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Repræsentanter for bestyrelsen har den 26. juni 2012 deltaget i møde med 

repræsentanter for Vejlby Pumpelag, Lemvig Vand og Spildevand A/S samt det 

projekterende firma ”Orbicon”, omkring koordineret indkøb af pumper til diverse formål.  

Vrist Pumpelag har endnu ikke afgivet ordrer, men har tilkendegivet, at man vil følge 

rådgivningen fra Orbicon og Lemvig Vand og Spildevand A/S, idet det også forventes, at 

det bliver Lemvig Vand og Spildevand, der fremover skal servicere vores færdige 

drænanlæg.  

Der er tale om forholdsvis store beløb. Som eksempel kan nævnes, at der i Vejlby skal 

anvendes pumpestationer og pumper for over 2 mill. kr. 

Samtidigt er drøftet forhold omkring den kommende kloakering og forhold vedrørende den 

fremtidige udledning af drænvand, samt eventuelle mulige midlertidige vejforbindelser 

under kloakeringen. 

Lemvig kommune er undervejs med at oprette et nyt stort pumpelag, kaldet ”Harboøreland 

Pumpelag”.  

Kommunen har afholdt et møde med de direkte berørte grundejere den 19. juni 2012.  

Vrist Pumpelag, eller pumpelagets medlemmer var ikke indbudt til dette møde. 

Bestyrelsen har over for kommunen tilkendegivet, at man er utilfreds med dette, idet man 

finder, at Vrist Pumpelag har væsentlige interesser i det nye pumpelag. Det har hele tiden 

heddet sig, at alle grundejere i ”Harboøreland” skulle være medlem af det nye pumpelag, 

og betale bidrag til dette. Det bliver tilsyneladende ikke tilfældet. 

Kommunen har nu oplyst, at Vrist Pumpelag kan få tilladelse til at udlede drænvand til 

grøfter m.v. i det område der fremover omfattes af ”Harboøreland Pumpelag”. Vrist 

Pumpelag udgør ca. 7 % af det samlede areal, og der lægges op til, at Vrist Pumpelag 

derfor også skal bidrage med 7 % af de samlede anlægs- og driftsudgifter. 

Foreløbig har kommunen oplyst at de årlige udgifter anslås til ca. 400.000 kr., og at dette 

dækker udgifter til fremtidig vedligeholdelse af vandløb i Harboøreland Pumpelag samt el-

udgifter.   

Bestyrelsen budgetterer derfor foreløbig med at Vrist Pumpelag skal bidrage med ca. 30 – 

35.000 kr. årligt til Harboøreland Pumpelag.  

Med oplysning om dette forventede driftsbidrag, har bestyrelsen i samarbejde med 

Orbicon også besluttet, at Vrist Pumpelag ikke selv projekterer og laver ny lang trykledning 

for afledning af drænvand frem til f.eks. ”Veserne”. Dette vil være en alt for dyr løsning i 

forhold til at skulle betale driftsbidrag til Harboøreland Pumpelag. 



Bestyrelsen har derfor anmodet Orbicon om at fremsende ansøgning om 

udledningstilladelse til Lemvig kommune. Der forventes etableret et samlet drænanlæg 

med to udledninger til grøfter / vandløb der i øjeblikket er offentlige vandløb. 

Orbicon påbegynder projekteringen af kloakanlægget i vores område umiddelbart efter 

sommerferien, og dermed påbegyndes også projekteringen af vores kommende 

drænanlæg. 

Bestyrelsen har allerede givet flere oplysninger til Orbicon, og man vil følge projekteringen 

og bidrage i det omfang det er muligt, herunder fremkomme med forslag til hvorledes man 

eventuelt kan sikre bedst mulig fremkommelighed under selve arbejdets udførelse. 

Lemvig kommune har oplyst, at man fortsat forventer afholdt et stort møde omkring 

”Masterplan for Harboøreland” i august 2012. Vi har opfordret til, at man snarest får datoen 

fastlagt, så vi så hurtigt som muligt kan annoncere mødetidspunktet på vores hjemmeside. 

På hjemmesiden er der nu et nyt punkt ”Lidt historie”. Her kan du læse lidt om baggrunden 

for at vejnavnene i vores område nu hedder det de gør (Arcticvej, Hermodsvej, Crownvej 

osv.), samt enkelte spændende beretninger om det der tidligere er sket lige omkring dit 

sommerhusområde. 

Følg med i pumpelagets aktiviteter på hjemmesiden - http://www.vristpumpelag.dk/ - som 

vi vil forsøge at opdatere jævnligt. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.            

På Bestyrelsens vegne 
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