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Forvaltningens bemærkninger

Ejeren af Spættevej 6, Hvalpsund
Kan bestem ikke gå med til dette, har fra jeg købte huset fået at vide/lovet at dette "ALDRIG
NOGENSINDE VILLE SKE " og det samme siger
alle mine naboer omkring mig. så hvis dette skal
ske bliver det på jeres regning.

1

Processen omkring spildevandsplaner er et værktøj til
at ændre tidligere beslutninger og lave en ny planlægning for området.

Ejeren af Skovduevej 5, Hvalpsund
2.1

Som ejer af sommerhus i Hvalpsund og medlem
af Grundejerforeningen Hessel, har vi modtaget
forslag til den nye spildevandsplan for Vesthimmerlands kommune, der også omfatter området
sommerhusene i Hvalpsund.

Forvaltningen har ikke modtaget underskrifter på en
protestskrivelse.

Det kommer som en stor overraskelse for os og
vi vil protestere på det kraftigste mod den kæmpe udgift vi får stillet i udsigt, såfremt planen
vedtages i sin nuværende form, og som vi, der
kun anvender vores sommerhus max. 4 til 5 uger
om året slet ikke kan betale ej heller syntes er rimelig.

2.2

2.3

1

Vi er i øjeblikket ved at indsamle underskrifter på
en protestskrivelse, men foreløbig har vi følgende punkter vi syntes i skulle overveje.
Vi vil opfordre til at høringen forlænges. Pga. udsendelse i sommerferien har mange ikke haft mulighed for at sætte sig ind i det meget omfattende materiale.
Vi vil opfordre til, at der kun stilles krav om tilslutning til offentlig kloak, for de sommerhusejere der anvender sommerhuset som udlejning eller helårsbolig. Der er mange sommerhusejere
der kun bruger sommerhuset 4 til max. 5 uger om
året og så er en tilslutningspris på kr. 36.282 +
udgifter til egen håndværker fra brønden og til
huset på ca. kr. 15 – 25.000 en udgift på i alt ca.
kr. 50.000 til 60.000 helt vanvittigt.

Iht. spildevandsbekendtgørelsens1 § 6, stk. 2 skal planen i offentlig høring i mindst 8 uger. Denne plan har
været i høring i 8 uger fra den 7. juni – 2. august 2018.
Det er et klart ønske fra Vesthimmerlands Vand A/S, at
hvis et område skal kloakeres skal hele området kloakeret i en arbejdsgang, da det ellers vil være uforholdsmæssigt fordyrende. Selvom nogle ikke bruger
huset så meget nu, kan det blive solgt og der kan
komme ønske om at bygge nyt og større hus.
Desuden ser vi ofte, at grundejere ønsker kloakering,
hvis det gamle spildevandsanlæg ikke fungerer og
skal fornyes.

BEK nr. 1469 af 12. december 2017 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,

Link

Postadr.: Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ post@vesthimmerland.dk ▪ www.vesthimmerland.dk

2.4

2.5

Vi vil opfordre til at der åbnes mulighed for, at
sommerhusejerne kan ”nøjes” med at der etableres en tømningstank uden sivedræn. Det skal være en helt lukket tank, som selvfølgelig vil kræve
regelmæssig tømning, men de mange
sommerhusejere som kun anvender sommerhuset 4 til max. 5 uger om året kan nøjes med en
årlig tømning og bruges sommerhuset i længere
tid vil det selvfølgelig kræve hyppigere tømninger, men det vil være husejerens eget problem.
Evt. kan kommunen pålægge grundejeren at det
tinglyses på grunden at grundejeren inden for
max. 10 til 15 år bliver tilsluttet offentlig kloak.
Hvis spildevandsplanen mod forventning vedtages uden de ændringer som vi foreslår, vil vi på
det kraftigste anmode at fristforlængelsen for
tilslutning øges til min. 5 år og at forudsætningen
om, at man ikke må eje anden ejendom for at søge om fristforlængelse og afdragsordning ændres til, at man godt må eje anden ejendom end
sommerhuset. Det er alligevel meget få der kun
har sommerhuset som deres eneste ejendom.

Se svar til punkt 2.3

Iht. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt2, kan borgere, der har fået
påbud om kloakering søge om fristforlængelse på 3
år, samt anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. En forudsætning er dog bl.a. at grundejers
hustandsindkomst er under 311.800 kr. før skat (2018tal). Fristerne er fastsat i bekendtgørelsen.

Ejerne af Gøgevej 13 og Rørsangervej 18,
Hvalpsund
3.1

Vesthimmerlands kommune planlægger pt. at
koble Hvalpsund sommerhusområde på offentlig
kloak system. Nedenfor vil vi som sommerhusejere i pågældende område prøve at forklare kommunen, hvorfor det for os ikke giver mening.
For få år siden besluttede Vesthimmerlands
kommune at øge frekvensen af tømninger af
septiktank til hver andet år i stedet for frivillig
tømningsfrekvens. Begrundelsen for dette var
øget vandforbrug til eks spabade, øget udlejning,
samt flere helårsbeboelser. Dette skulle sikre, at
ingen tanke løb over og derved skabte miljøforurening. Det pålagde samtidig sommerhusejerne
en ekstra, for os, unødvendig omkostning Nu få
år senere ønskes der at koble sommerhusene på
offentlig kloak, til trods for ovenstående tiltag
som derved igen vil pålægge os en udgift, ikke
bare en udgift på 40.000 til 50.000 kr. pr husstand, men også efterfølgende skal der selvfølgelig betales spildevandsafgift pr brugt m3. Vi kan
sagtens forstå, at sommerhuse og helårshuse,
som ligger i umiddelbar nærhed af Limfjorden,

2

Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune i 2012
indførte en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Dette skete for at sikre en miljømæssig korrekt tømning af tankene og korrekt bortskaffelse af slammet samt at føre løbende kontrol med
tankenes tilstande. Dette ændrer dog ikke på, at
mange spildevandsanlæg i de gamle sommerhusområder, er gamle og utidssvarende.
Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før Miljøbeskyttelsesloven trådte i
kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige rensekrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et
større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er
dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op
for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse,
hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen.
Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for
en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i
områderne indenfor en kortere årrække.

BEK nr. 108 af 29. januar 2015 om bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslut-

ningsbidragets forfaldstidspunkt, Link
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skal kloakeres, som man f.eks. har gjort på
strandvejen, men at sommerhuse der ligger langt
fra fjorden, samt ikke er helårsbeboelser og ikke
udlejes skal på offentlig kloak, giver for os absolut ingen mening. Vi har jfr skiltet ved badeområdet på færgehavnen et rent og forureningsfri badevand (se vedhæftede dokumentation), og det
vil vi gerne fortsat have, men det fortæller bare,
at der ikke er nogen umiddelbar risiko for forurening, og dermed heller ingen argument for at
kloakere området. Derfor ønsker vi at se veldokumenteret begrundelse fra Vesthimmerlands
kommune for påstået forurening af Limfjorden
fra Hvalpsund sommerhusområde.

3.2

3.3

3.4

Det kan desuden undre at sommerhusområdet
ved Louns ikke er inkluderet af spildevandsplanen. Hvad er begrundelsen for at friholde Louns
sommerhusområde af nuværende spildevandsplan? Hvis dette tiltag er i miljøets hellige navn,
hvorfor inkluderer man så ikke alle sommerhusområder? Derudover kunne man jo også øge frekvensen af tømninger til hvert år som en løsningsmodel.
Vi kan også undre os over, at der andre steder i
Vesthimmerlands kommune går eks køer og får i
direkte kontakt med fjorden, deres efterladenskaber går så vidt vi ved ikke igennem en septiktank før det rammer fjorden, afstanden er i hvert
fald markant kortere end fra et sommerhus.
Da det fremgår af www.vestimmerlandsvand.dk
at der allerede er kloakeret i dele af sommerhusområdet kunne man foranlediges til at tro, at
denne spildevandsplan er en nem måde af skaffe
penge i kassen hos Vesthimmerlands vand, både
på kort og langt sigt.

I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige
være at foretrække.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af
spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.
Der er i Hvalpsund to badevandsstationer; havnen og
Hessel. Stationen ved havnen har ingen kvalitetsproblemer, men stationen ved Hessel har dårlig kvalitet.
Kloakering af området vil sandsynligvis være med til
at højne kvaliteten. Forvaltningen har imidlertid ikke i
arbejdet med spildevandsplanen undersøgt og kilden
er humane eller animalsk, hvorfor kloakering ikke med
sikkerhed kan løse problemet.
Vi har i denne planperiode fokuseret på de sommerhusområder, der er delvist kloakerede. I planen er der
også lagt op til, at der i planperioden skal laves en
strategi for de resterende sommerhusområder, herunder bl.a. udvikling, drift og spildevandshåndtering.
En øget tømning af bundfældningstankene vil ikke løse ovenstående problemstillinger.
Dyr må som udgangspunkt ikke have direkte udgang
til fjord eller vandløb. Dyr og dyrehold er reguleret i
anden lovgivning.

Prisen for kloakering i sommerhusområderne forventes at blive dyrere end tilslutningsbidraget.

Ejeren af Ternevej 16, Hvalpsund
4

Vedr. spildevandsplanen for sommerhusområdet
står vi uforstående over for, at informationerne/oplysningerne til grundejerne foregår gennem
grundejerforeningen. Dette betyder, at ikke alle
får oplysningerne, idet ikke alle er medlem af
grundejerforeningen, samt ind imellem er der

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de
berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,
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nogle mails, som ikke når frem til enkelte grundejere. Vi mener derfor, det er Vesthimmerlands
Kommune, som skal være formidler og grundet
det er foregået, mens der er sommerferie, må
indsigelsesfristen forlænges.

da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.

