
En konkret eksempel på en renovering har kostet 9.000-kr.
En ny sandmile til en alm. Sommerhus koster ikke 65.000 men ca. 40.000kr.

Kolrklusion:

En offentlig klækering vil løse problememe i forhold til:
o Dårligtfungerende spildevandsanlæg
. For små anlæg i forhold til den reelle belashing
r Reduceremiliøbelashingen i nærområdet og i nærliggende

vandløb, $øer og forde
r Lugtgener og andre uhygieiniske forhold
o Reducere risikoen forforsumpning og overfladeafsbømning
o Fremtidssikring af forholdene iområdet.
. De årlige omkosfrringertil afledning af spildevand er ikke større ved

kloakering end ved decentrale anlæg.
Der er her direkte forkerte påstande, sarnt flere subjektive påstande-

Nedsivningsanlæg giver ikke en langtidssikring af spildevandsafledningen, da
klimaforandringeme vil medføre, at grundvandsstanden vilstige ,og derfor
U muliggøre/besværliggøre tilfredsstillende rensning af spilderrandet ved
nedsivning.

Klirnaforandringeme vil også betyde at et anleeg der laves i morgen, muligvis
ikke lever op til kravene i ttlladelsen om en mindste afstand til grundvand på

en meter om fem år og derfor skal reetableres så kravet er overholdt.

Det koster 32 mill. At kloakere Husby, Beløbet er eks. Moms og netto udgift
for Vestforsyning.

Det er efter min mening et oplagt område til sandmiler. Det er et stort område
med store grunde med meget bevoksning. Området er på ca. 350450ha.
Regner man det om til helårsbeboer og går ud fra at ån person bruger 40m3
om året svarer det til kun 1400 personer eller 3-4 personer pr. ha. $åfrernt rje
r-rlavlige fcrhckl bliver lovliggjon kan ciet nærmesi ikk* iade sig gøre at r:cliede

naeringsstoffer tii cmgiv*lserne "

Tilslutningsbidragene udgør 19.3 mill. Og vil blive betalt overvejende med det
samme, men de sidste over de næste 15 år. Anlægsudgifterne er anslået til
51.3 mill. Det tror jeg slet slet ikke kan slå til,- Jeg mener Husby Strandenge
løb i7-8 rnill. Og det var uden de store forhindringer (bar mark). Jeg bliver
ikke forbavset hvis Husby Vest vil koste mellem 70 og 100 mill. Derudover
kommer kapacitetsudvidelse på rørføringer og ikke mindst renseanlægget,
Det der så skulle forrente anlægsinvesteringen er afledningsbidragene.De
udgør mindre end 1.2mill og skal også dække driftomkostninger"

De bedste hilsener Aksel Gade



. Fremtidssikring af spilderrandsbortskaffelsen set ifofiold til levetiden
af nedsivningsanhg. Det må påregnes, at nedsivningsanlæg med
tiden skal renoveres/skiftes.

. Grundeieme slipperfordrift og vedligehold af anlæggene, herunder
problemer med bundfældningstanken og pumpe (de steder hvor der er
mileanlæg)

o Yderligereforsumpning pga. klimaforandringer

o En driftssih*er løsning - altid sikker pa at komme af med spildevandet.

o Fremtidssikring ifofiold til de forventelige større nedbørsmængder set
i relation tilden forøgede grundvandsstand.

o Naturen vil ikke være præget af alle de mileanlæg, der iflade områder
liggersom små unåtudige pukler. Kloakeiingen vil ikke være synlig i
naturen.
Mileanlægene virker ikke unaturlige i området, og kan derfor ikke
bruges i argumentationen,- tværtimod bruges de som både lævolde-
støjvolde og afskærmning til veje, stier og naboer.

r Lugtgenervilværefemet.
Ved kloakering kan brøndene ved husene godt afgive lidt lugt'
ligeledes lugter pumpestationerne til tider endda ret så meget,{afprøv
lugtesanseme på sognegårdsvej ved pumpestationen ). Jeg er
overbevist om at lugtgenerne er mindre når forholdene i området er
lovliggjort.

