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Referat fra temaaften på Vilsund Strand den 18-9 2013. 
 
Tilstede:  45 personer fra medlemsvandværker og foredragsholdere. 
              Fra FVD: Ole Wiil, Bent Soelberg og Pernille Weile 
 
Emnet:   BNBO-tiltag, samt orientering omkring vandaflæsninger til Thisted Vand 

Præsentation af kandidat til Thisted Vands Bestyrelse 
 
Martin N Andersen bød velkommen til medlemmer og foredragsholdere og indledte aftenen.  
 
Indlæg ved:         FVD`s landsformand Ole Wiil 
  Vandråd Thy 
  Per Thinggaard Sørensen 
 
Repræsentation af kandidat til Thisted Vands bestyrelse. Per Thinggaard Sørensen fortalte om 
hans indgangsvinkel til, at gå ind i et bestyrelsesarbejde, som dette. Vandrådet giver Per de 
bedste anbefalinger og ønsker ham et godt valg. 
 
Vandrådet gennemgik forløbet tidsmæssigt og faktuel. Ole Wiil fremlagde FVD´s holdninger til 
dette emne. Ole fortalte ligeledes om flere grelle eksempler på kommunal dominans 
desangående. Hvis der ikke kan påvises og dokumenteres fare for forurening af en boring, kan 
der ikke gives påbud omkring etablering af et BNBO område. Ole var meget betænkelig 
omkring tidshorisonten og de, allerede igangværende kontakter med de berørte lodsejere. Det 
er fint af få færdiggjort undersøgelserne omkring disse BNBO områder, da vi derefter har så 
meget faktuelt stof omkring vores kildepladser, som sandsynligvis kan bruges videre ud i 
indsatsplanerne for Thisted Kommune. Vandrådet og Ole Wiil understregede, at intet vandværk 
må skrive under på noget som helst inden materialet er indsendt og godkendt i FVD´s 
sekretariat. Hav blot is i maven, da det er Thisted Kommunes Miljøforvaltning, der skal bære 
bevisbyrden for forureningsfare og dermed etablering af BNBO område. Bent Soelberg 
supplerede med flere vigtige ting omkring emnet. 
 
Ved orientering omkring udveksling af måleraflæsninger til Thisted Vand, blev der fremlagt nye 
og vidt forskellige tilbud omkring køb og salg. Der er udsendt breve til nogle forbrugere rundt 
omkring i kommunen, vedrørende aflæsninger, der fremover foretages af Thisted Vand. Torben 
S Nielsen meddelte, at der var forhandlinger i gang med flere vandværker, så en fælles 
vejledende løsning kunne ikke komme på tale for indeværende år. Formand for Thisted Vand 
Ole Westergaard tilbød, at tage et eventuelt ønske om atter et fælles møde, seriøst og 
arrangere det. FVD´s landsformand opfordrede til, at finde en løsning i fordragelighed, for det 
var til Thisted Vand, alle vandværker og forbrugernes bedste. 
 
Under eventuelt var der ønske fra Vilsund Vandværk omkring et eventuelt fælles indkøb af 
vandmålere. Ring til John Larsen på tlf. 97931728 / mobil 51924648 og hør nærmere. 
 
Husk at afgive stemme til bestyrelsesvalg til Thisted Vand:                                                     

25. nov – 1. dec på www.Thistedvand.dk 
Eller ved fremmøde på Thisted Vand i Hurup  
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