Grundejerforening

Vester Husby

Vester Husby den 12112011
Åbent brev til Byrådet for Holstebro Kommune.
Ang.: Møde den 15112011, dagsordenens punkt 10?, høringssvar for høring om kloakering af Vester
Husby og godkendelse af Spildevandsplan for Holstebro Kommune.
I Spildevandsplan (SPVPL) for Holstebro Kommune (HK) indgår, at Vester Husby ønskes kloakeret. Det har
vi sagligt og teknisk motiveret protesteret imod, siden forslaget blev fremført. Argumenterne for kloakering
har været, at vi forurenede og at der i fremtiden nok ville forekomme stigende grundvandsstand. Der blev
gennemført en høring og nu forelægges nogle af indsigelserne og høringssvarene for Byrådet, sammen med
indstillingen til godkendelse af SPVPL.
Vi har udtrykt skepsis over høringsfasen, men fik at vide, at man naturligvis tog høringen og indsigelser
alvorligt og at man ville lytte til argumenter. Borgermøde blev gennemført uden succes for HK og der blev
indsendt mange dokumenterede indsigelser.
Så sent som i torsdags fik vi adgang til høringssvarene, som nu forelægges Byrådet. Vi kan desværre
konstatere, at mange væsentlige indsigelser er udeladt ligesom forvaltningens notat på 19 sider omhandlende
svar på flere indsigelserne ikke er forelagt Byrådet – jf. dagsordenen.
Adskillige høringssvar er forkerte eller ikke dækkende og navnlig er konklusioner og anbefalinger subjektive
og formuleret til at dække forudfattede meninger og udokumenterede postulater!
Det er skrappe ord, men da SPVPL er godkendt i Miljøudvalget (UNMK) og Økonomiudvalget (ØU), finder
vi det nødvendigt at gøre opmærksom på forholdene inden beslutning i Byrådet. For eksempel påstås Sund Å
at være en å, men den er afvandingskanal hele vejen til Veststadil Fjord!
Og ØU har ikke i planen under tiltrædelsen så meget som spurgt ind til økonomien, som ikke er bæredygtig.
Det er da barokt!
Ganske vist er godkendelsen i UNMK og i ØU nu åbenbart ikke begrundet med, at vi forurener eller med
forøget grundvandstand, men ud fra nye påstande om nedsivningsanlæg af forskellig alder, der påstås ikke at
fungere og at der sker udledning af urenset spildevand? Det har vi bedt om dokumentation for, men ikke fået
og man har ikke kunnet påvise sådanne, trods ihærdig søgen! Grundlaget for beslutning i Byrådet er derfor
særdeles utilstrækkeligt oplyst.
Det kan ikke være rigtigt, at beslutninger op igennem systemet kan ske uden kritisk analyse af grundlaget, så
meget mere som at vi har anvist en løsning, der tilgodeser Miljøbeskyttelseslovens § 32’s krav om, at der
opstilles en plan. Der er ikke i Miljøbeskyttelsesloven krav om kloakering!
Det bør være en ”ommer”. Tilbage til udvalget og omformulering i dialog med kunderne! Vi ønsker i VHGF
ikke at forurene, men vi ønsker heller ikke, at hverken vi eller Holstebros øvrige borgere skal betale for
noget, der er helt unødvendigt. Og vi medvirker gerne til at finde en plan, der sikrer, at Vester Husby
vedblivende er forureningsfrit i henhold til lovgivningen på området.
Med venlig hilsen
Vester Husby Grundejerforening
v/ Niels Sandgaard og Erling Videbæk
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