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Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At dagsordenen godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt
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Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. april 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At referatet godkendes

Bilag:
Referat – Bestyrelsesmøde 150419 

Punkt 2: Godkendelse af referat



Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt
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Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling:
Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2019

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 25,7 mio. kr. før skat, hvilket er 4,7 mio. kr. over budget-
teret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at omsætningen er 3,1 mio. kr. høje-
re end budgetteret, og at periodens afskrivninger er 1,7 mio. kr. under det budgetterede. 

Den positive afvigelse i omsætningen skyldes opkrævningerne, som har været højere end budgetteret. Tak-
sterne er uændrede, så afvigelsen skyldes mængderne – dels i forbindelse med årsopgørelsen for 2018, og 
dels på den første acontofakturering for 2019.

Driftsomkostningerne udgør 5,3 mio. kr., svarende til det budgetterede. Driften af renseanlæggene har dog, 
isoleret set, været forbundet med højere omkostninger end budgetteret. Dette skyldes primært at persona-
leomkostningerne er højere end forventet, og det samme er spildevandsafgifterne. Sidstnævnte var endvide-
re ikke fuldt ud periodiseret i 2018, hvorfor der ikke er indregnet en omkostning hertil pr. 31.03.2018. Alle 
øvrige driftsomkostninger ligger under det budgetterede og realiseret sidste år.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 685 t.kr. mod budgetteret 216 t.kr. Også her er omsætningen hø-
jere end budgetteret, ligesom der er en mindre besparelse på driftsomkostningerne.

Af anlægsoversigten for ledningsarbejder fremgår det, at vi – på de pt. igangsatte projekter - forventer et sam-
let forbrug i år på 48,7 mio. kr., mod budgetteret 68,3 mio. kr. (jf. årets samlede investeringsplan). Der er ik-
ke-igangsatte projekter for i alt 10,3 mio. kr. Fællesprojektet med Rebild og Mariagerfjord udgør langt største-
delen af den ikke udnyttede budgetramme. Det gælder såvel projektet med afskærende ledning fra Aars ren-
seanlæg, som anlægsbidraget til Mariagerfjord Renseanlæg. Udviklingen i dette projekt i 2019 vil have stor be-
tydning for, hvor stor en del af det samlede anlægsbudget vi når i 2019.

Anlægsoversigten for driftsprojekter (inkl. drikkevand) viser, at der forventes brugt i alt 7,4 mio. kr. på drifts- 
og drikkevandsprojekterne i år. Samlet budget for drift og drikkevandsinvesteringer for 2019, udgør 9,2 mio. 
kr. Her er der ikke igangsatte projekter for pt. 1,7 mio. kr.

Indstilling:
At perioderapportering samt anlægsrapporteringer tages til efterretning.

Bilag:
Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 31.03.2019
Anlægsprojekter, ledningsnet
Anlægsprojekter, drift

Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2019



Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 31. marts
2019

Økonomiopfølgning taget til efterretning. Idet investeringerne til Mariagerfjord-projektet er
planlagt lånefinansieret, bibeholdes niveauet for øvrige investeringer inden for
opkrævningsrammen.
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Dispositionsforslag – afskæring af spildevand fra Aars til Nørager

Sagsfremstilling:
Envidan har efter anmodning udarbejdet et dispositionsforslag omhandlende løsningsforslag til afskæring af 
spildevand fra Aars renseanlæg til Nørager renseanlæg, som udgør en del af fællesløsningen med rensning af 
spildevand på Mariagerfjord renseanlæg.

Af dispositionsforslaget fremgår, at Envidan anbefaler en placering af spildevandsledningerne i 
vejdirektoratets vejarealer fremfor i markarealer. Der er foretaget en vurdering af en række forhold ved de to 
placeringsmuligheder, hvilket samlet giver en anbefaling om etablering i vejareal. Ved placering i vejarealet vil 
ledningen blive omfattet af gæsteprincippet, som betyder, at Vesthimmerlands Vand ved krav om flytning af 
ledningerne forårsaget af f.eks. vejudvidelse o.lign. skal flytte ledningerne for egen regning.

