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Inden mødet var der orientering til interesserede vedr. forholdene i Nykøbing Enge. 
 
 

 
Dagsordenen var som følger: 
 
1. Indstillings punkter 

1.1 Budgetopfølgning pr. 30.06.16 for selskaberne i MF  
1.2 Budgetopfølgning på investeringer samt revidering af investeringsbudgettet for 
Morsø Spildevand  
1.3 Forslag til ny kommunikationsstrategi  
1.4 Ændring i betalingsvedtægten vedr. særbidrag  
1.5 Lukket 

 

2. Orienterings punkter 
2.1 Orientering vedr. forventede konsekvenser af den vedtagne reviderede vandsektor-
lov  
2.2 Orientering fra møde mellem den politiske del af bestyrelsen, UTM og borgmesteren  
2.3 Status på drift og anlæg  
2.4 Lukket 

 

3. Drøftelses punkter 
3.1 Lukket 

 
4. Eventuelt 
 
 
 
Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltog i pkt. 2.1 og 3.1. 

 
1. Indstillings punkter 
Ad 1.1)  
Budgetopfølgningen blev gennemgået med følgende kommentarer. 
 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 26. august 
2016 kl. 12:30 i Morsø Forsyning. 
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Råd-
hus, Nørregade 3, Nykøbing Mors  
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Morsø Forsyning 
Budgetopfølgningen for 1 halvår af 2016 viser et svagt fald på viderefakturering af timer til underselskaberne. 
Dette skyldtes at der har været stor fokus på afvikling af afspadsering for driftsmedarbejderne. Denne ten-
dens vil også afspejle sig i 2017. 
 
For lønomkostningerne i 1. halvår af 2016, har der været engangsudgifter på fratrædende medarbejdere i 
form af fratrædelsesgodtgørelse og udbetaling af feriepenge (300 t.kr.).  
 
På administrationsomkostninger er der samlet sket en besparelse på 200 t.kr. hvilket skyldtes hovedsageligt 
et fald i IT omkostninger i forhold til sidste år. 
 
Indtægter fra forbrugsafregning overordnet 
De forbrugsafhængige indtægter kender vi ikke det endelige resultat på førend til årsskiftet. Tendensen viser 
at forbruget generelt er faldende for hele øen. Det kan dog oplyses at der er udsendt opkrævninger på til-
slutningsbidrag til ca. 27 nye kunder i Morsø Vands forsyningsområde og for landzonen (spildevand) er der 
d.d. udsendt 55. Disse forventes at have en positiv effekt på resultatet, dog gradvist over i 2017. Det er for 
byen, primært nybyggeri og for land, er det tilkobling til kloakering (Spildevandsplan Tillæg 5) fra tanktøm-
ning. 
 
Morsø Spildevand 
For Morsø Spildevand er der konstateret følgende afvigelser fra budgettet: 
 
Vejafvandingsbidraget når ikke den forventede indtægt, da Morsø Kommune besluttede at nedjustere bidra-
get til 1 %. Vejafvandingsbidraget for 2016 forventes at ende i ca. 180 t.kr. mod budgetteret 450 t.kr. Høje-
steret stadfæstede i en dom mellem FS og KL(og Slagelse kommune) i februar, at det er kommunalfuldmag-
ten der er gældende ved uenighed om bidragets størrelse. Dog skal bidragets størrelse kunne dokumenteres 
med en beregning fra kommunens side. 
 
På transport af spildevand er der sket en samlet besparelse på 219 t.kr. Denne er nået primært ved bespa-
relse på svovlbrintebekæmpelse. Driften kører forsøg med at justere ned på pumpedriften for at mindske 
brugen af kemikalier. I visse områder (primært Nordmors) har det været muligt uden at lugtgenerne er for-
værret, mens det ikke har lykkedes i andre områder. Justeringen af pumperne vil være et ”on going” projekt 
over de næste par år. Forsøget skulle samtidig bidrage til fald i el omkostningerne. 
 
