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Afgørelse forsinker Tude Å-projekt
Slagelse Kommunes afgørelse på vandløbsområdet er blevet hjemvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kommer til at forsinke
projektet med 6-8 måneder.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har
hjemvist vores afgørelse på vandløbsområdet i forbindelse med realisering
af Tude Ådal-projektet. Det betyder, at
vi skal behandle sagen om igen, og det
kommer til at give en forsinkelse af
hele projektet på mindst 6-8 måneder.
Dertil skal lægges yderligere 12 måneder, hvis der bliver klaget på ny.

Det er en retslig mangel, som betyder,
at sagen skal behandles igen. Det drejer sig om vandløbet ”Bækkerenen”,
som bliver dækket af en sø i forbindelse med projektet. For at lave denne
ændring mener klagenævnet, at vi skal
have miljø- og fødevareministerens tilladelse.
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M. J. Eriksson vinder entrerenøropgaven

Fond giver 400.000 til projektet

M.J. Eriksson vandt udbuddet om entreprenørarbejdet. Men forsinkelsen
rammer også denne del af projektet

Vi har fået penge fra 15. juni Fonden til to fugleøer

Før sommerferien var entreprenørarbejdet i forbindelse med projektet i
udbud. Vinderen blev entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson, som kom med
et bud på 26,9 mio. kr., hvilket er inden
for den økonomiske ramme, vi har afsat til projektet.
Forventningen var, at M.J. Eriksson
kunne gå i gang med anlægsarbejdet
i sensommeren 2017. Men på grund
af den forsinkelse, der er opstået på
grund af klagenævnsafgørelsen (se
ovenover), så bliver dette arbejde også
udskudt. Derfor skal vi nu have afklaret, hvorvidt M.J. Eriksson vil forlænge
deres tilbud, så de ”bare” går i gang senere end først beregnet.

15. juni Fonden har tildelt 400.000 kr.
til to fugleøer i den nye sø som opstår i
projektområdet.
Øerne skal være med til at forbedre
yngleforholdene for fugle der kræver
særlige beskyttede forhold.
Samtidig vil øernes placering give besøgende mulighed for, på afstand, at
iagttage dyrelivet på øerne, uden at
forstyrre fuglene.

