08.2017.
Der indkom i høringsperioden 38 henvendelser. Et af høringssvarene var udarbejdet af landbrugets rådgivningscenter, Seges, på vegne af i alt 39 sommerhusejere. Nogle af henvendelserne var forespørgsler. Netto er
der modtaget 32 høringssvar, som skal behandles.
Forvaltningen har opdelt høringssvarene i tre hovedgrupper, økonomiske, tekniske og procesmæssige svar.
Opdelingen er valgt, fordi der er forskel på sagsbehandlingen af økonomiske indsigelser og af indsigelser
omkring teknik og proces.
De økonomiske høringssvar kan yderligere opdeles i individuelle høringssvar og i principielle høringssvar. De
individuelle høringssvar omhandler oftest antallet af parter for det enkelte sommerhus, mens de principielle
høringssvar på et mere overordnet niveau har bemærkninger til principperne for partsfordelingen.
Individuel økonomi

Principiel økonomi

Teknik

Proces

30

7

13

5

Overordnet gruppering af høringssvarene

Behandling i taksationskommissionen
Der er i de principielle høringssvar flere parter, der udtrykkeligt ønsker taksationskommissionens vurdering
af partsfordelingen. På den baggrund vil vandløbsmyndigheden nu overgive de økonomiske høringssvar til
taksationskommissionen til en samlet behandling og afgørelse. Sønderborg Kommune kan ikke træffe endelig afgørelse i vandløbssagen før taksationskommissionens – og evt. overtaksationskommissionen – har truffet afgørelse vedr. økonomien i sagen.
De tekniske og procesmæssige høringssvar bliver vurderet og indarbejdet i projektet i det omfang det er
hensigtsmæssigt.
Når Sønderborg Kommune har truffet afgørelse i sagen, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor en 4 ugers periode. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler kun klager af teknisk og procesmæssig karakter. Klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning.
Fremskyndet omlægning af L69
Blandt de procesmæssige høringssvar er nogle, der mener, at L69 bør udføres nu. Det er også en debat, der
kører på sociale medier.
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På den ordinære generalforsamling i Lysabild-Skovby Landvindingslag d. 14. marts 2017 blev der fremsat et
forslag om, at vandløbsprojektet reduceres til kun at omfatte en omlægning af L69 og at resten af projektet
opgives. Dette forslag blev nedstemt med 11 stemmer for forslaget og 42 stemmer mod forslaget.
Der blev også behandlet et forslag om at anmode kommunen om at finansiere omlægningen af L69 for kommunale midler. Dette forslag blev vedtaget med 47 stemmer for forslaget, 3 stemmer mod forslaget og 1 ugyldig stemmeseddel. Det er altså et klart flertal fra generalforsamlingen til, at projektet gennemføres i sin helhed og at opfordre Sønderborg Kommune til at finansiere omlægningen af L69. En kommunal finansiering af
L69 er efterfølgende blevet behandlet og vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget og i byrådet.

Figur 1.: Oversigtskort af L69 gennem sommerhusområdet

Omlægningen af L69 indgår i det foreliggende projektforslag som en del af løsningen. Den skal fungere som
afløbsledning for de afskærende grøfter, som samler overfladevandet inden det løber ind i Skovmose. Se
nedenstående fotos fra julen 2015. Samtidigt er den dimensioneret til også at aflaste det eksisterende rørlagte
vandløb L69. Hvis den projekterede rørledning udføres uden at få grøften med, vil der være tale om en stor
omkostningstung projektenhed med overkapacitet.
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Figur 2.: Ved kraftig regn løber vand fra marker, veje og tagflader via vejen Birke videre ind i sommerhusområdet. Birke set fra sydvest og fra nordøst. 26.12.2015

Figur 3.: Vandet løber på overfladen ind i sommerhusområdet. Det skal opsamles og kanaliseres over i
L69 for at undgå oversvømmelser. 26.12.15

Det er en igangværende vandløbssag, som er under behandling. Det er ikke juridisk muligt at udtage delelementer af en igangværende sag og udføre dem inden sagsbehandlingen er afsluttet og der er truffet afgørelse
i sagen.
Det vil være muligt at stoppe den igangværende sag og udarbejde to særskilte vandløbssager. Det vil være en
sag vedr. fremskyndet omlægning af L69 og en anden sag vedr. det øvrige arbejde i afvandingssagen. Det vil
betyde, at projektmaterialet skal revideres og at der skal gennemføres to særskilte høringer med efterfølgende sagsbehandling og klagemuligheder. Det vil betyde et tidsforbrug på flere måneder og der vil fortsat ikke
være nogen garanti mod indsigelser og klager over projekterne.
I forbindelse med behandlingen af et evt. projektforslag for omlægning af L69 skal der ske en vurdering af,
hvor stor den fremtidige hydrauliske kapacitet for rørledningen skal være. Hvis det større opland aldrig bliver tilsluttet kan der blive tale om en fejlinvestering.
Sønderborg Kommune har pt. ikke modtaget en ansøgning om fremskyndet omlægning af L69.
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