
NEJ TAK TIL DET KOMMUNALE KLOAKERINGSPROJEKT 

Af Vigand Rasmussen 

Hjortedalsvej 18 

Hvidbjerg 

 

I denne tid har Vejle Kommune sendt et forslag til Spildevandsplan 2020-2028 i høring. Sidste frist for 

aflevering af høringssvar er 12. oktober. 

Planen har det fortrinlige mål at tage flere initiativer til at gøre især Vejle Fjord renere og dermed 

genoprette fjordens fauna og dyreliv. 

 

Men i spildevandsplanen findes et projekt, som ikke bidrager ret meget om noget til genoprettelsen af 

fjordens liv. Det er et kloakeringsprojekt for en del af Mørkholt og Hvidbjerg området. Projektet har efter 

alt at dømme sit udspring i, at nogen ( hvem er det svært at få oplyst) har besluttet, at det kommende 

sommerhusområde ved Lavbolsvej skal kloakeres, hvilket er i modstrid med, hvad der står i lokalplanen for 

området. 

Fra dette nye sommerhusområde (hvor der i skrivende stund er solgt 3 af de 52 grunde) skal 

kloakhovedledningen føres ned gennem den indre del af Hvidbjerg til det eksisterende kloaknet i Høll, og 

herfra skal spildevandet føres videre til rensningsanlægget i Brejning. 

Det er et mærkeligt projekt, når spildevandsplanens hovedsigte er en renere fjord, fordi der ligger ikke 

nogen grundig undersøgelse bag. Man har ikke undersøgt, om jorden i de af planen berørte områder er 

forurenet. Man har heller ikke undersøgt om, og i givet fald hvor meget, spildevand fra sommerhusene 

siver ud i fjorden og forurener denne.  

Forvaltningen begrunder projektet med, at ”der i flere år har været et ønske om kloakering fra flere af 

områdets beboere.” og ”der sker udledning af spildevand fra enkeltejendomme til fjorden via drænrør og 

kanaler.” og ”der er nogen gange problemer med badevandskvalitet i området, når der udtages prøver til 

Blå Flag.” Og så vil en kloakering være en generel forbedring af området som et attraktivt 

sommerhusområde. 

Det sidste argument indgår også i Grundejerforeningens bestyrelses høringssvar. 

Hertil må siges: 

At flere af områdets beboere har ønsket kloakering er en noget svag begrundelse, så længe man ikke får at 

vide, hvor mange, det drejer sig om, og hvor de bor i området. Jeg ved, at beboerne omkring Mads 

Madsens Vænge gerne vil kloakeres på grund af nogle bøvlede lokale forhold. Men er der ønsker fra den 

centrale del af Hvidbjerg ?? 

Drænrør og kanaler vil næppe føre urenset spildevand med sig, så det kan heller ikke være afgørende. 

Badevandskvaliteten har gennem flere år været fin, så både Mørkholt og Hvidbjerg har fået det Blå Flag. 



At vores område skulle blive mere attraktivt, fordi der er kloakeret, har jeg svært ved at se. Jeg er sikker på, 

at det er andre kvaliteter, der vejer tungere, når man vil erhverve et sommerhus i området, såsom 

beliggenhed samt grundens og husets kvalitet. 

I en spildevandsplan, hvor det primære mål er en renere fjord, er det mange penge at bruge på et 

kloakeringsprojekt, der ikke vil medføre en renere fjord end vi har nu ( Blå Flag). 

Projektet vil medføre et kaos på vores små sommerhusveje og ikke mindst på Hvidbjergvej, der skal graves 

op fra Fædrift til det eksisterende kloakanlæg i Høll. Dertil kommer, at den enkelte sommerhusejer, som 

rammes af projektet, skal betale ca. 40.000 kroner i tilslutningsafgift plus hvad det vil koste at få de 

eksisterende afløb på matriklen ført ud til den nye kloak.  

Det er mange penge, som sommerhusejerne skal skaffe til veje til en ydelse, som en hel del ikke har bedt 

om. 

Derfor er det også forunderligt, at Grundejerforeningens bestyrelse har indsendt et høringssvar, som er 

meget positivt overfor kloakeringsplanen, så meget mere som jeg ikke mindes at have set noget på 

hjemmesiden eller andre steder, hvor bestyrelsen har bedt om medlemmernes holdning til denne meget 

store sag. Ifølge referatet fra generalforsamlingen i 2019 blev kloakering heller ikke omtalt ved de lejlighed. 

Derfor vil jeg foreslå, at de medlemmer, der ønsker at ytre sig i sagen, sender en mail til formanden og 

undertegnede, hvor man tilkendegiver, om man er enig med bestyrelsen eller med mig senest den 9. 

oktober. 

Vejle 3. okt. 2020 

Vigand Rasmussen 

viganddann@gmail.com 
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Kort over det område, som skal kloakeres efter planen i Spildevandsplanen. (Foto: Spildevandsplan 2020-

2028) 

 


