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Regulering af vandløb og kanaler i sommerhusområdet 
Skovmose 

Sagsnr.: 15/17026 - Åben beslutningssag 
 

Sagsresumé 

Teknik- og miljøudvalget behandlede på det ordinære møde den 12. januar 2016 det videre 

forløb i Skovmosesagen. 

  

Udvalget besluttede på mødet at igangsætte detailprojektering og afholde licitation på 

projektet så tidligt som muligt. Udvalget besluttede også, at forvaltningen behandler 

høringssvarene og at en endelig partsfordeling forelægges på udvalgets møde den 8. marts 

2016. Endeligt besluttede udvalget, at forvaltningen samarbejder med landvindingslagets 

bestyrelse om igangsætning af anlægsarbejdet snarest muligt. 

Der er afholdt licitation på projektet den 3. marts 2016. Lavestbydende pris var på 4.280.000 

kr. Hertil kommer udgifter til erstatninger, arealerhvervelser og projektering. 

  

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i den reviderede tekniske løsning i det 

omfang, det har forbedret løsningen. Der er udsendt et generelt svar til ejerne af de 

ejendomme, der har indsendt høringssvar. 

  

Der er desuden besigtiget 43 ejendomme, som rettidigt har givet svar om partsfordelingen. I 5 

tilfælde har besigtigelsen givet anledning til en nedjustering af antallet af parter på den 

enkelte ejendom.  

  

Den reviderede reguleringssag med revideret partsfordeling fremlægges hermed til 

godkendelse. Det er en forudsætning for tilladelse efter vandløbsloven, at de fornødne 

tilladelser efter bl.a. naturbeskyttelsen er givet.  

  

Evt. klager forelægges udvalget til orientering. 

  

Teknik- og miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen. 

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til teknik- og miljøudvalget, at godkende, at 

  

 realiserer det reviderede projekt med revideret partsfordeling, jf. tegninger og 

beskrivelse med bilag. 

 afgørelsen sendes til berørte parter i en 4 ugers klageperiode, når nødvendige 
tilladelser foreligger. 

 

 

Sagsfremstilling 

Teknik- og miljøudvalget har på flere møder behandlet afvandingsprojektet for Skovmose, bl.a. 

på møder den 4. maj 2015 og den 12. januar 2016. 

  



På teknik- og miljøudvalgets møde den 4. maj 2015 godkendte udvalget forvaltningens 

indstilling om at fortsætte samarbejdet med Skovmose-områdets repræsentanter med henblik 

på at gennemføre det fulde projekt til afværgelse af oversvømmelser (model 3). 

  

Samtidig godkendte udvalget, at kommunen står i forskud med anlægsudgifterne og står som 

bygherre på anlægsopgaven. Udgifterne skal senere opkræves hos partshaverne efter en 

partsfordeling baseret på samme principper som blev anvendt ved udvidelsen af pumpelaget. 

  

På mødet den 12. januar 2016 blev udvalget præsenteret for resultatet fra høringen af 

projektet, herunder de indkomne høringssvar og grupperingen af svarene. 

  

Udvalget besluttede, at: 

  

 igangsætte detailprojektering af vandløbsprojekt benævnt model 3 med undtagelse af 

udvidelse af kanal L85 

 afholde licitation på projektet så tidligt som muligt og senest i marts 2016 

 forvaltningen behandler høringssvarene med henblik på at forelægge en endelig 

partsfordeling på udvalgets møde den 8. marts 2016 

 forvaltningen samarbejder med landvindingslagets bestyrelse om igangsætning af 

anlægsarbejdet snarest muligt. 

  

Der blev afholdt licitation på projektet den 3. marts 2016. Lavestbydende pris var på 

4.280.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer de udgifter, der allerede er afholdt til 

projektarbejde samt til erstatninger, arealerhvervelser og projektering. Den samlede udgift er 

beregnet til 6,48 mio. kr. ekskl. moms (8,02 mio. kr. inkl. moms).  

  

De indkomne høringssvar er behandlet og er indarbejdet i den reviderede tekniske løsning i det 

omfang, de har forbedret løsningen. Der er udsendt et generelt svar til ejerne af de 

ejendomme, der har indsendt høringssvar. 

  

Der er desuden besigtiget 43 ejendomme, som rettidigt har givet svar om partsfordelingen. I 5 

tilfælde har besigtigelsen givet anledning til en nedjustering af antallet af parter på den 

enkelte ejendom. Der er sammenlagt 115.300 parter i området. Det kan beregnes, at udgiften 

pr. part vil udgøre ca. 70 kr./part (inkl. moms). Det betyder, at udgiften pr. sommerhus 

skønsmæssigt vil ligge mellem 3.500 kr. (for sommerhuse med 50 parter) og op til 14.000 kr. 

(for sommerhuse med 200 parter). 

  

Den reviderede reguleringssag med revideret partsfordeling fremlægges hermed til afgørelse. 

Det er en forudsætning for den endelige godkendelse, at de fornødne tilladelser foreligger. 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser 

Der vil ikke være sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med en løsning af 

afvandingsproblemerne i Skovmose. 

 

Bevillingsmæssige konsekvenser 

Fællesstaben, Økonomi oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet 

det for kommunen alene drejer sig om en likviditetsmæssig forskydning at stå i forskud med 

udgifterne. Forskuddet vil efter endt anlægsarbejde blive opkrævet hos interessenterne. Dog 

henledes opmærksomheden på, at udlægget kan være behæftet med en risiko, såfremt der er 

uenighed i partsfordelingen og udlægget derfor kan være vanskeligt at inddrive. 



 

Bilag  

1     Ansøgning om regulering af vandløb - rev. 1     

 

2     Bilag A Oversigt løsningsforslag - rev. 1     

 

3     Bilag B til ansøgning om regulering     

 

4     Bilag C Matrikeloversigt anlægsprojekt - rev. 1     

 

5     Bilag D Ejendomsoversigt - rev. 1     

 

6     Bilag E Oversigt partsfordeling - rev. 1     

 

7     Bilag F Anlægsoverslag - rev. 1     

 

8     Bilag G Tidsplan     

 

9     Fællessvar til alle parter, der har indgivet høringssvar     

 

10     Individuel vurdering af partsfordelingen     

 
 

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095696&fileID=64709-16_v1_Ans%c3%b8gning+om+regulering+af+vandl%c3%b8b+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095698&fileID=64710-16_v1_Bilag+A+Oversigt+l%c3%b8sningsforslag+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095699&fileID=64711-16_v1_Bilag+B+til+ans%c3%b8gning+om+regulering.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095700&fileID=64712-16_v1_Bilag+C+Matrikeloversigt+anl%c3%a6gsprojekt+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095701&fileID=64713-16_v1_Bilag+D+Ejendomsoversigt+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095702&fileID=64714-16_v1_Bilag+E+Oversigt+partsfordeling+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095703&fileID=64715-16_v1_Bilag+F+Anl%c3%a6gsoverslag+-+rev.+1.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095705&fileID=64716-16_v1_Bilag+G+Tidsplan.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095718&fileID=64723-16_v1_F%c3%a6llessvar+til+alle+parter%2c+der+har+indgivet+h%c3%b8ringssvar.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3360_11096391&docid=11095717&fileID=64722-16_v1_Individuel+vurdering+af+partsfordelingen.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true

