
Nr. Navn Adresse Generelle indsigelser Personlige indsigelser TM - Bemærkninger 

1. Benny N. Andersen Bækbyvej 73 
Modstander af kloakering; FJERN 
kloakeringssagen i Vester Husby og lad os 
komme videre i en fornuftig kommune 

  

2. Bente Nyvad Svollingvej 73 

Modstander af kloakering; 
kloakering i Vester Husby kan ikke begrundes i 
miljømæssige årsager, miljøvurderingen ikke 
understøttet af en VVM redegørelse 

  

3. 

DAHL Advokatfirma på 
vegne grundejerne, der 
er medlemmer af 
Grundejerforening 
Vester Husby 

 

1. Grundlaget for beslutningen om kloakering 
af Vester Husby er ikke korrekt og 
velbegrundet, og føl-ger ikke principperne i 
Miljøbeskyttelsesloven om BAT og Best 
Practice, hvorefter en realisering skal være 
økonomisk forsvarlig.  
Udgifterne til selve anlægget vil andrage mere 
end det dobbelte af det budgetterede, og 
driftsudgifterne vil blive 10-doblet i forhold til 
nuværende.  
2. De nuværende kloakforhold er ikke 
undersøgt, som forudsat i 
Miljøbeskyttelsesloven. En undersøgelse ville 
afsløre, at kun få husstande har behov for 
ændring af forholdene, og udgifterne hertil vil 
være minimale/promiller, i forhold til udgifterne 
til et nyt anlæg for hele området.  
3. Undersøgelserne vedrørende 
grundvandsforhold og forurening er ukorrekte 
og misvisende.  

  

4. Anna-Marie & Erik 
Møberg Petersen Svollingvej 35 

Modstander af kloakering; Rambølls rapport 
indeholder forkerte og fejlagtige konklusioner; 
HK vil miste indtægter pga. kloakering. 

  

5. Henning Frederiksen 
og Jan Larsen 

Græmvej 61 og 
Svollingvej 95 

Modstander af kloakering; Forslag at 
nedsivningsbestemmelsen fra 1994 er og 
fortsat skal være gældende i 
sommerhusområdet. 

  

6. Finn Høgh                                                                                                                                     Bækbyvej 80 

Modstander af kloakering; Der skal være 
dokumentation for, at omhandlende 
nedstrømsliggende vandområder er forurenet 
af spildevand i et omfang, så det i vandplanen 
vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt. 

Mit nedsivningsanlæg på 
Bækbyvej 80 i Vester Husby 
fungerer fuldt tilfredsstillende 
og er udført efter gældende 
lov, samt SBI anvisning 185. 
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(Afløbsinstallationer ) 

7. Annelise Vandborg & J. 
Partridge  Gaffelbjergvej 33 

Vi er stærke modstandere af, at der skal 
foretages kloakering i Vester Husby. Vi finder, 
at kommunens argumenter er manipulerende, 
forkerte og ikke hviler på et reelt 
gennemarbejdet undersøgelsesmateriale. 

  

8. Poul Nielson Svollingvej 18 

Modstander af kloakering; Holstebro 
kommunes økonomiske interesse er kernen i 
så mange grundejeres engagement i sagen; 
dårlig kommunikation med grundejerne. 

  

9. Holger Westergaard Græmvej 51 

Klimaændringer/Global opvarmning er religiøst 
vrøvl; Vis nu mandsmod og –kraft, og sig 
tingene som de er –sikkert allerede besluttet -, 
og få tingene/kloakeringen offentliggjort. 

  

10. Inge Lise Bigum & 
Holger Bigum Bækbyvej 107 Kritik af HK sagsfremstilling og sagsbehandling   

11. Jens Ussing-Jepsen Kjærgaardvej 137 

Mit udgangspunkt er, at det sandsynligvis 
ender med, at vi bliver pålagt en kloakering; 
der skal afklares og forklares vedr. 
kloakeringsteknik!  