Ejeren af Musvågevej 9, Hvalpsund
5

Undertegnede tillader sig hermed at komme med
et indlæg, til overvejelse, inden den endelige beslutning om vedtagelse af kloakeringsplan for
blandt andre veje: Musvågevej, Hvalpsund
I 2007 etablerede og bekostede jeg et nyt nedsivningsanlæg på Musvågevej 9, Hvalpsund. Dette kostede i omegnen af 70.000 kr.
Denne investering blev foretaget for netop at lave en bedre og mere miljørigtig nedsivning.
I 1995 tilbagebetalte den daværende Farsø kommune netop de allerede indbetalte bidrag til kloakering i netop dette område, da man konkluderede at der ikke ville blive etableret kloak i området.
Efter mundtlig henvendelse fik jeg bekræftet at
dette ikke var ændret i 2007. Derfor iværksatte
jeg etableringen af mit nuværende anlæg.
I min økonomi er en tilbagebetaling af 70.000 kr.
på 11 år, for herefter at skrotte systemet ikke så
sundt. Specielt ikke når der derefter må påregnes, at skulle betale et tilsvarende beløb endnu
en gang. Men denne gang for at komme på et,
måske, kommende kloaksystem.
Det er sådan at jeg har en god forståelse for projektet - men alligevel ønsker jeg at gøre indsigelse.

Forvaltningen kan kun forholde sig til den gældende
spildevansplan. I henhold til spildevandsplanen i 2007
har området ikke været udlagt til kloakering.
Der har igennem tiden været usikkerhed omkring,
hvor og hvornår sommerhusområderne skulle kloakeres. Derfor har der igennem årene været forskellige
udlægninger i spildevandsplanen. I start 1990’erne
blev det i spildevandsplanen besluttet, at sommerhusområderne ikke skulle kloakeres og penge opsparet i en kloakfond blev betalt tilbage.
I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til dette vil det
være god service at kunne informere grundejerne om
en langsigtet planlægning, så de kan vælge en midlertidig løsning, og ikke blive økonomisk belastet 2 gange. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning,
hvor alle grundejere står lige være at foretrække.
For at imødegå denne problemstilling, er det beskrevet i spildevandsplanen, at ejendomme med et godkendt anlæg har mulighed for at udsætte tilslutningen
til anlægget er 10 år. Dette løser dog ikke ejerens problem, da hans anlæg er 11 år.

Ejerne af Musvågevej 13, Hvalpsund
6.1

Vi har via grundejerforeningen ” Hessel” motaget
mail vedr. kloakering i vores omjråde.
Vi har sommerhus på Musvågevej 13, Hvalpsund.
Vi vil gøre indsigelse imod måden det er blevet
formidlet på. VI mener ikke at det er grundejerfoeningens pligt at formidle det.
I så vigtig en sag, må det være Vesthimmerlands
kommunes pligt at skrive til alle de berørte
grundejere.
Vi har erfaret at ikke alle har modtaget brevet via
grundejerforeningen, og hvad med dem som ikke
er medlem af grundejerforeningen?.
Vi har kendskab til flere som ikke har hørt noget
om planen.
Vi får jo tømt septiktank hvert andet år, og kan så
ikke forstå at det er nødvendig at kloakere, og

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de
berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,
da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
Der er generelt mange meget små og gamle anlæg i
de gamle sommerhusområder. De vil skulle skiftes ved
behov eller når husene udbygges, og i den forbindelse
vil investeringen blive på samme niveau.
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6.2

for folkepensionister er det mange penge.
Kan man afdrage udgifterne til kommunen, da
det jo som folkepensionist er svært at låne penge
i banken

Iht. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, kan borgere, der har fået
påbud om kloakering søge om fristforlængelse på 3
år, samt anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. En forudsætning er dog bl.a. at grundejers
hustandsindkomst er under 311.800 kr. før skat (2018tal). Fristerne er fastsat i bekendtgørelsen.

Ejerne af Glentevej 6, Glentevej 7, Overskovvej 16, Rørsangervej 14, Klydevej 2A,
Rågevej 6, Falkevej 1, Falkevej 3, Falkevej
4, Hvalpsund
7.1

7.2

Vedr. spildevandsplan 2018-2022 sommerhusområde HESSEL:
Grundejere for nedenstående adr., gør indsigelse
over betænkningsfristen på 8 uger, den er ikke
opfyldt, idet flere grundejere først har modtaget
information efter den 12. juli 2018 og andre slet
ingen information har modtaget.
Grundejerforeningens formand fik først tilsendt
mail den 11. juni 2018, som først er videresendt
af bestyrelsen på mail til 82 ud af 178 grundejere
den 6. juli 2018.
I øvrigt finder vi ændringere i ny spildevandsplan
for området unødendig, idet seneste måling af
badevandskvaliteten viser godt badevand iflg.
Vesthimmerlands Kommunes badevandsprofil
Hessel af 01.12.2017.
Der har i området ligget sommerhuse i mange
årtier, dette har hidtil ikke været årsag til forringelse af badevandskvaliteten.
Iflg. Vesthimmerlands Kommunes badevandsprofil Hessel af 01.12.2017, er der ingen kendte kilder,
som kan forårsage forureninger ved stranden, og
der har ikke været konstateret forureninger af en
størrelsesorden, som har resulteret i dårlig badevandskvalitet.

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside. Planen har ligget på hjemmesiden fra
den 7. juni - 2. august 2018.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser, den 20. juni 2018, samt
sende mails til de berørte sommerhusområdernes
grundejerforeninger, da mange sommerhusejere ikke
bor i kommunen.
Vi er netop blevet opmærksomme på, at klassifikationen på kommunens hjemmeside ikke er korrekt. Den
korrekte klassifikationen fremgår af
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.h
tml?viewer=distribution, hvor den er klassificeret som
ringe.

Ejeren af Musvågevej 15, Hvalpsund
8

Vi har tilfældigt erfaret at der verserer en evt kloaksag med klageudløb 2aug 2018 Klagefristen kan
ikke accepteres!
Vi har intet hørt fra kommunen, ingen post ingen
E mail vedr. vores matrikel.
Alle grundejere skal have direkte besked om en
sådan sag, adresser kendes fra ejd.skat, I tilfælde
af evt salg af ejendommen er det ansvarspådragende at en sag som denne ikke er oplyst.
At igangsætte sådan en sag uden ordentlig juridisk dækning er uacceptabelt.

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de
berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,
da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.

Ejerne af Musvågevej 7, Hvalpsund
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9.1

Uddrag af høringssvar. Det fulde høringssvar er
vedlagt.
Der gøres indsigelse mod to forhold:



De foranstaltninger, som skal sikre en
forbedret badevandskvalitet ved Hessel
strand.
Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund, Illeris og Ertebølle

Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i
kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige rensekrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et
større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er
dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op
for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse,
hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen.
Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for
en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i
området indenfor en kortere årrække.
I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme, som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige
være at foretrække.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af
spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.
Ydermere er der gennem de sidste 5 år set et problem
med badevandskvaliteten ved badevandsstation Hessel. Vi har været i kontakt med Vesthimmerlands Vand
A/S, der oplyser, at der ikke har været overløb på de
pumpestationer der er i Hvalpsund-området, inden for
de sidste mange år. Vi er derfor mest tilbøjelige til at
mene at, udledningen kommer fra gamle eller ulovlige
spildevandsanlæg.
Kloakeres området vil denne problemstilling sandsynligvis også blive løst, forvaltningen har imidlertid ikke i
arbejdet med spildevandsplanen undersøgt og kilden
er humane eller animalsk, hvorfor kloakering ikke med
sikkerhed kan løse problemet. Længere mod nord ved
Hvalpsund Havn, hvor der er kloakeret er der en anden badevandsstation med klassifikationen udmærket.
Vedrørende de økonomiske konsekvenser henvises til
svaret til punkt 14.5.

Formand for Grundejerforening Illeris
10

I 1991-92 blev der foretaget kloakering af de lave-

Hovedparten af de private spildevandsanlæg i områ-
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re områder i Illeris, da grundvandet her stod så
højt, at der ikke kunne forekomme en normal
nedsivning, og derfor var en kloakering den mest
fornuftige løsning.
Resten af området blev på daværende tidspunkt
ikke kloakeret, da man vurderede at nedsivningen betød en bedre rensning af spildevandet,
end noget rensningsanlæg kan rense vandet.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Illeris mener
stadig det er tilfældet, og tilmed er nyere nedsivningsanlæg endnu bedre i forhold til tidligere anlæg. Der er i årenes løb på mange parceller investeret i nye nedsivningsanlæg med bundfældningstank og siveareal med sivestreng.
Så der er igen belæg for at resten af Illeris området skal kloakeres ud fra miljømæssige hensyn,
og derfor vil vi opfordre til, at Illeris ikke bliver en
del af spildevandsplanen for 2018- 2022.

det er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i
kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige rensekrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et
større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er
dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op
for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse,
hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen.
Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for
en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i
området indenfor en kortere årrække.
I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige
være at foretrække.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af
spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.

