
Kære medlemmer af Grundejerforeningen 

Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 

 

Grundejerforeningen har netop udsendt Nyhedsbrev for oktober 2020. I brevet omtales bl.a. 

Spildevandsplanen, som p.t. er i høring frem til den 12. oktober 2020. 

På baggrund af en henvendelse fra en af foreningens medlemmer fremsendes hermed bestyrelsens 

høringssvar og Vigand Rasmussens respons.  

Vi har i grundejerforeningens bestyrelse ikke vurderet, at det var muligt i disse Corona-tider at indkalde 

medlemmer til et større møde. Til gengæld har vi opfordret forvaltningen og de involverede vejlaug til at 

afholde mindre møder med de involverede. Det er vores indtryk at dette er sket hos enkelte vejlaug. 

Desuden har vi opfordret til, at man kontakter Vejle Kommune med alle spørgsmål om sagen. Kommunen 

skriver følgende på deres hjemmeside: 

Vi har en særlig telefonlinje i høringsperioden, hvor du kan få svar på spørgsmål 
og vejledning til at læse planen. 
Vi træffes på 76 81 25 72 i den almindelige åbningstid i Teknik & Miljø. 

Bestyrelsen har udarbejdet vedlagte høringssvar. Vi har naturligvis ikke ønsket at overrule andres 

høringssvar og forventer, at alle høringssvar ligeværdigt bliver taget alvorligt og vil indgå i den politiske 

proces.  

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at en spildevandsløsning med kloakering af området, vil bidrage til 

gøre området endnu mere attraktivt og sikre mod fremtidige miljømæssige problemer.  

Men vi er naturligvis lydhøre over for andre synspunkter i sagen. Vi er også meget forstående over for de 

økonomiske konsekvenser, det kan have for den enkelte lodsejer. 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. 

Som nævnt vil vi opfordre til, at man retter henvendelse til kommunen om diverse uafklarede spørgsmål. Vi 

opfordrer ligeledes til evt. at afgive høringssvar senest den 12. oktober 2020. 

Høringssvar kan sendes til  

spildevand@vejle.dk  

Venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
Egon Sørensen 
Formand for Grundejerforeningen 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt 
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