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Mødereferat
Sagsnr.: 06.00.05-P15-1-15
Emne: Møde om spildevandsforhold i sommerhusområder Nørhede
Dato: 14-04-2015, kl. 16:00 til 17:30
Deltagere: Fra Holstebro Kommune: Flemming Lehbert Sørensen (FLS), 

Karin-Merete Mose (KMM) og Haris Nuhanovic (HN). Fra 
Nørhede Øst: Sekretær Kristian Vestergård Jensen (KVJ) og 
Lone Vestergård Jensen (LVJ). Fra Nørhede Vest: Formand 
Hans-Erik Maegaard (HEM) og Hans Otto Rasmusen (HOR).

Referent: Haris Nuhanovic

Den 14. april 2015 har Holstebro Kommune holdt møde med repræsentanter fra to 
grundejerforeninger, Nørhede Øst og Nørhede Vest. Mødet er første led i processen 
omkring den fremtidige spildevandsplanlægning for sommerhusområder i Holstebro 
Kommune. Det fremgår af spildevandsplanen, at kommunen skal lave 
forundersøgelse af afløbsforholdene for sommerhusområde Nørhede. Alle deltagere 
har fået tilsendt et notat vedr. afløbsforhold i Nørhede.
Dagsorden:

1. Spildevandsplan.
2. Status for spildevandsforhold for samtlige sommerhuse i området.
3. Grundejerforeningens synspunkter og forventninger.
4. Beslutningsgrundlag og videre proces.

Efter en præsentation af mødedeltagerne beskrev FLS at formålet med at invitere til 
mødet er, at informere om den viden vi har om områderne. FLS fortalte om planen 
for sommerhusområder i Holstebro Kommunens spildevandsplan. 
HN præsenterede de informationer, som kommunen har samlet vedr. afløbsforhold 
for samtlige sommerhuse i Nørhede sommerhusområdet. Alle data er beskrevet i 
notatet, som blev omdelt på mødet. Der blev vist data vedr. type og alder af anlæg, 
bundfældningstankes volumen, drænlængde, afstandskravet til 
vandforsyningsboringer samt grundvandsforhold. Der blev også vist data vedr. 
Natura 2000 områder, fredningszoner, beskyttelsesliner og vandmiljø. Kopi af alle 
viste kort blev omdelt efter mødet. Der var flere spørgsmål undervejs om 
anlægstyper og anlægsfunktionalitet. HN har forklaret om anlægstyper og 
funktionalitet for de tre typer anlæg, som findes i området.
HOR viste dokumenter vedr. grundvandsænkning i området, som var udført i 80-erne 
af tidlige Ulfborg Vemb Kommune. Natur og Miljø fik materialer til låns. Der kom 
information fra KVJ om analyser af drænvandet, som udtages 4 gange om året. 
Foreninger betaler for prøverne. Der blev aftalt, at kommunen vil tjekke sagen om 
vandanalyserne. FLS har understreget, at analyserne ikke var årsagen til dette 
møde. 
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HEM og HOR efterlyste svar vedr. økonomi for den enkelte ejer i forbindelse med 
kloakering kontra andre løsninger. De kom med argumenter vedr. kloakering, som de 
vil foretrækker i forhold til miljø- og grundvandsproblemer i området. 
HN forklarede vedr. dispensationstid og ny lovgivning som giver muligheder for 
afdragsordning. Der blev også henvist til kommunens hjemmeside, hvor kan man 
finde informationer vedr. spildevandsproblemstillinger. Der blev også vist, hvordan 
man kan bruge hjemmesiden i forhold til tømningsordningen. 
FLS orienterede deltagerne om den videre proces. Der blev oplyst, at kommunen 
snarest vil udarbejde et notat med generelle spørgsmål og svar, som bliver medsendt 
til mødedeltagerne.
Der blev aftalt, at foreningerne sender deres referater fra generalforsamlingerne til 
kommunen.

Links:
http://www.holstebro.dk/Spildevand-1525.aspx 
http://www.holstebro.dk/Toemningsordning-1617.aspx 
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