Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)
28-02-2022 15:00 - 18:00
Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 fremlægges til godkendelse.
Indstilling:
At dagsordenen godkendes
Bilag:
Ingen

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkender dagsordenen. Mikael LisbergToft deltog ikke i punktets
behandling.
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Punkt 2: Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på lånefinansiering til fremtidige anlægsinvesteringer
Sagsfremstilling:
På baggrund af bestyrelsen godkendelse af optagelse af lån gennem Nordea Kredit til anlægsinvesteringer i
2022 og 2023 på møde den 13. december 2021 er der nu indgået aftaler om optagelse af lån. Lånene udbetales
i henholdsvis 2023 og 2024 med 42 mio. kr. og 60 mio. kr.
I byggeperioden finansieres investeringerne via en allerede etableret byggekredit i Kommunekredit.
Idet lånene, som er Cibor 6 realkreditlån baseret på grønne obligationer, ikke kan udstedes nu er lånene
etableret som renteswap med fast rente. Begge lån har løbetider på 30 år.

Indstilling:
At orientering tages til efterretning
Bilag:
Ingen

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Beslutning for Punkt 2: Status på lånefinansiering til
fremtidige anlægsinvesteringer
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets
behandling.
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Punkt 3: Vurdering af Løgstør og Stistrup renseanlæg - fremtidig renseanlægsstruktur

Vesthimmerlands Vand A/S

Vurdering af Løgstør og Stistrup renseanlæg – fremtidig renseanlægsstruktur
Sagsfremstilling:
Med indgåelsen af fællesaftalen med Mariagerfjord Vand A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S om transport
og rensning af spildevand på Mariagerfjord renseanlæg er der foruden nedlæggelsen af Aars renseanlæg skabt
mulighed for nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renseanlæg efter år 2030.
For at afdække om en nedlæggelse af et eller begge renseanlæg efter 2030 er en god økonomisk løsning for
Vesthimmerlands Vand er der blevet foretaget en besigtigelse og gennemgang af anlæggene og udarbejdet
en tilstandsvurdering af de to anlæg af firmaet Envidan A/S. Der er desuden lavet en vurdering af de
levetidsforlængende tiltag, som er nødvendige på de to renseanlæg, og angivet en overordnet anlægsøkonomi
for disse tiltag.
Til sammenligning med alternativet for opretholdelse af renseanlæg er udarbejdet et overordnet
dispositionsforslag for afskæring af Løgstør renseanlæg til Aars og Stistrup renseanlæg til Nørager.
Tilstandsvurderingen viser, at de to renseanlæg overordnet set er i god stand med løbende opdatering og
vedligeholdelse af væsentlige komponenter. Stistrup renseanlæg fremstår dog som klart det nyeste
renseanlæg, og med et mindre behov for levetidsforlængelser. Anlægget er ca. 15 år gammelt for hovedparten
af anlægsdelene.
Løgstør renseanlæg er ca. 30 år gammelt, og der vurderes behov for opgradering af forbehandlingen på
længere sigt.
Dispositionsforslaget for de afskærende transportsystemer viser, at det er billigere at afskære Stistrup
renseanlæg sammenlignet med Løgstør renseanlæg. Dette skyldes bl.a. muligheden for at genanvende det
eksisterende afskærende system fra Aalestrup til Stistrup.
Envidan vurderer samlet set, at såfremt Løgstør renseanlæg ønskes nedlagt, vil det ud fra en økonomisk
betragtning være at foretrække, at nedlægge Løgstør renseanlæg indenfor de kommende 10 år for at undgå
større investeringer i levetidsforlængelse.
Der er i rapporten desuden foretaget et overordnet estimat på de fremtidige driftsudgifter ved afskæring af
spildevand fra de to renseanlæg, som med den angivne forudsætninger, viser en besparelse.
For at afdække den regulatoriske betydning af en nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renseanlæg er
firmaet Solteq anmodet om, at vurdere de forskellige scenarier i forhold i aktiver, netvolumen,
effektiviseringskrav og de økonomiske rammer på lang sigt. Som det fremgår af afrapporteringen fra Solteq
har nedlæggelsen af Aars renseanlæg allerede en væsentlig betydning for det forventede individuelle
effektiviseringskrav. En nedlæggelse af Løgstør og/eller Stistrup renseanlæg vil faktisk forbedre selskabets
efficiensscore og dermed reducere det individuelle effektiviseringskrav med de forudsætninger og antagelser,
der er beskrevet i afrapporteringen.