Ejeren af Bjarkesvej 15, Ertebølle
11.1

11.2

Ang.Spildevandsplan.I mit Sommerhusområde
Bjarkesvej 15.Grundejerforeningen Ertebølle
Ang.Bekendtgørelse af spildevandsplan vil G.E s
Bestyrelse ikke udsende meddelelser til G.E.s
medlemmer,det skal man orientere sig om på
G.E.s Hjemmeside eller opslagstavle på det grønne område Jeg tror ikke der er ret mange der ved
hvad der skal foregå
Ang.Spildevandsplan
Så har det jo været oppe for år siden, da blev det
jo henlagt vel p.g.a. resoursespild. I G.E. s. er det
vel 40 50 huse det drejer sig om. Der er ingen stor
udlejning i disse huse, de bruges vel 2 3 mdr.pr år
af en familie på 4 personer pr.år. Jeg vil anslå
vandforbrug til 10 km3 pr år.
Nuværende nedsivning er jo placeret således at
der en vis afstand mellem disse. Den store Træ og
Busk bevoksning må vel trække en del energi fra
jorden.
den nuværende tømningsordning kan vel gøres
bedre, hvor man nu tømmer septiktank, kværner
hele lortet til gylle og kommer det hele tilbage

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de
berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,
da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
Der har igennem tiden været usikkerhed omkring,
hvor og hvornår sommerhusområderne skulle kloakeres. Derfor har der igennem årene været forskellige
udlægninger i spildevandsplanen. I start 1990’erne
blev det i spildevandsplanen besluttet, at sommerhusområderne ikke skulle kloakeres og penge opsparet i en kloakfond blev betalt tilbage.
Iht. spildevandsvejeledningen er der et vejledende
krav på 50 m mellem nedsivningsanlæggene. Dette
vejledende krav bliver sjældent overholdt i sommerhusområderne.
Ved tømningsordningen tømmes tanken helt og kun
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igen.
hvis man nu tømte septiktank uden at fylde op
igen, og om 2år tømte sivedræn med evt.slam.

vandfasen føres tilbage til tanken, mens alt slam tilbageholdes i bilen og bortskaffes miljørigtigt.

Jægervejsområderts Grundejerforening,
Ertebølle
12.1

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
I begrundelsen for at ønske disse 51 huse koblet
på et kloaknet angives det, at husene gennem
årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser,
og at husene har fået nye faciliteter i form af
f.eks. opvaskemaskine og spabade. Hertil anføres
endvidere, at der generelt er sket en øget brug af
husene – især fordi der er flere, der bruges til
helårsbeboelse. Det skulle tilsammen give et
større vandforbrug og dermed også en større
spildevandsbelastning.
Konklusionen på dette er, at ”samlet vil dette
sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området
inden for en kortere årrække”.
Det overordnede formål med hele planen er angiveligt at sikre optimal oprensning af spildevand,
at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.

12.2

Vi mener ikke, at der i vores område er sket en
væsentlig forøgelse af antallet af sengepladser
og heller ikke et øget forbrug af husene. Der er
således ikke leveret et dokumenteret belæg for,
at spildevandsbelastningen i området er øget. Ud
fra dette ser vi ingen grund til, at der skal ændres
på spildevandshåndteringen. Vi ser således ingen
grund til, at der skal foretages en egentlig kloakering i området.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det første blev der i forbindelse med udstykningen af området i starten af 1960erne taget et
udstrakt hensyn til miljøet, idet der blev udlagt
nogle områder, der skulle sikre en effektiv nedsivning af spildevand. Der er tale om to områder
nord for sommerhusområdet og ét vest for området.
De to områder nord for sommerhusområdet er i
dag et fællesområde for beboerne, benævnt
Mårvej nr. 8, og en slugt fra dette område ned til
Gl. Møllevej. Området vest for sommerhus- området er i dag benyttet som parkeringsplads for

Vi vælger at planlægge Ertebølle kloakeret i planen,
da der også her er tale om gamle og utidssvarende
spildevandsanlæg, der typisk har sivebrønde, som ikke renser vandet som de nye nedsivningsanlæg.
For at vise rettidig omhu udlægges området i spildevandsplanen nu, således der er mulighed for at udvide
sommerhusene, bo der helårs og anvende nye faciliteter som vaskemaskine og opvaskemaskine og få afledt spildevandet på en miljømæssig korrekt måde.
Hvis området ikke kloakeres, vil grundejere sandsynligvis blive pålagt at etablere et nyt spildevandsanlæg,
hvis der sker en ændring i spildevandsmængden eller
forvaltningen bliver klar over, at anlægget ikke fungerer korrekt.
Det er et klart ønske fra Vesthimmerlands Vand A/S, at
hele området kloakeret i en arbejdsgang, da det ellers
vil være uforholdsmæssigt fordyrende. Selvom nogle
ikke bruger huset så meget nu, kan det blive solgt og
der kan komme ønske om at bygge nyt og større hus.
Desuden ser vi ofte, at ejere ønsker kloakering, hvis
det gamle spildevandsanlæg ikke fungerer og skal
fornyes.

Efter vores opfattelse har de grønne områderne ingen
betydning for nedsivningen af spildevandet. De fremstår udelukkende som grønne kiler i området, der giver området en øget rekreativ værdi.
Iht. spildevandsvejeledningen er der et vejledende
krav på 50 m mellem nedsivningsanlæggene. Dette
vejledende krav bliver sjældent overholdt i sommerhusområderne.
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badegæster.

12.3

12.4

Bebyggelsesprocenten i området er således meget lav. Det indikerer også, at der næppe er behov for en egentlig kloakering.
Der er os bekendt ikke vandindvindings interesser i hverken disse områder eller i det områder,
der benytter septiktank.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det andet vil det være forbundet med meget
store omkostninger at etablere et kloaknet i området på grund af det stærkt kuperede terræn.
Der vil være områder, hvor det vil være nødvendigt at etablere en pumpestation for at få spildevandet fjernet. Det ønsker vi ikke, idet erfaringerne med pumpestationen ved Gl. Møllevej ikke
er gode. Der er ofte stærke lugtgener fra dette
anlæg. Vi ønsker absolut ikke en sådan pumpestation anbragt inde midt i sommerhusområdet.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det tredje vil en simpel cost-benefit analyse
formentlig vise, at anlægs- og driftsomkostningerne ved at etablere et kloaknet ikke vil harmonere med den miljømæssige gevinst, der eventuelt vil kunne findes.

12.5

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det fjerde er der intet, der tyder på, at der er
problemer med den nuværende måde at håndtere spildevandet i området på. Badevandskvaliteten ved Ertebølle er karakteriseret som ”udmærket”. Det indikerer, at spildevandshåndteringen i
sin nuværende form fungerer.
Derimod er det tydeligt, at der er andre steder i
Vesthimmerlands Kommune, hvor der er problemer med badevandskvaliteten, f.eks. ved Hessel
og ved Trend. Sidstnævnte sted er der endda lavet badeforbud et par steder. I å-løb og andre
steder er der også en række problemer.
I stedet for at bruge et betragtelig beløb på at
kloakere i Ertebølle, ville en anderledes priorite-

Det er ikke Vesthimmerlands Vand A/S’s erfaring, at
nye pumpestationer giver lugtgener.

For den enkelte grundejer vil prisen for kloakering og
prisen for et nyt spildevandsanlæg ligge i samme leje,
og vores erfaringer viser, at langt de fleste grundejere
hellere vil tilkobles offentlig kloak end etablere nyt
spildevandsanlæg.
Det koster omkring 40.000 – 60.000 kr. (inkl. moms
plus) at etablere et nyt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget til kloak er omkring 36.000 (inkl. moms
plus) anlægsudgifter på egen grund.
Den primære forskel ligger i, at vandafledningsbidraget ændres fra 5,70 kr./m3 til 45,93 kr./m3 (inkl. moms)
ved tilslutning til kloak. Desuden skal der betaltes et
fast årligt bidrag på omkring 720 kr.
Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i
kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige rensekrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et
større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er
dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op
for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse,
hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen.
Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for
en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i
området indenfor en kortere årrække.
I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
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ring sikkert være en væsentlig større gevinst for
miljøet. Det må alt andet lige være det smarteste
at bekæmpe en forurening, hvor den er erkendt
fremfor et sted, hvor det er erkendt, at der ikke
er en forurening.

12.6

12.7

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det femte er der heller intet, der tyder på, at
det er nødvendigt at foretage ”en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”, sådan som det anføres i spildevandsplanen. Nedsivningsanlæggene fungerer og er med den tømning, der skal ske
af septiktankene hvert andet år, blevet levetidsforlænget med en del år.
Inden for de seneste mange år erindrer vi således
kun et enkelt tilfælde, hvor et nedsivningsanlæg
er gået i stykker.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
For det sjette vil en kloakering af området betyde
et voldsomt indgreb i den ret enestående natur,
der er i området. Selv den mest forsigtige entreprenør vil ikke kunne undgå at lave væsentlige ar
i landskabet. Vi har igennem 25 år kæmpet en
hård kamp for at skabe et rart fysisk miljø i området, og det ønsker vi ikke at få spoleret.
Ender det med, at Vesthimmerlands Kommune
ønsker at kloakere i området, vil vi foreslå, at
man skyder kloakrørene frem i området fremfor
at grave.

spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige
være at foretrække.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af
spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.
Det er korrekt at gamle spildevandsanlæg med sivebrønd bortleder spildevandet til undergrunden, men
de renser ikke spildevandet i forhold til nuværende
normer. Ydermere henvises vi til svaret i punkt 12.1.

Der er allerede eksisterende transmissionsledninger
gennem de grønne kiler, så vi vurderer ikke, at de
umiddelbart vil blive berørt.
Når projektet er detailplanlægges vil der blive lavet en
miljøscreening af projektet. Der også vil have fokus på
beskyttelse af naturen.

Bjørnsholmvej 181 og 194, Overlade
13.1

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
Vi gør opmærksom på at vi ikke har modtaget eller hørt om denne plan fra kommunens side, men
udelukkende fra en nabo i Overlade.
Vi har overhovedet ingen information fået - men
nærmest det modsatte, på trods af samtidig dialog med kommunen om tilsvarende emne.

Iht. spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 3 kan offentliggørelse ske udelukkende på kommunens
hjemmeside.
Forvaltningen har ud over dette valgt at annoncere
høringen i de lokale ugeaviser samt sende mails til de
berørte sommerhusområdernes grundejerforeninger,
da mange sommerhusejere ikke bor i kommunen.
Kloakeringsprojektet i Overlade er vedtages i den nuværende spildevandsplan 2010-2020 tillæg nr. 18. Dette tillæg har været i høring fra den 13. juni 2017 til 8.
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august 2017. Tillægget har været annonceret på
kommunens hjemmeside og sendt til Overlade Borgerforening. Tillæg nr. 18 blev vedtaget 21. september
2017. Det vil sige, at uanset om den nye spildevandsplan 2018-2022 bliver vedtaget eller ej har det ikke betydning for kloakeringsprojektet i Overlade.