. Uhygieiniske forhold såmm Coli*bakterier i Sund å, vilvære fiemet
Det vilde også efter lovliggørelse.

Ulemperved kloakering

. Tilslutningspligiten gæHer ogsa grundeiere, der lige har etableret nye
anlæg. For disse kan der aftales udskydelse af tilslutningspligten.

. Evt. pumpestationer på enkelte ejendomme-

Økonomi

o En årlig udgift til vandafledning fq æ.23.4O(2010 priser) kr- pr- m3-

Gns. er der i 2006 brugt ca. 80 m" pr- eiendom, hvilket svarer til ca.
1872kr. årligt. Pris for tilslufring lil k{oaksystemet 3{}-557,50 kr-

Godkendte 30m2 sandmiler er beregnet til 170m31år ved sandkvalitet
"type A-sand" Ved \pe B-sand'skal sivearealet øges med 50%

r Tømning af septiktank ca 500 kr/rår, 40 kr/år for vandafledning og ca
25000 kr til renovering af anlæg efter '15-20 år i Gns. over 20 år ca.
1790 kr/år. Dertil kommer udgifter til pumpe, vedligeholdelse, deponi af
sivematerialet o.a. Pris for etablering af nyt mileanlæg ca. 65.000 kr



spildevandet, således at udsivende drænnand ikke giver anledning til, at f-
eks. badevandskvaliteten foninges.

Behandling og bortskafielse af spildevand skal til enhver tid søges
reducereUminimelet i overensstemmelse med princippet om anvendelsen af
bedste tilgængelige teknik (BAT). Renseanlæg skal udbygges og
driftsoptimeres i takt med den teknologiske udvikling.

Bortskaffelse af spildevand må ikke give anledning til uhygieiniske (eks. lugt,
utilstrækkeligt renset spildevand ), sundhedsskadelige (eks.
hormonforstprende stoffer, bakterier, aerosoler) eller uæstetiske (synlig
forurening med eks. papir, olie, flydestofier) forhold i recipienten
(vandområder og jorden)-

Spildevandsudledninger må ikke hindre opfoldelse af målsætningen og
vandkvalitetskravene for hverken direkte eller indirekte berørte vandområder.

Eksisterende udledninger skaljusteres såfremt de er årsag eller medvirkende
årsag til, at målsætningen og/eller vandkvalitetskravene for direkte eller
indirekte berørte vandområder ikke er opffldt. I sådanne tilfælde skal der i et
samarbeide mellem kommunen og amtet udarbeides
en handlingsplan for forbedring af forholdene.

Retninaslinier for Holstebro Kommune:

lndsatsplan for kildepladser:
Eiendomme, indenfor indsatsområdet ved kildepladser for vandværker, med
nedsivning af spildevand skal have tidssvarende anlæg.

Fordele og ulemlE)rved kloakerinq

Fordele ved kloakering
. Generelt miliø- og sundhedsmæssig forbedring af de eksisterende

fofiold.
. Uholdbare uhygieiniske fortPld

o Reduktion af belastringen af de nærliggende målsatte vandområder i

overensstemmelse med Regionplan 2005 og de kommende
handlingsplaner. Fremtidssikring i forhold til de krav, der forventeligt
må blive stillet i forbindelse med gennemførelsen af Vandplanen.

r For de grundeiere, der alligevel skal have nye anlæg er det ikke dyrere
i antægsomkostninger. Tilslutningsafgift er ikke dyrere end etablering
af et nyt anlæg.

e Fremtidssikring af udbygninger/udvidelser af eksisterende huse eks.
ved etablering af spabade, tilbygninger m.v. Der skal ikke laves nye
anlæg eller udvidelse af eksisterende.



problemer med rensningen og nedsiwtingen af spildevand, da der kræves en
afstand på minimum 1 meter til grundvand. For de anlæg der ligger under
jorden, vil der ske en meget begrænset rcnsning - det vil blot ligge og $oppe,
mens derfor hævede anlæg kan være risiko forforsumpning omkring
anlæggene.
Det er korrekt at for lave sivedræn ikke fungerer ordentlig,- derfor skal disse
hæves til lovmæssig niveau.

Der har længe været problemer med for høi grundrrandsstand i området og
man har i midten af 90'eme folsøgt at løse problemet med nedsivning ved at
hæve anlæggene og ved at lave dræn og grøfter, der kan lede vandet videre.
Disse dræn og grøfter harforbindelse til Sund A og Nøne sø og er
medvirkende til at foninge tilstanden.

Teknik- og Miliø forventer, at den stigende grundvandsstiand vil give en del
problemer med afledning af spildevandet til sivedrænene, og derfor må der
forventes et stigende antal ansøgninger om etableringer af nye mileanlæg.
Dette vil umiddelbart løse problemet med afledning af spildevandet for den
enkelte sommerhusejer, men er ikke en holdbar løsning set i lyset af det store
antal sommerhuse.
Det må være positiv med flere ansøgninger, og dermed overholdelse af
lovgivningen

Noget Sder på, at der ikke er tilstrækkelig afvanding. I vinterhalvåret var der
mange henvendelser, dergik på overcvømmelserog problemer med
bortskaffelsen af overfladevandet- Der er ikke noget, der tyder på, at vi får
mindre nedbør*tværtimod. Risikoen for endnu høiere og længere varende
høj grundvandsstand ertil stede, hvilket kommunen børforholde slg til i
fo$indelse med etableiingen af flere nedsivningsanlæg iområdet.
Henvendelser bedes konkretiseres.

Der er ligeledes flere grundeiere, der overfor Teknik og Miliø har
tilkendegivet, at man i sommerperioden kan lugte spildevand/kloak, llilket
lyder sandsynligt, som følge af afuandingen af området. Af miliø- og
sundhedsmæssige årsager skal der foretages en n€ernens vurdering af
spildevandsforholdene i områdeL Kommunen har ved besigtigelse
konstateret, at der ved rørudløb var kloaklugtt og at vandet var grumset og
tydeligt forurenet. Det er endvidere oplyst kommunen, at nonnal praksis ved
anleeg, der ikke fungerer, er at pumpe spiHevand fta bundfældningstanken
mellem fiæeme.
Dette må medføre direkte påbud om lovliggørelse,- det er nok her hele
grunden til at tanken om kloakering er opstået. Når disse forhold er lovliggjort
vilforholdene formentlig være i orden.

Regionplan

Hølge Regionplan 2005 var en af opfordringerrc, at man kloakerede store
sommerhusområder i det ornf;ang det erteknisk og økonomisk muligit.

Derudover skaldet sikres, at ejendomme beliggende i næroplandet til

fiordene har en tidssvarende og hensigtsmæssig nedsivning/rensning af



{:i

Holstebro kommune har i 2fr)7 undeniøgt vandet i Sund Å for'kvalitetskrav til
badevand'for at undersøge indholdet af fækale bakterier. Æle parametre var
overskredet med en faktor 10. tlette er dokumentation for at der sker en
utilfredsstillende rensning af spildevandet.
Det er 6n enkel prøve som formentlig er taget nedstrøms iforhold til
sommerhusområdet. Hele Vedersø Klit (Ringkøbing-Skjem kommune) ligger
opstrøms prøvestedet, og dermed er prøven ikke retvisende for området.

En mindre del af området ligger i oplandet til Nøne Sø. Nøne Sø erAr/B-
målsat og er udlagt som intemailonalt naturhslryttelsesområde (NATURA
2000). Målsætringen for søen er ikke opfyldt. Årsagen er i Regionplanen
angivet som ukendt.

Nøne Sø ligger i forbindelse med Husby Sø, der er af samme målsæfrting og
tilstand og som ligger i oplandet til Nissum Fiord. Nissum Fiord er ligeledes
intemationaft naturbeskyttelsesområde og her er målsæffringen heller ikke
opffldt. Oplandsanalysen for Nissum tiord angivet at spildevand fra den
spredte bebyggelse, herunder sommerhusområder udgør 1 O alo af den
samlede fosfortilførce|.

Tør natur

Den yderste vestlige del af området ligger indenfor klitfredningsområdet. Her
må der ikke laves terrænændringer, hvilket medfører en konflikt iforhold til
mileanlæg da der ikke må laves tenænændringer i dette område. Det dreier
sig om 10-15 ejendomme.
Det er meget tør i dette område, derfor kan nedsivningsanlægget ligge under
terræn, og stadigvæk opfylde lovgivningen.

Drikkevand

I den Nordlige halvdel af området er der drikkevandsinteresser. Det er i dette
omriåde at Husby vandværk ligger og har sine 2 boringer.
Husby Vest Vandværk har ikke to men tre boringer.

lfølge Holstebro Kommunes administrative retningslinier må der ikke plaæres
nedsivningsanlæg indenfor en afstand af 3fi) meter til en boring der forsyner
2 ellerflere husstande.
Amtet vurderede for år tilbage, at der kunne etableres nedsivningsanlæg
under særlige vilkår, mellem 90m. og 300m på grund af at der er 60 m ler
over boringeme, som er ca. 80m dybe.

Derudover er der 3 boringer i området der forsyner enkelt eiendomme og et
stort antal potentielle boringer som Holstebro Kommune ikke har nogen data
på. Det har sandsynligvis været g6mle drikkevandsboringer og de er høiest
sandsynligt sløjfet da alle undtagen te ejendomme er på privatvandværk.
Hvilke? Der er kun ån privat vandværk i hele området.

De fieiske forhold i området
Grundvandsstanden iområdet står meget højt, her i sommerperioden er der
nogle steder pejlet til 30 cm. under jordoverfladen. I våde perioder står
grundvandet iterrænniveau. Da området er udlagt til nedsivning giver det



Nedsiwringsanlæggene rned tilladelse rnåformodes at bestå af 20 m
sivedræn (krav til anlæg i sommerhuse, da rnan tidligere wrderede dem til at
være mindre belastede end trelårsboliger). Normalvis stilkes krav orn 30 m
sivedræn til alm. helårsbolig (en husstand), Spildevandsanlæg ved
sommerhuse skal dimensioneres som helårshusstande på grund af at
belastringeme er fulentiske-

Mange af sommerhusene er i dag udleiningssornmerhuse og som følge heraf
belastes noget merc end hvad man typisk vil vurdere et sommerhus til at
gøre. Det er af bkalfolk oplyst, at nogle sommerhuse i området er udlejet helt
op til 47 uger om året- Man kan forestille sig, at en del af de etablerede anlæg
i dag ikke er tilstrækkelig store til håndtere den tilførte spildevandsmængde.
Det er kommunen der har tilsynspligten ,-sommerhusene må ikke lejes ud

mere end 39 uger.

Det må antages, at mange af de tidligere etablerede nedsivningsanlæg, der
er antagt med sivestrenge under det normale tenæn, ikke kan overholde
afstandskrav på 1 meter til højeste grundvandsstand.

Dermed kan anlægges den betragtning at anlæggene ikke fungerer og renser
sundheds- og miliømæssigt forsvarligt og tilladelsen kan efter
miliøbeskyttelseslovens $ 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden
erctatning af hensyn til miliøbeskyttelsen.

