
Efter at have haft vand op under gulvbrædderne i sit sommerhus i 2011 lagde Osvald Hansen på 

eget initiativ dræn ud i græsplænen til en hovedledning, men alligevel koster fælles løsning dyrt. 

Husejer i Skovmose har tørlagt sin grund 

Sommerhusejer Osvald Hansen Bock på sin grund med udsigt til naboens fugtige græs, som, han mener, kan tørlægges billigt og enkelt ved at lægge 

dræn gennem græsplænen til en hovedledning, som han selv har gjort, og han er derfor imod at betale flere tusinde til afvanding. Foto: Soren Gylling 
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Fakta 

Afvandingssagen 

Sommeren 2011 blev 

som syndfloden selv med 

flere oversvømmelser i 

Skovmose, Fyrremose 

indkaldte til møde, og en 

entreprenør forelagde en 

løsning til afvanding til 

cirka 1,5 mio. kroner og 

en pris på ca. 2000 kr. per 

husstand. Det kom ikke 

videre. 

• Kommunen gik med 

Orbicon som rådgiver 

i gang med afvanding 

ud fra et statistisk 

beregnet vandindeks, 

så grundejerne 

betaler efter 

nytteværdi. Nogle 

slipper billigt og 

andre dyrt. Det 

hænger ikke sammen 

med, om de har haft 

oversvømmelse. 

SKOVMOSE: 67-årige Osvald Hansen Bock har haft sit sommerhus i Fyrremose i 

sommerhusområdet Skovmose siden 2007. Dengang havde det ikke noget dårligt ry 

på grund af tilbagevendende oversvømmede huse. Det kom først i 2011, da også 

Osvald Hansens hus havde vand helt op under gulvbrædderne, der truede med at 

slå folder. Vandet trak sig tilbage, og han slap med skrækken.

- Efter møder og diskussioner om afvandingen, der ikke blev til noget, kontaktede 

jeg en entreprenør, som rådede mig til at grave et dræn ud i haven og tilslutte den 

til hovedledningen langs hækken i vejen. Siden har jeg ikke haft oversvømmelser, 

siger Osvald Hansen Bock, der er lykkelig for selv at have gjort noget ved 

problemet, for en fælles løsning lod vente på sig og trak ud i årelange diskussioner.

Gidsler i de nye udstykninger

I dag er det tydeligt, drængravningen har hjulpet på Hansens grund. Den står der 

ingen vand på, mens der er en lille sø på nabogrunden på den anden side af 

hækken. Han anbefaler naboen at få gravet et lignende privat dræn og få løst 

problemet på den måde.

- Jeg har selv bekostet løsningen af mit vandproblem, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg 

skal betale til den fælles løsning, hvor jeg har det højeste antal anparter, der 

betyder, jeg hører til dem, der skal betale mest, og som det bliver dyrest for. 

Afvandingen af Skovmose kunne være løst for længst, hvis der var blevet taget fat 

på det, så de stakkels mennesker i de nye udstykninger ikke skulle være taget som 

gidsler i sagen, siger Osvald Hansen Bock.
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• Kommunen vil føre 

afvanding for syv otte 

millioner ud i livet ud 

fra vandindekset, som 

mange 

sommerhusejere er 

utilfredse med og har 

gjort indsigelse imod, 

fordi det koster nogen 

over 10.000 kr. 

•

Skovmose var stærkt 

oversvømmet igen i 

julen. Flere huse stod 

under vand. Kommunen 

sætter gang i 

afvandingsprojektet og 

tager opgøret med de 

utilfredse grundejere 

undervejs. 

• I Fyrremose har 46 

grundejere gjort 

fælles indsigelse mod 

at skulle betale mest, 

selv om de ikke har 

problemer med vand. 

Kommunen vil nu sætte gang i afvanding ud fra den fordelingsnøgle, der tidligere 

er lagt op til. Osvald Hansen Bock mener, beregningerne er lavet ud fra 

forventninger om, at havvandspejlet stiger en meter, mens problemet i Skovmose 

gennem årene har vist sig at være det vand, der kommer oven fra.
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