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Vedrørende høringssvar fra Nr. Fjand grundejerforeninger til forslag 
til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2023 

Grundejerforeningerne i sommerhusområdet Nr. Fjand indgav den 24. august 2020 høringssvar i forbin-
delse med høringen af Holstebro Kommunes forslag til Spildevandsplan 2020-2030.  

Herunder har Vestforsyning Spildevand A/S og Holstebro Kommune givet svar på de oplistede spørgs-
mål. 

1: Kloakeringen i Nr. Fjand vil blive foretaget enten med tryksat system som i Vester Husby eller med 
vacuum-kloakering, som Vestforsyning Spildevand A/S forventer at anvende i sommerhusområdet Nør-
hede i 2022-23. 

Der kan potentielt være lugtgener ved tryksatte systemer i hovedpumpestationerne, men siden kloake-
ringen af Vester Husby er Vestforsyning Spildevand A/S blevet meget klogere på at imødekomme dette. 
Dels med placering af hovedpumpestationer hvorved evt. lugt ikke er til gene og ved at bekæmpe lugten 
gennem forskellige tiltag.  

Vacuum-kloakering bør ikke danne svovlbrinte, som ofte er årsagen til lugtgener, da spildevandet ikke 
bliver iltfattigt som tilfældet er ved tryksatte systemer  

2: Ulfborg Renseanlæg bliver udbygget i 2021 til at kunne behandle den øgede belastning fra sommer-
husområderne. Dette koster ikke grundejerne ekstra da de afregnes det tilslutningsbidrag, som gælder 
for alle andre nye tilslutninger/forbrugere hos forsyningen.  

Alle forsyningens omkostninger til nye kloakeringer, separeringer af fælleskloak, renseanlæg osv. dæk-
kes af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag og Vestforsyning Spildevand A/S’ omkostninger er re-
guleret af Forsyningssekretariatet (statsligt organ under Konkurrencestyrelsen).  

Kloakeringen af sommerhusområderne vil derfor blive en del af beregningen for de samlede takster.  

3: Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S henviser til bilag 9 i Spildevandsplanen 2020-
2023 www.holstebrospildevandsplan.dk. Som følge af separatkloakering af Ulfborg by, samt planlagt se-
parering af Staby og Sdr. Nissum, vil dette have en positiv effekt på regnbetingede overløb fra Ulfborg 
Renseanlæg. Vestforsyning Spildevand A/S skal søge om fornyet udledningstilladelse til Ulfborg Rense-
anlæg og vil i den forbindelse komme omkring de forskellige vand- og stofmængder i oplandet. Vestfor-
syning Spildevand A/S arbejder løbende på at forbedre måleprogrammet for overløb bl.a. med nye måle-
re for at sikre det mest valide data herpå.      

4: Holstebro Kommune har ikke haft belæg for at foretage målinger af grund- og drikkevand. Det er lov-
bestemt, at der ikke må gives tilladelse til nedsivningsanlæg mindre end 300 m fra anlæg til indvinding 
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af vand, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, Spildevandsbekendtgørelsen1 § 38, stk. 1, pkt. 
8. En stor del af anlæggene i 300 m beskyttelseszonen til Fjand Vandværk er over 20 år og derfor for-
ventelig utidssvarende eller har oversteget forventet levetid. Disse ejendomme vil inden for nærmeste 
fremtid forventeligt skulle have et nyt anlæg, men vil ikke kunne opnå tilladelse til nedsivning. Udpeg-
ningen på baggrund af 300 m beskyttelseszonen er blot én parameter ud af flere, der samlet har bidra-
get til vurderingen at sommerhusområderne skal planlægges kloakere.  

 

Med venlig hilsen 
 
Ida Spangsmose Bak 
Biolog 
Team Vand og Ressourcer 
 

 

 

1 Bek nr. 1317 af 4. december 2019 – Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven ka-
pitel 3 og 4  


