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Godkendelse af omlægning af kommunalt vandløb (L69),
Skovmose

Sagsnr.: 17/10305 - Åben beslutningssag

Sagsresumé
Lysabild-Skovby Landvindingslag og Sønderborg Kommune har siden 2011 arbejdet på at finde
en løsning på de oversvømmelsesproblemer i sommerhusområdet Skovmose, der er oplevet
både i 2011 og flere gange siden.
Senest har forvaltningen d. 30. juni 2017 modtaget en ansøgning fra Lysabild-Skovby
Landvindingslag om regulering af vandløb og kanaler i Skovmose. Det var en forudsætning i
ansøgningen, at Sønderborg Kommune finansierer omlægningen af det offentlige rørlagte
vandløb, L69, med 1,1 mio. kr. Forudsætningen er i overensstemmelse med en beslutning i
byrådet den 3. maj 2017.
Reguleringsprojekt har været i en fem ugers offentlig høring i perioden 7. juli 2017 – 11.
august 2017. Der indkom i perioden en række høringssvar, men der var ingen af
høringssvarene, der modsatte sig den kommunale finansiering af omlægningen af L69, og der
var ingen tekniske bemærkninger til omlægningen.Nogle høringssvar opfordrede til at
fremskynde omlægningen af L69, og det samme har bestyrelsen for Lysabild-Skovby
Landvindingslag gjort.
En yderligere juridisk vurdering viser, at der er mulighed for at fremskynde omlægningen af
L69 ved, at byrådet træffer en delafgørelse. Der er ved en delafgørelse mulighed for at
fremskynde anlægsarbejdet på rørledningen.
Delafgørelsen skal svare til det projekt, som har været i høring, de økonomiske forhold skal
være afklaret, delprojektet skal have en selvstændig værdi, og det må ikke skabe afledte
problemer efterfølgende i området.
Der vil i forbindelse med delafgørelsen være en fire ugers klageperiode.
Omkostningen på 1,1 mio. kr. til omlægning af L69 foreslås finansieret ved afsættelse og
frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018
på 1,1 mio. kr. til samme formål.
Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til teknik- og miljøudvalget, at byrådet godkender


at det offentlige, rørlagte vandløb, L69 som delprojekt omlægges i overensstemmelse
med ansøgning om reguleringsprojekt dateret 30. juni 2017 og kun for så vidt angår de
dele, som er omfattet af den kommunale finansiering.



at finansieringen af omlægningen sker ved afsættelse og frigivelse af et rådighedsbeløb
på 1,1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1,1 mio. kr. til
samme formål.

Beslutning Teknik- og miljøudvalget den 02-10-2017
Udvalget anbefaler indstillingen.
Fraværende
Anders K. Brandt

Beslutning Økonomiudvalget den 02-10-2017
Teknik- og miljøudvalgets anbefaling indstilles.
Fraværende
Aase Nyegaard , Stephan Kleinschmidt , Karsten Schøn

Beslutning Byråd den 04-10-2017
Godkendt.
Fraværende
Jan Prokopek Jensen

Sagsfremstilling
Lysabild-Skovby Landvindingslag og Sønderborg Kommune har siden 2011 arbejdet på at finde
en løsning på de oversvømmelsesproblemer i sommerhusområdet Skovmose, der er oplevet
både i 2011 og flere gange siden.
Sønderborg Kommune har d. 30. juni 2017 modtaget en ansøgning fra Lysabild-Skovby
Landvindingslag om regulering af vandløb og kanaler i Skovmose. Projektet indeholder en
samlet løsning på oversvømmelsesproblemerne i sommerhusområdet ved at etablere
afskærende grøfter og kanaler i området. Et af delelementerne i projektet er, at det offentlige,
rørlagte vandløb, L69, skal omlægges, og at Sønderborg Kommune vil finansiere denne
omlægning, jf. byrådets beslutning d. 3. maj 2017.
Reguleringsprojektet har været i en fem ugers offentlig høring i perioden 7. juli 2017 – 11.
august 2017. Der indkom i perioden 38 høringssvar til projektet. De fleste høringssvar
vedrørte økonomien og partsfordelingen for de projektdele, der ligger i projektet ud over L69

og som skal finansieres af projektets parter. Det har ikke været muligt at indgå forlig om
økonomien og disse indsigelser skal behandles af taksationskommissionen. Der var ingen af
høringssvarene, der modsatte sig en kommunal finansiering af omlægningen, og der var ingen
tekniske bemærkninger til omlægningen. Nogle høringssvar opfordrede til at fremskynde
omlægningen af L69, og det samme har bestyrelsen for Lysabild-Skovby Landvindingslag gjort.
En yderligere juridisk vurdering viser, at der er en mulighed for at fremskynde omlægningen af
L69 ved at træffe en såkaldt delafgørelse om omlægningen. Delafgørelsen er betinget af, at
der er nogle forudsætninger, der er opfyldt. Delafgørelsen skal svare til det projekt, som har
været i høring, de økonomiske forhold skal være afklaret, delprojektet skal have en
selvstændig værdi, og det må ikke skabes afledte problemer efterfølgende i området. Disse
forudsætninger er opfyldt, og det betyder, at Sønderborg Kommune med delafgørelsen har
mulighed for at fremskynde anlægsarbejdet på L69.
Omlægningen omfatter en ny ø 80 cm rørledning med en linjeføring uden for
sommerhusområdet. Den aflaster dermed den nordlige del af sommerhusområdet, hvor L 69
forløber i dag. Rørledningen må kun tilsluttes til det øvrige vandafledningssystem i
dimensionen ø 50 cm indtil de øvrige dele af det ansøgte projekt er gennemført for at opfylde
betingelsen om ikke at skabe afledte problemer.
Der vil i forbindelse med delafgørelsen være en fire ugers klageperiode.
Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen af L69 ikke er tilstrækkeligt til at imødegå
oversvømmelserne og anbefaler gennemførelsen af det fulde projekt, hvilket i øvrigt også er
en forudsætning for omlægningen af L69 i de projekterede dimensioner og forløb.
De øvrige projektdele afventer sagsbehandlingen hos taksationskommissionen vedr.
projektøkonomi og partsfordeling, inden der kan træffes afgørelse på denne del af sagen.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives en
anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2017. Rådighedsbeløbet frigives
samtidigt og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1,1 mio. kr. til samme formål.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Politik
Budget Overslags Overslags Overslags
område år 2017 år 2018
år 2019
år 2020
Drift
Anlæg/
Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

07

1.100

Afsat
rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter
af nye lån
Kassebeholdning

-1.100

03

-1.100

1.100

Bilag
1

Referat af møde mellem Lysabild-Skovby Landindvindingslag og Sønderborg Kommune
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