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Vesthimmerlands Vand A/S
Forinden en evt. afskæring til Mariagerfjord renseanlæg kan gennemføres skal der ved en samlet
belastningsforøgelse på anlægget fra 225.000 PE til 275.000 PE ske en udbygning af renseanlægget. Skal denne
udbygning alene udføres som en konsekvens af nedlæggelsen af Løgstør og/eller Stistrup renseanlæg skal
Vesthimmerlands Vand A/S afholde denne investeringsomkostning. Udvidelsen er vurderet til ca. 20 mio. kr.
Indstilling:
At det modtagne materiale drøftes med henblik på afklaring af behovet for yderligere oplysninger inden
bestyrelsens stillingtagen til anbefalinger om den fremtidige renseanlægsstuktur i Vesthimmerlands
Kommune.
Bilag:
Tilstandsvurdering og levetidsforlængende tiltag for Løgstør og Stistrup renseanlæg
Oversigtsplan for transportsystemer
Længdeprofil Løgstør til Aars
Længeprofil Stistrup til Aalestrup
Længdeprofil Aalestrup til Nørager
Solteq - Reguleringskonsekvenser

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

2

Beslutning for Punkt 3: Vurdering af Løgstør og Stistrup
renseanlæg - fremtidig renseanlægsstruktur
Bestyrelsen drøftede det fremlagte materiale og kom frem til et ønske om et tydeligere
billede af den samlede økonomi for såvel anlægsetableringer og den fremtidige drift dette gerne gennem præsentationer af de mulige scenarier. Fokus er især på Løgstør
renseanlæg. Dette forelægges den nye bestyrelse, som tiltræder efter
generalforsamlingen 2022. Mikael LisbergToft deltog ikke i punktets behandling.
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Punkt 4: Orienteringer om igangværende anlægsprojekter

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager
Sagsfremstilling:
I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:
Byggemodninger:
I det nye område, hvor svømmecenter Aars skal placeres, skal der etableres forsyning i og til/fra området.
Projektet for regn- og spildevandshåndtering for området er udarbejdet, og forventes udbudt til april 2022. I
tilknytning til dette projekt er der arbejdet med en løsning med afledning af regn- og overfladevand for et
område ved Danpo til Trend Å. Ved udnyttelse af eksisterende regnvandsbassin til vejvand kan et større opland
ledes mod Trend Å fremfor afledning gennem ledningssystemet i Aars med udledning til Herredsbækken. Der
arbejdes pt. på aftaler med Vesthimmerlands Kommune om dette.
Ved Aars Øst er et projekt for regn- og spildevandshåndtering i det nye erhvervsområde klar til udbud. Aftale
med byggemodner om vilkår for selskabet og byggemodner foreligger klar til godkendelse.
Kloakseparering og -sanering:
I Løgstør er separatkloakeringen af etape 2 igangsat med forsinkelse pga. udfordringer med indgåelse af aftale om en fordelingsnøgle på anlægsarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Forsyning og øvrige ledningsejere involveret i projektet. Entreprenøren har dog indhentet en del af forsinkelsen.
Der opleves udfordringer med den megen nedbør og undergrunden, som i det nuværende arbejdsområde,
hovedsageligt består af kridt.
På separeringsprojekt i Ranum blev der i 2021 ændret på arbejdsplanen, som følge af udskydelsen af arbejdet
med etablering af et regnvandsbassin. På grund af arkæologiske interesser er der blevet udarbejdet en ny
bassinudformning og de nødvendige tilladelser, som følge af disse ændringer, er blev søgt og nu modtaget.
Udskydelsen betød, at en etape (nr. 4) ved Mosesvinget blev igangsat, og her er ledningsarbejdet afsluttet.
Asfaltering på Mosesvinget og Vestergade er planlagt til uge 8. I forhold til den oprindelige arbejdsplan forventes etape 2 og 3 igangsat i uge 13 med etablering af en trykledning mellem den oprindelige og den nyetableret pumpstation samt udgravningen til regnvandsbassinet.
Øvrige projekter:
I Aalestrup er arbejdet med etablering af tilslutningsmulighed for Himmerlandskøds nye slagteri afsluttet. Der
er etableret et regnvandsbassin og en pumpestation umiddelbart syd for slagteriet, som fører henholdsvis
regnvandet til det eksisterende regnvandssystem og spildevandet direkte til en eksisterende trykledning, som
pumper vandet til hovedpumpestation ved det gamle renseanlæg og videre til Stistrup renseanlæg. Det har
efter etableringen vist sig nødvendigt, at indsætte en ventil ved tilslutningen af den nye trykledning til den
eksisterende trykledning. Dette arbejde er ikke afsluttet.