For renseanlæggene har der været merudgift (389 t.kr.)til bortskaffelse af slam, samt tilsætning af polymer. I 
forbindelse med omlægningen af renseanlægget, er slammængderne steget betydeligt og da det fortsat er B 
slam, vil udgiften være derefter. Det forventes dog at der vil kunne afhændes A slam fra 2017 og dermed 
nedbringe udgiften betydeligt. Samtidig arbejdes der på at nå en billigere pris på både slambortskaffelse, po-
lymer m.m. gennem fællesudbud med andre forsyninger (MF er i dialog med selskabet Shared A/S, som er 
et fælles indkøbsselskab forsyninger imellem. I øjeblikket er følgende forsyninger med; Aarhus, Odder, Favr-
skov og Syddjurs Forsyning). 
 
Morsø Vand 
For produktionsomkostningerne er der konstateret et merforbrug på 23 t.kr. Dette er en merudgift til analyser, 
da der i foråret blev konstateret en overskridelse af grænseværdierne for coliforme bakterier. 
 
Distributionsomkostningerne er 129 t.kr. over budget, hvilket bl.a. skyldes vandsprængninger på Jernbanevej 
og Grønnegade. Derudover har varmepumpen igen været under reparation, hvilket har medført en merudgift 
til reparation samt tab i salg af varme. Det overvejes om varmepumpen skal sættes ud af drift, det regnes der 
på til budget 2017.  
 
For administrationsomkostninger er der blevet ændret på metoden for fordeling af udgifterne til kundeser-
vice/forbrugsafregningen. Hvor det tidligere var mere jævn fordelt basseret på et skøn af timer, bliver udgif-
terne nu fordelt efter antal kunder for den enkelte forsyningsart. Dette giver et merforbrug for vand, mens 
udgifterne for spildevand og varme vil falde. 
 
Morsø Varme 
Gasudgifterne for varmeværket ligger 20 % lavere en forventet. Budgettet for gas er udarbejdet på baggrund 
af sidste års graddage og kan derfor variere afhængig af vejret.  
 
For ledningsnettet har det været præget af mange sprængninger i Faarupparken. Hele området planlægges 
fornyet.  
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Indstilling 
Bestyrelsen bedes godkende budgetopfølgningerne pr. 30.06.16. 
 
Beslutning: 
Indstillingen følges. 
 
Ad 1.2)  
Morsø Spildevand 
For Morsø Spildevand er der samlet set udgifter for 15 mio.kr. i pr. 30.06.16, fordelt på transport af spilde-
vand 11 mio.kr. og renseanlægget 4 mio.kr. Dette set ud af det samlede korrigeret budget (senest godkendt 
af bestyrelsen 12.02.16) på 39,5 mio.kr.  
 
Separat kloakeringen af Toftegade har efter endt udbud vist sig at blive 2,3 mio. kr. dyrere end budgetteret. 
Oprindeligt var fordyrelsen på 3. mio.kr., idet Toftegade er meget besværlig at kloakere. Det er dog lykkes at 
finde en anden metode som afstivning af ledningsgraven, end den oprindelig projekterede, hvilket har bety-
det at vi kunne forhandle os frem til denne besparelse på godt 700 t.kr..  
 
Der er lavet følgende justeringer, for at opnå plads i budgettet til fordyrelsen: 
 
Banegravens pumpestation nedjusteres med 1.200 t.kr. som følge af at pumpestationen ikke længere skal 
flyttes fra Mågevej. 
Kloakering af Bangsgade udgår af investeringsplanen for 2016     250 t.kr. 
Rettelser i Alsted jf. spildevandsplan udføres ikke i 2016         100 t.kr. 
 