Ved placering af ledningerne i vejarealer vil bl.a. adgang til fremtidig drift og vedligeholdelse derimod lettes, 
omfanget af lodsejeraftaler (frivillige eller ved ekspropriation) mindskes og omkostninger til arkæologi og 
behovet for dispensationer minimeres.

I forhold til pumpevalg anbefaler Envidan, at der etableres en mellempumpestation mellem Binderup og Kgs. 
Tisted, idet tryksystemet med et geometrisk modtryk på ca. 47 mVs og en ledningstrækning på ca. 15 km med 
en pumpestation vil medføre et højt driftstryk med store pumper og forøgelse af trykledningernes trykklasse. 
Pumpestationen kan etableres, så der samtidig åbnes op for muligheden for tilslutning af bl.a. spildevand fra 
Haverslev. 
  
Forslaget beskriver desuden en række udfordringer i forhold til passage af Natura2000-området ved Aars 
renseanlæg og beskyttet natur i Aars Øst. 

Dispositionsforslaget angiver en overslagsmæssig omkostning for ledningsanlægget og pumpestationer inkl. 
projektering og tilsyn m.v. på kr. 41 mio. ekskl. moms. I dette beløb er indeholdt omkostninger, som skal 
udgiftsfordeles med Rebild Forsyning men ikke omkostninger til sikkerhedsbassiner og nedbrydning af Aars 
renseanlæg.        

Indstilling:
At der arbejdes videre med Envidans anbefaling om etablering af ledningsanlæg i vejarealer og etablering af 
en mellempumpestation.  

Bilag:
Dispositionsforslag – Afskæring af spildevand fra Aars til Nørager
Oversigtsplan

Punkt 4: Dispositionsforslag - Afskæring af spildevand fra Aars til Nørager



Beslutning for Punkt 4: Dispositionsforslag - Afskæring af
spildevand fra Aars til Nørager

Indstillingen godkendt. Linieføring gennem Aars Øst bearbejdes sammen med
planlæggere fra Vesthimmerlands Kommune.
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Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:
I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

På Galgehøj i Aars er kloakarbejder i forbindelse med byggemodningen af etape 2 afsluttet. Entreprenørfirma-
et Gunnar Nielsen A/S, som har forestået arbejdet var også billigst på arbejdet med etablering af de afskæren-
de regn- og spildevandsledninger samt etablering af et regnvandsbassin for området. Dette arbejde er opstar-
tet med etablering af et spildevandssystem fra Gyvellunden og skal afsluttes ved byggemodningsområdet. Der 
arbejdes fortsat med sikring af de rettigheder, som er nødvendige for etablering af bl.a. regnvandsbassinet via 
en landzone- og en udledningstilladelse. Aftaler med lodsejere om arbejdsarealer til ledningsarbejderne er ind-
gået. 

Byggemodningen af et parcelområde ved Langmosen i Aalestrup er under udførelse. Arbejdet er blevet forsin-
ket af udfordringer med grundvand og flytning af jord. Der forventes byggefelter på grundene for at mindske 
jordflytningsarbejdet. 

I Løgstør har byggemodningen af et parcelområde ved Majsmarken været i udbud og her afgav entreprenør-
firmaet HMN Entreprenøren A/S det laveste tilbud.  Arbejdet forventes igangsat i juni 2019.  

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup forløber separeringsetape 12 tilfredsstillende og efter tidsplanen. SM Entreprenørfirma A/S, som 
forestår arbejdet, arbejder pt. Birkevej og Hasselvej. Arbejdet følger tidsplanen og kloakarbejder forventes af-
sluttet uge 35 2019. Det samlede arbejde inkl. vand- og fjervarmearbejder forventes afsluttet november 2019.

