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Høring i forbindelse med oprettelse af pumpelag på vandløbet Holmen
Hermed fremsendes høringssvar til projektet om pumpeløsning på Holmen.
Fredag d. 18. maj 2018 afholdte Kalundborg kommune et borgermøde i Svallerup Forsamlingshus.
Mødet havde til formål at informere de borgere hvis ejendom ligger indenfor den kote som forventes
at få glæde af en kommende pumpe og derfor er omfattet af forslaget til udgiftsfordeling. På mødet
blev der af de fremmødte grundejere fremsat ønske om, at så mange grundejere i området som
muligt blev involveret i projektet. Denne holdning bakker undertegnede også op omkring.
Der har gennem flere år været behov for en pumpeløsning for Holmen, hvilket bl.a. kan illustreres
ved, at syv ejendomme i området har fået nedsat deres ejendomsværdi, som direkte årsag af
problemer med overfladevand og Holmens manglende vandføringsevne.
Formålet med en pumpestation er at beskytte mod oversvømmelser af sommerhuse og
landbrugsjord fra overfladevand i de lave vandløbsnære områder. Derudover må formålet med en
pumpestation ligeledes være, at sikre funktionen og formålet med de nuværende nedsivningsanlæg
og vandmålerbrønde i hele området.
Ifølge lovgivningen kan grundejere, som får gavn af sikringen, blive pålagt at bidrage til finansieringen
af en kommende pumpeløsning. Dette inkluderer alle ejendomme som får gavn af sikringen
herunder også højere liggende ejendomme hvor funktionen med nuværende nedsivningsanlæg og
vandmålerbrønde også sikres. Derudover skal grundejere, hvis adgangsvej sikres via en pumpeløsning
til egen ejendom ligeledes omfattes af projektet.
I et nyt projekt i Roskilde Kommune er det vedtaget og fastslået, at grundejere hvis adgangsvej ligger
lavere end sikringskoten er omfattet af digelaget. Dette uagtet, at selve grundejernes ejendom er
beliggende over sikringskoten. For en pumpeløsning for Holmen betyder det, at alle grundejere i
Nørrevang, Søndervang, Havnemarken samt Tremandsmarken vil få gavn af, at vandstanden i
Holmen holdes i et konstant leje, hvorfor alle skal omfattes af projektet. Det vil sige, at grundejere
som kører til deres sommerhus som får ”våde hjul” også bliver omfattet af projektet.
Projektet skal også ses i en større kontekst i forhold til et øget nedbørsmønster som følge af
igangværende klimaforandringer – hvorfor alle ejendomme i området skal omfattes af en kommende
pumpeløsning.

Kalundborg Kommune har tidligere fremført, at kommunen årligt vil kunne støtte projektet med
25.000,- kr. På baggrund af kommunens nuværende omkostninger til bortgravning og friholdelse af
Holmens udløb, så skal kommunens økonomiske partsbidrag til projektet være væsentligt større.
Afslutningsvis skal det pointeres, at kommunen skal vedligeholde vandløbet. Det er undertegnedes
opfattelse, at hvis kommunen overholdte vandløbsregulativet for Holmen, ville problemerne med
Holmens manglende vandføringsevne være væsentligt mindre end tilfældet er i dag.
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