
 Nyhedsbrev nr.  4    Sept.  2019 

Kære Medlemmer! 

Dette nyhedsbrev skal ses som et supplement til udsendte referat af 18.08.19, vedr. 
partshøring. 

Af referatet fremgår, at et medlem har gjort os opmærksom på, at der pågik en 

partshøring vedr.: Tilladelse til genetablering af højvandsklap i afløbet fra 
Lakolk Sø, samt hævning af en del af Småfolksvej på Rømø. 

Da Grundejerforeningen ikke havde fået tilsendt materiale, besluttede vi at tage 

udgangspunkt i materiale formanden havde fået tilsendt som grundejer. 

Der er udarbejdet et partshøringssvar og sende til Tønder Kommune. 

Siden indsendelse af partshøringssvaret har sagen taget en ny drejning. 

Jeg blev i forbindelse med udformningen af referat, opmærksom på nogle centrale 
punkter i projektet, som kunne få betydning for de lavtliggende grundejere. De 

grundejere, som projektet mener, at kunne få påført højere vandstand ved projektets 
gennemførelse, skulle iflg. Kommunen have fået tilsendt projekt materiale og 

skrivelse om at de kunne fremsende et partshøringssvar inden 27.08.19. Af 
følgeskrivelse fremgår: --Årsagen til denne henvendelse er, at de er en part i 
sagen, da de ejer en matrikel, som helt eller delvist har arealer, der ligger 

under den projekterede højde på hævningen af Småfolksvej. 

Efter drøftelse i bestyrelsen, besluttede den, at jeg skulle kontakte Tønder Kommune 
for en uddybende drøftelse. Denne drøftelse resulterede i, at sagsbehandleren 

anmodede om at få tilsendt skriftligt materiale. Jeg har herefter udarbejdet en sådan 
skriftlig opfølgning i samarbejde med en vandløbskonsulent. 

Den skriftlige opfølgning er tilsendt Kommunen 15.09.19 pr. mail, iflg. aftale. 

Jeg kan for nuværende ikke delagtiggøre vores medlemmer i denne skrivelses 

indhold, da den er et drøftelsesgrundlag med Kommunen. 

Sagens kerne er afvanding af Lakolk Sø, -- i projektbeskrivelsen står nævnt nogle 
ting, som ikke er i overensstemmelse med noget, der er beskrevet i 
fredningskendelsen af 17. dec. 1985. 

I fremlagte projekt undlader man, at indskrive, at der findes beskrevet i 
fredningskendelsen, hvordan Kommunen skal forholde sig til sikring af afløbet fra 
Lakolk Sø.   

Projektet er for nuværende sendt i 4 ugers høring frem til 09.10.19. 



Bestyrelsen lægger op til en forhandlingsløsning, men hvis dette ikke lykkes, kan det 
komme på tale at påklage projektet. 

For nuværende synes denne sag, at kunne blive den alvorligste sag 

Grundejerforeningen har haft mod Kommunen til d.d. 

At denne sag får den rette afslutning i forhold til den fremtidige afvanding af Lakolk 
Sø, er af så væsentlig interesse for de grundejere med lavtliggende grunde, da det 

ellers kan få alvorlige konsekvenser for dem. 

Venlig hilsen 

Anders Matzen 


