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Det har igen i 2015 været et forholdsvis travlt år. Den sydligste del af pumpelagets område, etape 7, er nu også
afsluttet, og entreprenøren har forladt området, for at påbegynde nye tilsvarende arbejder ved Vejlby.
Der har desuden været en gennemgang af de to tidligere etaper, og der er foretaget mindre arbejder for at sikre,
at det samlede arbejde er udført som foreskrevet. Disse etaper er afleveret fra entreprenørens side og er
godkendt. Alt i alt mener vi, at der er tale om, at arbejderne er afsluttet med en rimelig god finish.
Tilsvarende finder vi, at arbejderne i etape 7 er afsluttet, så alle burde være tilfredse, ikke mindst med at vejene
generelt nu er i en bedre stand end set længe.
Lemvig Vand og Spildevand A/S arbejder nu på at få gjort klar til at kunne overdrage Vrist Pumpelag det samlede
arbejde. Der resterer endnu visse opgaver der skal endelig afklares. Det drejer sig om endelig opmåling af alle
ledninger og brønde, så der kan udarbejdes et kort, der præcist viser hvad der er lavet. Dette er desuden et krav
i pumpelagets vedtægt.
Lemvig Vand og Spildevand skal i henhold til vores aftale med dem, sørge for at alle ledninger og brønde renses
for sand m.m. inden aflevering. Man har været i gang med dette arbejde i uge 47 – 48, hvorfor vi forventer, at
ledningerne nu alle steder skulle være rene og fungere optimalt i forhold til det projekterede.
Pumpeleverandøren Flygt skal i uge 50 / 51 i gang med at indkøre pumperne igen – ikke mindst pumperne der er
etableret i etape 7. Senere skal pumperne i hovedpumpestationen renoveres så de i princippet fungerer som
nye. Dette er en del af aftalen som den blev indgået ved leveringen. De 2 pumper i hovedpumpestationen
repræsenterer en værdi på 110.000 kr. inkl. moms.
De arealer som pumpestationerne er beliggende på, skal udskilles i matriklen og overdrages til pumpelaget som
lagets ejendom.
Vi håber at alle grundejere der har afgivet jord til pumpestationer, eller har haft en midlertidig vej over sin
ejendom, eller som har fået gravet ledninger ned over ejendommen, også har fået afregnet endeligt med Lemvig
Vand og Spildevand.
Nogle grundejere har rejst spørgsmålet om man får en tegning over det kloakarbejde, der nu er udført på ens
grund.

Vi kan oplyse, at kloakmesteren der har udført arbejdet, i princippet er forpligtet til
 at sørge for færdigmelding til Lemvig Kommune der er tilsynsmyndighed
 at lave en skitse over det arbejde der er udført. Skitsen burde tilsendes både kommunen og dig/jer som
ejer.
 at lave en driftsvejledning, som han er forpligtet til efter autorisationsbestemmelserne.
Har du haft Vejlby Kloakservice ved Jens Kristian Abildtrup til at lave ny stikledning m.m., kan du forvente, at der
fra Jens Kristian Abildtrup bliver fremsendt et sådant materiale.

VAND – VAND OG ATTER VAND!!!
Vestkysten har igen i år været ramt af to storme, og der har været længerevarende vindpres fra vest, som igen
har bevirket høj grundvandsstand og høj vandstand i Limfjorden. Det betyder også, at sluseportene ved
Limfjorden lukkes så vandet fra ”Harboøreland” ikke naturligt kan afledes til Limfjorden. Kombineret med
masser af nedbør betyder det, at hele ”Harboøreland” er stærkt vandlidende. Det kan ses på alle marker og ikke
mindst i de lavtliggende områder som bl.a. udgøres af ”digegraven” der findes langs store dele af diget mod
Vesterhavet.
Så der har igen i år været blankt vand omkring flere sommerhuse. Det er dog vores indtryk, at vandet meget
hurtigt er væk igen når grundvandsstanden falder.

