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Høringssvar vedr. Spildevandsplan og delvis kloakering af sommerhusområde i Hvidbjerg og Mørkholt 

 

Tak for den fremsendte skitseplan for spildevandsplan og delvis kloakering af vores område. Bestyrelsen for 

Grundejerforeningen i Hvidbjerg, Høll og Mørkholt har I den forbindelse drøftet sagen, og vil vi gerne 

fremføre nedenstående synspunkter. 

Vi finder det naturligt, at der i forbindelse med ny etablering af 53 sommerhusgrunde i Mørkholt laves en 

kloakeringsplan, som dækker dette område. Hvis der skal ske yderligere udstykninger, finder vi det ligeledes 

naturligt, at der også i forbindelse med dette laves planer for spildevand. 

Det glæder os desuden, at der nu – endelig – fortsættes en kloakeringsplan nordpå fra den tidligere 

kloakering tilbage i begyndelsen af 00-erne i Høll-området.  

Vi kan kun fuldt ud støtte en sådan plan og havde da gerne set, at det afgrænsede areal i området fra 

Rosenstien med nord til Bjørnsvej kunne udvides yderligere nordpå.  

Vi vil således foreslå, at det overvejes, om det ikke kan betale sig at udvide området, når der nu engang 

alligevel skal graves i området. 

I det fremsendte skitseforslag, kan vi se, at der et par steder opstår nogle ”lommer”, som ikke indgår i 

kloakeringen. Dette gælder bl.a. et forholdsvist stort område ved Fædrift. Vi anmoder om, at planområdet 

revurderes, således, at de tydelige lommer kan indgå i den samlede kloakeringsplan. 

Vi er i forbindelse med dette positive tiltag naturligvis også opmærksom på, at der vil være lodsejere, som 

ikke finder en klolakeringsløsning relevant i forhold til, at de måske nyligt har investeret i andre løsninger. 

Som det er os oplyst, så er det muligt at søge dispensation i en 20-årig periode for tilslutning, hvis man 

netop har etableret eget anlæg. Det finder vi er en god og pragmatisk løsning. 

Det er dog vores vurdering, at en samlet spildevansløsning for området vil være et absolut plus og samlet 

set vil løfte den samlede værdi, både økonomisk og attraktivt, i hele området her ved vores skønne Vejle 

Fjord. 

Vi indgår naturligvis gerne i en dialog om det videre arbejde med denne sag. 

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

Egon Sørensen 
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