
Møde: vedr. hævning og udvidelse af småfolksvej. 

Afholdt: D. 25. september 2019

Deltagere: 
 Anders Matzen anders.matzen@hotmail.com Lakolk Grundejerforening, sekretær 
 Hjalmar Hansen hjalmarhansen@hotmail.com Lakolk Grundejerforening, næstformand
 Martin Lauritsen lenemartin@private.dk Lakolk Grundejerforening, kasserer 
 Esben G. Madsen esgm8@toender.dk Tønder Kommune, projektleder
 Christian Kjær-Andersen cka@toender.dk Tønder Kommune, Afd. leder 

Mødets formål:

Som følge af vejprojektet er der blevet givet en tilladelse til regulering efter vandløbsloven. Et 
udkast til tilladelse har været i partshøring ved de grundejere der ligger helt eller delvis under 
kote 2,97 DVR90.
Lakolk grundejerforening har i et høringssvar af 21. august 2019 tilkendegivet tilfredshed med 
projektet der tilgodeser de bløde trafikanter. Efter høringsfristens udløb har kommunen 
imidlertid d. 11. september 2019, modtaget endnu en skrivelse fra grundejerforeningen, hvor 
den udtrykker bekymring for at stigende vandstande og øget nedbør, på sigt vil kunne skabe 
problemer for området som projektet ikke løser, såsom vandindtrængning i lavtliggende 
sommerhuse, da vejen hæves betydeligt. I skrivelsen opfordres kommunen til at genoptage 
ideen med at ændre/sænke vandstanden i Lakolk sø.
Mødet blev aftalt med det formål at redegøre for de muligheder der lå til grund for det 
nuværende vejprojekt samt drøfte grundejerforeningens bekymringer.

Projektets formål blev belyst:
1. at skabe tryghed og sikkerhed for de bløde trafikanter ved at udvide kørebane med 70 

cm. (Vejen udvides kun på nord siden af hensyn til de fredede orkidéer).
2. at undgå oversvømmelse ved at hæve vejen med 30 cm over ca. 600 m strækning. 

En del af projektet er genetablering af en kontraklap i udløbet, for således at sikre 
indtrængning af saltvand fra sydsiden ved stormflod. Med denne, og vejhævningen, vil vejen 
fungere som dige og dermed begrænse oversvømmelse.

I sommeren 2018 blev der etableret en pumpeløsning ved Kongsmark sommerhus område. 
Denne fanger overfladevandet fra området og pumper det mod øst. Vand som tidligere via 
grøfter, løb i Lakolk sø. 

Drøftelse:
De fremmødte fra grundejerforeningen udtrykte bekymring for stigende vandstand i fremtiden, 
grundet landhævning af rømø´s vestside, således at afløbshøjden ville stige. Den oprindelige 
tanke om at fastholde en vandstand i søen blev fremlagt, løst ved enten at pumpe eller ved at 
holde prilen åben.
Således ønskede man en stabil vandstand således at grundejernes huse samt naturens 
mangfoldighed kunne sikres.
Grundejerforeningen undrede sig over hvorfor foreningen ikke var blevet kontaktet, men kun 
berørte grundejere.  
Grundejerforeningen henviste endvidere til, fredningskendelsen af 17. dec. 1985 i § 5.   
Særligt om Lakolksøen. Grundejerforeningen formoder dette ansvar er overgået fra tidligere 
Skærbæk Kommune til Tønder Kommune ved kommunesammenlægningen.
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Skulle der mod alle odds vise sig, at der i fremtiden opstår problemer med indtrængende vand 
i lavtliggende sommerhuse, grundet dette vejprojekt, forventer foreningen Tønder Kommune 
opfylder sine muligheder.   

Tønder Kommune redegjorde for de mange rapporter eksterne rådgivere har udarbejdet i 
forhold til de muligheder der har været at arbejde med. Grundlæggende gælder, at der ikke 
gives mulighed for at ændre på forholdene i og ved Lakolk sø, på grund af flora og fauna. Eller 
med andre ord, at projektet har været begrænset til vejarealet og kun vejarealet, samt at 
projektet grundlæggende ikke må påvirke naturen omkring søen.
Omkring det forhold at kun lodsejere og ikke grundejerforeningen var blevet partshørt, har 
undertegnede efterfølgende drøftet dette med kommunens vandløbsafdeling, der står for 
høringen. Man melder at det er normal praksis under disse forhold, men at man erkender at 
foreningen burde have været hørt, som forening.

Det blev aftalt at grundejerforening fik tilsendt en liste over de lodsejere der var blevet 
partshørt, samt data fra vandstandsmålingerne og den af Orbicon udarbejdede rapport.

Ligeledes at et mødenotat blev tilsendt hele bestyrelsen i grundejerforeningen.
Tønder Kommune vil fremadrettet monitere vandstanden ved udløbet og dermed følge effekten 
af det udførte projekt.
Grundejerforeningen vil løbende blive holdt informeret om de indsamlede data, typisk i 
september måned, med mindre der opstår ekstreme forhold.

Grund- og Sommerhusejerforening Lakolk`s skivelser af 21/8-2019 og 11/9-2019 er 
journaliseret på sagen.

Christian Kjær-Andersen

Lidt fakta om Lakolk Sø: 

a) Lakolk Sø er § 3 naturbeskyttet område undtagen det befæstede vejareal. 
b) Der gror fredede orkidéer i begge vejrabatter inden for de 600 m strækning hvor vejen 

ønskes hævet.
c) Vandstanden i Lakolk Sø må ikke sænkes. 
d) Der må ikke ske ændringer i området der påvirker flora og fauna
e) Hele området ligger i Natura 2000
f) Top kote ved broen er +2,64 (toppen af vejen )
g) Bundkote ved udløbet må ikke sænkes lavere en +1,53 DNN jf. kendelse fra 1985. 
h) Lakolk Sø` gennemsnitlig kote er +2,395 målt 1. oktober i årene 2010 – 2019


