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- Dit eget lokale forsyningsselskab ! 

 
 
 

 

 

 
 
 
Til stede: 

Uffe Korsgaard, UK, formand og mødeleder 
Peter Therkildsen, PT, næstformand 
Poul Kristensen, PK 
Vagn Kidmose VK 
Niels Kr. Østergaard, NKØ 
Allan Riis Larsen, AL 
Jesper Kirk, JK 
Gitte Guldberg GG, referent 
 

 
Dagsordenen var som følger: 
 
1. Indstillings punkter 

1.1 Budgetopfølgning pr. 30/9 2016 for selskaberne i MF  
1.2 Budgetopfølgning på investeringer pr. 30/9 2016 for spildevand og vand  
1.3 Forslag til drifts- og investeringsbudget 2017 samt fremadrettet 
investeringsprognose for selskaberne i MF  
1.4 Lukket 

 

2. Orienteringspunkter 
2.1 Orientering vedr. forventede konsekvenser af den vedtagne reviderede 
vandsektorlov  
2.2 Status på drift og anlæg  
2.3 Lukket  
2.4 Lukket 
2.5 Lukket 

 

3. Drøftelses punkter 
 
4. Eventuelt 
 
 
 
Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltog i punkterne: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, og 2.5.  

 

1. Indstillings punkter 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
Ad 1.1)  
Budgetopfølgningen blev gennemgået med nedenstående kommentarer.  

 
Morsø Forsyning  
Nettoomsætningen ligger 3,5 % under det budgetterede, dette skyldtes, som tidligere nævnt, en lavere 
indtjening i takt med at der afspadseres og at stillinger er blevet omfordelt til driftsmedarbejdere. Dette giver 
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en mindre salgssum som er tilsvarende de lavere produktionsomkostninger. Morsø Forsynings 
produktionsomkostninger er modsvarende 3 % lavere end det budgetteret.  
 
Morsø Spildevand 
For Morsø Spildevand ses der en samlet besparelse på de primære driftsomkostninger på 237 t.kr.  
 
Merudgifterne for produktionsomkostningerne er som tidligere fremlagt; merudgift på polymer og 
slambortskaffelsen i led med omlægning af renseanlægget fra 2 til 1 trins drift. 
 
Den største besparelse ses på de administrative omkostninger. Denne fremkommer ved at der foretages en 
mere ligelig fordeling af kundeservice. Tidligere er fordelingen lavet gennem tidsregistreringen hvor den 
enkelte medarbejder har registreret den tid de har arbejdet med kundeservice på det pågældende selskab. 
Men som afdelingen har udviklet sig, er flere og flere arbejdsgange blevet samlet, så mange opgaver bliver 
lavet for flere selskaber på en gang. Det er derfor besluttet at det samlede forbrug fordeles via 
fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er antal kunder pr. forbrugsart. Den nye fordeling vil give udslag på alle 
underselskabernes administrative omkostninger +/- også bagudrettet for 2016, for at gøre hele året ensartet. 
 
Morsø Vand 
Omkostningerne til primær drift viser et samlet merforbrug på 251 t.kr. Dette er en merudgift til analyser, da 
der i foråret blev konstateret en overskridelse af grænseværdierne, for coliforme bakterier. Pga. 
overskridelsen har det været nødvendigt med øget overvågning på vandværket, for at sikre vandkvaliteten. 
Derudover skyldtes merforbruget vandsprængningerne i foråret, samt reparation af varmepumpen. 
 
For administrationsomkostninger er der blevet ændret på metoden for fordeling af udgifterne til 
kundeservice/forbrugsafregningen. Hvor det tidligere var mere jævn fordelt basseret på et skøn af timer, 
bliver udgifterne 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 
Morsø Varmes driftsomkostninger viser en besparelse på 340 t.kr. Denne fremkommer i særdeleshed på 
mindre køb af gas. Året har – indtil nu – været meget mild. I budgetopfølgningen er vedhæftet en oversigt 
over graddagene. 
 