 Positiv indsigelse 

12. Poul Erik Jespersen Kjærgaardvej 9  

Oplysning om hvornår, mit 
eksisterende 
spildevandsanlæg er 
færdigmeldt og som følge 
heraf, hvornår skal min 
ejendom senest tilsluttes evt. 
kloakering? 

Er besvaret. 

13. Margrethe & Anders C. 
Bjørnshave-Hansen Egernvej 6 

Grundejerforeningen skal gå ind i en positiv 
dialog om at får kloakering som den 
miljømæssige og økonomisk bedste løsning for 
os grundejere til gavn for miljøet, naturen, 
vores efterfølgere og omgivelser. 

 Positiv indsigelse 

14. Arne Stampe Nielsen Vester Mosevej 40 Udtrykte generelt positivitet overfor forslaget 
om kloakering 

 Positiv indsigelse 

15. Hanne og Mads 
Grønbæk Øhusvej 13 

Kloakeringen vil koste os ca. kr. 40 000, hvad 
har vi fået for pengene, utilfredshed med 
kommunen og en tom tegnebog. 

Hvorfor et nedsivningsanlæg, 
der er opført efter gældende 
forskrifter pludselig ikke 
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længere virker efter hensigten; 
har fornyet anlægget i 2002. 

16. Jørgen Nymark 
Klavsen Bækbyvej 14A 

Jeg synes det er godt, hvis Vester Husby bliver 
kloakeret. Vi lever trods alt i det 2100 
århundred og på sigt mener jeg en kloakering 
er bedst for Vester Husby. 

Ønsker vi at blive koblet 
direkte på den kommunale 
kloakering og derved undgå at 
anlægge en sandmile. 

Positiv indsigelse 

17. Hans Villadsen Svollingvej 89 
Meget positiv overfor ideen om at kloakere 
Vester Husby Sommerhusområde. Det er det 
miljømæssigt rigtigste at gøre. 

 Positiv indsigelse 

18. John Hansen Svollingvej 24 Modstander af kloakering; Kan finde bedre og 
billigere løsning. 

  

19. Jan Juul Larsen Svollingvej 95 Ønsker kloakeringsplanerne opgives; se bilag!   

20. Hanne Schleicher Gaffelbjergvej 75 

Jeg stiller mig tvivlende overfor 
kloakeringsprojektet og mener, at udgifterne til 
projektet er ude af proportion i forhold til det, 
man ønsker at opnå. Jeg udtaler mig som 
tidligere miljøkemisk medarbejder og med 
mine erfaringer er det på et alt for snævert 
grundlag man vil igangsætte et 
så omkostningstungt projekt. 

Da jeg som pensionist og 
eneejer af et sommerhus på 
Gaffelbjergvej 75 ikke har 
ubegrænsede midler til min 
rådighed, vil man fx. tilbyde 
rentefri lån over en 5-årig 
periode? 

 

21. Majlis og Frede 
Dybkjær Raketvejen 2 

Det er efter vores mening både miljømæssigt 
uforsvarligt og økonomisk uforsvarligt at 
foretage en total kloakering af Vester Husby. Vi 
vil opfordre til, at man i stedet løser 
problemerne de steder og ved de huse, hvor 
afledningen ikke fungerer tilfredsstillende. 

  

22. Connie Albrecht Kjærgaardvej 17 Modstander af kloakering   

23. Bjørn Albinus Raketvejen 1 

Det er altid en kedelig sag når der opstår 
disput mellem myndigheden og borgerne. 
Diskussionen bliver ofte overophedet og 
konspirationsteorier har let spil. Det 
forekommer mig også at være tilfældet i denne 
sag. 

Der savnes at kommunen 
indgik i et konstruktivt 
samarbejde med 
grundejerforeningen. 

 

24. Bent Hirsberg Kjærgaardvej 10 

Modstander af kloakering; har interesse for 
området fremstå som et miljørigtigt 
sommerhusområde og har ikke imod at 
investere i projektet. Er ikke overbevist at 
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kloakering på nuværende tidspunkt er rigtige – 
andre muligheder foreligger. 