Besparelser fundet indenfor budgettet som anført ovenfor  1.550 t.kr. 
Toftegade oprindeligt budgetteret   3.000 t.kr. 
Heraf budgetteret i 2015 (ubrugte midler)                           -500 t.kr. 
Toftegade budget efter endt licitation og forhandling  5.300 t.kr. 
 
Underskud          1.250 t.kr. 

 
Der ansøges hermed bestyrelsen om at udvide investeringsbudgettet med 1.250 t.kr. 
 
Hermed er det korrigeret investeringsbudget på 40,75 mio.kr. 
 
Morsø Vand 
Der er i 1. halvår 2016 anvendt 2 mio.kr. i investering på Morsø Vand ud af budgetteret 5,1 mio.kr.  
 
Det er konstateret at der på nogle af de tidligere projekter, hvor Morsø Vand og Spildevand har arbejdet 
sammen, ikke er blevet overført udgift for Morsø Vands andel af gravearbejdet. Udgiftens størrelse kendes 
endnu ikke. (beregnes i øjeblikket). Afhængig af udgiftens størrelse vil selskabet skulle låneoptage for at 
dække denne. Det forventes af vi kender de endelige tal til bestyrelsesmødet i uge 45. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen bedes godkende udvidelsen af det reviderede investeringsbudget 2016 for Morsø Spil-
devand med 1.250 t.kr. til kloakering af Toftegade. Endvidere at midlerne fra de udskudte projekter 
anvendes. 
 
Beslutning: 
Indstillingen følges. 
 
Ad 1.3)  
Den nuværende kommunikationspolitik blev vedtaget i 2011 og revideret i 2013. Den sidst reviderede ved-
hæftes som bilag. 
 
I takt med at vi har fastsat en ny vision og strategi, er det nærliggende at revidere kommunikationspolitikken 
og i den anledning kalde den en kommunikationsstrategi. Den nuværende kommunikationspolitik tager ikke 
højde for de massive angreb og ikke dokumenterede beskyldninger i medierne/offentligheden, der har været 
på Morsø Forsyning, dels fra politisk side og dels fra kommunens embedsmandsside. 
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Det er vigtigt, at der i ”fredstid”, dvs. når vi ikke står i kampens hede, tages stilling til hvordan MF skal agere i 
sådanne situationer, således at MF højner den offentlige dialog til et faktuelt og sagligt niveau. Ud over al-
mindelige opdateringer har administrationen præciseret det der vedrører dette.  
 
Indstilling: 
Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte en ny kommunikationsstrategi. 
 
Beslutning: 
Den forelagte kommunikationsstrategi blev godkendt. 
 
Ad 1.4)  
Energistyrelsen har udarbejdet en opdateret vejledning om reglerne om betaling for særligt forurenet spilde-
vand. 
  
Den opdaterede vejledning vedrører reglerne i den seneste bekendtgørelse om betaling for særligt forurenet 
spildevand, bekendtgørelse nr. 1375/2015. 
  
Med bekendtgørelse nr. 1375 af 30. november 2015 blev de hidtil gældende regler på området fra 2014 ud-
bygget på nogle få punkter. Der blev således i § 2, stk. 3, som noget nyt fastsat tre nationale grænseværdier 
i forhold til definitionen af ”særligt forurenet spildevand” i relation til denne regulering.  De nationale grænse-
værdier er fastsat for organisk stof, opgjort som COD, total-kvælstof og total-fosfor. 
 
Som konsekvens heraf erstattes teksten i betalingsvedtægtens §7 Særbidrag med følgende: 

Morsø Spildevand A/S skal opkræve særbidrag for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spilde-
vand i overensstemmelse med §2a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., 
og bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 
 
Særligt forurenet spildevand er defineret som spildevand, der giver anledning til særlige foranstaltninger i 
forbindelse med etablering og drift af renseanlægget. 
Særligt forurenet spildevand har et højere forureningsindhold end husholdningsspildevand. Forureningsind-
holdet kan være organisk stof, kvælstof, phosphor, tungmetaller, miljøfremmede stoffer, hæmning af nitrifika-
tion m.v. 
 