Den forventede afvikling af over-/underdækning vil fravige med forventet 90 t.kr. Dette indregnes i budget 
2017 når årsregnskabet er endeligt. 

 
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30/9 2016 på driften af MF 
selskaberne. 
 
Beslutning: Indstillingen følges. 

 
 
Ad 1.2)  
Budgetopfølgningen på investeringer blev gennemgået med nedenstående kommentarer.  
 
Morsø Spildevand 
Med investeringsbudgettet for 2016 er der samlet anvendt 23,6 mio.kr. af et total budget på 40,7 mio.kr., 
herved er der et restbudget på 17 mio.kr. Budgetopfølgningen pr. 30/9 2016 anvendes i stor grad til at gøre 
status på det forventede resultat for regnskabsåret 2016 og hermed hvilke projekter selskabet forventer at 
afslutte i regnskabsåret. Det samlede forbrug for resten af 2016 forventes at ende på 15,1 mio.kr. 
- Altså et samlet mindre forbrug på 1,9 mio.kr. end budgetteret. De forskellige anlæg er nærmere beskrevet i 
pkt. 2.2. 

 
Morsø Vand 
For Morsø Vand er der pr. 30/9 2016 anvendt 3,2 mio.kr. af det samlede budget på 5,1 mio.kr., hvilket giver 
et restbudget på 1,9 mio. kr. Det forventes at der anvendes 1,7 mio.kr. i resten af 2016, dvs. ca. 200 t.kr. 
under budgettet.  
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Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30/9 2016 på 
investeringer. 

 
Beslutning: Indstillingen følges. 

 
 
Ad 1.3)  
Forslag til budgetter og takster for selskaberne fremgik af de fremsendte bilag. Bilagene blev udleveret i print 
og gennemgået på mødet.  
 
Nærværende godkendelse af budget og takster forudsætter, at de kan indeholdes i de økonomiske rammer 
som udmeldes (i høring) af Forsyningssekretariatet i løbet af 1-2 uger. Rammerne for vand blev modtaget 
lige inden bestyrelsesmødet. Der orienteres om rammerne på næstkommende bestyrelsesmøde d. 16/12 
2016. 

 
Indstilling Morsø Forsyning:  
Bestyrelsen bedes godkende driftsbudget 2017. 
 
Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen. JK kan ikke følge indstillingen på det foreliggende 
grundlag. 
 
Indstilling Morsø Vand:  
Bestyrelsen bedes godkende: 

  Driftsbudget 2017 

 Anlægsinvesteringer for 2017 og herunder den fremtidige anlægsprognose 

 Uændret variabel takst på 4,78 kr./m³ ex. moms og ex. statsafgifter 

 Takstblad med indeksreguleret fast bidrag og tilslutningsbidrag 

 Forventet låneoptag på 3,1 mio. kr. 
 
Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen. JK kan ikke følge indstillingen på det foreliggende 
grundlag. 
 
Indstilling Morsø Spildevand:  
Bestyrelsen bedes godkende: 

 Driftsbudget 2017 

 Anlægsinvesteringer for 2017 og herunder den fremtidige anlægsprognose 

 Uændret variabel takst på 37,00 kr./m³ ex. moms 

 Takstblad med indeksreguleret fast bidrag og tilslutningsbidrag 

 Forventet låneoptag på 24,77 mio. kr. 
 
Beslutning: Anlægsinvesteringerne for 2017 og den fremadrettede investeringsprognose drøftes 
igen på næste bestyrelsesmøde d. 16/12 2016. hvor projektchefen og ledningschefen også deltager. 
For de øvrige følges indstillingen, dog med den tilføjelse at tal-fejlen som JK gjorde opmærksom på i 
nettoomsætningen for spildevand rettes. Det har med de rigtige briller på dog vist sig, at der ikke er 
en tal-fejl, da tilslutningsbidrag for spildevandsselskabet (for så vidt også vand og varme) bliver 
regnskabsmæssigt periodiseret over 50 år for at følge ledningens levetid, mens den likvide 
opgørelse kun medtager de faktisk betalte tilslutningsbidrag. Se venligst nedenstående regnestykke: 

  

Oplyst omsætning side 8  38.927.236,00  

Oplyst likvid omsætning bilag 2 (2017)    36.474.037,51  

Forventet periodiseret tilslutningsbidrag      2.453.199,00  

I 2015 regnskab periodiseret      2.440.564,00 

Difference                  -0,51  

  
 
 

 



 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning d. 8. november 2016 

4 

 

JK kan ikke følge indstillingen på det foreliggende grundlag. 
 
