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Til medlemmer af Udvalget for Natur, Miljø og Klima  
for Holstebro Kommune. 
     Vester Husby 09012011 
 
 
 
 
Ang.: kloakering af Vester Husby. 
 
 
Beklageligvis ser vi os nødsaget til igen at henvende os direkte til medlemmerne af Udvalget for Natur, 
Miljø og Klima for Holstebro Kommune. 
 
Flere gange har vi henvendt os om konkrete forhold uden at få en reel respons. Hidtil har man ikke villet 
ulejlige sig med en konkret besvarelse. Det er svært utilfredsstilende, for når først en beslutning er truffet i 
udvalget, vil det være ubekvemt, at ændre den i en høringsfase. Derfor nu igen. 
 
Med tilfredshed noterer vi os, at udvalget har besluttet at besigtige området og at sagen skal belyses nærmere 
inden videre behandling. Alle hidtidige redegørelser tyder på, at hverken afdelingen for NMK, Rambøll, og 
måske heller ikke udvalget, kender området tilstrækkeligt indgående? 
 
I dagsordenen for udvalgsmødet d. 13.december anføres, at det juridiske grundlag for indstillingen om 
kloakering af Vester Husby er amtets Regionplan 2005. I Regionplanen er ikke angivet eller refereret til 
noget lovkrav, der kan danne grundlag for denne påstand! Regionplanen angiver alene forslag, anbefalinger 
og opfordringer til at forbedre rensningsforholdene, hvor der i amtet sker spildevandsudledning til vandløb, 
søer eller fjorde i det åbne land med forurening til følge. 
 
Vi udbeder os nærmere forklaring på denne påstand om det juridiske grundlag.  
 
Politisk finder vi det underligt, at Vester Husby nu alene behandles særskilt og ikke, som oprindeligt 
forklaret, som en del af en samlet spildevandsplan for alle sommerhusområder i Holstebro Kommune?  
 
De problemer, der anføres for Vester Husby baserer sig på manipulerede oplysninger, hvilket er uforeneligt 
med ordentlig embedsførelse og vil ved undertrykkelse af de fremførte indsigelser føre til magtmisbrug! 
 
Såfremt udvalget måtte være interesseret i en fremlæggelse af og en forklaring til vores indsigelser og 
bemærkninger til de enkelte punkter, deltager vi gerne i et møde med hele udvalget og vi deltager gerne i den 
forestående besigtigelse. 
 
På side 2 har vi anført en række eksempler på forhold, der ikke er besvaret eller belyst. 
 
Med venlig hilsen 
 
Niels Sandgaard           
p.v.a. Vester Husby Grundejerforening 
 
cc. Udvalgsmedlemmer 
      Aksel Gade 
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     Vester Husby 09012011 

Eksempler på kommentarer til forslaget om at kloakere Vester Husby. 

 

Regionplan 2005 er ikke juridisk bindende og udtrykker ikke et krav om kloakering. 

Regionplan 2005 omtaler udledning af spildevand. I VH er der ikke tale om udledning, men om nedsivning 
af spildevand og udpumpning af grundvand. 

Grundvandstanden holdes konstant ved udpumpning af grundvand. 

Notatet fra forvaltningen i maj som oplæg til behandlingen er fyldt med udokumenterede og ikke-relevante 
formodninger. 

Rambøll’s rapport er ikke uvildig og indeholder eklatante fejl. Rapporten afspejler, at opgaven er stillet, så 
resultatet kan bruges til manipulation af udvalget. 

En udokumenteret stigning i havets og fjordenes niveau vil blive udlignet ved udpumpning af grundvandet 
for at holde grundvandspejlet konstant. Såfremt det ikke sker, vil en stor del af området i fremtiden og for en 
dels vedkommende allerede nu, være oversvømmet og ubeboeligt. 

En kloakering vil på ingen måde ændre dette og vil end ikke kunne fungere under sådanne forhold. 

Der er ikke uhygiejniske forhold eller lugtgener i området. 

Der er ikke tale om forsuring ved mileanlæg. Alle mileanlæg fungerer uden forsuring. 

Der er ikke prisgaranti for COWI’s overslag over anlægsudgifter. Vores oplysninger er, at de anførte priser 
slet ikke kan overholdes. Der er ikke anført drifts- og serviceomkostninger. Der er ikke anført, at anlægget 
ikke kan fungere med den lille spildevandsmængde, der her er tale om. Der er ikke opstillet CO2 –regnskab. 

Der er ikke foretaget målinger, der påviser forurening af grundvand og siden 2007 ej heller af Sund Å. Vi er 
blevet lovet nye målinger, hvad Regionplan 2005 faktisk opfordrer til og det vil være oplagt at måle i åbne 
boringer for at måle eventuel forurening af grundvandet.  

Såfremt man vil genindføre kravet om miler ved ejerskifte, udvidelser og nybyggeri suppleret med 
oprensning af kommunens grøfter, vil eventuelle problemer være løst. 

Vores vandforbrug indikerer en nedsivning, der svarer til 1 kreatur pr.4 hektar, lige som fortyndingsgraden er 
enorm, så hele ideen er som ”at skyde gråspurve med kanoner”! 

 

/N. Sandgaard 

 

 