Der er fastsat følgende grænseværdier for organisk stof, kvælstof og phospor:  
 
Organisk stof, COD                    1600 mg/l  
Kvælstof, total-N                          100 mg/l 
Phosphor, total-P                           15 mg/l 
 
Øvrige stoffer eller forhold opgøres ud fra Naturstyrelsens vejledning om bekendtgørelse for særligt forurenet 
spildevand. 
 
Særbidraget beregnes på grundlag af forureningsindholdet fra den pågældende ejendom og udgifterne til 
særlige foranstaltninger. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen bedes godkende ændringen i Betalingsvedtægten. 
 
Beslutning: 
Indstillingen følges. 
 
Ad 1.5) Lukket 
 

 

2. Orienterings punkter 
Ad 2.1)  
Lige inden sommerferien udsendte administrationen et notat på, hvordan konsekvenserne af den reviderede 
vandsektorlov forventes at påvirke vores vand- og spildevandsselskaber.  
VSS gennemgik et bud på de fremtidige rammer og hvilke lovændringer selskaberne skal være opmærk-
somme. GG pointerede afslutningsvis hvad bestyrelsen skal være opmærksom på i det fremtidige strategiar-
bejde. Powerpoints fra gennemgangen medsendes nærværende referat. 
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Den nye lov indikerer, at hvis prisloftet ikke udnyttes fuldt ud, vil der blive foretaget et såkaldt ”luftkorrektion”. 
Det betyder i praksis, at hvis selskabet ikke udnytter muligheden for at opkræve den takst, som det rent fak-
tisk har ret til, må selskabet jo ikke have behov for det. Det kan betyde, at hvis selskaberne på et senere 
tidspunkt får brug for en højere takst, end prisloftet tillader, så er det ikke muligt sådan lige uden videre at 
opkræve den. Fremadrettet bygger prisloftet på omkostninger for drift og anlæg i årene 2013-2015, hvor det 
hidtil har været på de historiske indgangsværdier (da selskaberne blev stiftet)for anlægssiden og driftsom-
kostningerne fra 2003-2015. Spildevandsselskabet vil fremadrettet blive benchmarket på både drift og an-
læg, hvor det hidtil kun har været på driften. Da Morsø Vand sælger mindre end 800.000 m³ vand om året, vil 
selskabet ikke skulle deltage i benchmarking, men både vand og spildevand vil blive mødt med effektivise-
ringskrav på min. 2%.  
 
McKinsey har på statens foranledning udarbejdet en 234 siders rapport: Forsyningssektorens effektivise-
ringspotentiale, som findes i en mere spiselig udgave – en sammenfatning, som medsendes nærværende 
referat (PT ønsker ikke at modtage). Rapporten peger på 7,1 mia. kr. besparelse for hele forsyningssektoren, 
hvor spildevands andel er vurderet til 2,1 mia. kr. og vand 1,2 mia. kr.  
 
Orientering blev taget til efterretning. 
 
Ad 2.2)  
Der er d. 31/5 2016 afholdt møde i kommunen med følgende deltagere: UK, PT, PK, VK, NKØ og UTM-
udvalget samt borgmesteren.  Emnet var Nykøbing Enge og samarbejdet mellem Morsø Kommune og 
Morsø Forsyning. Konklusionen på mødet var, at Morsø Kommune snarest vil sørge for, at vedtægterne for 
Landvindingslaget i Nykøbing Enge ændres, således vedtægterne tager højde for en opdeling af engene i en 
østlig og vestlig del. Den bynære østlige del skal være Morsø Spildevands del med etablering af 2 regn-
vandsbassiner ved udledningen i Markedsgade. Den anden vestlige del skal være Landvindingslagets med 
de nye vedtægter som regulativ. Det bliver da i store træk som miljørådgiver P V Nielsen foreslog efter en 
workshop som kommunen og forsyningen deltog i foråret 2012. 
 