13.2

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
Flytning af stik på grundejerens bekostning:
Vi har selv d. 20-6-2018 mailet kommunen vedrørende flytning af en gammel kloakledning gennem vores grund til ny position langs Bjørnsholmvej og om hvordan vi forventede at denne
flytning ikke ville koste os noget.
Vi fik at vide at dette var ikke noget kommunen
kunne hjælpe os med at opklare, på trods af at
der på det tidspunkt fandtes en kloakplan, der
allerede tog dette spørgsmål op. Dette anede vi
ikke noget om og blev først senere gjort opmærksomme på dette af omtalte nabo.

13.3

Det viser sig at der i planen direkte står: "Der kan
dog være enkelte ejendomme, hvor forsyningen
ønsker at ændre tilslutningspunktet, så skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen. I dette
tilfælde er det også grundejers ansvar at bekoste
de interne ledninger på grunden"
Vi og andre opfatter denne handlingsmåde som
om kommunen med fortsæt foreholder os oplysninger.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
Vi havde forventet at være med i planlægningen
på vores matrikler - især når man påtænker alle
de besværlige og ikke-sande udsagn vi har været
ude for, vedrørende vores byggeri henover omtalte kloakledning fra Vesthimmerlands Vands
side. Både projektansvarlig Morten Sandersen fra
Vesthimmerlands Vand og projektansvarlig Mads
Madsen fra HME har lovet at involvere og infor-

Den 14. november 2017 afholdte Vesthimmerlands
Vand A/S et borgermøde, hvor de informerede omkring projektet. Indenfor 1 måneder sender Vesthimmerlands Kommune et varsel om påbud til de grundejere i Overlade, som er omfattet af den første kloaketape. Påbuddet vil beskrive, at der er tilslutningspligt
til de nye skelbrønde som Vesthimmerlands Vand A/S
indsætter på grundene også selv om tilslutningspunktet flyttes.
Det er Vesthimmerlands Vand A/S, der står for projekteringen og beslutter, hvor skelbrønden skal indsættes, og dermed også, hvilken vej vandet skal løbe.
Formuleringen der henvises til i spildevandsplanen
2018-2022 ”Der kan dog være enkelte ejendomme,
hvor forsyningen ønsker at ændre tilslutningspunktet,
så skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen.
I dette tilfælde er det også grundejers ansvar at bekoste de interne ledninger på grunden.” Er en beskrivelse af, hvordan Vesthimmerlands Vands A/S serviceniveau og procedure er i forbindelse med omkloakering/kloakfornyelse.

I forhold til det konkrete projekt i Overlade, har vi
henvist borgeren til at tage kontakt til Vesthimmerlands Vand A/S.
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mere os om sagens udvikling. Dette er ikke sket.
Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.

Dette punkt er videresendt til kommunens vejafdeling.

Vi har tidligere telefonisk og i mails klaget over
HME's mangel på afmærkninger, skiltning, parkering og gennemkørsler af vores matrikler ifm.
kloakarbejdet i Overlade.
Det foregår ikke på tilfredsstillende måde, og
mange personer i Overlade er utilfredse.
Kommunens orientering angående hvilke veje
der spærres af og hvornår, er ligeledes mangelfuld, og ikke at finde på Overlade.dk trods påstand om det modsatte. Mange borgere finder
informationen helt utilstrækkelig - herunder os.

Vesthimmerlands Vand A/S
14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

Resume af høringssvar, det fulde høringssvar er
vedlagt.
Indledningsvist vil vi gøre opmærksomme på det
uhensigtsmæssige i brugen af formuleringen
”udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands
Vand A/S”. Vesthimmerlands Vand har deltaget i
arbejdsmøder og givet input til planen, men med
formuleringen ”i samarbejde med” opfattes
planforslaget som et dokument, hvor begge parter er enige i indholdet. Dette gør sig ikke nødvendigvis gældende, hvilket også fremgår af dette høringssvar.
s. 12
Foruden afledningsbidraget (pr. m3) opkræves
også et fast bidrag pr. spildevandstik.
s. 12
Under Forsyningsselskabet vil en orientering om
selskabsstukturen for Vesthimmerlands Forsyning give en bedre forståelse for borgere og virksomheder, som fremover er i kontakt med Vesthimmerlands Forsyning.
s. 27
Det er ikke kun når der spores fejlkoblinger i separatsystemer, at Vesthimmerlands kommune
skal påbegynde en sagsbehandling. Det samme
må gøre sig gældende ved konstaterede fejltilslutninger til spildevandssystemer i form af tagog overfladevand eller dræn samt ved opsporing
af dræn til fællessystemer.
s. 28
Målsætningen om færdigkloakering af de delvist
kloakerede sommerhusområder er ambitiøs, idet
der er store omkostninger forbundet med denne
type kloakering. Med forslaget vil Vesthimmerlands Vand skulle kloakere områderne, og de be-

Iht. § 6 i spildevandsbekendtgørelsen skal kommunens forslag til spildevandsplan forhandles med spildevandsforsyningsselskaber i kommunen. Vi har haft
adskillige styregruppemøder, arbejdsmøder m.m.
med Vesthimmerlands Vand A/S gennem de sidste 1,5
år. Vesthimmerlands Vand A/S har haft afsnit og på
det seneste den fulde plan til kommentering gennem
perioden, hvor vi efterfølgende har holdt møder omkring forsyningens bemærkninger.
Det er korrekt, at vi ikke har været enige om alt, men
vi har tilrettet flere områder efter ønsker fra Vesthimmerlands Vand A/S.
Forvaltningen tilføjer dette til ordforklaringen.
Forvaltningen tilføjer dette til ordforklaringen.

Forvaltningen tilretter dette i planen.

Hovedparten af de private spildevandsanlæg i området er etableret før miljøbeskyttelsesloven trådte i
kraft i 1974, og de lever ikke op til de nutidige rensekrav. Samtidig er sommerhusene generelt blevet udvidet med ekstra sengepladser og nye faciliteter såsom opvaskemaskine, spabade m.m. Det medfører et
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rørte grundejere skal foruden omkloakering på
egen grund betale et tilslutningsbidrag til Vesthimmerlands Vand og fremover betale vandafledningsbidrag og fast bidrag fremfor den væsentligt lavere statsafgift. Vi finder det vigtigt, at
der forud for valget af en kloakering af områderne, foreligger dokumentation for, at de eksisterende løsninger ikke fungerer miljømæssigt korrekt. Med en sådan dokumentation bør det overvejes om der fremfor en dyr spildevandskloakering bør udstedes påbud om forbedret rensning.
Udarbejdelsen af en strategi for de øvrige sommerhusområder i kommunen bør jf. ovenstående
ske ud fra miljømæssige og økonomiske (såvel
for selskab som grundejer) vurderinger.

større vandforbrug og dermed større spildevandsbelastning, hvilket de ældre spildevandsanlæg ikke er
dimensioneret til. Den nye planlov åbner desuden op
for en øget brug af sommerhusene til helårsbeboelse,
hvilket yderligere vil øge spildevandsbelastningen.
Samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for
en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i
området indenfor en kortere årrække.
I sagsbehandlingen oplever vi ofte forvirring omkring
muligheden for tilslutning til kloak ved behov for nyt
spildevandsanlæg. Som det er nu, er det kun de ejendomme som ligger op til eksisterende kloak, der kan
tilsluttes, hvis det ikke er en økonomisk belastning for
Vesthimmerlands Vand A/S. I forhold til det vil en helhedsorienteret løsning, hvor alle grundejere står lige
være at foretrække.
Vi oplever ofte, at grundejere efterspørger muligheden for kloakering fremfor nyt spildevandsanlæg, der
koster 40.000 – 60.000 kr.
For at vise rettidig omhu udlægges området i spildevandsplanen nu, således der er mulighed for at udvide
sommerhusene, bo der helårs og anvende nye faciliteter som vaskemaskine og opvaskemaskine og få afledt spildevandet på en miljømæssig korrekt måde.
Hvis området ikke kloakeres, vil grundejere sandsynligvis blive pålagt at etablere et nyt spildevandsanlæg,
hvis der sker en ændring i spildevandsmængden.
Formålet med at spildevandskloakere resten af sommerhusområdet er dels at sikre en optimal rensning af
spildevandet, at fremtidssikre sommerhusene og lave
en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten af sommerhusområdet.
Vi har gennem arbejdet med spildevandsplanen gentagende gange bedt forsyningen om overslag på
prisen for spildevandskloakering i sommerhusområderne. De har kun oplyst, at det vil blive dyrt
uden at specificere det nærmere. Vi har i processen
talt med et andet forsyningsselskab, der har kloakeret
1.100 sommerhuse og oplyser, at det kan gøres for
40.000 kr./ejendom, hvoraf tilslutningsbidraget
dækker de 29.000 kr. (excl. moms). Hermed er
omkostningerne for forsyningen ”kun” 11.000
kr/ejendom.

