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Prls på kloalrerlng

ner i sagen, og der mangler
dokumentation,.. sagde fes
Andersen ogmindede om, en
myndighed har ansvarfor, at
en sag er saglig belyst, før der
træffes en afgørelse.

Han mener, at det allerede
gikgalt, da politikerne var på
tur i området i februar 2A77
lor at se på forurening i Vestre
Landkanal, som løber gen-
nemsommerhusområdet.

>Det blev aldrig belyst, at
forurening kan stamme fra
andre kilder, og kanalenlø-
ber først gennem 40 hektar
landbrugsareal. Kommunen
har en formodning om forure-
ningfra sommerhusene, men
den har ingen dokumentati-
on,.. sagde advokaten oghen-
viste til svarfra de to syns- og
skønsmænd.

Kommunen skriver flere
gange, at Sund A er forure-
net. Det er det større vandløb,
som kanalen løber ud i. Skøns-
mændene vurderer, atåen ik-
ke er forurenet fra sommer-
husene, og at kloakering ikke
vil ændre på miljøtilstanden i
SundA.

oEn kommune har pligt til
at nuancere sagen, før den bli-
ver forelagt politikerne,<< sag-
de advokaten, som også på-
pegede, at regningen for klo-
akeringen i Vester Husbybli-
ver 52 millioner kroner. | 2012
vurderede Vestforsyning 50
millioner.

"Selvfølgelig ville prisen ha-
ve indflydelse på politikernes
vurdering,o sagde |ess Ander-
sen.

Holstebro Kommune hav-

de Mogens Moe fra Hellerup
som sin advokat i sagen, og
hans pointe er, at kommunen
har stor frihed til at kloakere
etsommerhusområde.

"Derskalvære etmiljømæs-
sigt formåI, men der ingen be-
grænsing på, hvordan kom-
munen definerer det," sagde
advokaten, og henviste til, at
de nuværende siveanlæg for
kloakvand ikke lever op til de
nyeste kravfra 1999.

"Grundejerforeningen har
haft mulighed for at komme
med deres synspunkter, men
grundejerne beslutter ikke,
om der skal kloakeres,.. sagde
MogensMoe.

Torben Riise er dommer i
dagen, og der falder dom den
21.oktober.
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næsten fordoblet
Advokat Jes Andersen kritiserer Holstebro l(ommune fot at sagen slet ikke
blev grundig nok belyst, før beslutning om kloal<ering af 700 sommerhuse.

RETSSAG

Af Jens Kirk Pedersen
jekk@bergske.dk

HUSBY: Vester Husby Grund-
eierforening og Holstebro
Kommune har nu haft det en-
delig opgør ved byretten om,
hvorvidt kommunen havde
ret til at kloakere 700 som-
merhuse. En beslutning som
er blevet kritiseret voldsomt.

Ti vidner og to syns- og
skønsmænd er blevet afhørt.

Advokat |es Andersen re-
præsenterer sommerhusej er-
ne, og han påpegede en rælc
ke fejl i kommunens sagsbe-
handling og beskrivelse af
forholdene.

>Der er fremlagt både mis-
visende og forkerte oplysnlg-

EU-tea
i Akela
KUITUR
Af Mette Grlth Sore
meja@bergske.dk

IDOM:1. septemberl
te etffe ogethalvtå
jekt,somOdinTeatr
arbejde med 12 part
tre i Europa har hr
knap to millioner eu
til fra EU. Altså cirka
lioner kroner. Projel
hedder ,rCaravan

Feed the futurs Art
Citieso, har et samlel
påomkringS0millio
ner.

Det er Nordisk T
boratorium/Odin
der er tovholder på
tet, som sigter mod e

TU2 sendel
HOLSTEBRO:Fåetsu
forebyggerkræft, delt
2spopulære'>Go'afte
TV-seere.Deternogk
Bekæmpelse i uge 45
Cancer-bussen. Tirsd
iHolstebro.

''Go'morgen Danr
TV 2 hardedikeret en
penmodkræft,ogbår
Danmarko senderfra

SUNDI{ED

ERHVERV


