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Ups: Vigtige breve er aldrig kommet
frem
Jørn Utzon kan se, at kommunen har sendt ham et brev. Han har bare
aldrig modtaget brevet.

Ifølge sommerhusejeren, så er det femte gang i år, at Syddjurs Kommune har haft gravkoen forbi for at
rette op på Tuekærgrøftens udløb i Kattegat. I fremtiden kan regningen lande på sommerhusejernes
bord, men det er via omveje, at sommerhusejer Jørn Utzon har fundet ud af, at sagen faktisk har været i
høring. Foto: Privat: Jørn Utzon
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Det var ad omveje, Jørn Utzon fandt ud af, at Syddjurs Kommune faktisk havde forsøgt
at sende ham et brev.
- Det er noget sløseri eller en stor fejl, at det aldrig er dukket op, lyder det fra
sommerhusejeren fra Elsegårde ved Ebeltoft.

Brevet findes i dag online, men det er aldrig sendt til ham i hans e-boks.

Jørn Utzons familie har haft sommerhus ved Elsegårde i 50 år. I alle de år, har kommunen stået for driften
af Tuekærgrøften, der løber under sommerhusgrunden.

Det kan lyde som en bagatel, men brevet er ikke uvæsentligt.
Det er indkaldelsen til en høring om en mulig privatisering af det vandløb, der snor sig
under Jørn Utzons sommerhus og ud i Kattegat.
- Vi har slet ikke fået noget at vide reelt, og det er kun, fordi jeg sidder i et lokal
klimalaug, at jeg opdagede, at der var en mulig privatisering af vandløbet i gang, siger
Jørn Utzon til TV2 ØSTJYLLAND.

Play on TV
Se indslag fra begyndelsen af februar, som omhandler modstanden mod den mulige privatisering af
Tuekærgrøften.

Privatiseringen vil betyde, at det er de håndfulde jordejere, som har vandløbet på
deres grund, som skal betale for vedligeholdelse af grøfterne og udløbet.
I dag er det Syddjurs Kommune, som varetager opgaven, og da rørene er af ældre
dato, og mængden af vand er stigende, så har det været en dyr affære de senere år.

Det er lige her, at Tuekærgrøften løber igennem sommerhusområdet og igennem nogle rør, inden det når
ud til Kattegat på Jørn Utzons grund.

Derfor virker det naturligt for Jørn Utzon at gøre indsigelser mod planerne - også da
han personligt ikke afvander til vandløbet - det løber i rør under hans grund.
- Pludselig skal jeg betale rigtige mange penge for, at der er nogle andre mennesker,
som kan komme af med deres overfladevand, siger han.

Kommune undersøger mulig fejl
Brevet til Jørn Utzon er dateret 8. december 2021, og det annoncerede, at høringen
skulle vare de næste fire uger.

Det er først efter den frist, at Jørn Utzon sammen med andre sommerhusejere har
gjort indsigelser mod planerne.
Hos Syddjurs Kommune har miljøchef Morten Hundahl en digital kvittering på, at
brevet til Jørn Utzon og de andre berørte bredejere - folk, som ejer den jord grøften
løber igennem - er sendt.

Play on TV

- Men nu undersøger vi, om de eventuelt skulle være strandet et sted på e-boks'
server. Det forventer jeg ikke, men jeg er ved at undersøge det, og jeg mangler et
svar, siger Morten Hundahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Klar til at gentage høring
Samtidig understreger miljøchefen, at hvis brevene ikke er nået frem, så er det en fejl,
som skal rettes op.
- Folk skal selvfølgelig have det brev. Vi har fået en digital kvittering, og det er i
princippet nok rent retsmæssigt for os, men sagen skal undersøges, siger miljøchef
Morten Hundahl og fortsætter:
- Hvis det viser sig, at der er nogle, som ved en fejl ikke har fået brevet om høringen,
så gentager vi selvfølgelig høringsprocessen.

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

TV2 ØSTJYLLAND har talt med en anden sommerhusejer, som ifølge Syddjurs
Kommunes oversigt skulle have modtaget høringsbrevet. De bekræfter, efter at
genlæst deres e-boks, at de ikke har modtaget brevet.
Ifølge Jørn Utzon er der 23 bredejere langs Tuekærgrøften. Han har ikke kendskab til,
at nogen af dem har modtaget besked om høringen direkte fra kommunen.
Derudover tvivler han også på, om bredejerne langs Skovbækken og Øergrøften, som
løber til Tuekærgrøften, har fået besked om høringen.

