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Det videre forløb i vandløbssagen, Skovmose

Sagsnr.: 15/17026 - Åben beslutningssag

Sagsresumé
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).
Vandløbsreguleringssagen der skal forhindre oversvømmelser i sommerhusområdet Skovmose
ønskes fremmet.
De nuværende forhold i Skovmose har store personlige og økonomiske konsekvenser på grund
af gentagne oversvømmelser senest under juledagene i år. Det er forvaltningens indstilling, at
det mest omfattende løsningsforslag, model 3, er det bedst egnede til at løse problemerne,
som er formuleret i vandløbsreguleringssagen. Landvindingslagets bestyrelse er enig i den
vurdering og ønsker sagen fremmet.
Forvaltningen indstiller derfor, at detailprojekteringen sættes i gang med det samme med
henblik på afholdelse af licitation ultimo februar/primo marts i år. Sideløbende behandles de
individuelle høringssvar med henblik på at projekt og den endelige partsfordeling kan
forelægges udvalget til godkendelse på mødet den 8. marts.
Under forudsætning af, at evt. klager kan behandles uden opsættende virkning for
anlægsarbejdet og at de nødvendige tilladelser bliver givet, vil kommunen foranledige
anlægsarbejdet igangsat hurtigst muligt i foråret.
Teknik- og miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

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

Beslutning Teknik- og miljøudvalget den 12-01-2016
Godkendt. Ganneswaran Shanmugaratnam (A) deltog ikke i behandlingen og beslutningen af
dette punkt grundet inhabilitet.

Fraværende
Ganeswaran Shanmugaratnam , Anders K. Brandt

Sagsfremstilling
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 ville stå i forskud med anlægsudgifterne og stå
som bygherre på anlægsopgaven. Udgifterne skal senere opkræves hos partshaverne efter en
partsfordeling baseret på samme principper som blev anvendt ved udvidelsen af pumpelaget.
Projektet inkl. udkast til partsfordeling blev sendt i høring den 27. oktober – 25. november
2015 og der indkom i høringsperioden 95 høringssvar, hvoraf 46 svar er medunderskrivere på
en henvendelse fra SEGES (Videncenter for landbrug).
Der er


43 svar af individuel karakter f.eks. ”min have er sandjord”



21 svar om principperne i partsfordelingen



19 svar, der handler om vedligeholdelse af eksisterende vandløb



20 svar af teknisk karakter



10 svar om tidsplan/etaper og sammenhæng med Birkepøl projektet.

Oversigt over høringssvarene er bilagt dagsordenspunktet.
De 43 individuelle besvarelser vil blive vurderet enkeltvis ved besigtigelse, hvor lodsejeren har
mulighed for at være til stede.
Forvaltningen holdt den 16. december møde med pumpelagets bestyrelse. På mødet var der
enighed om, at arbejde videre med model 3, dog således at udvidelsen af kanal L85 ikke
medtages i projektet. En oversvømmelse her vil udelukkende berøre landbrugsarealer, og det
giver desuden mening at undlade denne kanal, hvis Birkepøl projektet realiseres. Projektet
reduceres herved med 700.000 kr. iflg. overslaget, og tager samtidig højde for en evt. positiv
sideeffekt ved Birkepøl projektet. Dermed imødekommes et væsentligt høringssvar fra SEGES,
som foreslår, at afvente med det samlede Skovmoseprojekt til et evt. vådområde er etableret.
De tekniske høringssvar vil blive medtaget i arbejdet med detailprojekteringen.

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.
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