
 

 

31. januar 2012 

2231200004 

Projektleder MH 

20 99 01 07 

FRI 

Orbicon A/S 

Klostermarken 12 

8800 Viborg 

87 28 11 00 

 

info@orbicon.dk 

www.orbicon.dk 

 

CVR nr: 21 26 55 43 

 

Nordea: 

2783-0566110733 

 

 

 

REFERAT  

Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning 

Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S 

Emne : Referat af opstartsmøde den 30. januar 2012 

Til : Vrist Pumpelag formand Bendt Bjergaard, Vejlby Pumpelag 

formand Carsten Johansen og Lemvig Vand og Spildevand A/S 

Jesper Primdahl, Bo Hvid Nielsen Orbicon Mikael Huber og 

Flemming Berg. 

Deltagere : Repræsentanter fra Vrist Pumpelag 

Bendt Bjergaard, Jens Hansen-Møller, Svend Aage Larsen, 

Karsten Damm, Bjarne Glargaard. 

 

   Repræsentanter fra Vejlby Pumpelag 

Carsten Johansen, Svend Aage Nielsen, Peter Paetau, Jørgen 

Kjeldmand Jensen. 

 

  Lemvig Vand Spildevand A/S 

  Jesper Primdahl (JP) 

 

  Orbicon A/S 

   Mikael Huber (MH) Flemming Berg (FB) 

  

Udgivet :   31. januar 2012  

 

 

 

Referat af opstartsmøde. 

 

Følgende blev drøftet og aftalt på mødet den 30. januar 2012: 

 

Gennemgang af projektet. 

JP, MH og FB gennemgik projektet og den overordnede tidsplan. 

 

Område med ejendomme som indgår i Vejlby og Vrist, der skal 

spildevandskloakeres blev gennemgået. I alt ca. 1.000 sommerhuse. 

 

Der skal etableres ny dræning i Vejlby og Vrist. 

 

Der var en meget god og udbytterig dialog med mødedeltagerne. 

 

Følgende blev drøftet og aftalt: 

 

Vidensdeling og information. 
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Information er meget vigtig – der skal gøres meget ud af, at informere om hvad der 

skal ske og anlægsperioder. Det er mange sommerhuse, som benyttes til 

udlejning.   

Pumpelagene er sammen med grundejerforeningerne vidende om mange nyttige 

ting, som kan og skal benyttes i forbindelse med projekteringen og anlægsfasen. 

F.eks. omkørsels planer, p-pladser, hvor der ofte er meget vand i området, okker 

områder, arrangementer, anlægsarbejder i sommerferien kontaktpersoner, 

sommerferie/udlejnings tidspunkter, lodsejerlister foreninger mm. 

 

Det blev aftalt, at Lemvig Vand og spildevand og Pumpelagene udsender fælles 

information til lodsejerne. 

I første omgang et brev og herefter forsøges at orientere via mail og ikke mindst 

brug af diverse hjemmesider.  

 

Pumpelagene deltager i borgermøderne, og orienterer om dræning. 

 

Pumpelagene deltager (efter eget ønske så vidt muligt) i byggemøderne og får 

fremsendt referat fra disse. Vi er fælles aktører. 

 

Lemvig Vand og Spildevand og pumpelagene informerer om projektet på deres 

hjemmesider. 

 

Vejsyn. 

Der vil blive afholdt vejsyn med vejejere (kommune, grundejerforening eller enkelt 

personer inden opstart af anlægsprojekterne). 

Vejene vil blive afleveret i mindst samme stand om inden anlægsprojektet 

opstarter. 

Alle lodsejere herunder vejere vil efter anlægsprojektets afslutning blive anmodet 

om en tilfredshedserklæring. 

 

Pumpelag og Grundejerforeninger: 

Der er i områderne 2 pumpelag og er 5 grundejerforeninger. Disse foreninger skal 

orienteres løbende. I pumpelagene er repræsentanter fra 3 af 

grundejerforeningerne. 

 

Dræning og Pumpelag: 

Der er 2 pumpelag et i Vejlby og et i Vrist.  

Pumpelagene skal deltage aktivt i projekterings og anlægsfasen. 