Ad 2.3)  
 
Værker  
Renseanlæg: Inden ferien er den nye udligningstank og det nye overløbsbygværk etableret. Byggeriet er 
forløbet stort set uden problemer, og vi er godt tilfredse med entreprenørerne. 
Det er dog en udfordring af få den daglige drift til at køre under ombygningen. Hver gang vi ændrer på en lille 
ting, giver det udslag videre i systemet. Der er desuden udfordringer med hydraulikken i et mellempumpe-
bygværk. Vi forsøger at styre det manuelt her i ombygningsfasen.  
 
Næste skridt er montering af pumper, riste m.m. og udgravning til returslampumpestationerne. Når disse er 
monteret og sat ned, kan vi begynde at grave ud til ledninger og kabler. 
Vi har byggemøde igen den 10. august, hvor vi planlægger næste fase i detaljer. Vi holder nøje øje med sik-
kerheden og har indtil nu været forskånet for ulykker, der kræver mere end et plaster. 
 
Alle udløbsledninger på alle renseanlæg er inspiceret, det er mange år siden, at det er sket sidst. De ser alle 
rigtig fine ud, der er liv, og bunden er ikke mærket af aflejringer eller lign. Vi mangler endnu at få styr på 
overløbsledningen på Øster Strand. 
 
Byggeriet af laboratorie/SRO er ved at tage form, det tegner til at blive fine lokaler. Velfærdsbygningen skal 
suppleres med pavillon og det eksisterende skal friskes op med nyt køkken og møbler senere i forløbet. Vi 
glæder os til at tage de nye omgivelser i brug. 
 
Madaffald: På et møde i april i år med Morsø Kommune, talte vi om planerne for madaffaldet. 
MS blev oplyst, at der var fremskredne planer om at madaffaldet fremover skulle udrådnes ved Limfjordens 
Bioenergi ApS, og at det allerede fra efteråret 2016 skulle afleveres hos dem. Set i lyset af, at Thisted Kom-
mune fremover vil samle madaffaldet ind og køre det til Billund, er vi blevet i tvivl om, hvorvidt madaffaldet 
stadig skal omlæsses på renseanlægget inden det fragtes til Billund, eller om løsningen med udrådning hos 
Limfjordens Bioenergi bliver aktuel i nær fremtid. Administrationen vil derfor kontakte Morsø Kommune og vi-
cedirektøren for Limfjordens Bioenergi, med henblik på at få en afklaring.  
 
MS ser gerne at der snarest bliver fundet en anden løsning, end omlæsning på renseanlægget. 
Trods mange konstruktive forsøg, så fungerer systemet ikke, der bliver stadig dagligt læsset madaffald af på 
terræn, fordi containeren ikke er skiftet til en tom. Den fri adgang til madaffaldet giver voldsomme gener fra 
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måger. Alle vores tanke, udstyr, firmabiler og private biler er overstrøet med mågeklatter. Samtidig spreder 
mågerne affaldet ud over anlægget, så der flyder affald rundt i vores bassiner. Der er samtidig en meget stor 
risiko for øget rottebestand, og lige nu er der godt gang i hvepsene. 
Omlæsningen giver desuden en hel del trafik på anlægget, som vi gerne vil være foruden. 
Der er desuden et sundhedsmæssigt aspekt i det, når vi stort set ikke kan røre et gelænder, uden at vi kom-
mer i kontakt med mågernes efterladenskaber. Der er selvfølgelig gode forholdsregler m.h.t. hygiejne, men 
det er en unødvendig plage i forhold til, at man fandt en løsning andet sted, hvor det kunne læsses af under 
tag. Det er uæstetisk og ikke særligt spændende for medarbejderne at skulle udholde lugten og synet af af-
fald spredt på anlægget.  
 
