
 

 

Referat af møde mellem Thisted Kommune og med vandrådet for Thisted kommune  
3. september 2013 
 
Tilstede: Knud-Ole Henriksen, Tonny Sørensen, Bjarne Holm, Kristine Keiding, Jan Salmonsen, 
Anette Bonde (referent). 
 
Dagsordenspunkter: 

1. Vandrådet har bedt om følgende punkter til dagsordenen: 

• Status på kontakter netop nu  
• Forhandlinger (hvordan og hvornår) 
• Videre forløb 

Vi vil afklare hvordan samarbejdet med vandværkerne skal foregå i den videre proces, og alle får igen lejlighed til 
at tage stilling til, hvor meget de ønsker at deltage. 

Spørgsmål: 

• Hvordan modtager lodsejerne dette senarie? 
• Er alle lodsejere blevet orienteret? 
• Er Ditte Svendsen blevet spurgt om skovrejsning? 

2. Udvidelse af vandrådets samarbejde - status. 
3. Takster – status. 
4. Evt. 

1. ANB udleverede en oversigt over lodsejere med datoer for forestående møder. Mange af-
holdes i dag den 3. september. Oversigten er også sendt på mail til alle vandværker med 
BNBO. Orbicon har meldt tilbage, at de generelt bliver positivt modtaget af lodsejerne. Det har 
ikke været et problem at få aftaler i stand, dog kan landmændene være svære at træffe i 
høsten. Der er ikke truffet aftale med alle endnu. 

Ditte Svendsen har selv henvendt sig og meddelt, at der stadig er skov at hente fra Østerild 
puljen. Orbicon har svaret, at den er de helt med på.  

Den ejendomsmæssige forundersøgelse foregår altså pt. Først når den er afsluttet, og der er 
udarbejdet en forundersøgelsesrapport, vil sagen blive forelagt for Miljø- og Teknik udvalget, 
Økonomiudvalget og byrådet. Det er planen at den skal forelægges for MTU den 21. Okt. og 
for byrådet den 26. november. Såfremt Byrådet vedtager oplægget, vil forhandlingerne gå i 
gang. Der er mulighed for at udarbejde aftaler inden da ad frivillighedens vej for de vand-
værker, der ønsker det. Men det er en økonomisk fordel for landmændene, hvis byrådet har 
erklæret sig villige til påbud. 

Thisted Kommune og Orbicon planlægger at afholde et møde med alle vandværker med 
BNBO den 24. september. Vandrådet gav accept til dette møde. ANB vil straks sende en 
indkaldelse med dagsorden ud.  

2. Vandrådet har ikke haft lejlighed til at holde møde om en udvidelse af samarbejdet pga. af 
sommerferien. Vandrådet vil forsøge at nå det inden 24. september. 



 

 

3. På mødet udleverede ANB en status over vandværkernes takster. Det gav anledning til en 
snak om vandværkernes økonomiske muligheder og omkostningen til erstatninger. Det er 
Thisted Kommunes vurdering, at alle vandværker vil kunne bære erstatningerne i forbindelse 
med BNBO. 

ANB informerede om Thisted Vands holdning til BNBO projektet med reference til mail af 22. 
august 2013 fra Torben Skovgaard Nielsen. ANB beklager at TSN har afvist at deltage i møder 
om BNBO. 

Bjarne Holm finder det bekymrende, at TSN er afvisende overfor projektet, da det kan give et 
forklaringsproblem for øvrige vandværker overfor deres forbrugere. Bjarne Holm påpeger også 
at et stort antal af borgerne stadig opfatter Thisted Vand som en del af den kommunale for-
valtning. 

Knud Ole Henriksen påpeger, at BNBO og grundvandsbeskyttelse er en god ide, og at fokus 
skal være at Vandrådet bakker op om ideen, fordi de gerne vil levere et godt produkt. 

Tonny Sørensen påpeger vigtigheden af, at der forhandles ud over BNBO grænserne, hvor det 
er relevant. Det betyder, at der er taget en smule hul på opgaven med indsatsplanerne, som 
ellers skal varetages af vandværkerne selv. Desuden er BNBO´erne en gratis øvelse for vand-
værkerne, da det er kommunen som gennemfører forhandlingerne.  

Vandrådet opfordrer Thisted Kommune til at gå videre i forsøget på at etablere et samarbejde 
med Thisted Vand. Vandrådet opfordrer også til, at forvaltningen tager sagen op med Miljø og 
Teknikudvalget. 

Der er ikke aftalt et nyt møde udover møde med alle BNBO-vandværker, Orbicon og Thisted 
Kommune den 24. september.  

 

 
 
 


