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Holstebro Kommune 
Natur- og miljøchef  
Flemming Lehbert Sørensen                                
Rådhuset 
7500 Holstebro 
 
     Vester Husby 16.09.10 
 
Ang. Kloakering af Vester Husby. 
 
Vi (VHGF) har modtaget Deres brev af d. 31.08.10, og vi har med tilfredshed bemærket, at man foretager 
pejling af grundvandstand. Forhåbentlig også måling af renhedsgrad af grundvandet? 
 
I brevet anføres, at kommunen er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan for kommunen, og man vil 
i denne forholde sig til de fremtidige spildevandsforhold i Vester Husby, og såfremt der her skal fortages 
ændringer (fra det nuværende), vil det som udgangspunkt fremgå af planen. 
 
Endvidere fremgår det, at hvis en kloakering af området vælges, vil det naturligvis også ske på baggrund af 
en vurdering af de økonomiske konsekvenser. Disse økonomiske konsekvenser vil også som udgangspunkt 
fremgå af planen som en overordnet ramme, der først vil blive nærmere specificeret i forbindelse med et 
egentlig kloakeringsprojekt. 
 
Heri ligger implicit, at når planen er udarbejdet, mangler der kun en politisk beslutning for vedtagelse. 
 
Der er ikke i brevet anført noget specifikt om grundlaget for en nødvendighedsvurdering af et så 
gennemgribende og omfattende anlægsprojekt for det store område i Vester Husby med enorme 
følgevirkninger i øvrigt. 
 
Overordnet synes kommunen, alene at ville basere sine vurderinger af grundlaget ved målinger på 
vandkvaliteten i Sund Å. Fokuseringen her er igen baseret på et par ældre målinger, der afslørede forurening 
her. 
 
Det er ved flere lejligheder af VHGF over for kommunen anført, at der i området omkring den tidligere 
målte forurening forefindes /forefandtes kloakeringsforhold for få enkelte grundejere af ikke tidssvarende 
standard. 
 
Kommunen har ligeledes ved flere lejligheder og senest ved ovennævnte brev meddelt, at man ikke vil 
forholde sig til eller udpege konkrete kilder, men alene om Sund Å er påvirket med hensyn til de hygiejniske 
måleparametre. 
 
VHGF ønsker på denne baggrund oplyst fra kommunen, hvilke retsregler der hjemler ret til at pålægge 
kloakeringspligt for ca. 720 grundejere, når mistanke om evt. forureningskilder kan indsnævres til måske 5-
6, og at man her ved evt. konstatering af uregelmæssigheder kan pålægge grundejeren en udbedring. 
Kommunen må jf. bl. a. BBR registre og kloakanmeldelser være i besiddelse af fyldestgørende oplysninger 
om kloakeringsfor-holdene både med hensyn til fysisk udførelse og tidsmæssig udførelse. - Eller man kan 
henvende sig direkte til de få, der kan være tale om. 
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Så meget mere undrer udtalelsen os, da den er i strid med bemærkningen under ”vandmiljø” side 2 i Notat 
af (ca.) 9/5 2010 om ”kloakering af Husby Sommerland (fejlagtigt) = Vester Husby”: ”at kommunen skal 
lokalisere de ejendomme, der bidrager (til forureningen?) og disse skal have nye spildevandsanlæg.” 
 
Bemærkningen i brevet om, at tilsyn med bundfældningstankene foretages af tømningsentreprenøren, siger 
vel for det første ikke noget om kloakanlægget i øvrigt og for det andet er vi ikke bekendt med, at det er 
pålagt tømningsentreprenøren pligt til tilsyn med kloakeringsanlæggene  og omfanget heraf - måske kontrol 
af selve bundfældningstanken, hvis det sker?  
Kommunen har vel kontrolpligten for hele anlægget? 
 
De økonomiske konsekvenser, der som en overordnet ramme påtænkes at skulle være indeholdt i 
spildevandsplanen har tidligere været anført af kommunen som overslagsmæssige langt fra realistiske 
beløb. 
Det må kunne forventes, at man fra kommunens side som en yderst vigtig del af beslutningsgrundlaget får 
beregnet troværdige anlægs- og driftsomkostninger for projektets samlede bestanddele og disse 
omkostningers finansiering. 
 
Til slut skal nævnes, at uanset udfaldet af de igangværende eller tidligere målinger i Sund Å og disses evt. 
grundlag for en beslutning om kloakering af hele Vester Husby området, at kun mindre end halvdelen af 
grundene i hele området har forbindelse til eller afvandes til Sund Å. Med hensyn til mangler i argumenta-
tionen for kloakering, henviser vi til Aksel Gades bemærkninger til ”Notat af (ca.) 9/5 2010 om kloakering af 
Husby Sommerland”. (som altså hedder Vester Husby) 
 
Vi er klart interesserede i at forurening standses, men også i at det sker på den mest skånsomme, enkle og 
billigste måde, hvor problemets størrelse står i forhold til omkostningen for at løse det. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Niels Sandgaard Erling Videbæk 
 
 
 
Cc.  Karsten Filsø, Holstebro Kommune, Rådhuset, 7500 Holstebro 

  Aksel Gade, Holstebro Kommune, Rådhuset, 7500 Holstebro 

 