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
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Vesthimmerlands Vand A/S
På projektet vedr. ledningsomlægning ved Fjordvej i Hvalpsund har der været afholdt licitation, og Vils Entreprenørforretning afgav billigste tilbud. Der har været afholdt opstartsmøde, og arbejdet forventes igangsat i
uge 10. Af hensyn til færdiggørelse forinden snarlig igangsætning af et boligbyggeri på en del af området vil
ledningsomlægningen forgå på dette område, som det første.
I Hvalpsund er første etape af spildevandskloakeringen til ca. 150 sommerhuse i gang. Det har været nødvendigt at ændre lidt i det oprindelige projekt, som følge af konstateringen af en køkkenmødding med arkæologisk
interesse på en delstrækning. Arbejdet følger tidsplanen, og pr. 1. april indstilles arbejder i vejarealer i området. Arbejdet genoptages jf. tidsplanen igen pr. 1. oktober 2022.
På anlægsarbejdet med kloakering til ca. 20 sommerhuse ved Illeris er ledningsanlægget etableret. Der pågår
retablering i området, som er aftalt afsluttet primo april 2022. Projektet har været ganske udfordret af grundvand og kravene til recirkulation bl.a. på grund af okker i vandet, og jordbundsforholdene har været meget
varierende.
I Gatten er der foreløbigt omlagt ledninger i forbindelse med etableringen af en rundkørsel, men projektet for
håndtering af spildevand fra de nye tilbygninger og opførelsen af en ny multihal er klar.
På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er alle ansøgte tilladelser til
etableringen af en pumpestation, bassiner m.v. ved Aars renseanlæg meddelt af Vesthimmerlands Kommune. Klagefristen på de meddelte tilladelser udløber den 28. februar 2022. Der foreligger et skitseprojekt, som
nu bearbejdes med henblik på udarbejdelse af et detailprojekt. Af hensyn til koordinering med anlægsprojektet vedr. byggemodning af et erhvervsområde ved Aars Øst vil ledningsføringen fra Aars renseanlæg frem til
omfartsvejen blive opprioriteret. Der afholdes den 1. marts et direktørmøde, hvor bl.a. status på det fælles
ledningssystem, udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg m.v. er på dagsordenen.
Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning.
Bilag:
Ingen

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

2

Beslutning for Punkt 4: Orienteringer om igangværende
anlægsprojekter
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets
behandling.

