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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 

Projektet med at sikre sommerhusområdet 
Skovmose mod oversvømmelser led et al-
vorligt tilbageslag, da Natur- og Miljøklage-
nævnet d. 21. december 2016 traf afgø-
relse i en klagesag, som en gruppe som-
merhusejere havde rejst mod projektet. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet anerkendte, at 
projektet vil reducere risikoen for over-
svømmelse af Skovmose fremadrettet og 
Natur- og Miljøklagenævnet vurderede des-
uden, at det samlede projekt er proportio-
nalt med problemerne i området. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet fandt imidler-
tid, at afgørelserne var truffet i en forkert 
rækkefølge. Sønderborg Kommunes forsøg 
på at fremskynde processen lykkedes ikke 
og sagen skal behandles på ny. Erfaringen 
viser, at denne proces kan blive meget 
langvarig. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet påpegede des-
uden, at der bør ske en bedre belysning af, 
hvilke kanaler, der er nye og hvilke kanaler, 
der er eksisterende kanaler, som bliver æn-
dret. 
 
Det videre arbejde 

Bestyrelsen for Lysabild-Skovby Landvin-
dingslag har holdt møde med Sønderborg 
Kommune for at drøfte det videre arbejde. 
 
Der var enighed om, at arbejdet med at 
sikre området skal fortsætte og at vi i fæl-
lesskab udsender dette nyhedsbrev. 
 
 
 
 

 
Projektet skal finjusteres på baggrund af 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Der 
vil ikke ske de store ændringer i den tekni-
ske løsning. Det er stadig opfattelsen, at 
projektet løser de problemer, som sommer-
husområdet lider under. 
 
På samme måde skal partsfordelingen til-
passes efter Natur- og Miljøklagenævnets 
bemærkninger. Heller ikke her vil der være 
tale om væsentlige ændringer. Det er Søn-
derborg Kommunes indstilling, at der ikke 
er nogen, der skal betale mere end hidtil 
forudsat, selvom der måske sker ændringer 
i partsfordelingen. 
 
Hvad så nu? 
Sønderborg Kommune forventer ikke, at et 
anlægsarbejde kan starte før i løbet af 
2018.  
 
Indtil da har Bestyrelsen og Sønderborg 
Kommune besluttet at etablere to midlerti-
dige foranstaltninger, der kan mindske risi-
koen for oversvømmelser. Der bliver anlagt 
et beredskabsrør til afledning af vandet fra 
vejen Egemose til stranden samt etableret 
et stykke vold på det laveste sted mod 
nordvest nær Birke. Endeligt bliver der ud-
arbejdet en særlig beredskabsinstruks til 
Brand og Redning. 