I Aaparken, Aalestrup er der udfordringer med færdiggørelse af vand- og fjernvarmearbejder, hvilket forsinker 
færdigretablering af området. Jordbundsforholdene i området har under arbejdets udførelse givet en del ud-
fordringer, og det har efter TV-inspektion af det udførte kloakarbejde desværre vist sig nødvendigt at omlægge 
dele af arbejdet. HMN Entreprenøren forestår dette arbejde.

I Overlade er sidste etape af kloaksepareringen i gang, og entreprenør på arbejdet er HME A/S. Der arbejdes 
pt. på bl.a. Bjørnsholmvej, Korshøjvej og Skolegade. Kloakarbejdet er pt. ca. 1 uge efter tidsplanen, som fore-
skriver at arbejdet forventes afsluttet uge 39 2019. I Overlade har det desværre også vist sig nødvendigt at 
omlægge en delstrækning.

Separatkloakeringen af Ravnstrup har været udsendt i udbud, og HMN Entreprenøren afgav laveste tilbud. Ar-
bejdet med etape 1 forventes opstartet medio juni og afsluttet medio 2020. En detaljeret tidsplan er under 
udarbejdelse. Der blev afholdt et borgermøde om projektet i Ravnstrup den 29. maj med Vesthimmerlands 
Kommune, som medarrangør. 

Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter
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På Mejsevej i Aars har Gunnar Nielsen A/S, som lavestbydende på opgaven, nu næsten gennemført sanerings-
projektet, som skal forbedre områdets udfordringer med dårlige ledninger, tilstopninger og stuvninger. Ho-
vedledningerne i området er etableret, og der arbejdes pt. på stikkene. Arbejdet forventes afsluttet primo juli.

På Postbakken i Farsø er Virenfeldt & Nielsen i gang med omlægning af hovedledninger på topstækningen, 
som følge af gentagne problemer gennem en længere årrække med afledning og tilstopninger. Arbejdet med-
fører nye stik til ca. 6 ejendomme, og arbejdet forventes afsluttet ultimo juni/primo juli.   

Renseanlæg:

På Løgstør renseanlæg er opgradering af rådnetanksanlægget nu afsluttet, og de nye gasmotorer er taget i 
brug. Projektet har i seneste udgave af Spildevands Teknisk Forenings medlemsblad været omtalt. Artiklen 
vedlægges som bilag. 

På Løgstør renseanlæg er der desuden igangsat et mindre arbejde med udbedring af en udledningstank for at 
forbedre selvrensningen. Dette forventes bl.a. at mindske lugtgener. Arbejdet udføres af Landia og HMN En-
treprenøren. 

I forhold til Aars renseanlæg er der foretaget en risikovurdering af anlægget i forhold til udskydelsen af anlæg-
gets nedlæggelse. Det er vurderet, at de fysiske elementer bestående af betonanlæg ikke giver udfordringer, 
mens de mekaniske dele især ved anlæggets overfladebeluftere kan give udfordringer. Der er allerede ople-
vet tiltagne vedligeholdelsesopgaver, og pga. af anlæggets alder (fra 1975) er reservedele svære at fremskaf-
fe. Der er oplevet leje- og koblingsskader, hvilket vurderes bl.a., at skyldes en direkte opstart og stop af anlæg-
get. Der er derfor indhentet pris på etablering af frekvensomformere, som betyder, at anlægget opstar-
tes/stopper langt mere roligt. I tillæg betyder en etablering af frekvensomformere at energiforbruget reduce-
res væsentligt. Opsætningen af frekvensomformere vil beløbe sig til ca. 220 t.kr., og som følge af reducerede 
vedligeholdelsesomkostninger og en væsentlig energibesparelse er tilbagebetalingstiden vurderet til under 2 
år. Efter nedlæggelse af Aars renseanlæg forventes frekvensomformerne genbrugt eller solgt.    