14.6

s. 64

I forhold til strategien for de øvrige sommerhusområder ønskede vi med formuleringen, at der i planperioden blev startet op på en politisk diskussion, omkring
udvikling, drift og spildevandshåndtering i sommerhusområderne, så det er klart til næste revision af
spildevandsplanen.
Forvaltningen tilretter dette i planen.
Side 13 af 16

14.7

Risikoområder fremgår ikke af det kort, som der
henvises til.
s. 66
Vesthimmerlands Vand har i dialogforløbet forud
for fremlæggelse af forslaget givet input til forventede tidspunkter for ændringer i planperioden. Ved offentliggørelse af planforslaget blev
Vesthimmerlands Vand orienteret om at disse
ændringsforslag ikke er indarbejdet.
Vi har derfor nedenstående forslag til ændringer
til tidsplanen:
Ravnstrup – 2019-2020
Ranum – 2020-2028
Hvalpsund, Illeris, Ertebølle – såfremt en kloakering af områderne fastholdes bør tidsplanen ændres, så det er i planperioden fra 2018 (2019) til
2022, idet Vesthimmerlands Vands økonomi
grundet stor forventede anlægsprojekter (bl.a.
nedlæg-gelse af Aars renseanlæg) i første del af
planperioden ikke uden store takststignin-ger eller omprioriteringer af projekter kan finansiere
kloakeringerne i sommerhus-områderne.
Himmerlandsgade 20, Aars – er separatkloakeret
i 2017

Ved styregruppemøde den 18. april 2018 diskuterede
vi endnu engang tidsplanen med Vesthimmerlands
Vand A/S, og vi pointerede, at det er vigtigt for en god
service for borgerne og sagsbehandlingen, at tidsplanen fastholdes så vidt muligt. Vesthimmerlands Vand
A/S ønskede at kigge tidsplanen igennem endnu en
gang, og vende tilbage i samme uge, så deres input til
tidsplanen kunne komme med i den interne høring.
Vi fik dog ikke en tilbagemelding fra Vesthimmerlands
Vand A/S, inden den interne høring (26. april – 11. maj
2018). I forbindelse med den interne høring sendte vi
også planen i høring hos Vesthimmerlands Vand A/S,
hvor vi pointerede, at de skulle tage et ekstra kig på
afsnittet ”Plan 2018-2022”, og tidspunkterne i tidsplanen. Forsyningens bemærkning til tidsplanen var: ”Alle sommerhusområderne afhænger meget at økonomi om det bliver muligt, alternativ kunne det etableres som private spildevandslaug”, samt at ”Himmerlandsgade 20 var separatkloakeret i 2017”.
Forvaltningen havde derfor en opfattelse af, at forsyningen også havde nikket til tidsplanen.
Den 18. maj 2018 var vi i telefonisk dialog med Vesthimmerlands Vand A/S, fordi vi vil være sikre på enighed om tidsplanen. Her oplyste forsyningen, at de
havde brug for en løsere tidsplan i forhold til den i høringsudkastet. For at skabe råderum for forsyningen,
ændres tidsplanen for sommerhusområderne til en 2årig periode.
Derefter havde vi en forventning om, at der var enighed om tidsplanen, men sendte den for god ordens
skyld til godkendelse ved forsyningen.
Samme dag vendte forsyningen tilbage med, at de ikke kunne sige med sikkerhed, om de har luft i økonomien til at prioritere, at der skal kloakeres i sommerhusområderne i den kommende spildevandsplans perioden.
Dette var så markante ændringer, at vi ikke mente vi
kunne tage det med, da der var dagsordenpunkts-frist
den følgende dag.
Forvaltningen mener fortsat det er vigtigt, for grundejerne og vores sagsbehandling, at vi har en mere
præcis tidsplan, så vi kan give nøjagtig information.
I forhold til Himmerlandsgade 20, er det nr. 20A-20Z,
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14.9

14.10

14.11

14.12
14.13

14.14

s. 67
Detaljeret tidsplan og yderlig information kan ikke ses på Vesthimmerlands Vands hjemmeside.
På sigt vil information fremgå af Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside.
s. 82
For sommerhusområdet ved Ertebølle angives at
der i planperioden foretages en spildevandskloakering af et tætbebygget sommerhusområde.
Begrundelsen er ældre anlæg, som ikke er nutidige, udvidelse af husene og øget brug af husene.
Der er ikke angivet hvorvidt de ældre - men dog
lovlige anlæg - belaster miljøet. Med henvisning
til kommentarerne til side 28 finder vi det ikke
økonomisk forsvarligt at kloakere et område,
hvor der ikke foreligger dokumentation for forurening. Som alternativ kan der ved ombygninger
og konkrete udfordringer på eksisterende anlæg
kræves forbedret rensning i form af nyt privat
anlæg.
s. 87/88
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
s. 109
Bemærkninger til side 82 kan gentages her. Konkret for dette område har Vest-himmerlands
Vand foretaget undersøgelser af, hvorvidt der
kan registreres uhensigtsmæssige udløb fra spildevandssystemet i området, hvilket det ikke er
noget der tyder på. Vesthimmerlands Kommune
bør forud for vedtagelse af plan om spildevandskloakering iværksætte undersøgelse af, hvorvidt
ejendomme beliggende i området har direkte udløb til vandløb med udløb ved Hessel.
s. 111
Samme bemærkninger som til side 82.
s. 112/113
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
s. 119
Der lægges op til en spildevandskloakering i Morum (ca. 13-14 ejendomme) med afskæring til
Vognsild og videre til Aars. Det er vores vurdering, at der blive tale om en dyr løsning for få
ejendomme, hvorfor en lokal løsning med påbud
om forbedret rensning evt. som en fælles løsning

der udtages med denne spildevandsplan. Dette ændres i planens tekst.
Den nuværende formulering fjernes i planen. Da, det
er en dynamisk plan, har vi muligheder for at tilføje
det, når det er klart på forsyningens hjemmeside.

Se svar til punkt 14.5.

Forvaltningen tilretter dette i planen.

Se svaret under punkt 9.1 og 14.5.

Se svar til punkt 14.5.
Forvaltningen tilretter dette i planen.

Vesthimmerlands Vand A/S har på et møde oplyst, at
det skulle pumpes til Vognsild. Derudover har de på
intet tidspunkt haft bemærkninger til planen vedr.
Morum. Forvaltningen er derfor forundret over denne
indsigelse.
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14.15

14.16
14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

bør overvejes. Ved valg af spildevandskloakering
af Morum vil det først ved projekteringen afklares om afskæring til f.eks. Gislum vil være den
rette løsning fremfor den forskrevne til Vognsild.
s. 136
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af 2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske fremgå under plan.
s. 182
Udledningstilladelsen er givet og uden at blive
påklaget.
s. 187
Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune en
gang årlig godkender taksterne for det kommende år, men der er tale om en legalitetsgodkendelse. Det vil sige, at Vesthimmerlands Kommune
skal efterse, at de takster som bestyrelsen for
Vesthimmerlands Vand godkender, er i overensstemmelse med de økonomiske rammer, som
Forsyningssekretariatet har givet selskabet.
s. 188
Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i spildevandskloakerede områder må ikke tilsluttes.
Anvendelse af ”som udgangspunkt” bør slettes.
s. 203
Vesthimmerlands Vand kan kun anbefale udarbejdelsen af et regulativ for vaskepladser, som
bl.a. sikrer en overdækning af større vaskepladser, som leder vand til selskabet spildevandssystemer.
s. 211
Opkrævning af tilslutningsbidrag sker jf. Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægt, når stik er
ført frem til grunden. Ved byggemodninger vil
tilslutningsbidrag blive opkrævet, når den samlede byggemodning afsluttes.
Det er ikke lykkedes at få oplandsnumre eller udledningsnumre frem på kort, hvilket findes meget
uheldigt. Det bør være nemt at fremfinde disse,
så de kan sammenstilles med oplands- og udløbsskemaer.

Forvaltningen tilretter dette i planen.

Klagefristen over den endelige tilladelse til udledning
ved nødoverløb er udløbet den 5. juli 2018. Forvaltningen tilretter dette i planen.
Forvaltningen tilretter dette i planen.

Forvaltningen tilretter dette i planen.

Forvaltningen fortsætter arbejdet med regulativet.

Forvaltningen tilretter dette i planen.

Forvaltningen undersøger, om det er teknisk muligt.
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Hvalpsund 30. juli 2018

Indsigelse mod forslag til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune

Vi har gennemlæst forslaget til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune og vil i den sammenhæng
gøre indsigelse mod to forhold



De foranstaltninger, som skal sikre en forbedret badevandskvalitet ved Hessel strand
Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund, Illeris og Ertebølle

I det følgende vil vi uddybe vores indsigelse til de to punkter
De foranstaltninger, som skal sikre en forbedret badevandskvalitet ved Hessel Strand
Vi er fuldstændig enig med ”Forslag til spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune” i, at det er
nødvendigt at iværksætte tiltag, som skal sikre en god badevandskvalitet ved Hessel Strand
Når vi gennemgår badevandsanalyserne i perioden 1989-2018, som er tilgængelige på Miljøportalen viser
det et billede af, at badevandet i mange perioder har et lavt indhold af e-colibakterier og enterokokker. Der
optræder dog enkelte målinger med meget høje indhold af bakterier. Det er disse enkelte målinger, som
gør, at badevandet bliver karakteriseret som ringe ved Hessel strand.
De høje indhold af bakterier følger efter større regnskyl, hvorimod de ikke forekommer i tørre perioder
eller perioder med lav nedbør – de er altså regnbetingede. Regnbetingede udledninger kan ske som
udledninger til drænsystemer i det åbne land (udenfor kloakerede områder). Dvs at der er ejendomme,
som har deres septiktanke koblet direkte på dræn/vandløb i stedet for at nedsive spildevandet i et
nedsivningsanlæg. Der kan også ske overløb fra kloaksystemet. En del af sommerhusområdet er i dag
spildevandskloakeret. Hvis der er grundejere, som i strid med reglerne har koblet tag- eller overfladevand
på spildevandssystemet, vil det betyde, at der er risiko for overløb fra pumpestationen i forbindelse med
større regnskyl.
I Forslaget til spildevandsplanen skal de sommerhuse, som i dag har nedsivningsanlæg, kloakeres, og
herefter forventes det, at badevandskvalitet kan leve op til kravene. Hvis spildevand fra sommerhusområderne/ ejendommene i det åbne land nedsives i nedsivningsanlæg er der ikke mulighed for, at
bakterierne kan vandre gennem jorden og ud i fjorden. Hvis det var nedsivningsanlæggene, der var årsag til
dårlig badevandskvalitet, ville der konstant være for mange bakterier i badevandet. Og dette er ikke
tilfældet. Der er med andre ord ikke en faglig og saglig begrundelse for at kloakering af de resterende
sommerhuse vil afhjælpe problemerne med dårlig badevandskvalitet.
Efter vores vurdering vil en grundig opsporing af fejlkoblede ejendomme i de spildevandskloakerede
oplande med efterfølgende påbud til grundejerne om at frakoble deres tag-/overfladevand, samt en
gennemgang af, om der i det åbne land er ejendomme, som leder direkte til dræn/vandløb, med

