
1

Fra: Info@holmenvandlobslav.dk
Sendt: 3. juni 2021 10:33
Til: 'Martin Damm'; 'Jan Lysgaard Thomsen'
Cc: '

Emne: Henvendelse til Kalundborg Kommune efter møde 24-05-2021 med repræsentanter for 
Holmenvandløbslav og repræsentanter for berørte grundejerforeninger  

Vedhæftede filer: NotatHolmenVandløbslavBilagOplæghenvendelseKommunen20210521.pdf; Mødereferat - 
mandag 24-5-2013 kl 13 - PumpestationNrKom25052021.pdf

Til Borgmester og Kommunaldirektør i Kalundborg Kommune

I har siden 21 05 2021 været orienteret om, at Jeres afgørelse om Holmen af 08 05 2019 bør
annulleres, da de realistiske data (3 års data fra vandstandsloggeren) skaber et forkert billede af
situationen. Der bør derfor på basis af nye data foretages en opdatering af projektmaterialet, og
derfra gennemføres en fornyet sagsbehandling med afgørelse som stemmer overens med projektets
oprindelige formålet jf. nedenstående punkter:

1. Projektets oprindelige formål var,
at afhjælpe problemer med tilsanding af udløb.
at mindske udsving af vandstand i forbindelse med voldsomt vejr.
at bevare den afvandingseffekt som Holmen har i forhold til regulativ af 1993.

2. Afgørelse om Holmen af 08 05 2019 ser ud til at medføre,
at Holmens afvandingseffekt falder med mindst 50%.
at der opstår større udsving i tilfælde af ”voldsomt vejr”.
at Holmen opnår afvandingseffekt ith. regulativ af 1993.
at risikoen for oversvømmelse af sommerhusparceller, veje og landbrugsarealer øges.
at risikoen for tilsanding af udløb mindskes.
at fjerne den ugentlige vedligeholdelse af udløb.

3. Projektet ligger så langt fra det oprindelige formål og derfor bør det have følgende konsekvenser:
at afgørelse om Holmen af 08 05 2019 annulleres.
at afgørelse om Holmen fra taksationskommissionen annulleres.
at projektet justeres til at følge punkt 1.
at ny afgørelse udarbejdes.

4. Vi frembringer vor klage fordi:
projektet ser ud til at øge ulemperne for de berørte lodsejere.

Hurtig sagsbehandling ønskes, da klagefristen over taksationskommissionens afgørelse er ved at
udløbe.

Der har været afholdt et møde 24 05 2021, hvor Holmens vandløbslav orienterede
grundejerforeninger/vejlag, hvor notatet vedrørende konflikten mellem den virkelige verden og
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projektet blev gennemgået. Der blev aftalt denne fælles henvendelse til Kalundborg Kommune med
håb om hurtig behandling.

Kopi af denne meddelelse udsendes til Holmenvandløbslavs medlemmer og lægges på
hjemmesiderne under overskriften: ”Kalundborg Kommune vil hverken bruge eller tage stilling til
data fra den virkelige verden. Deres afgørelse ser ud til at oversvømme landbrugsarealer, veje og
mange sommerhuse”.

Berørte medlemmer opfordres til at overveje at klage over Taksationskommissionens afgørelse, hvis
der ikke kommer en annullering/udsættelse af klage frist.

Her med sendes kopi af mødereferat og nota i rå format.

På vegne af mødedeltagerne

Venlig hilsen
Formand for Holmenvandløbslav
Jørn Jørgensen


