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skovmose: Da Natur- og Mil-
jøklagenævnet i december 
hjemviste afvandingspro-
jektet i sommerhusområdet 
Skovmose til fornyet behand-
ling i Sønderborg Kommune, 
blev klagerne til den såkald-
te taksationskommission og-
så stillet i bero. Det har hidtil 
heddet sig, kommissionen i 
løbet af kort tid vil afgøre den 
økonomiske ansvarsfordeling 
af hvilke sommerhusejere, der 
skal betale hvor meget, men 
det er ikke tilfældet.

- Da sagen blev hjemvist, 
betyder det også, den skal 
starte helt forfra. Vi er blevet 
pålagt en fornyet sagsbehand-
ling, og det betyder, hørings-
perioder og klagefrister starter 
forfra, fortæller leder i Vand & 
Natur Ebbe Enøe.

19 sider gode råd
Han satser dog fortsat på, det 
kan gå rimelig ukompliceret 
for sig. Natur- og Miljøklage-
nævnet sendte 19 sider med 
gode råd til den videre pro-
ces og hjemviste udelukken-
de afvandingsprojektet, fordi 
det økonomiske ansvar ikke 
var fordelt, og det er ikke til-
ladt at sætte et projekt i søen 
uden at vide, hvem der svarer 
for hvilke udgifter. 42 klage-
re havde bragt sagen for tak-
sationskommissionen, da de 
er utilfredse med deres øko-
nomiske partsandel til afvan-
dingen, der er budgetteret til 
samlet at løbe op i seks syv 
mio. kroner. Klageprocessen 
starter forfra, når kommunen 
igen har sendt afvandingen i 
høring i løbet af foråret, så kla-
gerne skal genfremsende de-

res anke, hvis de fortsat ikke er 
indforståede med deres part-
sandel. Sommerhusejerne i 
Skovmose er kendte for at kla-
ge i alle instanser og kan og-
så indbringe det økonomiske 
udestående for en overtaksa-
tionskommission.

- Taksationskommissio-
nens afgørelse behøver ikke 
tage så lang tid. De har jo ta-
get stilling til partsfordelin-
gen i Skovmose før og kender 

til forholdene, siger Ebbe En-
øe, der håber på, mængden 
af klager aftager, efterhånden 
som nogen af sommerhus-
ejerne ikke får medhold.

Projekt udskudt
Den økonomiske ansvarsfor-
deling er udregnet efter et så-
kaldt gennemsnitsligt ned-
børsindeks, som har været 
kritiseret for ikke at afspejle 
de faktiske forhold. Hørings-

fase og sagsbehandling i tak-
sationskommissioner ventes 
at udskyde projektet halvan-
det år, så det vil tidligst kun-
ne sættes i værk  ultimo 2018, 
selv om sommerhusjerne fle-
re gange er blevet lovet, det 
skulle udføres i 2015 og 2016, 
da området gentagne gange 
har været plaget af omfatten-
de oversvømmelser som føl-
ge af skybrud og vedvaren-
de regn. Den borgerlige fløj i 

byrådet stiller onsdag forslag 
om, kommunen betaler af-
vandingen, men det er flertal-
let imod.

- Det er ikke os, der har en 
vandløbssag kørende. Det er 
landvindingslaget, der står for 
projektet, Vi har bare indvil-
get i at hjælpe med at føre det 
ud i livet og lægge pengene ud, 
siger teknik- og miljøudvalgs-
formand Frode Sørensen, S.
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sikkeRhed
Kasper stoof  
vik_soenderborg@jv.dk

søndeRboRg: En undersøgel-
se fra Odense Universitets-
hospital viser, at en fjerdedel 
af ulykkerne blandt 0-9-åri-
ge sker i skolen eller institu-

tionen. Derfor har Børne-
ulykkensfonden sat fokus på 
børns sikkerhed i skole og in-
stitution i hele uge 9.

- Det er vigtigt, at børn kom-
mer ud og leger og bevæ-
ger sig, når de er i institutio-
nen og skolen. Børn skal ha-
ve det sjovt, og det er helt na-
turligt, at børn får blå mærker 

og knubs, når de aktive. Men 
de alvorlige ulykker kan ha-
ve store konsekvenser både 
på kort og lang sigt, og det er 
dem, vi arbejder med at fore-
bygge, siger Henriette Mad-
sen, generalsekretær i Børne-
ulykkesfonden.

Ugen igennem vil lærere og 
pædagoger gennemgå materi-

ale med børnene, som sætter 
fokus på en mere sikker lege-
plads, skolegård og klassevæ-
relse.

sikkerhedsdiplom
I Sønderborg Kommune har 
skolerne Ulkebøl Skole, Hum-
lehøj-Skolen og Hørup Cen-
tralskole meldt sig til sikker-

hedsugen, lige som også Den 
Tyske Børnehave i Broager 
har fokus på børns sikkerhed.

- Jeg synes, det er meget vig-
tigt, at børnene er opmærk-
somme på sikkerheden. I 
denne uge arbejder vi med 
det materiale, vi har fået, og vi 
fortsætter nok også i de kom-
mende uger. I slutningen af 

ugen får alle børnene et di-
plom for at have gennem-
ført sikkerhedsugen, lige som 
forældrene får flyers om em-
net, siger Anja Renke, der har 
stået for at melde børnehaven 
til sikkerhedsugen.

På landsplan deltager 182 
skoler og institutioner i sik-
kerhedsugen.

Sønderborg-institutioner har fokus på sikkerhed
I hele danmark har skoler og institutioner i denne uge fokus på børns sikkerhed.  
I sønderborg har tre skoler og en enkelt børnehave tilmeldt sig projektet.

Taksationen må  
vente i skovmose
natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af afvandingsprojektet i skovmose betyder også, 
Taksationskommmissionens arbejde med at placere det økonomiske ansvar er udskudt på ubestemt tid.

taksationskommissionen 
har tidligere været på 
besøg i skovmose som her, 
da den skulle afgøre den 
økonomiske partsfordeling 
i sommerhusejernes fælles 
landvindingslag, men selv 
om det er tre år siden, er 
det økonomiske ansvar for 
afvandingen af skovmose 
ikke placeret endnu.  
Arkivfoto Claus thorsted