efterfølgende påbud om at bringe deres anlæg i miljømæssig forsvarlig tilstand, være nødvendig for at
sikre, at der sker en forbedring i badevandskvaliteten.
Med andre ord forventer vi, at den investering, vi skal foretage i at kloakere vores sommerhus, vil være
spildt. Der vil stadig være regnbetingede udledninger, når sommerhusene som det eneste tiltag er
kloakerede.
Beslutning om at kloakere sommerhusområder i Hvalpsund; Illeris og Ertebølle
Det foreslås i planen at kloakere de dele af sommerhusområderne, som ikke allerede er kloakerede. Som
nævnt ovenfor er begrundelsen for at kloakere sommerhusene i Hvalpsund, at der er badevandsproblemer,
mens der ikke er miljømæssige problemer i områderne Illeris eller Ertebølle som en del af
beslutningsgrundlaget. Som en generel begrundelse er angivet, at kloakeringen skal ”… sikre en optimal
rensning af spildevandet, fremtidssikre sommerhusene, og dels at lave en helhedsorienteret løsning i
sammenhæng med resten af sommerhusområdet.”
Til dette vil vi bemærke, at et nedsivningsanlæg er en optimal rensning af spildevandet. Det er selvfølgelig
en forudsætning, at der ved en øget belastning af nedsivningsanlægget sikres, at kapaciteten af anlægget
øges. Hvis der ikke sker en miljømæssig forsvarlig nedsivning kan kommunen påbyde grundejeren at bringe
sit anlæg i en miljømæssig forsvarlig stand.
En kloakering af et sommerhus vil skønsmæssigt koste minimum 50-60.000kr, når der skal betales
tilslutningsbidrag samt afholdes udgifter til anlægsarbejde på egen grund, men det kan alt efter forholdene
på den enkelte grund blive dyrere. Det er en udgift, som pålægges alle grundejere i de berørte områder –
også de grundejere, som har velfungerende nedsivningsanlæg, og i øvrigt ikke har foretaget eller har planer
om udbygninger mv af deres sommerhus. Et nyt system med en tidssvarende trekammertank og
nedsivningsanlæg vil kunne etableres for 40-60.000 kr. Så ved nybygning eller udbygning af sommerhuse,
vil et helt nyt nedsivningssystem kunne etableres for et beløb svarende til tilslutning til kloaksystem.
Så med andre ord, skal det flertal af sommerhusejere, som ønsker at benytte deres sommerhuse, som de
hele tiden har gjort betale 50- 60.000 kr for at fremtidssikre deres huse og lave en helhedsorienteret
løsning, selvom der ikke er nogen miljømæssig begrundelse for at foretage denne investering.
Beslutningen om at kloakere sommerhusområderne pålægger Vesthimmerlands Forsyning et større
anlægsarbejde. Der er mange andre anlægsarbejder anført i planen med en detaljeret tidsplan. Men der er
ikke i planen redegjort for, hvordan de mange anlægsarbejder, som planen indeholder, påvirker
forsyningens økonomi. Med den nye lovgivning for forsyningerne er der en stram regulering af økonomien,
så en vedtagelse af et så detaljeret anlægsprogram uden en vurdering fra Vesthimmerlands Forsyning om,
hvad det vil betyde for økonomien er ikke hensigtsmæssig. Det er ikke sikkert, at alle anlægsarbejderne kan
finansieres, hvis der skal være penge til driften af det eksisterende anlæg. Og det kan derfor være
nødvendigt at prioritere mellem de mange projekter. Og her må kloakering af sommerhusområderne
absolut være lavt prioriterede, da der ikke er nogen miljømæssig begrundelse for kloakeringen.
Vi håber, at vi med disse indsigelser har givet stof til eftertanke, så kloakeringen af sommerhusområderne
tages ud af Spildevandsplanen, samt at der iværksættes initiativer til at fjerne de regnbetingede
udledninger til Hessel Strand, så badevandskvaliteten kan forbedres.

Vi deltager gerne i en videre dialog med forvaltningen eller Teknik og Miljøudvalget. På grund af ferie
blandt kommunes medarbejdere har det ikke været muligt for os inden for høringsfristen at få svar på de
spørgsmål, vi har haft til det arbejde, der har ligget forud for beslutningen om de to ovennævnte forhold.

Med venlig hilsen
Søren Lave og Anne Laustsen
Ejere af Musvågevej 7

Høringssvar til ”Forslag til ny spildevandsplan 2018 – 2022”
Dette høringssvar er indsendt af Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle, i anledning af,
at et område i Ertebølle er udpeget til at skulle kloakeres i 2021 og 2022.
Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle består af i alt 63 huse, hvoraf 12 aktuelt er koblet
på kloaknet, mens de resterende 51 har septiktank.
Området er defineret ved følgende veje: Jægervej, Bjørnevej, Egernvej, Harevej, Hjortevej, Oksevej, Rævevej, Mårvej, Bævervej, Elsdyrvej, Rådyrvej og tre huse på Gl. Møllevej.
Normalt omtales området som den gamle udstykning i Ertebølle. Området ligger nord for Eldrupsigevej. For øjeblikket er 1 hus på Gl. Møllevej, 1 hus på Bjørnevej, 3 huse på Rådyrvej, 1 hus på Oksevej og 6 huse på Rævevej på kloak, mens alle øvrige huse har septiktank.
Hvorfor ønsker Vesthimmerlands kommune at kloakere hele området?
I begrundelsen for at ønske disse 51 huse koblet på et kloaknet angives det, at husene gennem
årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser, og at husene har fået nye faciliteter i form af
f.eks. opvaskemaskine og spabade. Hertil anføres endvidere, at der generelt er sket en øget brug
af husene – især fordi der er flere, der bruges til helårsbeboelse. Det skulle tilsammen give et større vandforbrug og dermed også en større spildevandsbelastning.
Konklusionen på dette er, at ”samlet vil dette sandsynligvis medføre et behov for en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”.
Det overordnede formål med hele planen er angiveligt at sikre optimal oprensning af spildevand,
at fremtidssikre sommerhusene og lave en helhedsorienteret løsning i sammenhæng med resten
af sommerhusområdet.
Kommentarer til ovenstående begrundelser.
I det følgende vil vi ud fra den ret indgående viden, vi har til området, forsøge at give vores kommentarer til ovenstående.
1. Husene gennem årene er blevet udvidet med ekstra sengepladser
Inden for se seneste ca. 20 år er der bygget til på i alt 5 huse. Det har typisk medført, at der er
kommet to sengepladser mere i disse huse. Et af disse huse benyttes til helårsbeboelse. I de 51
huse, der er på septiktank, er der typisk 6 sengepladser, i alt ca. 300 sengepladser. 10 ekstra sengepladser i området svarer således til en forøgelse af sengekapaciteten på ca. 3%.
Der er således ikke sket en væsentlig forøgelse af sengekapaciteten i de 51 huse, der nu er på septiktank. Ekstra sengepladser kan således ikke bruges som argumentation for, at der skal foregå en
kloakering inden for ”en kortere årrække”.
2. Husene har fået nye faciliteter

Der er os bekendt ikke spabade i et eneste af de 51 huse. Der sker således heller ikke på den vis en
forøgelse af vandforbruget.
Med hensyn til opvaskemaskiner er der i 4 af de 5 huse, hvor der inden for de seneste 20 år er
bygget til, anbragt opvaskemaskine. Dertil er 4 huse blevet revet ned og et tilsvarende hus opført.
Her er der opvaskemaskine i alle huse. Der er således med sikkerhed 8 huse, der inden for de seneste 20 år har fået opsat en opvaskemaskine. Hvor mange der er i de resterende 43 huse, har vi
ikke et konkret overblik over. Et forsigtigt gæt er, at der er en opvaskemaskine i ca. 15 af disse huse.
Det betyder, at henved halvdelen af husene uden kloaktilkobling har en opvaskemaskine.
Imidlertid udgør en opvaskemaskine ikke nødvendigvis en større miljøbelastning end den klassiske
opvaskemetode. Vandforbruget øges ikke mærkbart, og brugen af rengøringsmidler er formentlig
mere stabilt end ved den klassiske opvaskemetode.
Det er således brugen af disse nye faciliteter, der kan være en afgørende faktor snarere end antallet af disse faciliteter, der påvirker miljøet. Derfor skal vi se på brugen af husene.
3. Øget brug af husene
Der er i området med de 51 huse kun 2 huse, der benyttes som helårsbeboelse. I det ene hus bor
der to personer og i det andet kun én. Der er således ikke i området nogen væsentlig brug af huse
som helårsbeboelse.
I de øvrige 49 huse er der en betydelig forskel i antallet af overnatninger. Stort set alle disse huse
er egentlige familiehuse. Egentlige udlejningshuse eksisterer ikke mere.
Langt de fleste familiehuse benyttes kun ca. 3 uger i sommerperioden, nogle dage i påsken og efterårsferien samt til et mindre antal week-end ophold i sommerhalvåret. Langt de fleste benyttes
kun 1 til 2 måneder om året. En del benyttes mindre, og enkelte huse står stort set tomme bortset
fra nogle enkelte overnatninger.
Sådan har opholdsmønsteret set ud i mange år.
Der er således ikke på nogen måde tale om, at brugen af husene er steget væsentligt. Der er således heller ikke umiddelbart belæg for, at vandforbruget og spildevandsbelastningen er øget.
Vesthimmerlands Kommune kan uden tvivl let få oplyst forbruget i disse 51 huse hos Vesthimmerlands Vand. Det skal vi hermed opfordre til.
Et umiddelbart gæt er imidlertid, at det samlede forbrug ligger under 1000 kubikmeter. Hvis man
siger, at de 2 huse med helårsbeboelse tilsammen har et forbrug på ca. 200 kubikmeter (det ene
hus leverer dog vand til vanding af kreaturer og kan derfor have et ret stort tal i den forbindelse),
og at øvrige huse i gennemsnit bruger omkring 15 kubikmeter, så når man op på et tal på under
1000 kubikmeter.