Det skal undersøges om der skal etableres en trykledning, for at få vandet væk fra 

området. 

Drænvandet må ikke ledes til Ferring sø på grund af kvælstofindhold. 

Etapeopdelingen skal overholdes i videst mulig omfang. 

I forbindelse med udledning til recipient, skal Claus Borg fra Lemvig Kommunes 

miljøafdeling kontaktes. 

 

Dimensionering af dræn og forudsætningsnotat: 

Forskellige løsningsforslag blev drøftet, og der var en spændende og udbytterig 

snak om dræning. 

Husk at de enkelte lodsejere, skal tilbydes at der mod betaling etableres en 

drænbrønd på deres grund. 
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Det blev aftalt, at Flemming Berg udarbejder et oplæg til forudsætningsnotat. 

I forudsætningsnotatet skal indgå dimensionerings kriterier, holdbarhed, funktion af 

dræn mv.  

 

Skitseprojekt og økonomi: 

Orbicon udarbejder et skitseprojekt med tilhørende økonomisk overslag.  

 

Ledningsejere: 

MH kontakter samtlige ledningsejere herunder bredbånd og oplyser om projektet, i  

forbindelse med udsendelse af første licitation. 

 

 

Opmåling: 

Vejlby vil blive opmålt I uge 5 – 7 2012 af. 

 

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær 

v/ Morten Andersen 

Industrivej 53 

7620 Lemvig 

Tlf.: 97 82 11 02 

ma@nb.dk 

 

Myndigheder: 

Løbende kontakt til myndighederne. 

Der skal bla. pumpes store mængder grundvand i forbindelse med 

anlægsperioden. 

 

Vedligeholdelse af afvandingsgrøfter: 

Det er vigtigt for anlægsprojektets gennemførelse, at alle omkringliggende grøfter 

og afløb renses så der er maksimal afstrømning fra området. 

 

Pumpestationer: 

Der skal ca. etableres 45 spildevandspumpestationer og 10 

drænvandspumpestationer.  

BHN, JP, MH og pumpelagene drøfter senere, hvordan udformning, bestykning og 

etableringen af disse skal være og udbydes.  

 

Tilslutning til eksisterende trykledning: 

Harboøre renseanlæg er dimensioneret til at modtage spildevandet fra Vejlby og 

Vrist. 

 

Næste møde: 

Aftalt, at næste møde afholdes på Harboøre renseanlæg mandag den 26. marts 

2012 kl. 10.00. Efterfølgende vil der kl.13.00 være besigtigelse af området i Vejlby. 

På mødet vil forudsætningsnotat, skitseprojekt og overslag for økonomi blive 

gennemgået.  

 

Ref. Mikael Huber 

 

 

mailto:ma@nb.dk
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Kontaktpersoner kloakering og dræning Vejlby og Vrist 

Bygherre: 

 

Lemvig Vand og Spildevand A/S 

Rønbjerghage 31 

7620 Lemvig. 

Kontaktperson:  

Jesper Primdahl  

Tlf. 96 90 80 03 

Mail: jesper.primdahl@lvs-as.dk 

Pumpestationer og renseanlæg: 

Kontaktperson: 

Bo Hvid Nielsen 

Tiff 20 13 59 31 

Mail: boni@lvs-as.dk 

 

Vrist Pumpelag: 

Kontaktperson: 

Bendt Bjerregaard 

Tlf. Tlf.86 88 30 45 / 20 20 88 29 

Mail: bb@fiberpost.dk 

Hjemmeside: vristpumpelag.dk 

 

Vejlby Pumpelag: 

Kontaktperson: 

Carsten Johansen 

Tlf. 97 86 52 86 / 40 16 46 68 
Mail: carsten.johansen@mail.mira.dk 

Hjemmeside: vejlby-pumpelag.dk 

 

Rådgiver projektering og tilsyn. 

Orbicon A/S 

Klostermarken 12 

8800 Viborg 

 

Kontaktperson: 

Mikael Huber 

Tlf. 20 99 01 07 

Mail: mihu@orbicon.dk 

 

Kontaktperson dræning: 

Flemming Berg 

Tlf. 24 21 30 31 

Mail: berg@orbicon.dk 
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