Beslutningsreferat
Møde i politisk styregruppe vedr. Kolindsund
Mødetidspunkt:
Torsdag den 3. februar 2011 på rådhuset i Ebeltoft
Deltagere:
Carsten Bech, udvalget for natur, teknik og miljø, Syddjurs
Jesper Mathiesen, udvalget for plan, udvikling og kultur, Syddjurs
Lars Møller, udvalget for kultur og udvikling, Norddjurs
Jens Meilvang, udvalget for miljø og teknik, Norddjurs
Poul Møller, Syddjurs
Morten Hundahl, Syddjurs
Anders Brinch Larsen, Norddjurs
Baggrund:
Lars Møller har videresendt et input fra Kolindsunds Venner til mødet i den politiske styregruppe, se
vedhæftede dokument. Notatet er udarbejdet af Morten Breum, og det er ment som et diskussionsoplæg.
Beslutning:
Styregruppen havde en uformel drøftelse af det fremsendte forslag til iværksættelse af en forundersøgelse af Kolindsund. Det aftaltes, at de to forvaltninger udarbejder et forslag til beslutningsgrundlag til
den videre proces, og at dette behandles af styregruppen på et nyt møde onsdag den 9. marts 2011 kl
15.30 i Allingåbro.
Oplægget til næste møde skal indeholde:
•

•

•
•

•
•

En revurdering af, hvad omfanget af en forundersøgelse bliver (arbejdsgruppen har tidligere
skønnet 6-10 mio kr; Kolindsunds Venner vurderer, at en forundersøgelse kun vil koste 2-3
mio kr)
En vurdering af relevansen af at ansøge Aage V. Jensens Fond om midler til en forundersøgelse af Kolindsund (Fondens hjemmeside undersøges, og der rettes evt en uformel kontakt til
Fonden).
En vurdering af, hvad indhold og omfang af en ansøgning bør være.
En vurdering af, hvorledes en ansøgning kan tilvejebringes (med baggrund i viden om kravet
til ansøgning vurderes, om forvaltningerne selv kan udarbejde ansøgningen eller om det er
nødvendigt at anvende konsulent hertil).
En generel vurdering af notatet fra Kolindsunds Venner (en slags kvalitetssikring).
En anbefaling til den videre proces.

Brev fra Kolindsunds Venner

Iværksættelse af forundersøgelse af Kolindsund med udgangspunkt i to scenarier:
1. En gendannelse af hele søen Kolindsund
2. Konsekvenserne af fortsat drift som intensivt drevet og drænet landbrugsområde.
1. Formål
En kvalificering i forhold til en kommende beslutning vedrørende Kolindsunds fremtid.
En realisering af gennemførelsen af en teknisk forundersøgelse af landskabet i og omkring Kolindsund. Konsekvensundersøgelser og beregninger i forhold til de naturmæssige, økonomiske og praktiske forhold, der kunne foreligge ved en gendannelse af hele
søen, samt de fremtidige forhold, såfremt den nuværende drift fortsættes.
2. Henvendelse til Aage V. Jensens fonde
Der skal ske hen henvendelse til fonden med en begrundelse af politisk og økonomisk
karaktér, som retfærdiggør, at de to kommuner ikke har kunnet løse opgaven kommunalt
og med tilkendegivelse af deres gode vilje og angivelse af projektets reelle muligheder
for gennemførelse nationalt. Endvidere en redegørelse for vores indhentning af tilbud på
selve forundersøgelsen.
3. En indhentning af tilbud fra kvalificerede undersøgere.
En mulighed kunne være COWI, som har lavet en god undersøgelse i forbindelse med
Skjern Å-projektet. I den forbindelse er det blevet oplyst, at en færdig forundersøgelse af
Kolindsund, antagelig vil koste 2-3 millioner.
I forarbejdet med indhentning af tilbud, skal det sikres, at alle nødvendige aspekter bliver
dækket I undersøgelsen. Kvalificerede medarbejdere i Miljøafdelingen i Nord- og Syddjurs kan opstille de kriterier, som en undersøgelse skal indebære og bagefter også
vurdere de indkomne tilbud. Denne forberedelse bør sættes I gang hurtigst muligt, for at
få tilbud ind på færdig undersøgelse i ultimo 2012.
4. Ansøgning
Denne skal bl.a. være kort, være politisk kvalificeret I forhold til nødvendigheden af fondens indgriben, med henblik på vores økonomiske uformåenhed og projektets vigtighed.
Den skal også være teknisk korrekt og realistisk forelægge de givne, politiske muligheder for beslutning. Med brevet til fonden skal vedlægges budget for undersøgelsen samt
alle relevante, tilhørende udgifter.
5. Tidshorisont
Februar 2011: Der tages beslutning om at udarbejde udbudsmateriale med henblik på en
forundersøgelse og opgaven sendes i udbud
Juni 2011: Ansøgning sendes til fonden
August 2011: Forundersøgelserne starter
August 2012: Forundersøgelsernes resultat foreligger
September 2012: Byrådet tager beslutning om en gendannelse af Kolindsund