25. Jørgen Sten Nielsen Kjærgaardvej 109 Modstander af kloakering; tåbelig plan   

26. Hanne og Flemming 
Berg 

Kjærgaardvej 80 

Modstander af kloakering; Det er for os 
ubegribeligt, at kommunen vil trække en 
omkostning af denne størrelse ned over os 
sommerhusejere, i en i forvejen svær 
økonomisk situation. 

  

27. Mogens Dam 
Kristensen 

Vester Mosevej 14 

Modstander af kloakering; Der ligger er række 
fejlagtige antagelser og mistolkede data bag 
beslutningen om at kloakere Vester Husby 
sommerhusområde. Der er ikke problemer 
med eksisterende miler. Hvis vanstanden fik 
lov at stige, ville problemet ikke være milerne, 
men at området ville være ubeboeligt. En 
kloakering ville dermed helt være spildt. 

 Se bilag 

28. Kirsten Christensen Græmvej 65 

Modstander af kloakering; Grundejerne i 
området er ikke miljøsvin, vi holder af vores 
sommerhusområde og vil gerne passe på det. 
Men mål og midler skal være velbegrundede, 
hvis der skal være ændringer. 

  

29. Susanne Brinch & 
Klaus Møller Svollingvej 28 

En helt unødvendig omkostning for både 
kommunen og de enkelte ejere at 
gennemtvinge en kloakering. - og vil hermed 
protestere imod dette. 

  

30. Henrik Straadt Svolingvej 36 

Indsigelse mod kloakering af Vester Husby 
sommerhusområde. 
Begrundelse: Der ligger flere 
landbrugsejendomme i området som ikke har 
miler og nedsivningsanlæg. 
Jeg mener Kommunen har en skjult 
dagsorden, derhen de prøver få de gamle 
sommerhusejer med til at betale den 
kloakeringsledning til Ulfborg, som er 
nødvendig for de nye udstykninger 

  

31. Lars Hven Troelsen & 
Bente Hølund Raketvejen 33 

Modstander af kloakering; Skal derfor opfordre 
Holstebro Kommune til at skrinlægge det 
fremsatte forslag til kloakering i Vester Husby.  
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Er personligt meget indstillet på at værne 
naturværdier, men finder ikke at dette projekt 
bidrager til en forbedring af miljøet, hverken på 
kort eller lang sigt, og så derfor gerne at de 
afsatte midler til miljøforbedringer blev anvendt 
hvor der kunne skabes målbare resultater, der 
kunne udmønte sig i forbedret vand- og 
naturmiljø. 

32. Lili & Niels Chr. 
Poulsen 

Kjærgaardvej 20 

Der findes nok ikke i hele kongeriget Danmark 
et sommerhusområde så smukt og harmonisk 
som Vester Husby. Lad os dog 
have lov at beholde det og bakke Vester 
Husby Grundejerforening op for det store 
stykke arbejde de også gør for at bevare 
området. Alt er i harmoni på dette sted.  
Vi bakker hermed op om grundejerforeningens 
indsigelse mod kloakeringsplanen. 

  

33. Peder Legart Hansen Græmvej 45 Modstander af kloakering; Har renoveret anlægget i 2010 
for 10.000 kr.  

 

34. Jens Rasmussen Svollingvej 39 
Modstander af kloakering; Prioriteringen af 
midler til dette projekt er helt forkert, når der på 
så mange andre områder mangler ressourcer. 

  

35. Bo Østergaard-
Andersen Bækbyvej 38 

Modstander af kloakering; Der er spinkelt 
grundlag  at træffe en så omsiggribende og 
voldsom økonomisk beslutning; HK skal 
frafalde planerne om kloakering.  