Vandforbruget giver således næppe belæg for, at miljøbelastningen er særlig stor fra disse 51 huse.
I de seneste år er der foretaget tømning af septiktankene hvert andet år. Dette har uden tvivl
medvirket til, at mængden af nedsivning af spildevand er formindsket i området.
Delkonklusion
Vi mener ikke, at der i vores område er sket en væsentlig forøgelse af antallet af sengepladser og
heller ikke et øget forbrug af husene. Der er således ikke leveret et dokumenteret belæg for, at
spildevandsbelastningen i området er øget. Ud fra dette ser vi ingen grund til, at der skal ændres
på spildevandshåndteringen. Vi ser således ingen grund til, at der skal foretages en egentlig kloakering i området.
Øvrige forhold
Der er endvidere en række argumenter for at udskyde en kloakering i området med de 51 huse.
For det første blev der i forbindelse med udstykningen af området i starten af 1960erne taget et
udstrakt hensyn til miljøet, idet der blev udlagt nogle områder, der skulle sikre en effektiv nedsivning af spildevand. Der er tale om to områder nord for sommerhusområdet og ét vest for området.
De to områder nord for sommerhusområdet er i dag et fællesområde for beboerne, benævnt
Mårvej nr. 8, og en slugt fra dette område ned til Gl. Møllevej. Området vest for sommerhus- området er i dag benyttet som parkeringsplads for badegæster.
Bebyggelsesprocenten i området er således meget lav. Det indikerer også, at der næppe er behov
for en egentlig kloakering.
Der er os bekendt ikke vandindvindings interesser i hverken disse områder eller i det områder, der
benytter septiktank.
For det andet vil det være forbundet med meget store omkostninger at etablere et kloaknet i området på grund af det stærkt kuperede terræn. Der vil være områder, hvor det vil være nødvendigt
at etablere en pumpestation for at få spildevandet fjernet. Det ønsker vi ikke, idet erfaringerne
med pumpestationen ved Gl. Møllevej ikke er gode. Der er ofte stærke lugtgener fra dette anlæg.
Vi ønsker absolut ikke en sådan pumpestation anbragt inde midt i sommerhusområdet.
For det tredje vil en simpel cost-benefit analyse formentlig vise, at anlægs- og driftsomkostningerne ved at etablere et kloaknet ikke vil harmonere med den miljømæssige gevinst, der eventuelt vil
kunne findes.
For det fjerde er der intet, der tyder på, at der er problemer med den nuværende måde at håndtere spildevandet i området på. Badevandskvaliteten ved Ertebølle er karakteriseret som ”udmærket”. Det indikerer, at spildevandshåndteringen i sin nuværende form fungerer.

Derimod er det tydeligt, at der er andre steder i Vesthimmerlands Kommune, hvor der er problemer med badevandskvaliteten, f.eks. ved Hessel og ved Trend. Sidstnævnte sted er der endda lavet badeforbud et par steder. I å-løb og andre steder er der også en række problemer.
I stedet for at bruge et betragtelig beløb på at kloakere i Ertebølle, ville en anderledes prioritering
sikkert være en væsentlig større gevinst for miljøet. Det må alt andet lige være det smarteste at
bekæmpe en forurening, hvor den er erkendt fremfor et sted, hvor det er erkendt, at der ikke er
en forurening.
For det femte er der heller intet, der tyder på, at det er nødvendigt at foretage ”en større udskiftning af de gamle spildevandsanlæg i området inden for en kortere årrække”, sådan som det anføres i spildevandsplanen. Nedsivningsanlæggene fungerer og er med den tømning, der skal ske af
septiktankene hvert andet år, blevet levetidsforlænget med en del år.
Inden for de seneste mange år erindrer vi således kun et enkelt tilfælde, hvor et nedsivningsanlæg
er gået i stykker.
For det sjette vil en kloakering af området betyde et voldsomt indgreb i den ret enestående natur,
der er i området. Selv den mest forsigtige entreprenør vil ikke kunne undgå at lave væsentlige ar i
landskabet. Vi har igennem 25 år kæmpet en hård kamp for at skabe et rart fysisk miljø i området,
og det ønsker vi ikke at få spoleret.
Ender det med, at Vesthimmerlands Kommune ønsker at kloakere i området, vil vi foreslå, at man
skyder kloakrørene frem i området fremfor at grave.
Høringssvarets konklusion
Vi mener ikke, at Vesthimmerlands Kommune har fremlagt argumenter for, hvorfor det er nødvendigt at foretage en kloakering i området med de 51 huse inden for de nærmeste 3 til 4 år.
Der er reelt ikke blevet flere overnatninger i området.
Der er kun 2 helårsbenyttede boliger.
Nye faciliteter som f.eks. opvaskemaskiner har næppe skabt en væsentlig øget miljøbelastning.
Miljøbelastningen er måske snarere faldet, i og med at septiktankene nu tømmes hvert andet år.
Vandforbruget i området er ikke specielt stort.
Det vil være omkostningstungt at kloakere området, og det er svært at se, at det skulle kunne betyde en væsentlig forbedring af miljøet.
Derfor skal vi opfordre til, at man udskyder en kloakering af området, indtil det er erkendt, at den
nuværende ordning ikke kan fungere videre.
Efterskrift

Skulle Vesthimmerlands Kommune imod forventning godkende spildevandsplanen i uændret form,
er det imidlertid meget afgørende for os, at vi som grundejerforening bliver inddraget i processen
omkring kloakering, således at vores specielle natur ikke lider unødig overlast.

På vegne af Jægervejsområdets Grundejerforening, Ertebølle
Lars Nikolajsen
Formand
Tlf. 29 10 52 47
E-mail: vibbeoglars@mail.dk

From:
Sent:
To:
Subject:

Rune Keller
19 July 2018 11:44 (UTC +02)
Teknikmiljø
Indsigelse mod "Forslag til ny spildevandsplan 2018 - 2022"

teknikmiljoe@vesthimmerland.dk
Indsigelse mod "Forslag til ny spildevandsplan 2018 - 2022"
Hermed fremsættes klage over kloakplan hvor klagefristen udløber d.
2-8-2018.
Vi gør opmærksom på at vi ikke har modtaget eller hørt om denne plan fra
kommunens side, men udelukkende fra en nabo i Overlade.
Vi har overhovedet ingen information fået - men nærmest det modsatte, på
trods af samtidig dialog med kommunen om tilsvarende emne.
Vi klager hermed over følgende:
Flytning af stik på grundejerens bekostning:
Vi har selv d. 20-6-2018 mailet kommunen vedrørende flytning af en
gammel kloakledning gennem vores grund til ny position langs
Bjørnsholmvej og om hvordan vi forventede at denne flytning ikke ville
koste os noget.
Vi fik at vide at dette var ikke noget kommunen kunne hjælpe os med at
opklare, på trods af at der på det tidspunkt fandtes en kloakplan, der
allerede tog dette spørgsmål op. Dette anede vi ikke noget om og blev
først senere gjort opmærksomme på dette af omtalte nabo.
Det viser sig at der i planen direkte står: "Der kan dog være enkelte
ejendomme, hvor forsyningen ønsker at ændre tilslutningspunktet, så
skelbrøndene bliver sat et andet sted på matriklen. I dette tilfælde er
det også grundejers ansvar at bekoste de interne ledninger på grunden"
Vi og andre opfatter denne handlingsmåde som om kommunen med fortsæt
foreholder os oplysninger.
For vores vedkommende drejer det sig ifølge naboen - vi er ikke selv
blevet informeret - om en flytning på ca. 60 meter, som man forventer at
vi selv skal betale.
Vi har den holdning, at nu har omtalte kloakledning - iøvrigt til stor
gene, herunder økonomisk, for os - ligget på vores grund siden 1950'erne
til gratis benyttelse for Vesthimmerlands Vand. At Vesthimmerlands Vand
beslutter at man ikke ved et så stort kloakfornyelse længere vil have
kloakledninger på privat grund, er vi selvfølgelig enige i, men det er
os økonomisk uvedkommende. Når man flytter sin kloakledning, må man selv
betale for det - herunder stikledninger til vores eksisterende brønde.
For det sepererede regnvand må gælde at stikbrønd afsættes lige i
nærheden af eksisterende kloakbrønd. Alt andet er uanstændigt.
Vi havde forventet at være med i planlægningen på vores matrikler - især
når man påtænker alle de besværlige og ikke-sande udsagn vi har været
ude for, vedrørende vores byggeri henover omtalte kloakledning fra
Vesthimmerlands Vands side. Både projektansvarlig Morten Sandersen fra
Vesthimmerlands Vand og projektansvarlig Mads Madsen fra HME har lovet
at involvere og informere os om sagens udvikling. Dette er ikke sket.
Opsummeret mener vi ikke på nogen måde at vi er forpligtede til at