Indstilling Morsø Varme:  
Bestyrelsen bedes godkende: 

 Driftsbudget 2017 

 Anlægsinvestering for 2017  

 Uændret variabel takst på 450 kr./MWh 

 Uændret takstblad  

 Forventet låneoptag på 1,25 mio. kr. 
 
Beslutning: Bestyrelsen følger indstillingen. JK kan ikke følge indstillingen på det foreliggende 
grundlag. 
 

 
Ad 1.4) Lukket 
 

 

2. Orienteringspunkter 
 
2.1) 
I forhold til beregningen af den økonomiske ramme (prislofter): 
For driftsomkostningerne bliver beregningsgrundlaget baseret på et gennemsnit af 2013-2015, hvor det 
tidligere blev baseret på det år (2013-2015) hvor driftsomkostningerne var højeste. 
 
Investeringer igangsat før 1. marts 2016 forventes at kunne medtages i beregningsgrundlaget. I modsætning 
til tidligere, hvor beregningsgrundlaget stoppede ved 2015. Det vil ligeledes være muligt fremover at søge 
om udvidelse af rammen på baggrund af visse investeringer såsom; separat kloakering og kloakering af 
åben land. 
 
Ikke anvendt ramme vil ikke blive fratrukket fremtidige rammer. Modsvarende vil man heller ikke kunne 
overføre ikke anvendt ramme til fremtidige rammer. 
 

Den økonomiske ramme kan øges med et tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag i perioden 

2007-2011 inklusiv renteomkostninger. Betingelsen herfor er, at selskabet er retligt forpligtet hertil og kan 

godtgøre dette. Det vil ikke være aktuelt for Morsø Spildevand, se i øvrigt pkt. 2.4. vedr. vejbidrag. 
 
I forhold til udmelding af de økonomiske rammer (prislofter): 
Den økonomiske ramme for Morsø Vand forventes at komme som udkast senest i uge 44, og MF fik det 
tilsendt i høring lige inden bestyrelsesmødet. 
Den økonomiske ramme for Morsø Spildevand forventes at komme som udkast senest i uge 46. 
 
Der er dog endnu ikke nogen forsyningsselskaber der har modtaget deres udkast til rammer og forlydende 
heraf er, at Forsyningssekretariatet er bagud med udmeldingerne.  
 
Benchmarking for større selskaber (for os; Morsø Spildevand) er i høring pt. Der er udmeldt en generel 
besparelse på 2 % på driftsomkostninger og 0,49 % på afskrivningerne. Endvidere kan der komme 
yderligere krav om besparelser på op til 2%, dvs. max op til 4,49% i alt. 
 
Der arbejdes fortsat for at afskrivninger og finansielle omkostninger ikke skal indgå i effektiviseringskravene, 
da det uhensigtsmæssig straffer de selskaber der låneoptager og/eller har stort investeringsbehov. De 
selskaber er Morsø Spildevand blandt. 

 
 
2.2)  
Administration 
Kundeservice medarbejder Louise Kvist startede her d. 1. oktober 2016.  
 



 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning d. 8. november 2016 

5 

 

MF har indgået aftale med Net-IP vedr. en cloud-løsning. Da selskaberne blev udskilt fra kommunen på it 
området i 2011, investerede MF i 2 servere med diverse udstyr. Store dele heraf står nu til udskiftning 
ligesom udstyret løbende er blevet og også fremadrettet vil skulle vedligeholdes. Det slipper vi for nu. 
Vedligeholdelse af it, er dyrt, og betragter man en 4 årig periode, er der ca. 500.000 kr. at spare med cloud-
løsningen. Der ud over har vi altid de sidst opdaterede versioner af it software. 
 
