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Kommunen sender også vand i
grøften: Vil lade private betale
Flere lokale kritiserer planerne om at privatisere et vandløb ved
Ebeltoft. De mener, at kommunen selv leder vand til grøften.

Tuekærgrøften løber tværs igennem Niels Knis jord. Han mener, at vand fra Syddjurs Kommunes jord
også løber via dræn til vandløbet, og derfor undrer han sig over, at kommunen nu vil forsøge at
privatisere ansvaret for vandløbet.
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Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Thomas Gam Nielsen
Lokalreporter i Syddjurs Kommune

Der er stigende utilfredshed i Elsegårde ved Ebeltoft.
Her står en gruppe sommerhusejere og jordejere til at overtage ansvaret for flere
vandløb, der dræner et område på flere hundrede hektar.
Læs også

Ups: Vigtige breve er aldrig kommet frem

Nu kan én af dem fortælle, at der også løber vand fra en kommunal vej og en række
kommunale jorde til vandløbet.
Derfor undrer han sig over, at kommunen overvejer at sende ansvaret og regningen
videre til lokale.
- Jeg synes, det er uretfærdigt i og med, at vandet kommer fra så stort et opland, siger
Niels Kni, der ejer 45 hektar jord ved Elsegårde - herunder en del skov.

Meget af vandet til Tuekærgrøften løber også igennem Elsegårde Skov, der er meget våd. Grundvandet
står højt, og træer vælter relativt nemt, forklarer en af skovens ejere, Niels Kni.

Bliver vandløbet privat, er det ejerne af jorden, som grøften løber igennem, der skal
betale for at vedligeholde det gamle vandløb – og dermed også Niels Kni:
- Jeg synes, det er en kommunal opgave. Der er 10-12 lodsejere, som har dræn, der
går herned til. Du har en hel by – Elsegårde – hvor vejvandet løber ned i Skovbækken
og videre til Tuekærgrøften, siger Niels Kni til TV2 ØSTJYLLAND.

Ens for alle
Den mulige privatisering af Tuekærgrøften er et led i et større arbejde med at
harmonisere ansvaret for vandløb i Syddjurs Kommune.
Særligt i den tidligere Ebeltoft Kommune var det ofte kommunen og ikke private, som
stod tilbage med regningen. For at gøre det ens for alle, har Syddjurs Kommune
udpeget 51 vandløb og grøfter, som kan privatiseres.

Udsnittet viser den bæk og de to grøfter, som munder ud i Kattegat. Foto: Syddjurs Kommune

- Vi har ikke et vandløb i kommunen, hvor der ikke løber vand fra kommunalejet jord i
sidste ende. Det er mængden af vand, som er interessant, siger Venstres Jørgen Ivar
Brus Mikkelsen, der er næstformand i natur-, teknik og miljøudvalget.
Læs også

Kommune vil sende regning og ansvar videre til Bjarne og
naboerne

Der er opstillet en række kriterier for, hvornår et vandløb eventuelt kan privatiseres,
og her skal politikerne blandt andet se på, hvorvidt vandløbet er af væsentlig offentlig
interesse.
- Det skal selvfølgelig kortlægges, om der løber så meget vand fra kommunalejede
veje og jorde, at der kan være tale om, at det har væsentlig offentlig interesse, siger
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen og fortsætter:
- Derfor er det vigtigt at få folk til bidrage med deres viden om området og få fakta på
bordet. Lige nu har forvaltningen vurderet, at vandløbet godt kan privatiseres ud fra
de gældende retningslinjer, men vi skal have mulighed for at høre folks input.
Indtil nu er 15 vandløb privatiseret, og nu står Tuekærgrøften og tre andre vandløb for
tur.

Kommunens vejvand løber i grøften
Niels Kni kan vise flere steder i området, hvor vand fra kommunal jord, ifølge ham,
løber i Tuekærgrøften.

- Prøv at se her, siger han, mens han bakker tilbage på en ATV, han bruger, når han
bevæger sig rundt på sin jord.
Han viser et kloakdæksel, der er dækket af vand. Ved siden af bærer marken tydelig
præg af, at der har været meget mere vand.

Fra vejen løber der et rør 4 meter under jorden og videre til Tuekærgrøften. Vejen er kommunal.

- Det er egentligt også kommunens vand. Og det løber via en rørlagt grøft ned i
Tuekærgrøften. Og den vil de nu have, at jeg og andre jordejere, selv skal betale for
at rense op, siger Niels Kni.
Men vi står ved din jord. Hvorfor skal du ikke betale for at vedligeholde den?
- Det skal jeg også, og det gør jeg igennem skatten.

Lige nu er det kommunens ansvar at vedligeholde vandløbet Tuekærgrøften. Men som Niels Kni viser her,
så ligger dræningsrøret godt under vand, og kommunen har ifølge ham svært ved at vedligeholde
grøften i dag.

Men hvorfor skal andre være med til at betale via kommuneskatten?
- Det er et svært spørgsmål, men rigtig meget af vandet kommer fra oplandet, og her
kommer det direkte fra kommunens vej, så er det et fælles ansvar, siger Niels Kni.
Før byrådet i Syddjurs skal træffe den endelige beslutning, skal natur-, teknik og
miljøudvalget se på sagen igen.
Her understreger Venstres Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, at hvis Tuekærgrøften
privatiseres, så vil vandløberet blive overdraget i ordentligt tilstand - regulativmæssig
stand, hedder det på fagsprog.

