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Advokat Jes Andersen kritiserer Holstebro l(ommune fot at sagen slet ikke
blev grundig nok belyst, før beslutning om kloal<ering af 700 sommerhuse.
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Kommune har nu haft det endelig opgør ved byretten om,
hvorvidt kommunen havde
ret til at kloakere 700 sommerhuse. En beslutning som
er blevet kritiseret voldsomt.
Ti vidner og to syns- og
skønsmænd er blevet afhørt.

Advokat |es Andersen repræsenterer sommerhusej erne, og han påpegede en rælc
ke fejl i kommunens sagsbe-

handling og beskrivelse af
forholdene.
>Der er fremlagt både misvisende og forkerte oplysnlg-

ner i sagen, og der mangler
dokumentation,.. sagde fes

Kommunen skriver flere
gange, at Sund A er forure-

Andersen ogmindede om, en
myndighed har ansvarfor, at
en sag er saglig belyst, før der

net. Det er det større vandløb,
som kanalen løber ud i. Skønsmændene vurderer, atåen ik-

træffes en afgørelse.
Han mener, at det allerede
gikgalt, da politikerne var på

ke er forurenet fra sommerhusene, og at kloakering ikke
vil ændre på miljøtilstanden i

tur i området i februar 2A77
lor at se på forurening i Vestre
Landkanal, som løber gennemsommerhusområdet.
>Det blev aldrig belyst, at
forurening kan stamme fra
andre kilder, og kanalenløber først gennem 40 hektar
landbrugsareal. Kommunen
har en formodning om forureningfra sommerhusene, men
den har ingen dokumentation,.. sagde advokaten oghenviste til svarfra de to syns- og

SundA.

skønsmænd.

oEn

kommune har pligt

at nuancere sagen, før den

til

bli-

ver forelagt politikerne,<< sagde advokaten, som også påpegede, at regningen for kloakeringen i Vester Husbybliver 52 millioner kroner. | 2012
vurderede Vestforsyning 50

millioner.
"Selvfølgelig

ville prisen ha-

ve indflydelse på politikernes
vurdering,o sagde |ess Andersen.

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 etmiljømæssigt formåI, men der ingen begrænsing på, hvordan kommunen 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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