  

36. Jens Holck-
Christiansen Raketvejen 15 A Modstander af kloakering 

Vi har en godkendt mile, 
placeret højt i en naturlig 
sandklit. Inden beslutning 
træffes vil vi gerne have et 
møde på stedet, hvor de 
konkrete forhold kan vurderes 
og hvor det efterfølgende kan 
afgøres, om investeringerne 
i at inddrage vores meget 
ensomt beliggende ejendom 
står mål med de miljømæssige 
gevinster. 
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37. Poul Martin Andersen Græmvej 55 
Modstander af kloakering; kloakering på 
nuværende tidspunkt er hverken ønskeligt eller 
relevant. 

  

38. Lene Hübertz Olesen & 
Ole Olesen 

Kjærgaardvej 18 og 
28  

Negativ virkning på naturen af en evt. 
kloakering.   

39. Arne Schuman Gaffelbjergvej 59 Modstander af kloakering   

40. Birgit K. Christensen Øhusevej 12 Modstander af kloakering; Kloakering skal 
stilles i bero, indtil den er mere grundigt belyst.   

41. Rita Jensen & Svend 
Åge Skytte Grævlingevej 1 Modstander af kloakering 

Der er ingen dokumentation at 
vi ikke overholder diverse 
grænse værdier for udledning 
af spildevand fra eksisterende 
nedsivningsanlæg. 

 

42. Eva Christensen Kjærgaardvej 135 Modstander af kloakering   

43. Inge og Bent 
Kjærgaard Kjærgaardvej 67 

HK skal indlede en god dialog med VH 
Grundejerforening om at løse evt. problemer 
på en god og økonomisk måde. 

  

44. Skougaard Ebenhecht Raketvejen 19 og 
Græmvej 89 

Modstander af kloakering; HK skal træde i en 
dialog med VH Grundejerforening.   

45. Anette Hendriksen & 
Jørgen Christensen Gaffelbjergvej 88 Modstander af kloakering   

46. Poul Erik Larsen Øhusevej 16 Modstander af kloakering  8 tilslutningsbidrager til VF?  

47. Tove og Finn Rosggard Svollingvej 103 Modstander af kloakering   

48. Bente og Ib Mønsted Kjærgaardvej 97 Modstander af kloakering   

49. Ole Ebbensgaard Gaffelbjergvej 106 

I fald vores ejendom er omfattet af 
kloakeringsplanerne, vil vi hermed i 
overensstemmelse med retten til at afgive 
høringsvare gøre indsigelse mod tilslutning til 
fælleskloakering af sommerhus beliggende 
Gaffelbjergvej 106. 
 

Vi ønsker derfor at bibeholde 
vort nuværende mileanlæg i 
mange år endnu, således at 
denne tilstand ikke ændres i 
vores ejertid med mindre, at 
kommunen kan påvise en 
konkret og ikke uvæsentlig 
forurening fra det eksisterende 
mileanlæg.  
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50. N. J. Husted Kjær Gaffelbjergvej 9 Modstander af kloakering; kloakering medfører 
negative virkninger på miljøet. 

  

51. Lisbeth og Niels Glerup  Bækbyvej 102 Modstander af kloakering   

52. Bent Peder Andersen Vester Mosevej 35 Modstander af kloakering   

53. Bent og Vibeke 
Hougaard Gaffelbjergvej 29 

Jeg foreslår, at formanden og udvalget 
beslutter: 
• at tage udgangspunkt i BAT - bedst 

anvendelige teknik, som nævnt af Niels 
Sandgaard i sit oplæg 

• at der udarbejdes en ny analyse af behovet 
for en evt. kloakering, hvor der foretages 
flere og mere grundige målinger over tid, og 
hvor der tages stilling til hvilke utilsigtede 
virkninger, det må forudses, at et så 
gennemgribende indgreb i området vil få.  

• at der udarbejdes mindst et, og gerne to, 
alternativer til løsning af de problemer, 
forvaltningen påstår, vil ramme vort 
område, hvis der ikke foretages 
udbedringer eller gennemgribende 
forandringer. 

  

54. Gyda Møllvang Vester Mosevej 82 
Modstander af kloakering; En så stor 
investering for både kommunen og ejerne bør 
have en mere grundig behandling. 

