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Vedrørende kloakeringen i Vester Husby.
Som grundejere i Vester Husby har vi meget stor forståelse for, at Holstebro byråd er både led og
ked af den kritik der fremsættes om det igangværende projekt. Men foranlediget af et læserbrev
fra formanden for natur, miljø og klimaudvalget i Holstebro kommune, Karsten Filsø: ” Kloakering
af sommerhusområde”, som er så fuld af fordrejninger og fortielse, at det kræver at blive
korrigeret, vil jeg tillade at henvende mig til byrådets medlemmer som enkeltpersoner.
På grund af den nedladende undertone i læserbrevet og i øvrigt i Cowi og Vestforsynings attitude
på orienteringsmødet i januar måned, hvor vi protesterende grundejere nærmest blev besvaret og
behandlet som landsbytosser, er det som grundejer bydende nødvendigt overfor Holstebro byråd
at få lejlighed til at pointere, at området er ejet af normalt tænksomme og efterrettelige
mennesker, som har og køber fritidshuse i dette område på grund sommerhusområdets særegne
karakter, af grundenes størrelse og den dermed følgende fred og ro i området, af den egenartede
natur og på grund af områdets store rekreative værdier.
Var den igangværende kloakering sagligt og fagligt begrundet, og havde man kunne påvise nogen
forurening fra de eksisterende nedsivningsanlæg, ville kloakeringen ikke have mødt nogen
nævneværdig modstand. For ingen i Vester Husby ønsker at forurene! Vi er naturelskere!
Men det igangværende kloakeringsprojekt er hverken fagligt eller sagligt begrundet. Det har
senest en afsluttet uvildig syns- og skønsforretning fastslået. - Derfor de mange protester.
I læserbrevet nævnes alderen på de nuværende anlæg ved husene som et problem. Der er huse i
området som kun benyttes højst to til tre uger om året, har de brug for en kloakering til mellem
50.000 og 100.000 kr.?
Alle huse som anvendes ofte har effektive nedsivningsanlæg, og har de ikke, er det Holstebro
kommune, som er tilsynsmyndighed, og vi har aldrig hørt om påbud fra Holstebro kommune, som
ikke er blevet efterkommet.
I den sammenhæng skriver Hedeselskabet i pjecen, ” Spildevand i det åbne land”: ” Levetiden for
et nedsivningsanlæg, der er anlagt og drevet rigtigt, skønnes at være 20-40 år.” Hvorfor regner
Holstebro kommune med en levetid på 15 år for nedsivningsanlæg, som kun bruges en del af året
og for nogle huses vedkommende kun meget få uger om året.
Grundvandsstanden i området og den forventede øgede regnmængde bruges også som
begrundelse for kloakeringen. Man ændrer ikke grundvandsstanden ved at kloakere, men ved at
oprense og vedligeholde områdets grøfter – og det bliver gjort. Et sådant nødvendigt arbejde
koster en brøkdel af omkostningerne ved en kloakering og skal i øvrigt stadigt udføres uanset
kloakering.
Vester Husby vandværk udpumper skønsmæssigt 40.000 m3 vand årligt til ca. 750 husstande i
sommerhusområdet. Det er i gennemsnit godt 50 m3 pr. husstand, og omregnet til regnmængde
svarer det til en regnbyge med 10 til 12 mm en gang om året. Ja, én regnbyge med 10 til 12 mm
regn årligt.
Man skal da vist være fantast for at ville påstå, at det har indflydelse generelt på
grundvandsstanden i området.
I øvrigt holdes grundvandsstanden konstant i området, da det er tilkoblet det store drænsystem,
der dækker landbrugsområderne fra Nørresø til Stadil Fjord.

Det påpeges også at Holstebro kommunes sommerhusområder ved Limfjorden kloakeres. Tak for
det og for den oplysning; men hvorfor ikke også fortælle offentligheden, at der i Handbjerg og
Ejsing området kan ligge henholdsvis 6 og 5 fritidshuse på det samme areal, som der skal til for at
etablere et fritidshus i Vester Husby. Områderne og bebyggelsesgraden er ikke sammenlignelig.
Det er som at sammenligne pærer med bananer.
Med hensyn til økonomien så er det glædeligt, at nogen grundejere kan nøjes med et
tilslutningsbidraget på kr. 36.000 plus 10.000-15.000 kr. for anlæg på egen grund Men denne pris
er kun for huse, som er placeret meget tæt op af Vestforsyningens ledninger. For en del grunde vil
anlægget på egen grund koste minimum det samme som tilslutningsafgiften. Dvs. mindst 70.000
kr. i alt og i de fleste tilfælde meget mere - det vel at mærke en udgift, som hverken grundejere
eller naturen får nogen glæde af.
Videre påstås det i læserbrevet: ” Der er ingen der tjener på kloakeringen”. Nej alle, måske lige
bortset fra de rådgivende ingeniørfirmaer (læs COWI), kommer til at tabe på kloakeringen i Vester
Husby. I første grad grundejerne i Vester Husby og efterfølgende alle beboere i Holstebro
kommune, som via forøgelse af spildevandsbidraget vil komme til at betale for forrentning og drift
af anlægget.
Har det demokratisk valgte og besluttende byråd mon nøje overvejet, at inden kloakering af
området var det den enkelte grundejer, som var forpligtet på, at have et vel vedligeholdt og drevet
nedsivningsanlæg, uden anden udgift for Holstebro kommune end omkostninger som
tilsynsmyndighed. Efter en kloakering påtager kommunen sig al fremtidig vedligeholdelse og drift
af kloakanlægget i dette område, og at dette foregår i en tid, hvor der må spares på og beskæres i
alle øvrige kommunale budgetter
I forbindelse med en udbygning ansøgte vi i 2007 om et nyt nedsivningsanlæg ved vores fritidshus.
Kun efter flere besigtigelser af kommunens embedsmænd fik vi en tilladelse til dette
nedsivningsanlæg; men med klart påbud om, at der på en stor del af grunden end ikke måtte
sættes en spade i jorden af hensyn til sårbare vegetation. Nu kan vi se frem til, at det samme areal
skal gennempløjes af entreprenørmaskiner. Forstå det hvem der kan. Jeg håber byrådet har
forståelse for, at vi ikke kan.
Og sidst men ikke mindst den sårbare natur i området påføres uoprettelige skader, for borgernes
penge uden at hverken miljøet, beboerne i området eller Holstebro kommune får nogen glæde af
det.
Når jeg personligt har taget en beslutning på et forkert grundlag, er jeg nødt til at sluge kamelen
og ændre min beslutning, hvis jeg skal kunne se mig selv i øjnene, når jeg kikker i et spejl.
Jeg håber inderligt det samme vil gøre sig gældende, når man er demokratisk folkevalgt politiker.

Med venlig hilsen
Arne Aa

