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- Informationsmøde d. 23. februar 2012 



Hvem er vi? 
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Dagsorden 

1. Indledning (15 min) 

2. Orientering fra Sønderborg Kommune (10 min) 

3. Mulige årsager til oversvømmelserne (10 min) 

4. Løsning (25 min) 

5. Vandløbssag (partsfordeling/økonomi) (25 min) 

6. Tidsplan (5 min) 

7. Spørgerunde (30 min) 
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1. Indledning 

• Forløbet frem til i dag 

– Flere skybrud 

– Mødeaktivitet 

– Orienteringer 

– m.v. 
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I dag 
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I dag og i fremtiden 
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Resultat af henvendelse til lokale mæglere! 

• X oplever, at mange potentielle købere spørger bekymret til 

oversvømmelserne og X skriver det undertiden i deres annoncer, hvis 

huset ikke har været oversvømmet. 

 

• Y oplyser, at der har været nogle bekymrede forespørgsler om netop 

oversvømmelserne.  

 

• Z er ikke i tvivl om, at hvis ikke den planlagte løsning bliver 

gennemført, vil det kunne ses på priserne. Hele områdets ry og rygte 

står på spil. Interessen for området kan forsvinde og priserne på 

samtlige huse vil falde, hvis ikke problemet bliver løst. Z synes, at de 

10 mio. kr. vil være givet godt ud. Det er småpenge, hvis det kan sikre 

de samlede værdier i området.  

– Og alle skal på et tidspunkt sælge, så alle vil lide et tab – før eller 

senere. 
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I dag og i fremtiden 
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Vand fra nedbør! 
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Stigende havvandstande op til 1 meter! 
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Var ”søen” på vej bagind af G-kanalen? 
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Konklusion 

Oversvømmelse i Skovmose 22. februar 

2012 

12 



2. Orientering fra Sønderborg Kommune 

• Overordnede grundprincipper om vandløbsregulering 

• Udvidelse af pumpelaget 

– alle har i dag glæde af digepumpen  
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Indsigelser 
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De indsigelser vi allerede har fået skriftligt, behandles 

selvfølgelig i løbet af de næste 4 uger. 

Vi gennemgår alle indsigelser, men de skal have en teknisk 

begrundelse for at kunne påvirke resultatet. 

 



Klagemulighed 
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3. Årsager til oversvømmelser 
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• Ekstremregn 

• Omlægning m.v. af rørlagt vandløb gennem 

nyt område 

• Højvande? 

• Vandløbenes fysiske tilstand 

• Overfladevand (vandets vej) 



Ekstremregn 



Omlægning af eksisterende vandløb 
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• Omlægning af rørlagt vandløb så den nu har 

zig-zag forløb – mere modstand 

• Overløb fra faskiner (og dræn?) til vandløbet 

– manglende kapacitet 



Højvande 
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Landkanalen ved Birke før og efter 

oprensning 
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Vandets vej 



Konklusion 

Det er helt givet, at det er ekstreme nedbørshændelser der 

har givet de voldsomme problemer. 

 

Der skal findes en løsning der tager højde for alle de nævnte 

årsager! 
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Overordnet problemstilling 
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4. Løsning - oversigt 
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Grøft inkl. bassin ved Birke (bag ny udstykning) 
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Drosling af vandmængde i Landkanal ved Rubæk 
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Grøft langs Egemose 
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Grøft langs Fyrremose 
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Eksisterende grøft langs Fyrremose 
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Grøft langs del af Skovmosevej 
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Grøft bag Birke- og Egemose 
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Opsummering 
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NB! 
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5. Partsfordeling - Lovgivning 
- gennemførelse af de foreslåede tiltag kræver tilladelser efter diverse lovgivninger 

Vandløbsloven: 
• Pligter/rettigheder i forbindelse med projektet 

 

Naturbeskyttelsesloven: 
• Landkanalen og øvrige kanaler i pumpelaget er 

 

3 beskyttet. Ændringer vil 

derfor kræve dispensation. 

• Et mindre område øst for Fyrremose er beskyttet overdrev. Et eventuelt projekt 

bør derfor søge at undgå påvirkning af dette område. 

 

Planmæssige forhold: 
• Området øst for Skovmose er udpeget i landsplandirektivet til potentielt 

vådområde 

• Østersøen, syd for Als, er udpeget som EF-habitatsområde 

• Udpegninger i Vandplanen – ingen 



 

Vandløbsloven 

Kap. 6 (vedr. regulering) Kap 9 (vedr. pumpelag) 

 

– Ved reguleringssager og ved oprettelse/ændring af pumpelag er dem, der 

har fordel af projektet (
 

 24), som skal betale, og enhver der lider tab, har 

ret til erstatning (
 

 23, 45) 

 

– Økonomien skal være klarlagt inden projektet kan godkendes af 

vandløbsmyndigheden. Dvs. der skal foreligge en af lodsejerne og 

myndigheden accepteret fordelingsnøgle samt et samlet overslag over 

økonomien inden projektet kan godkendes 



Vandløbsloven 

 

•

 

 24. Udgifterne i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i 

 

 16 og 

18, afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af 

foranstaltningerne. Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den 

nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom. 

