Indsigelse mod projektet ”Højvandssikring ved Hou Nordstrand” – Langeland kommunes j.nr. 12/9723
Undertegnede gør herved indsigelse mod ovennævnte oplæg som følge af flere og sammenhængende
faktorer:
Efter stormfloden i 2006 blev diget ved Hoborglund repareret og forlænget forbi Vangehuset. Forbedringen
var afsluttet i 2007, og i april 2008 meddeler Hou Digelag, at ”vi nu har et dige, der kan klare en storm
som den i 2006”.
Så burde alle jo være glade. Men samme år dvs. i juni 2008, søger medlem af bestyrelsen for Hou Digelag,
Hans Kurt Johnsen, Langeland kommune om at dokumentere en højvandssikring af Hoborglund
sommerhusområde uden for digelagets ansvarsområde. Bestyrelsens eget initiativ, eftersom vi ikke har
kunnet finde mandat til denne ansøgning i referater fra digelagets generalforsamlinger. Hvad er
kommunens kommentar til, at digelaget søger om en højvandsbeskyttelse, da vi jo ifølge samme digelag
er fuld dækket?

Hoborglund udstykkes til sommerhusområde i 1970/71. Den vestlige del af området, som er lavt liggende
og mest udsat for oversvømmelser fra syd, udstykkes dog først i en anden runde eftersom tilladelse ikke var
givet i første omgang på grund af dets moselignende karakter. Disse grunde var også billigere at anskaffe
end grunde på første del af udstykningen.
Lokale beboere fortæller også i dag om det grøftesystem, der var etableret i Hoborglund-området men som
ikke er vedligeholdt og derfor ikke fungerer. Der har selvfølgelig været en faglig grund til at have grøfterne,
og spørgsmålet er derfor, om kommunen har overvejet at forlange disse grøfter reetableret? Og dermed
måske forebygge et problem?

Partsfordelingen er under alle omstændigheder ude af trit med tiden og samtidig uretfærdigt: Nogle bor i
huse med lav kote og andre i huse med højere kote og har aldrig haft oversvømmelse af huset (det gælder
f.eks. mit hus med kote 1,7 + sokkel på 20 cm). Dvs. huse med højrisiko-huse får med denne uretfærdige
partsfordeling en værdiforøgelse og omvendt får lavrisiko-huse øgede omkostninger og dermed lavere
værdi. Hvordan stiller kommunen sig fremover til denne problematik? Og at daværende Tranekær
kommune ”glemte”, at kræve ejere af sommerhusområdet ”Frankelund”, som tvungne medlemmer af Hou
Digelag via den af kommunen godkendte vedtægt for området?
Det er hverken Langeland kommune eller politikerne, der har sat denne sag og proces i gang men uden
mandat Hou Digelag. Gennem årene har så mange interessenter og myndigheder været involveret i denne
spegede affære, at fokus nærmest er forsvundet: Det problem vi havde efter stormfloden i 2006 er jo løst.
Spekulative og indbyrdes uenige faglige udsagn om fremtidens vandstand og klimaændringer sammenholdt
med tvivl om love og bestemmelsers overholdelse samt tvivl med hensyn til kommunens administration af
afstemninger og ikke mindst om optællingernes korrekthed, peger på en sag der er gået i selvsving og
kommunens bedste beslutning ville, som i 1994, være at lukke sagen.
Endelig beder vi om kommunens svar på de stillede spørgsmål i indsigelsen senest ultimo september 2013
samt at sikre at indlæg og svar lægges på kommunens hjemmeside.
Med venlig hilsen
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