Vand: Vi har i løbet af sommeren haft udfordringer på analyser af vandet hos nogle forbrugere. Vi tager, 
som led i de ordinære analyser, prøver af drikkevandet hos et par enkelte forbrugere, som repræsenterer 
ledningsnettet. Her har antallet af coliforme bakterier ved 37° C været over grænseværdien, som er 0 
kim/100 ml. Vi har ændret vandets vej ved gymnasiet og skyllet grundigt ud. Det har resulteret i, at vi næsten 
er på kravværdien, idet målingerne herefter har været på 1, dvs. en bagatel, men dog over grænsen. Vi har 
fulgt det op med flere nye analyser, og er nu endelig på normal drift, dvs. analyserne giver ikke anledning til 
øvrige tiltag. Alt er selvfølgelig sket i samarbejde med myndigheden.  
Vi overvejer, at etablere enkelte målebrønde direkte på ledningsnettet, så prøverne ikke skal tages inde hos 
private forbrugere eller institutioner. Når vi tager prøver hos forbrugerne, er der risiko for forurening fra deres 
eget interne system. 
 
Varme: Kører planmæssigt, ingen bemærkninger. 
 
Spildevand ledningsnet  
Der har lige været en rørsprængning på trykledningen fra Bangsgade til Markedsgade ved udmundingen af 
Strandparken. Ledningen er en Ø400 støbejernsledning og pumpestationen på Bangsgade er en ældre sta-
tion og en af de pumpestationer der pumper mest spildevand. Sprængningen skete fredag d. 5. august lige 
ved middagstid. Da ledningen blev gravet fri og udgravningen pumpet fri for vand, så skaden kun besigtiges, 
viste det sig at røret var beskadiget ind under en ejendom som er bygget ovenpå røret. 
Det var derfor nødvendigt at udskifte røret under huset. Det var der ikke reservedele til, og det viste sig umu-
ligt at fremskaffe disse i weekenden, hos de forespurgte. Sprængningen blev derfor anmeldt til beredskabet, 
da der ellers hurtigt ville blive oversvømmelse i området, når vi fortsat ikke kunne pumpe vand væk fra pum-
pestationen. Beredskabet iværksatte derfor en overpumpning af vandet fra Bangsgade til pumpestationen på 
N.A. Christensensvej, der er den nærmeste pumpestation der kan pumpe spildevandet til renseanlægget.  
Der blev fremskaffet nogle reparationsdele fra Thisted Cementstøberi og fra Skive Vand, som det blev for-
søgt at reparere ledningen med lørdag formiddag. Man var klar over at det ikke var det optimale, men hvis 
det kunne holde weekenden over ville det være godt. Reparationen holdt dog kun i ca. 2 timer, så var bered-
skabet nødt til igen at overtage pumpningen. 
 
Mandag morgen blev de nødvendige dele bestilt og sendt ekspres, så driften til middag kunne udbedre røret, 
dette arbejde var færdig ca. til fyraften og har holdt indtil nu. D. 18. august har det været nødvendigt igen at 
grave ledningen fri, da der er opstået en utæthed omkring en af samlingerne. Utætheden er nu afhjulpet og 
der er foretaget ekstra afstivning omkring røret. Bundforholdene omkring røret er meget dårlige, og selve rø-
ret er i sin tid etableret på sveller, pga. de levrede bundforhold. Det er planlagt at røret fremadrettet skal sæt-
tes ud af funktion, idet der er etableret et rør fra Bangsgades Pumpestation til Markedsgades Pumpestation, 
der mangler blot tilkoblingen i Markedsgades Pumpestation. De nye rør er dimensioneret til at kunne tage 
separeret spildevand og derfor afventes separering af området.  
 
Vand og varme ledningsnet  
Vand deltager i både Toftegade og Fruevænget med udskiftning af vandledninger i forbindelse med kloakre-
noveringen. 
 