Torsdag d. 3. november 2016 har administrationen møde med kommunens administration vedr. MF 
forespørgsel om nedsættelse af garantiprovision. 
 
Værker 
Renseanlæg:  
Det nye SRO og prøvetagningslokale er taget i brug, og al netværk er nu forbundet til de nye rum. Det er en 
fornøjelse at få lov at arbejde i de nye omgivelser.  
Badefaciliteter, herunder hygiejnereglerne, og den ny renoverede kantine tages i brug 31/10 2016. 
 
Vi er efterhånden ved at være færdige med at grave, der mangler kun få kabelrør. Det meste af udstyret er 
monteret og elektrikerne er i fuld gang med at etablere forbindelse mellem delene. 
Vi forventer at idriftsætte den nye dekanter(slamafvander) pumpe i uge 44, så slammet fremover tages 
direkte fra efterklaringstank 3. Herefter skal de 2 returslampumpestationer sættes ind enkeltvis. Sidste etape 
er tilkobling af det nye ristebygværk til udligningstanken og selve udligningstanken. 
 
Det hele forventes at være køreklar i december, så driften kan køre uden for mange udfordringer henover jul 
og nytår. Der bliver en del opsamling efter nytår, styringen skal tilpasses, der skal ryddes op og diverse 
mangler og rettelser skal udføres. 
 
Vi har bestilt et nyt kip til vores mellem pumpebygværk, således at vi igen kan styre fordelingen af 
mængderne til de 3 efterklaringstanke. Det er en ret simpel men genial løsning, som driftspersonalet selv har 
udtænkt, og vi forventer, at det kan opfylde behovet. De løsningsmodeller, som vi ellers er blevet 
præsenteret for, har været ret tunge m.h.t. etablering af udstyr og dermed dyr. 
 
Vi har fået styr på overløbsledningen, det har vist sig, at den har været fyldt af sten og grus. Den er nu 
renset og klar, hvis der skulle komme store regnskyl. 
 
Vi har afsluttet forløbet med medarbejderen, vi havde i arbejdsprøvning. Vi skal efterfølgende selv 
færdiggøre projektet med at etablere et system i sikkerhedsdatablade og værnemidler. 
 
Indtil videre har vi beregnet særbidrag til en enkelt virksomhed, som vi har afholdt et positivt møde med. Der 
kan komme flere virksomheder kan på tale, når vi har afholdt et koordinerende møde med myndigheden. Vi 
har afholdt et møde med myndigheden, hvor principperne i særbidrag og det lovbestemte 
særbidragsregneark blev gennemgået. 
 
Bestyrelsen ønsker at se renseanlægget på det første møde efter nytår. 
 
Vand: 
Vi har igangsat udskiftning/renovering af råvandsledningerne på Gasværksvej. Der lægges nye ledninger og 
samtidig etableres afsender- og modtagestationer for rensegrise, således at ledningerne kan rengøres 
grundigt, hvis der opstår forurening. 
Vi er ved at hente tilbud hjem på luftfiltre til iltningstrapperne. Som led i DDS, skal disse være 
levnedsmiddelgodkendt, og det er ikke muligt i den nuværende konstruktion. Filtrene monteres udvendigt, så 
almindelig vedligehold ikke påvirker driften. 
 
Varme:  
Kører planmæssigt. 
 