Pumpestationer:

Efter indhentning af tilbud på renovering af 3 pumpestationer er arbejdet tildelt Hidrostal. Det er pumpesta-
tioner på Boldrupvej i Simested, på Løgstørvej i Aars og på Gislumvej ved Gislum, som bliver renoveret i 2019.

Biler:

Der er indhentet tilbud på levering af ny driftsbil/varevogn, og valget er faldet på en Renault Kangoo Z.E. Der 
er tale om en elbil med en rækkevidde på 270 km.

  

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.
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Bilag:
Artikel i STF – Nyt minikraftvarmeværk til minipris



Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende
anlægsprojekter

Orienteringer taget til efterretning.
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Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Miljøstyrelsens kontrol med spildevandsforsyningsselskabet renseanlæg i 2018 er afrapporteret 
primo juni 2019. Kontrollen er foretaget på baggrund af oplysninger om renseanlæggenes 
udlederkrav og selskabets egenkontrolprøver, som de foreligger i den fællesoffentlige 
spildevandsdatabase PULS. Resultatet af Miljøstyrelsens kontrol er, at der er udtaget det krævede 
antal egenkontrolprøver og alle gældende udlederkrav er opfyldt. På Aars renseanlæg har det 
vejledende krav til ammonium-kvælstof på 2 mg/l dog ikke været opfyldt. Årsagen har været 
problemer med kalibrering af anlæggets on-line målere, hvilket der er blevet rettet op på. (Bilag)

- Miljøstyrelsen har den 23. april meldt ud til kommunerne, at stoffet Chlorothalonil-Amidsulfonsyre 
(CTA) skal på den nationale liste over pesticider til regelmæssig kontrol af drikkevand og grundvand. 
Stoffet er tilføjet drikkevandsbekendtgørelsen primo maj 2019, med et krav om analyse i afgang 
vandværk og i boringer senest den 1. november 2019. Samtidig er der stillet krav til laboratorierne 
om, at der skal være en akkrediteret analyse klar 1. november 2019 og at analysemetoden indtil da, 
skal være underlagt kvalitetskontrol.
Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (CTA) er et nedbrydningsprodukt fra Chlorothalonil, der har været 
godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, 
porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. I EU 
er det den 22. marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor 
ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der har godkendt midler med stoffet.
Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt 
som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser. 

Selskabets analysefirma er anmodet om at udtage analyseprøver, og pr. d.d. er analyseresultat fra 
Stistrup Vandværk modtaget. Der er ikke påvist CTA i prøverne. 

- Der afholdes den 12. juni kl. 19-21 i Hadsund Kulturcenter et debatmøde om udbygningen af 
Mariagerfjord renseanlæg. Debatmødet er en del af offentlighedsfasen forud for en VVM-tilladelse, 
som muliggør afledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner til anlægget. (Bilag) 

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning

Bilag:
Kontrolbrev 2018 fra Miljøstyrelsen
Debatfolder – udbygning af renseanlæg

 

Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter



Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning.
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Næste møde

Sagsfremstilling:
Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. september 2019. Mødet er planlagt som et heldags 
temaarrangement. Yderligere om dagen følger senere.

Møde nr. 5 er planlagt til afholdelse den 28. oktober 2019. Byrådet har på denne dato arrangeret en studietur, 
hvorfor der bør findes en alternativ dato for mødet. Mødet forslås flyttet til den 7. november 2019.

Indstilling:
At næste møde afholdes som planlagt

At møde nr. 5 flyttes fra den 28. oktober til den 7. november 2019.

Bilag:
Ingen

Punkt 7: Næste møde



Beslutning for Punkt 7: Næste møde

Næste møde er retteligt den 23. september 2019. Mødet oprindeligt planlagt til den 28.
oktober flyttes til 11. november 2019.
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Eventuelt

Punkt 8: Eventuelt



Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Intet
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