betale for, at Vesthimmerlands Vand flytter stikket på vores grund 60
meter, og vi mener det er en fuldstændig urimelig ekstra byrde at
pålægge os.
Det bør være en fælles udgift, at enkelte grundejere skal ændre deres
rørføring fuldstændig pga. flyttede ledninger/stik aht. andre
grundejere, og dermed financieret af projektet som helhed.
Dermed kan vi ikke selvsagt ikke acceptere denne formulering i planen.
Fjernelse af den gamle kloakledning:
Igen ifølge naboen påtænker HME/Vesthimmerlands Vand bare at opfylde den
gamle kloak gennem vores matrikel med beton - i det omfang det nu kan
lade sig gøre.
Vi ønsker selvfølgelig at alt gammel og ikke længere brugt kloakledning
opgraves og fjernes fra vores grund. Vi skal jo stadigvæk bygge på
grunden, og ønsker ikke at rende ind i problemer vedrørende gamle,
betonfyldte rør. Iøvrigt er det vel også på sin plads at rydde op efter
sig når man ikke ønsker at benytte arealet mere.
Hertil kommer en eventuel fremtidig rotteplage, hvis røret ikke fjernes.
Generel klage over HME og kommunens håndtering af hele kloaksagen:
Vi har tidligere telefonisk og i mails klaget over HME's mangel på
afmærkninger, skiltning, parkering og gennemkørsler af vores matrikler
ifm. kloakarbejdet i Overlade.
Det foregår ikke på tilfredsstillende måde, og mange personer i Overlade
er utilfredse.
Kommunens orientering angående hvilke veje der spærres af og hvornår, er
ligeledes mangelfuld, og ikke at finde på Overlade.dk trods påstand om
det modsatte. Mange borgere finder informationen helt utilstrækkelig herunder os.
Vi ser frem til at få direkte besked om hvad kommunen Vesthimmerlands
Vand har tænkt sig, så vi ikke fremover skal holdes orienteret via naboer.

Mvh.
Rune og Eddie Keller
Bjørnsholmvej 181 og 194
Overlade

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Att. Teknik- og Miljøforvaltningen

31-07-2018

Sagsnr:
S-2017-27
Sagsbeh.: Morten Aaby Nielsen
Telefon: 99 41 03 04
Mail:
moan@vhforsyning.dk

Høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2018-2022
Hermed fremsendes høringssvar fra Vesthimmerlands Vand til det udsendte forslag til spildevandplan for perioden 2018-2022.
Indledningsvist vil vi gøre opmærksomme på det uhensigtsmæssige i brugen af formuleringen ”udarbejdet i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S”. Vesthimmerlands Vand har deltaget i arbejdsmøder og givet input til planen, men med formuleringen ”i samarbejde med” opfattes planforslaget som et dokument, hvor begge parter er enige i indholdet. Dette gør sig ikke nødvendigvis gældende, hvilket også fremgår af dette høringssvar.
Vesthimmerlands Vand A/S er pr. 1. januar 2018 et datterselskab i holding-koncernen Vesthimmerlands Forsyning. Idet en ny spildevandsplan bl.a. sætter rammerne for de aktiviteter, som datterselskabet skal gennemføre og de retningslinjer, som skal følges findes det korrekt, at der i planen anvendes datterselskabets navn. Af hensyn til borgere og virksomheder i Vesthimmerlands kommune
forslås dog en indledende orientering om koncernstukturen, idet al information, breve m.v. i fremtiden vil blive udsendt fra Vesthimmerlands Forsyning med selskabets nye logo.
Af nedenstående fremgår vores øvrige bemærkninger/rettelser til det udsendte forslag (pdf-udgave):

Side 12
Side 12
Side 27

Side 28

Bemærkning:
Foruden afledningsbidraget (pr. m3) opkræves også et fast bidrag pr. spildevandstik.
Under Forsyningsselskabet vil en orientering om selskabsstukturen for Vesthimmerlands Forsyning give en bedre forståelse for borgere og virksomheder, som
fremover er i kontakt med Vesthimmerlands Forsyning.
Det er ikke kun når der spores fejlkoblinger i separatsystemer, at Vesthimmerlands
kommune skal påbegynde en sagsbehandling. Det samme må gøre sig gældende
ved konstaterede fejltilslutninger til spildevandssystemer i form af tag- og overfladevand eller dræn samt ved opsporing af dræn til fællessystemer.
Målsætningen om færdigkloakering af de delvist kloakerede sommerhusområder
er ambitiøs, idet der er store omkostninger forbundet med denne type kloakering.
Med forslaget vil Vesthimmerlands Vand skulle kloakere områderne, og de berørte
grundejere skal foruden omkloakering på egen grund betale et tilslutningsbidrag til
Vesthimmerlands Vand og fremover betale vandafledningsbidrag og fast bidrag
fremfor den væsentligt lavere statsafgift. Vi finder det vigtigt, at der forud for valVesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33 · Oudrup · 9670 Løgstør · Tlf.: 96 97 95 00 · www.vesthimmerlandsforsyning.dk
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Side 66
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Side 82

Side 87/88
Side 109

Side 111
Side 112/113
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get af en kloakering af områderne, foreligger dokumentation for, at de eksisterende løsninger ikke fungerer miljømæssigt korrekt. Med en sådan dokumentation bør
det overvejes om der fremfor en dyr spildevandskloakering bør udstedes påbud om
forbedret rensning.
Udarbejdelsen af en strategi for de øvrige sommerhusområder i kommunen bør jf.
ovenstående ske ud fra miljømæssige og økonomiske (såvel for selskab som grundejer) vurderinger.
Risikoområder fremgår ikke af det kort, som der henvises til.
Vesthimmerlands Vand har i dialogforløbet forud for fremlæggelse af forslaget givet input til forventede tidspunkter for ændringer i planperioden. Ved offentliggørelse af planforslaget blev Vesthimmerlands Vand orienteret om at disse ændringsforslag ikke er indarbejdet.
Vi har derfor nedenstående forslag til ændringer til tidsplanen:
Ravnstrup – 2019-2020
Ranum – 2020-2028
Hvalpsund, Illeris, Ertebølle – såfremt en kloakering af områderne fastholdes bør
tidsplanen ændres, så det er i planperioden fra 2018 (2019) til 2022, idet Vesthimmerlands Vands økonomi grundet stor forventede anlægsprojekter (bl.a. nedlæggelse af Aars renseanlæg) i første del af planperioden ikke uden store takststigninger eller omprioriteringer af projekter kan finansiere kloakeringerne i sommerhusområderne.
Himmerlandsgade 20, Aars – er separatkloakeret i 2017
Detaljeret tidsplan og yderlig information kan ikke ses på Vesthimmerlands Vands
hjemmeside. På sigt vil information fremgå af Vesthimmerlands Forsynings hjemmeside.
For sommerhusområdet ved Ertebølle angives at der i planperioden foretages en
spildevandskloakering af et tætbebygget sommerhusområde. Begrundelsen er ældre anlæg, som ikke er nutidige, udvidelse af husene og øget brug af husene. Der er
ikke angivet hvorvidt de ældre - men dog lovlige anlæg - belaster miljøet. Med henvisning til kommentarerne til side 28 finder vi det ikke økonomisk forsvarligt at kloakere et område, hvor der ikke foreligger dokumentation for forurening. Som alternativ kan der ved ombygninger og konkrete udfordringer på eksisterende anlæg
kræves forbedret rensning i form af nyt privat anlæg.
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af
2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske
fremgå under plan.
Bemærkninger til side 82 kan gentages her. Konkret for dette område har Vesthimmerlands Vand foretaget undersøgelser af, hvorvidt der kan registreres uhensigtsmæssige udløb fra spildevandssystemet i området, hvilket det ikke er noget
der tyder på. Vesthimmerlands Kommune bør forud for vedtagelse af plan om spildevandskloakering iværksætte undersøgelse af, hvorvidt ejendomme beliggende i
området har direkte udløb til vandløb med udløb ved Hessel.
Samme bemærkninger som til side 82.
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af
2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske
fremgå under plan.
Der lægges op til en spildevandskloakering i Morum (ca. 13-14 ejendomme) med
afskæring til Vognsild og videre til Aars. Det er vores vurdering, at der blive tale om
en dyr løsning for få ejendomme, hvorfor en lokal løsning med påbud om forbedret
rensning evt. som en fælles løsning bør overvejes. Ved valg af spildevandskloakeSide 2
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Kort og data

ring af Morum vil det først ved projekteringen afklares om afskæring til f.eks. Gislum vil være den rette løsning fremfor den forskrevne til Vognsild.
Det er korrekt, at spildevand pt. ledes til Aalestrup renseanlæg, men i 2. halvår af
2018 afskæres spildevand til rensning på Stistrup renseanlæg. Dette bør måske
fremgå under plan.
Udledningstilladelsen er givet og uden at blive påklaget.
Det er korrekt, at Vesthimmerlands Kommune en gang årlig godkender taksterne
for det kommende år, men der er tale om en legalitetsgodkendelse. Det vil sige, at
Vesthimmerlands Kommune skal efterse, at de takster som bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand godkender, er i overensstemmelse med de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet har givet selskabet.
Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i spildevandskloakerede områder må
ikke tilsluttes. Anvendelse af ”som udgangspunkt” bør slettes.
Vesthimmerlands Vand kan kun anbefale udarbejdelsen af et regulativ for vaskepladser, som bl.a. sikrer en overdækning af større vaskepladser, som leder vand til
selskabet spildevandssystemer.
Opkrævning af tilslutningsbidrag sker jf. Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægt,
når stik er ført frem til grunden. Ved byggemodninger vil tilslutningsbidrag blive
opkrævet, når den samlede byggemodning afsluttes.
Det er ikke lykkedes at få oplandsnumre eller udledningsnumre frem på kort, hvilket findes meget uheldigt. Det bør være nemt at fremfinde disse, så de kan sammenstilles med oplands- og udløbsskemaer.

Med venlig hilsen
Morten Aaby Nielsen
Adm. direktør
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