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Svar til lodsejers kommentarer til referat af 1. juni 2017
Aalborg Kommune er indstillet på at have et godt og velfungerende samarbejde med lodsejerne, således at den bedste samlede løsning for Sofiendal Enge området herunder Svanholmgrøften kan opnås.
Lodsejernes ønske om, at der skal iværksættes en reguleringssag vil blive imødekommet i forbindelse
med Sofiendals Enge Søprojektet. Endeligt udformning af projektet er endnu ikke fastlagt. En reguleringssag skal ansøges, projekteres og udføres af dem, der har fordel af projektet, og omkostningerne
skal afholdes af og fordeles mellem disse.
Ekstraordinær vedligeholdelsesopgaver som opgravning af sand og fjernelse af affald skal kunne planlægges ind i den faste vandløbsentreprenørs arbejde, og i grødeskæringssæsonen er der sædvanligvis
meget travlt. Der er meget fokus på hele vandsystemet omkring City syd og Hasseris Enge, og ekstra
opgaver bliver løst hurtigst muligt.
Vedr. Sandaflejring konstateret på besigtigelse den 19. maj så er praksis er normalt sådan, at Aalborg
Kommune udfører grødeskæring, hvorefter strækningen synes. Eventuelle ekstraopgaver registreres og
rekvireres efterfølgende hos entreprenøren, der udfører grødeskæringen. Der blev udført grødeskæring
den 22. og 23. maj i vandsystemerne omkring Hasseris Enge. Ekstraopgaver er rekvireret den 2. juni og
arbejdet udført den 9. juni.
Eventuel krav om erstatning for afgrødetab langs de offentlige vandløb vil blive behandlet som enhver
anden erstatningssag. Vandløbsmyndigheden kan ikke påtage sig at yde erstatninger ud over det som
følger af de almindelige erstatningsretlige regler.
Aalborg Kloak A/S kan ikke garantere, at der ikke kommer mere vand i det private vandløb Svanholmgrøftens østre del, og Aalborg Kloak A/S formulerer det således: Hvis den nygravede grøft tilledes mere
vand fra boligområdet ved Poul Anker Bechs Vej, end grøften har kapacitet til, og/eller regulativet for det
tilledte private vandløb foreskriver, så skal det aftales nærmere mellem lodsejere og Aalborg Kloak A/S
om eventuel erstatning. Denne aftale er kun gældende i samme periode, som tillægsregulativet for
Svanholmgrøften omhandler.