 

– Stk. 3. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan indbringes for 

vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges 

indbragt for taksationsmyndighederne 

 

Kap. 6 Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb 



Vandløbsloven 

•
 

 40. Vandløbsmyndigheden fastsætter, hvilket område der skal høre under 

pumpelaget, og udfærdiger en vedtægt for laget. Vedtægten tinglyses på de 

ejendomme, der er medlem af laget, og på de ejendomme, der i øvrigt yder 

bidrag til laget. 

 

•

 

 41. Ved fastsættelse af, hvilke ejendomme der skal yde bidrag til laget, finder  
 24, stk. 1, tilsvarende anvendelse. I mangel af forlig kan spørgsmålet 

forlanges indbragt for taksationsmyndighederne. 

 

  

Kap. 9 Udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding …… 

 



Partsfordeling 

• Iht. vandløbsloven 
 

24 skal alle 

som har fordel af projektet bidrage 

økonomisk. 

 

• Partsfordeling i forhold til 

estimeret risiko for våde områder. 

 

• Risikoscreening i forhold til 

højdemodel. 

 

• TWI = ln(A/tan(F)) 

 Hvor:  

 A er oplandsarealet 

 F er hældningen på terrænet 
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Partsfordeling 

Beregnet wettness indeks, SAGA GIS 



Partsfordeling 

Beregnet wettness indeks, SAGA GIS 



Partsfordeling 

Alle ejendomme er tildelt en betalingsfaktor (1-3). - ifht. største ”wettness-areal” på matrikel.   

• Hver ejendom har andel som 1 parter 
• Alle fællesarealer er tildelt betalingsfaktor 2. - Private fællearealer fordeles ligeligt mellem 
alle grundejere. 
   
 Skønnet økonomisk overslag 

ca. 10 mio. kr. inkl. moms: 
 
Lys blå:          8.000 kr. 
Blå:              12.160 kr. 
Mørk blå:    16.320 kr. 
 
Gennemsnitspris pr. ejendom: 
ca. 13.575 kr. 
 



Perspektivering på økonomien 

Hvis man kunne løse problemerne med regnvandskloak (NB! 

det kan man dog ikke) ville regnestykket se således ud: 

 

• Tilslutningsafgift til Sønderborg Forsyning ca. 23.000 kr. 

• Kloakarbejde på egen grund ca. 15.000 kr. 

 

Altså i alt ca. 40.000 kr. pr. ejendom! 
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Partsfordeling 

Nytte –Ulempe 



6. Tidsplan - samlet 
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Uge 52/1  Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 8  Uge 9-12 

Ansøgning 
fremsendes til 
kommunen. 

Møde nr. 4  
den 24. januar. 
 
Udsendelse af 
nyhedsbrev nr. 2  
 
Kommunen fremmer 
projektet og  
annoncerer om 
offentligt møde. 

Uge 13-15 Uge 16 Uge 17-18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 

Offentligt møde 
(Borgermøde). 
 
Kommunen 
annoncerer om 4 
ugers høringsfase. 

Mulighed for indsigelser 
(høringsfase). 
 
Møde nr. 5 (uge 11). 
 
Udarbejdelse af 
udbudsmateriale. 
 

Bearbejdning af 
reguleringsprojekt med 
indarbejdelse af 
eventuelle indsigelser. 
 
Endeligt projekt sendes 
til kommunen. 

Endelig 
godkendelse. 

Møde nr. 6. 
 
Udbud. Licitation. 

Klagefrist uge 17 -20 

Entreprisekontrakt 
(betinget af ingen 
klager). 
 
Udsendelse af 
nyhedsbrev nr. 3. 

Arealerhvervelse,  
erstatning og tinglysning 

Orientering  på 
møde i teknisk 
udvalg den 11. 
januar. 

Anlægsopstart. 

Udarbejdelse af 
ansøgning  om 
reguleringsprojekt til 
kommunen. 



7. Spørgsmål? 

• De spørgsmål vi ikke når i dag, kan I notere og aflevere i 

postkasserne på vej ud 

• Spørgsmålene skal være af overordnet karakter til projektet 

• Alle spørgsmålene besvares i et samlet notat der kan findes på 

www.grundejerforeningenskovmose.dk primo marts 
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