Ledningsnet 
Spildevand: 
Trykledningen fra Bangsgade (den der sprang i august måned) er stadig ikke helt tæt, og der planlægges en 
udskiftning af den utætte samling snarest. Vi har imidlertid fået etableret en permanent mulighed for 
overpumpning fra pumpestationen i Bangsgade, således at vi ikke igen risikerer, at blive nødt til at bede 
beredskabet om hjælp til overpumpning fra denne pumpestation. Ledningen er en Ø400 støbejernsledning 
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fra 1920’erne og den er ved at være mør. Ledningen er planlagt til udskiftning når oplandsområdet er 
separatkloakeret, og skal så bare være en Ø200 ledning. Derfor vil vi helst ikke skifte den nu, da vi i 
regnvejrssituationer har behov for en Ø400 ledning. 
 
Vi er i gang med de første kørsler efter uvedkommende vand i kloaksystemet, og det første vi eftersøger lige 
nu er indtrængende fjordvand, der både belaster kloaksystemet, men også virker hæmmende på 
processerne på renseanlægget. 
 
Vand: 
Vandforsyningen er med i projekterne på Toftegade og Fruevænget, hvor stik og ledningsnet renoveres. Vi 
har også udskiftet hovedvandledningen på Parkvænget, i forbindelse med nybygning af et parcelhus, hvor 
det viste sig, at den gamle vandledning lå langt inde på privat grund. 
 
Varme: 
Intet nyt siden sidst. 

 

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 etapeopdeling. 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 tillægsarbejde i slugt øst for Dalvænget. 
Her er ledning uafklaret mht. status. 

Fasanvej Separatkloak - etape 1  

 

Refshammer bassin kan pga. 
myndighedstilladelser ikke startes i år. Fasanvej 
var i 2013 oprindeligt Refshammer bassin og 
Fasanvej 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 anvendes 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. 
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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 Feggerønvej  

 Forventes startet primo 2017.  
 

 
Alsted Ret for spildevandsplan  

 

Foreslået udskudt til nye spildevandsplan er 
besluttet. Byen blev kloakeret ud fra ”frivillig på 
regnvand”. Ingen ville på regnvand. 
Regnvandsledning henligger uafklaret, uden brug 
til afledning af regnvand fra grundejere tilsluttet 
Morsø Spildevand.  Vil gå til 
myndighedsbehandling, og til evt. at grave 
skelbrønde til regnvand op. 

Østerbakken Vils Etape II  

 

Det blev vedtaget i ØK 18. august 2016, at 
anlægget vil skulle udføres. Anlægget er efter 
licitation prissat til 1,8 mio. kr. MS har 
forsyningspligt. Tilslutningsbidrag er opkrævet.. 

Bangsgade  

 

Er udskudt på ubestemt tid af vejmyndigheden. 
Anlægget vil evt. kunne sættes i gang i 2017, hvis 
landvindingslaget beslutter at renovere sin 
rørlagte landkanal i gaden. Ønsker man at 
overveje status på landkanalen, vil det kræve en 
ny vedtægt for landvindingslaget, eller anden 
vandløbsretlig procedure. Kloakarbejder vil 
udgøre ca. 150.000 kr. Da fælleskloak kan 
henligge, og strømpes ved lejlighed (grundvand-
opgravning uforholdsmæssigt alt for dyrt). Og 
regnvandsstik til de få ejendomme i gaden, med 
få midler kan forsynes med stik, frem til den 
rørlagte landkanal i gaden. Vand er i det 
væsentlige fornyet. 

Udskiftning Erslev Kær pumpestation. inkl. tilkobling  

 Forventes startet primo 2017. 

Ø. Jølby afskærende pumpestation  

 Forventes startet primo 2017. 
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Markedsgade regnvandsbassin  

 

Projektering af traditionelt regnvandsbassin er i 
gang. Anlægget indeholder meget 
myndighedsbehandling. Senest er meddelt, at 
bassinnet ses at kunne kræve dispensation til 
eksisterende- eller udarbejdelse af ny lokalplan. 
Der i givet fald kan forventes at forbruge 1. halvår 
af 2017. Og derefter vil kunne påklages af 
jordejere til bassingrunden. Arealet er vurderet af 
uafhængig vurderingsmand i 2013 til ca. 175.000 
kr. pr hektar. Det skarpt afgrænsede bassin vil 
udgøre godt 2 hektar. