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Ang. Spildevand i Vester Husby.

Som det var refereret i Holstebro Dagblad og Dagbladet Ringkøbing/Skjern, var vi i grundejerforeningen 
forundrede over en sådan situationsreferats opkomst?

Ad veje jeg ikke kender, fik vi fredag at vide, at dette meget store og for os essentielle spørgsmål var på 
dagsordenen til den 10. maj i udvalget for Natur & Miljø. Det var kort varsel og vi var oven i købet ikke 
orienteret. 

Det ville have været selvfølgeligt og pænt om det var sket. VHGF er dog en væsentlig part i sagen!

Vi beder om, at vi fremover får meddelelse, om sager der vedrører os og at vi høres i disse sager. Det er vel 
rimeligt, da det er os grundejere, der i givet fald skal betale. Allerede i dag er vores bidrag til kommunen 10- 
12 mio. kr. foruden afgifter, uden hvilke f.eks. genbrugspladser ville være meget dyre for Holstebro 
Kommune.

Vi har læst notatet til dette mødepunkt og udbeder os venligst alle dokumenter og målinger, der ligger til 
grund for udsagnene i notatet. Især vil vi gerne have at vide, hvilke ejendomme, der leder spildevand 
urenset ud i grøftesystemet eller Sund Å? Så må man meget nemt kunne bede de pågældende sørge for at 
få forholdene bragt i orden. Også målepunkter for forurening i Sund Å udbedes. Vi har nemlig hidtil fået at 
vide, at der ingen problemer er her!

Da spildevandsproblemet blev løst for ca. 20 år siden ved sænkning af grundvandspejlet, var et estimat på 
kloakering 40 - 60 mio. kr. Vores sagkyndige estimat i dag ligger på 120 mio. kr.!  Bidrag ved tilslutning vil 
udgøre måske 25 mio. kr.. Resten kan umuligt finansieres ved løbende spildevandsafgift. Og det er slet ikke 
nødvendigt!

Vi anbefaler kraftigt ikke at spilde flere penge på et kloakeringsprojekt ude af proportioner med problemet, 
men stoppe eventuelle forurenere, genindføre at der bygges nye miler ved ejerskifte, herunder for de 
ejendomme, hvor ejerskifte har fundet sted, siden denne geniale regel blev ophævet og selvfølgelig 
foretage målinger, der kan hjælpe os med at stoppe eventuelle forurenere. 

VHGF udfører hvert år oprensning af ca. 38 km grøfter, derfor fungerer sænkningen af grundvandspejlet 
upåklageligt i vores ansvarsområde. Vi har tidligere påtalt, at kommunens grøfter ikke renses op for frit 
afløb i tilsvarende grad. Også dette var et område at få bragt i orden før store projekter planlægges. I 
parentes kan bemærkes, at oprensning af kommunens grøfter samtidig ville give Vejafdelingen mulighed for 
at retablere grusvejene med afløb, da vand på vejene er årsag til deres nedslidning og dårlige tilstand.

Med venlig hilsen

Niels Sandgaard

Cc.  Aksel Gade og Afdelingen for Natur og Miljø.

                                                                        


