
Fem entreprenører er blevet bedt om at komme med bud på, hvad det koster at afvande Skovmose,
og så vil det vise sig, hvornår afvandingsprojektet går i gang, for der er stadig klager undervejs.

Skovmoses afvanding er nu sendt i udbud
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Fakta

Tidsplanen

Afvanding af Skovmose
har været diskuteret
heftigt i årenes løb.
Sommerhusejere mener,
gamle Sydals kommune
forsømte at få ledt
vandet væk fra
udstykningerne. Det
ansvar har
storkommunen ikke taget
på sig. Der har været lagt
op til afvanding
adskillige gange siden,
oversvømmelserne
startede i 2011.

SKOVMOSE: En håndfuld entreprenører er blevet bedt om at afgive bud på afvandingen af sommerhusområdet
Skovmose. Vandløbsprojektet har stået på i flere år. Efter oversvømmelser i julen, besluttede teknik- og
miljøudvalget, at nu bliver afvandingen gennemført, og så tages slagsmålet om betalingsfordelingen
sideløbende. Det foreliggende projekt er budgetteret til godt seks mio. kroner. En udvidelse af den såkaldte G-
kanal undgås, da den planlagte naturgenopretning af Birkepøl tager det vand, kanalen skulle have ført væk.

- Vi forelægger projektet med bud på udvalgsmødet 8. marts. Der er en høringsfase med klagemuligheder,
men så tager vi den derfra. Projektet må gå sin skæve gang, og vi må se, hvad der står i de klager, der kommer
og spørge myndighederne, om det har opsættende virkning, siger sagsbehandler Hans Erik Jensen, der nævner
etapeopdeling som en mulighed, så den mest ukomplicerede del af afvandingsprojektet eventuelt kan blive
sat i gang først.

- Der var lagt op til, gravearbejderne kunne være færdige, når sæsonen begynder,
men det kan ikke lade sig gøre. Det er utopi at tro det. Det er ikke vort projekt.
Kommunen har besluttet at stå i forskud med det, siger formand for den største
grundejerforening Henning Jepsen, der gerne ser forløbet gå hurtigt, da mange
vandplagede sommerhusejere gang på gang har lidt under oversvømmelser.

Det er det mest omfattende af tre afvandingsprojekter, der er sendt i udbud. 43
grundejere klagede over partsfordelingen i betalingen til det, og det førte til
justeringer flere steder, så nogen af dem slipper billigere.
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Afvandingen trak ud på
grund af klager og
uenighed. Der er måske
lidt optimistisk lagt op til
afvanding 28. marts-27.
maj.
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