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Vedrørende din henvendelse om kloakering af Vester Husby  

Tak for dit brev af 16.september 2010. Vi er, som du nævner, i gang med at lave 
en spildevandsplan for hele Holstebro Kommune for perioden 2010-2016 og i 
den forbindelse vil de forhold du beskriver indgå, blive vurderet og beskrevet.  

Den spildevandsplan som Holstebro Kommune er ved at udarbejde, skal blandt 
andet sikre at krav i Regionplanen for Ringkøbing Amt 2005 og miljømål i de 
kommende Vandplaner opfyldes inden 2015. Den indsats som skal gøres for at 
leve op til de krav, der stilles i diverse planer og i lovgivningen i øvrigt, skal 
naturligvis ske på en måde, så vi opnår de bedst mulige miljøforhold, for såvel 
overfladevand som grundvand, til den bedst mulige pris.  

De spildevandsløsninger som skal gennemføres i både det åbne land og i 
byområder, skal planlægges og udføres så de løser problemer på kort sigt såvel 
som på lang sigt. da spildevandsanlægs levetid, afhængig af type, varierer 
mellem 20 og 80 år. Holstebro Kommune er derfor meget opmærksomme på, at 
de løsninger der peges på i en kommende spildevandsplan, bliver så 
omkostningseffektive som muligt, for såvel den enkelte borger som for det 
samlede kloakfællesskab, og naturligvis under hensyntagen til, at de krævede 
miljømæssige forbedringer opnås.  

Vi har læst jeres bemærkninger med interesse og er positive overtor jeres 
engagement i den fremtidige spildevandshåndtering i Vester Husby. Grundet 
spildevandsplanens kompleksitet kan jeg ikke svare detaljeret på alle de ting, 
som I kommenterer på, på nuværende tidspunkt. Men i den videre proces 
kommer vi omkring alle aspekter og så håber jeg, I har forståelse for, at vi for at 
anvende vores ressourcer mest rationelt tager tingene, i en i forhold til arbejdet 
med spildevandsplanen, naturlig rækkefølge.  
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Når der foreligger et udkast til en samlet plan for spildevandshåndteringen j 
Holstebro Kommune. hvor alle hensyn er forsøgt indarbejdet, kommer planen i 
offentlig høring. Først da vil vi have det samlede overblik, og dermed et konkret 
og præcist grundlag at debattere en fremtidig spildevandsløsning for Vester 
Husby på.  


