Masser af vand
Vand fra Fjorden

Tids- og procesplan for etablering af dige ved Høll

Byrådet har
besluttet at
fremme sagen
vedrørende
etableringen af et
dige og et
højvandslukke i Mose-Høll Bækken. Dette
projekt etableres efter reglerne i
kystbeskyttelsesloven. I størrelsesordenen 400
ejendomme har mere eller mindre nytte af
projektet, og udgifterne fordeles mellem disse
i forhold til nytteværdien. Se kommentar til
økonomi senere i Nyhedsbrevet.

Marts-Juni 2020 Kommunen får udarbejdet
detailprojektering og ansøgning, herunder forslag til
udgiftsfordeling og forslag til vedtægter for digelag.
August/september 2020 Detailprojektering m.m. sendes i
høring blandt alle berørte. Høringsperiode på mindst 4 uger
November/december 2020 Byrådet træffer afgørelse i
henhold til lov om kystbeskyttelse, inkl. udgiftsfordeling.
Andre nødvendige tilladelser indhentes, herunder evt.
dispensation fra Fredningsnævnet.
Januar-februar 2021 Digelag etableres
Februar-Marts 2021 Udbudsmateriale udarbejdes og arbejdet
sendes i udbud
Maj 2021 Anlægsarbejdet sættes i gang

Grundejerforeningen havde gerne set, at
processen kunne speedes lidt op, så diget
kunne have været klar til vinteren 2020 – 2021, men vi glæder os naturligvis over, at projektet nu bliver til
noget.

Vejafvanding på Hvidbjergvej
Der har i flere år været problemer med vejafvanding langs Hvidbjergvej. I 2017 blev der arbejdet på et
vejafvandingsprojekt, som man håbede kunne gennemføres i 2018. I referater har det ikke været
tydeliggjort, at finansiering til dette ville afhænge af, at der blev tilført ekstra midler. Det har så desværre
ikke været muligt at finde finansiering hertil, bl.a. fordi projektet har vist sig at være væsentligt dyrere end
ventet på daværende tidspunkt. Vej & Park udarbejdede i foråret 2019 et anlægsbudgetforslag med en
løsning til bortledning af vejvand fra Hvidbjergvej inkl. en pumpestation. Der blev desværre ikke afsat
anlægsmidler til projektet i 2020.
Grundejerforeningen har nu en forhåbning om, at projektet bliver prioriteret og at der afsættes midler på
anlægsbudgettet for 2021. Vi foreslår, at projektet nu endelig kan nyde fremme, og at det samordnes med
en løsning af de store trafikproblemer på Hvidbjergvej. Trafikmålinger i 2019 viste, at på flere markante
strækninger er hastigheden langt over det tilladte. Dette på en vej, der ikke har fortov eller cykelsti og hvor
der specielt i sommerperioden færdes mange mennesker på kørebanen.

Overfladevand i område øst for Hvidbjergvej
Det lavtliggende område øst for Hvidbjergvej
omkring Mikkels rende, hvor det store problem
(bortset fra oversvømmelser ved højvande i
fjorden) er afledning af regnvand og dræning ved
høj grundvandsstand. I denne vinter har det meste
af området stået under vand
Disse problemer kan løses ved etablering af et
bedre drænsystem i området. En udvidelse af
kapaciteten i Mikkels rende og måske etableringen
af endnu en hovedledning og pumpestation.
Grundejerforeningen foreslår, at
-

-

Mikkesrende renoveres og
pumpestationen sikres til at fungere ved høje vandmængder. Vi foreslår, at der yderligere
etableres aflednings render og at der arbejdes på en grundvandssænkning i hele området.
forvaltningen indkalder de involverede lodsejere i området til et ”borgermøde” m.h.p. at
afsøge muligheder for praktiske løsninger og for aftaler om finansiering.

Overfladevand i område vest for Hvidbjergvej
I området vest for Hvidbjergvej (Fjordparken m.m.), er det især afledning
af regnvand og oversvømmelse fra Mose-Høll Bækken, som kan give
problemer (bortset fra oversvømmelser ved kraftigt højvande i fjorden).
Oversvømmelserne fra Mose-Høll Bækken skyldes bl.a., at der er meget
lidt fald på denne. Det betyder, at der kan presses vand baglæns op i
denne fra kanalen, som er udløb fra Rands Fjord. Etableringen af et
højvandslukke i forbindelse med dige projektet vil udover at sikre mod, at vand fra høje vandstande i
fjorden løber baglæns ind i området, også give mulighed for at etablere en pumpestation, som kan pumpe
vand fra Mose-Høll Bækken ud i kanalen.
Grundejerforeningen har foreslået, at forvaltningen indkalder de involverede lodsejere vest for
Hvidbjergvej til et Borgermøde m.h.p. at finde en fælles løsning på problemet og på finansieringen.

Hvem skal nu betale?
I et svar fra forvaltningen har vi fået oplyst følgende:
Udgifter til vejafvanding afholdes af Vejle Kommune.
Udgifter til dige afholdes i henhold til lov om kystbeskyttelse af dem, som
har nytte heraf, herunder Vejle Kommune som lodsejer,
forsyningsvirksomheder m.v.
Udgifter til dræning, afledning af regnvand (i områder som ikke er
regnvandskloakerede jf. spildevandsplanen), herunder drift af pumpestationer, afholdes i henhold til lov
om kystbeskyttelse af dem, som har nytte heraf, herunder Vejle Kommune som lodsejer,
forsyningsvirksomheder m.v.

Håndtering af regnvand og etablering af foranstaltninger til sikring af overholdelse af serviceniveau i
regnvandskloakerede områder (jf. spildevandsplanen) er Vejle Spildevands ansvar, og udgifterne afholdes
af Vejle Spildevand, som opkræver afledningsbidrag af de tilsluttede ejendomme. Der er således også her
tale om brugerfinansiering. Slusen i Vejle er betalt af midler fra Vejle Spildevand, idet den primært er lavet
for at sikre afledning af overfladevand fra lavtliggende, kloakerede områder. Alternativet var at etablere
nogle store bassiner, som ville være en dyrere løsning.
Det er lige præcis denne problemstilling, der undrer mange beboere i vores område. Løsningen i Vejle
Midtby, som er en god løsning, skal sikre afledning af overfladevand fra lavtliggende, kloakerede områder.
Denne definition passer fuldstændig med situationen i området øst for Hvidbjergvej i Høll.
Forskellen er åbenbart, at lodsejerne i Høll selv skal finansiere et projekt, mens dette ikke er tilfældet i Vejle
Midtby. Det tales der meget om i vores område, og man er uforstående overfor denne forskelsbehandling
af skatteborgere i samme kommune.