8 / 14

Punkt 5: Øvrige orienteringer

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter
Sagsfremstilling:
-

DANVAs årsmøde 2022
DANVAs årsmøde afholdes i 2022 den 19.-20. maj på Comwell Copenhagen Portside. Temaet for
DANVAs årsmøde 2022 er ”Vandselskaber og folkesundheden” (Bilag)

-

Status for forbrugervalget 2022
Forbrugervalget er skudt i gang med annoncer og artikler i de lokale aviser. Den 14. februar blev
der afholdt et informationsmøde for kandidater til valget med deltagelse af 5 kandidater. I
skrivende stund har to kandidat anmeldt sit kandidatur via valgportalen. Fristen for opstilling er
den 28. februar og fra den 7. marts til den 20. marts er det muligt at afgive sin stemme.
Materiale fra informationsmødet vedlægges til orientering. (Bilag)

-

Stigende udgifter til el
I 2021 begyndte markedsprisen på el at stige, og markedsprisen endte på 64,8 øre/kWh. Kinect
Energy Denmark forvalter selskabets indkøb af el, og for 2021 endte prisen for selskabets el på
42,5 øre/kWh. For 2022 ser prisstigningerne ud til at fortsætte. I januar 2022 viser
prisprognoserne en markedspris på 109 øre/kWh og for selskabet en pris på 101 øre/kWh. Hertil
kommer afgifter og tariffer. Årsagen til den høje pris pt. er bl.a. et indregnet historisk højt
områdetillæg på hele 70 øre/kWh. Kinect Energy Denmark har ikke fastlåst dette områdetillæg,
da det vurderes alt for højt. Til sammenligning var tillægget på 19 øre/kWh i 2021 (som var
rekord), og i januar blevet det leveret til 12 øre/kWh. Bliver områdetillægget leveret til f.eks. 20
øre/kWh i 2022 vil den anslået elpris falde med 50 øre/kWh. Der forvaltes for selskabet ca. 4,4
mio. kWh.

-

IWA 2022 - International vandkonference i København
Den 12.-15. september 2022 afholdes den internationale IWA-konference i København. De
nordjyske vandselskaber er i den forbindelse gået sammen om en stand på konferencen, hvor
selskaberne vil præsentere landsdelens løsninger ift. til bæredygtighed i hele vandkredsløbet.
Forud for konferencen inviteres selskabernes nye bestyrelser til et onboarding-arrangement den
1. april 2022. Arrangementet afholdes på Comwell Hotel Hvide Hus i Aalborg. Programmet
vedlægges til orientering. Af hensyn til tilmelding til arrangementet sendes invitationen til de nye
bestyrelsesmedlemmer snarest. (Bilag)

-

Pixi-pjece fra partnerskabet C2C Climate Change
Partnerskabet C2C Climate Challenge har på projektet C9 Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord
udsendt en pixi-pjece om projektet ”Åbningen mod Vest”, som omhandler indsnævringen af
Thyborøn Kanal som værn mod stormfloder i den vestlige del af Limfjorden. Vesthimmerlands
Kommune og Vesthimmerlands Vand deltager i samarbejdet. Pjecen vil blive udleveret på

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
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Vesthimmerlands Vand A/S
mødet.
-

Samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet
5 studerende fra 5. semester på Institut for planlægning på Aalborg universitet har i perioden
september til december 2021 arbejdet med et projekt omkring miljøledelse i Vesthimmerlands
Vand. Medio januar 2022 præsenterede de studerende deres projekt for repræsentanter for
Vesthimmerlands Vand, og de studerende var til eksamen ultimo januar med et fint resultat.
Projektet indeholder afdækninger og løsningsforslag, som evt. kan/vil blive anvendt af selskabet.

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning
Bilag:
DANVAs Årsmøde 2022 – invitation
Forbrugervalg 2022 – Informationsmøde
Invitation – onboardingmøde IWA

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

2

Beslutning for Punkt 5: Øvrige orienteringer
Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til de stigende udgifter til el
forventer bestyrelsen en økonomisk tilbageholdenhed på driften således, at eventuelle
overskridelser af denne budgetpost på grund af øgede energiomkostninger kan holdes
inden for det samlede driftsbudget for 2022. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets
behandling.

10 / 14

Punkt 6: Eventuelt

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt
Intet til punktet. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.
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Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Vesthimmerlands Vand A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen
Sagsfremstilling:
Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må
videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under
overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.
Indstilling:
At dagsorden gennemgås for lukkede punkter
Bilag:
Ingen

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter
på dagsordenen
Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden. Mikael Lisberg Toft
deltog ikke i punktets behandling.
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