De uttalige sprængninger på varmerørene i Faarupparken har givet anledning til en større udskiftning af rø-
rene. Udskiftningen bliver planlagt til at løbe over de næste 4 år. 
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Anlægsprojekter 
 
Kærvej Separatkloak - etape 1 
 
 
 
 
 

Kærvej og Kærvej regnvandsbassin var 2013 eet projekt. Der var 
klar til udbud. Projektet er senere etapeopdelt, så bassin og kloak 
i Kærvej er skilt ad. Når selve Kærvej går i udbud - 2017, bør 
budgettet justeres for prisregulering og omkostninger til etapeop-
deling. Skønsmæssigt med 0,5 mio. Men justering bør foretages, 
når licitationsresultat, forventet 2017, foreligger.  

Fruevænget Separat kloak 
 
 

Budgettet er efter licitation retvisende. Der kan komme tillægsar-
bejde i slugt øst for Dalvænget. Her er ledning uafklaret mht. sta-
tus. 

Fasanvej Separatkloak - etape 1 
 
 
 

Refshammer bassin kan pga. myndighedstilladelser ikke startes i 
år. Fasanvej var i 2013 oprindeligt Refshammer bassin og Fas-
anvej separatkloak. Efter opbremsning er projektet delt i 2 etaper, 
så bassinnet er selvstændig entreprise - Fasanvej etape I. 

Banegraven – Pumpestation 
 
 
 

Der er som følge af bevarelse af Mågevej Pumpestation 
sparet ca. 1,6 mio. kr., hvoraf ca. 0,3 mio. kr. vil anven-
des til renovering af Mågevej Pumpestation. I forhold til 
worst-case, flytning, er sparet 6,8 mio. kr..  

  
Nye tilløbsledninger Østre Strand 
 
 

Anlægget er afsluttet, og vil kun blive tilført få timer for 
brøndrapporter og behandling af aktivet. 
 

Toftegade kloakseparering 
 
 
 

Der er indhentet tilbud, og projektet er blevet dyrere end 
først antaget som beskrevet under pkt. 1.2. Forventes 
afsluttet i år. 
 

Transportledning Erslev Kær til Feg-
gerønvej Forventes udført i år. 

Alsted Ret for spildevandsplan 
 
 

Foreslået udskudt til nye spildevandsplan er besluttet. 
Vil gå til myndighedsbehandling, og til at grave skel-
brønde til regnvand op. 

Østerbakken Vils Etape II 
 
 

Det blev vedtaget i ØK 18. august 2016, at anlægget vil 
skulle udføres. Anlægget vil det blive prissat efter licita-
tion. MS har forsyningspligt. 

Bangsgade Er udskudt på ubestemt tid af myndigheden. 

Udskiftning Erslev Kær pumpestation. 
inkl. tilkobling Forventes udført i år. 

Ø. Jølby afskærende pumpestation Forventes udført i år. 

Markedsgade regnvandsbassin 
 
 
 

Projektering af traditionelt regnvandsbassin er i gang. 
Anlægget indeholder meget myndighedsbehandling, og 
budgettet vil være klart, når detailprojekt foreligger.  
 

Åbent land 
 
 
 

Åbent land forventes at være afgrænset endeligt, når 
kommende spildevandsplan vedtages januar 2017. Kø-
rer indtil da efter Spildevandplanens Tillæg 5. 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad 2.4) Lukket 

 
 
Ad 3) 
 
Ad 3.1) Lukket  



Referat af bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning fredag d. 26. august 2016 
8/9 

 

 
 

Ad 4) 
 
Bestyrelsesmødet fredag d. 11/11 2016, flyttes til tirsdag d. 8/11 2016 kl. 16:05. 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Uffe Korsgaard  Dato Peter Therkildsen 
 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Vagn Kidmose   Dato Poul Kristensen 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Allan Riis Larsen  Dato Niels Kr. Østergaard 
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Dato Jesper Kirk 
 
 
 
 