Afløb fra hovedpumpestation den 30.11.2015

- men der er fortsat oversvømmede arealer ved digegraven

Drænene er fyldte og pumperne kører på højtryk. Frem til nytår er det Lemvig Vand og Spildevand der afholder
alle el-udgifter. Men fra nytår skal pumpelaget betale for el m.m., og det er derfor spændende at se, hvor store
el-udgifter vi rent faktisk får. Afgørende vil være, hvor højt grundvandet står i længere perioder, hvor store
mængder regn vi får og hvordan dette fordeles over året.
For konstant at kunne følge grundvandsstande i området, og for måske at kunne minimeres el-udgifter til drift,
har bestyrelsen besluttet at lade etablere en boring med udstyr der konstant registrerer grundvandsspejlet tæt
ved kysten.
Med en konkret viden om dette, forventer vi bedre at kunne sikre, at pumperne sættes ud af drift over en
periode af året, og samtidigt sikret at pumperne igen sættes i drift i rimelig tid inden efteråret sætter ind med
hård vind og eventuel storm.
De store nedbørsmængder har voldsomme konsekvenser for de vandmængder der skal bortledes, også fra vores
lille område. Selv om situationerne ikke kan sammenlignes, illustrerer de problemer man har haft at slås med i
f.eks. Holstedbro, ret godt, at store nedbørsmængder og i forvejen vandmættede arealer giver store
afledningsmæssige problemer og store driftsudgifter.

Optagelse af lån
Som tidlige omtalt optager Vrist Pumpelag et kommunegaranteret lån. Udbetaling af lånet finder sted januar
2016, og skal medfinansiere pumpelagets udgifter til det samlede anlægsarbejde.
Da der er opsamlet indtægter fra medlemmerne over en længere periode, har bestyrelsen besluttet kun at
optage et samlet lån på 2,0 millioner kr. De samlede årlige omkostninger forventes pt. kun at være 0,6 % pro
anno – alt inklusive.

Dette er kun afløbet fra
hovedpumpestationen
(30.11.2015)

Pumpestationen ved Stausholm der bl.a. sikrer at vandet fra store dele af det område der
hører under ”Harboøre Pumpelag” afledes til Limfjorden.
Vandet fra Vrist Pumpelag afledes hertil.
Desuden ses toppen af diget der nu administreres af Harboøre Digelag af 2015

Foto fra toppen af diget ved pumpestationen viser at store landarealer ud mod Limfjorden er oversvømmet på grund af den
høje vandstand i fjorden. (1.dec. 2015)

Opgørelse fra Lemvig Vand og Spildevand A/S
De samlede udgifter til pumpelaget er endnu ikke opgjort. I januar 2016 vil repræsentanter for bestyrelsen
sammen med en medarbejder fra Lemvig Vand og Spildevand gennemgå samtlige bilag der bl.a. vedrører
pumpelaget, og derefter sikre udarbejdet en endelig opgørelse.
Pumpelaget forventer dog at der i 2015 fremkommer en a conto opgørelse fra Lemvig Vand og Spildevand på ca.
5.025.000 kr. inkl. moms. Fra dette beløb trækkes ca. 1.275.000 kr. inkl. moms som Lemvig Vand og Spildevands
tilskud til det samlede drænarbejde – alt i overensstemmelse med vores aftale med Lemvig Vand og Spildevand.
Pumpelagets nettoudgift til drænarbejdet i 2015 vil derfor andrage 3.750.000 kr. inkl. moms.
Fremtidig drift af pumpelaget.
Repræsentanter for bestyrelsen har besøgt Harboøre Renseanlæg og der set hvorledes driften af vores
pumpestationer og driften af disse registreres i Lemvig Vand og Spildevands SRO-anlæg (SRO = Styring,
Regulering og Overvågning).
Her kan elforbruget aflæses, antal start og stop for pumperne, pumpernes driftstid m.m.
Det er også her det registreres, hvor store mængder vand der afledes fra vores område.
Vi forventer at det også bliver på renseanlægget, at der opsamles data fra grundvandsovervågningen, da Lemvig
Vand og Spildevand i forvejen opsamler tilsvarende data fra en række målepunkter i Thyborøn.
Ordinær Generalforsamling i 2016.
Det ligger allerede nu fast, at der afholdes

Ordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag lørdag den 2. april 2016 kl. 14,00 i Harboøre Centret.
Du hører naturligvis mere om dette senere, men reserver eventuelt allerede dagen nu!
Endnu er alt ikke helt på plads og afsluttet, men vi forventer, at der snarest i det nye år, kan foretages en
opsamling af udestående forhold, og at der efterfølgende kan afregnes med Lemvig Vand og Spildevand A/S.
Medlemmerne underrettes når de samlede arbejder er opgjort, og der i øvrigt foreligger nyt om den fremtidige
drift.

Med venlig hilsen
-

på vegne af den samlede bestyrelse

Bendt Bjergaard
Formand for Vrist Pumpelag

Godt Nytår.