  

55. Anna Marie Mejdahl Græmvej 7 Modstander af kloakering 
Jeg har ingen problemer med 
spildevand og grundvand på 
min grund. 

 

56. Inge og Jørgen Vang Svollingvej 64 Modstander af kloakering   

57. Allan Mortensen Bækbyvej 12  

Ejendommen Bækbyvej 12 var 
fra 1970 til 1993 tilsluttet et 
godkendt kloakeringssystem 
fælles med de øvrige 
ejendomme Bækbyvej 1 til 14. 
(Husby Søndre Kloaklaug). På 
grund af tinglyst 
medlemsforpligtigelse betaler 
vi i øvrigt stadig til 
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vedligeholdelse af systemet. 
 
Ved overtagelse af 
ejendommen i 1993 blev vi af 
daværende Ulfborg-Vemb 
kommune pålagt at frakoble 
ejendommen fra systemet og i 
stedet etablere en sandmile. 
Begrundelsen var at 
ejendommen var beliggende i 
sommerhusområdet.  
Det undrer mig derfor at 
ejendommen nu i jeres plan 
behandles sammen med de 
øvrige ejendomme i Husby 
Søndre Kloaklaug og ikke 
sammen med sommerhusene. 

58. Anne Marie West & 
Peder Zeuner Svollingvej 56 Modstander af kloakering   

59. Bente og Niels 
Sandgaard Gaffelbjergvej 91 Modstander af kloakering  Se bilag 

60. Lonnie Nilsson og 
Tonny Nilsson Bækbyvej 45 Modstander af kloakering   

61. Maja og Søfred 
Bøgedal Bækbyvej 127 

Modstander af kloakering; Det er nemt at lave 
noget nyt, når man kan få andre til at betale, vi 
forstår ikke I vil være bekendt. 

  

62. Henrik Egetoft 
Pedersen Bækbyvej 51 Data grundlag skal kvalitetssikres. 

Har renoveret 
nedsivningsanlæg i 2005. I 
bilag 17 er det forkert angivet. 

 

63. 
Torben Mygind 
f/Hanne Mygind-
Rasmussen 

Kjærgaardvej 24 Modstander af kloakering 

Endvidere må vi også nævne 
en meget høj tilslutnings 
afgift!!! Først investerer vi i en 
miljøskånsom 
spildevandsrensning - mile, så 
bliver vi tvunget ind i 
kloakrensning med et 
"velkommen nye kunder" betal 
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35.000kr + etablering + 
årligspildevandsafgift. Hvordan 
vil I retfærdiggøre dette meget 
store indmeldelsesgebyr? 

64. Ruth Hansen Gaffelbjergvej 20 Modstander af kloakering   

65. Tage Andersen Bækbyvej 108 

Modstander af kloakering; Stil den planlagte 
kloakering i bero. Tag alvorligt fat i de 
eventuelle enkelt-forurenere, der måtte være.  
Det er ikke rimeligt at straffe alle, hvis der 
måtte være ganske enkelte ”syndere”. 
 

  

66. Jørn Hansen Gaffelbjergvej 46 

Jeg vil anbefale at kommunen undersøger 
følgende inden et så stort og sikkert 
unødvendigt projektet sættes i gang: 
• Omgående finde eventuelle 

forureningskilder og hvis disse er 
menneskabt sørge for at disse bringes til 
ophør. 

• I en periode på 5 år foretages målinger til 
yderligere vurdering af projektet. Måske 
skal et uvildigt firma foretage disse 
målinger. Hvis der ikke kan konstateres 
forurening så bør projektet stoppes. 

• Indhente bindende tilbud på kloakering fra 
forskellige leverandører. 

• Udregning af de årlige omkostninger til 
energi og vedligehold af kloaksystemet. 

