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Når flaget er nu er hejst, skyldes det at alle 3 etaper med kloakering og dræning er afsluttet.
Med frisk vind fra vest stiger grundvandet i Vrist, men nu skulle vi gerne være nogenlunde sikre på at hele området
omfattet af Vrist Pumpelag, fremover er rimeligt sikret mod større oversvømmelser og vand på terræn i længere
perioder.
Etape 7 er afsluttet og afleveres endeligt af entreprenøren den 23. sep. 2015, hvor også de sidste asfaltarbejder
skulle være udført. Der foretages i den forbindelse også en gennemgang af alle vejene, for at søge sikret, at vejene
alle steder er retableret til en stand, der mindst svarer til vejenes stand før opgravning. Det er vores indtryk, at
vejene alle steder faktisk nu er i en bedre stand end før opgravning.
I samme forbindelse vil der desuden blive foretaget en gennemgang og 1 års eftersyn af etaperne 5 og 6.
Der har været tale om en lang projektperiode med rimeligt store udfordringer, ikke mindst på grund af problemer
med høj grundvandsstand, afledning af det oppumpede grundvand, projektændringer m.m.
Der har selvfølgelig også været udfordringer for alle med hensyn til afvikling af trafik m.m. i kortere eller længere
perioder. Men alt i alt er det gået godt, og de fleste har da også accepteret de ”problemer”, der har været i
forbindelse med de store gravearbejder.
Nu da alle arbejder er afsluttet, er det vigtigt at du som grundejer selv sørger for at kontrollere, om der er forhold du
skal have fulgt op på. ”Orbicon” har før arbejderne blev påbegyndt gennemgået området og fotograferet husene, så
man har dokumentation for eventuelle skader der var konstateret forud for opgravninger og grundvandssænkning.
Har du imidlertid selv konstateret skader som du mener stammer fra kloakarbejdet, er det naturligvis vigtigt, at du
får det anmeldt til din forsikring. Mener du at skaderne kan henføres til entreprenørens arbejde, bør du kontakte ham
snarest, lige som du eventuelt kan kontakte Lemvig Vand og Spildevand eller ”Orbicon”.
Nu skal alle drænledninger spules rene for at sikre, at de er klar til at kunne fungere optimalt. Hidtil er
drænledningerne jo også blevet anvendt til at bortlede oppumpet grundvand i forbindelse med kloakeringen. Spuling
af drænledningerne udføres i år for Lemvig Vand og Spildevands regning, idet det er en del af den aftale der tidligere

er indgået. Efterfølgende skal pumpestationerne indkøres, så driften af disse er optimal, og klar til at fungere når
efterårets store nedbør sætter ind, eller når grundvandet stiger ekstraordinært på grund af storm fra vest.
Vores aftale med Lemvig Kommune / Lemvig Vand og Spildevand A/S indebærer desuden, at de afholder alle
driftsudgifter frem til vores overtagelse af det samlede anlæg pr. 1. jan 2016.
Lemvig Vand og Spildevand A/S sikrer nu at alle brønde på både kloak- og drænsystemet måles op. Tilsvarende
foretages med alle pumpestationer. Når opmåling er foretaget og indlagt på digitale kort, modtager pumpelaget en
kopi af det samlede materiale, i øvrigt i overensstemmelse med den gældende vedtægt. Kort over drænanlægget vil
efterfølgende være tilgængeligt via hjemmesiden når vi har modtaget et komplet materiale.
Inden udgangen af 2015 skal vi have indgået aftaler med Lemvig Vand og Spildevand A/S om det fremtidige tilsyn og
den fremtidige vedligeholdelse af vores pumpestationer. Ved indgåelse af aftale med Lemvig Vand og Spildevand
sikres, at vores pumpestationer er overvåget døgnet rundt, idet Lemvig Vand og Spildevand har en vagtordning som
pumpestationerne tilknyttes.
Der skal desuden afholdes møde med deltagelse af repræsentanter for Lemvig Kommune og Harboøre Pumpelag.
Drænvandet fra vores område afledes til det område som Harboøre Pumpelag administrerer, og som vi bidrager
økonomisk til driften af.
Når vores samlede drænanlæg er indkørt og i ”normal drift”, vil der skulle tages stilling til, om den afledte mængde
drænvand overholder de krav der er stillet, eller om der eventuel skal foretages supplerende foranstaltninger som
f.eks. sikring mod afledning af større mængder okker.
Under hele kloakarbejdet er der pumpet enorme mængder grundvand væk. Det har vist sig at give anledning til en
række problemer i kanaler m.m. og det har også vist sig at der sker en forholdsvis kraftig okkerudfældning. Om det
også er tilfældet, når der ”kun” afledes drænvand fra højere liggende jordlag vides endnu ikke.
Skal der ske sikring mod udledning af okker, må det forventes, at der for Vrist Pumpelags regning skal laves et
okkerudfældningsbassin. Men der er altså noget der senere tages stilling til.
Ellers håber vi, at det samlede anlæg nu kommer til at virke efter hensigten, og at vi har fået et anlæg der også i
driftsmæssig henseende er økonomisk fornuftig. Ingen kender jo i øjeblikket til hvor store mængder vand anlægget
vil komme til at bortlede, hvorfor vi f.eks. heller ikke endnu kender bl.a. udgifter til el og til fremtidig drift af pumper
i øvrigt.
I de første år, vil det sikkert også være nødvendigt at få alle ledninger spulet hvert efterår. Det drejer sig om i alt ca.
11.600 m. drænledninger.

Harboøre Digelag.
Byrådet har den 7. oktober 2015 godkendt oprettelsen af Harboøre Digelag. Samtidigt er vedtægterne nu endeligt
godkendt med flere af de rettelser der blev drøftet ved den stiftende generalforsamling.
Det forventes at kommunen fremsender meddelelse herom til alle grundejere, lige som det forventes at kopi af
vedtægten fremsendes.
Bidrag til Harboøre Digelag vil fremover blive opkrævet sammen med ejendomsskatten.

Harboøre Nordre Digelag.
Med oprettelsen af Harboøre Digelag er Harboøre Nordre Digelag nu fritaget for forpligtelsen til at sikre digerne.
Der er tidligere fremsendt forslag til Lemvig Kommune om at sikre, at alle medlemmer af Harboøre Nordre Digelag
får en skriftlig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Harboøre Nordre Digelag, så man kan deltage i

beslutningen om formåls- og vedtægtsændring og hvad der i øvrigt fremover skal ske, herunder hvad der skal ske
med ”foreningens” formue og ejendomsbesiddelser.
Jeg er fra kommunen underrettet om
-

”at kommunen vil bistå Harboøre Nordre Digelag med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ved at
sende invitationen til medlemmernes e-boks. Sammen med indkaldelsen følger dagsorden samt forslag til
revideret vedtægt for den private forening. Harboøre Nordre Digelags bestyrelse fastlægger tidspunkt og
dagsorden for ekstraordinær generalforsamling.”

Skattefradrag – ”håndværkerordningen”.
Husk at du kan fratrække udgifter til arbejdsløn i forbindelse med etablering af stikledning til det nye kloakanlæg , i
øvrigt i henhold de gældende regler.
Her finder du et link direkte til SKAT: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

”Et overstået kapitel med opgravning, grundvandspumper, sugespidser og afløbsledninger overalt” – et ganske
betydeligt anlægsarbejde til sammenlagt over 20 millioner kr. for kloak- og drænarbejde.
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-

på vegne af bestyrelsen

Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag
Mail: bb@fiberpost.dk

