
Møde den 23-06-2010 med Holstebro Kommune (HK) vedr. evt. kloakering af Vester Husby. 

 

I mødet deltog: 

Carsten Filsø, fmd. for Natur, Miljø og Klima 

Flemming Sørensen, chef for Natur & Miljø ved HK 

Søren Kjeldsen, direktør for Teknik og Miljø ved HK 

Niels Sandgaard, VHGF 

Jens Olesen, VHGF 

Det juridiske grundlag for en evt. kloakering er den overordnede spildevandsplan for HK, ifølge Regionplan 
2005. – Vester Husby indgår som en del af denne plan. Planen er bygget på tilsvarende planer fra de tre 
sammenlagte kommuner. 

Man er på et meget tidligt stadie, hvor man danner sig et overblik over sommerhusområderne. 

I forbindelse med spildevandsplanen vil HK lave en målsætning for kommunens vandløb, herunder også 
vandløb/kanaler i VHGF område. I løbet af sommeren vil HK derfor lave en ”uvildig” undersøgelse af vandløb 
i VHGF område m.h.p. undersøgelse af vandløbenes beskaffenhed og forureningsmæssige tilstand. Vi 
anførte her, at der både skal analyseres grundvand og overfladevand! 

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om, at der skal kloakeres i VHGF område. Såfremt der 
træffes beslutning om, at der skal kloakeres, vil kloakledninger jf. Søren Kjeldsen blive ført ind til skel. Ejer 
betaler anlæg på egen grund. 

Såfremt der skal kloakeres, vil tilslutningsbidraget blive ca. 40.000 kr. pr. grund. (inkl. moms.?) 

Det totale projekts økonomi var man dog ikke i stand til at redegøre fuldt ud for? Og henviser til at man hat 
tallene fra Vestforsyning. Der er 30 mio. i kloakfonden, ejerbidrag vil blive max 30 mio. hen ad vejen. Vi 
udtrykte vor tvivl om det var nok, idet vhgf alene har 34 km grøfter og de følger ikke alle veje. Så der er 
behov for flere km kloakledning. Spildevandsafgiften vil med nuværende ca. 25 kr/m³ udgøre knap 
720x80.25=1,5 mio. om året og det forrenter jo ikke meget? Så meget mere som at hovedledningen fra 
Husby til Ulfborg skal udbygges. Hertil kommer eventuel kloakering af øvrige sommerhusområder. 

På nuværende tidspunkt kan der ikke siges noget om tidshorisont, men HK oplæg til spildevandsplan skal 
være færdig inden årets udløb. Derefter går forslaget i høring. Spildevandsplanen skulle oprindeligt være 
gennemført 2012, men den er blevet udsat i forbindelse regeringsprojektet ”grøn vækst”, vist nok til 2015? 

I spildevandsplanen opereres med tre zoner: Byzone, landzone og sommerhuszone. 

SK udtrykte skuffelse over at vi tilsyneladende var imod kloakering! Økonomien behøver vi ikke bekymre os 
om? Der vil være overgangsløsninger for ejendomme, hvis spildevandsanlæg er af nyere dato og intakte. 

Vi tilbød vejledende assistance til de teknikere, der skal finde rundt i området for at måle og kortlægge 
problemets omfang. Øjensynligt ønsker man ikke at finde de få forurenere, der er tale om, idet vi er kollektivt 
ansvarlige for forureningen!!! 

Og måske er det slet ikke nogen dårlig idé? 

 

/JO og NIS 

 



 