Vandmiliø

Det fremgår af Regionplanen, at Sund A, der løber ned gennem
sommerhusomnådet Husby Sommedand ikke opfylder sin målsæhing og er
organisk belastet. Det ervurderet i regionplan 2005, at belashingen stammer
fra ejendomme i det åbne land, hvorfor der på disse skal ske en forbedret
rensning. Dette vilomfatte de ejendomme, hvorha der sker udledning til
vandområdet enten direHe ellerved udsivning. Kommunen skal i den
forbindelse kortlægge hele omnådet for at lokalisere de eiendomme, der
bidrager. Disse vil i et eller andet ornfang skulle have nye spilderrandsanlægJ
vandplanen har nogle shækninoer af Sund å opMdt målsæhinqen- Det er
bla. Strækninqen i Holstebrc Kommune. Sund å er stadig udpeget med en
renseklasse i ruandplanen da sfiækninger nedstrøms sommerhusområdet ikke
har opffldt målsæfrtingen.
Det enåste område i Holstebro kommune der udleder til Sund Å, er
sommerhusområdet, og det opfylder kravene til Regionplanen jævnf.

Ovenstående. Hvad der sker længere nedstrøms er sommerhusområdet
uvedkommende.

Sund Å løber ud i Stadil Fiord, der lbger i Ringkøbing€(iem Kommune.
Stadil Fiord er intemationalt naturbes$;ttelsesområde (NAIURA 2(D0) med
målsætning &/A*/8, som ikke eropffldt. Årsagen hertil er ekstem belastning
bl.a. spiHevandsbelastring fta det åbne land. Miliøæntnetvurderer i udkast
til vandplan, at Stadil Fjord lever op til sin målsætning.
Der står direkte at Stadil Fjord lever op til sin målsætning'



Kære udvalg: Jeg er meget enig med forvaltningen i at vi skal værne om
miliøet, der hvor det kniber lidt er måden man vil gøre det på. Det er ikke
rimelig at de rnange, som har et velfungerende nedsivningsanlæg skal
lide under at nogle har et"mindre velfungerende" anlæg eller ligefrem et
direkte ulovligt spildevandshåndtering. Jeg vil herunder komme med
kommentarer til de enkelte punkter.

Notat om kloakering af Husbysommerland

Oplandet til Sund å er udpeget til forbedrct spildevandsrensning i Regionplan
2005 og udkast til vandplanen. f,)er skal derfor tages stilling til den fremtidige
afledning af spildevand for området.

Nedenstående indeholder en beskrivelse af området og de miljømæssige
forhold der er iområdet.

En offentlig kloakering vil løse problememe iforhold til dårligt tungerende
spildevandsanlæg, miljøbelastningen i nærområdet og i nærliggende vandløb,
søer og torde, lugtgener og andre uhygiejniske forhold, reducerc rfsikoen for
forsumpning og overfladeafstømning. Endelig vil en kloakering være en
fremtidssikring af forholdene i området.

Beskrivelse qf områdqt

Der er 4 på250 m2-Der er mange under 100 m2

Sommerhusene afleder spildevand via nedsivningsanlæg enten iform af
sivebrønde, nedgravede nedsivningsanlæg eller hævede sandmileanlæg.
Nogle ejendomme er rcgisfreret med udledning tilvandløb.

Udover de hævede mileanlæg med sivedraen findes de helt gamle anlæg som
sivebrønde og anlæg med nedgnavede sivedræn,

Nogle steder kan nedgravede sivedræn sagtens opfylde kravene, fordi der er
over 1m til højeste grundvandstand

Antal eiendomme 724
Grundareal {m2) 50m
Beboelse (m2) 10G250
Anlæo med tilladelse if. BBR-leqishet 590

Heraf anlæg hvor dato for etabledng er kendt,
og der formodes at foreligge en tilladelse af 6n
eller anden art.

474

Anlæg registrerct som godkendte , men hvor
der formodes ikke at forcligge en tilladelse

120

Anlæg som regisfrerct som godkendte men er
ældre end 15 år

150

Eiendommen med anlæq uden tilladelse 120