 

Det er ikke i orden at jeg så 
igen skal have en stor 
anlægsudgift senest i 2023. 
Ved salg af huset inden 2023 
vil en køber vil forlange et 
afslag på prisen til dækning af 
den kommende anlægsudgift. 
Hvad får jeg så for disse 
penge? Ikke noget da jeg må 
formode at en godkendt mile 
ikke forurener. 
Min situation er ikke 
enkeltstående  men deles af 
mange grundejere der har 
”fremsikret” deres kloakanlæg i 
god tro. 

 

67. Mette og Henrik 
Nygaard-Pedersen Svollingvej 40 

Der er som minimum 3 løsninger.   
 

1. Etablering og vedligeholdelse af 
nedsivningsanlæg. 

2. Punkt 1 suppleret med et vådområde 
til ekstra sikring og udnyttelse af de 
minimale næringsstofrester, der er i 
almindelig afløbs og drænvand. 

3. Kloakering som kommunen foreslår. 
Vi ser gerne at Holstebro kommune nedsætter 
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en snæver arbejdsgruppe med deltagelse af 
de berørte parter, både af hensyn til 
objektiviteten i analysen men også i forhold til 
formidlingen af løsningsresultatet, når det skal 
implementeres idet vi endnu engang gerne vil 
tilslutte os holdningen om at miljøforholdene 
skal være i orden. 

68. Grundejerforening 
Vester Husby Vester Husby Modstander af kloakering  Se bilag (34 sider) 

69. Birthe Møller Nielsen Bækbyvej 78 Modstander af kloakering   

70. Klara & Erik Noer Gaffelbjergvej 76 Modstander af kloakering   

71. Svend-Erik Gregersen 
og Lisbet Johansen Kjærgaardvej 105 Modstander af kloakering 

Kloaksystemet (sandmile) på 
vores grund er ikke mere end 
10 år gammelt og fungerer 
ganske fortrinligt. 

 

72. Niels Jørgen Larsen Raketvejen 60 

Jeg håber at alle muligheder er blevet 
undersøgt med hensyn til alternativ rensning af 
spildevand fra området. Sådan at der er taget 
hensyn til miljøet samt samfundsøkonomisk. 

 3 bilag vedhæftet 
(nyhedsmail fra BioKube) 

73. Marianne og Jan 
Kristensen Bækbyvej 70 Modstander af kloakering 

Vi vil have svært ved at finde 
pengene til vores del af 
projektet, og vores hus stiger 
jo ikke i værdi af den grund! 

 

74. Svend Aage Nielsen Græmvej 13 Modstander af kloakering   

75. Lotte Winther & Kjeld 
Dall Petersen Gaffelbjergvej 37 Modstander af kloakering   

76. Hanne Jensen Svollingvej 43 Modstander af kloakering   

77. Jørgen Vinde Larsen Gaffelbjergvej 84 Modstander af kloakering; VVM ønskes  For sent indkommet 

78. Kolla og Poul 
Vestereng 

Kjærgaardvej 113 og 
115 

Modstander af kloakering  For sent indkommet 

79 Inger Margrethe 
Piontkowitz Bækbyvej 96 Modstander af kloakering   

80 Fritidshusejernes Niels Bohrs Allé 11, Ønsker at der laves VVM/SMV og påpeger at  For sent indkommet 
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Landsforening 2860 Søborg der bør laves grundvandsmonitering over en 
længere periode (1 år). Påpeger endvidere at 
der kan være en CO2 problematik og vil i 
stedet have der arbejdes i retning af decentrale 
løsninger. Ønsker tilsyn med 
nedsivningsanlæggene og mener ikke 
målinger i Sund Å viser påvirkning. 

81 Inge og Hans Johnsen Erantisvej 27, 7800 
Skive 

Modstander af kloakering   

82 Else og Jens H. 
Rasmussen 

Raketvejen 38A, 
Vester Husby, 6990 
Ulfborg 

Bekræfter at anvendelse af pumpning af 
spildevand ud på jordoverfladen eller til grøfter, 
har været og er en anvendt løsning, når der er 
problemer med at komme af med spildevandet. 
Foreslår at kommunen laver tilsyn og får 
pumper fjernet fra bundfældningstanke. 

  

 


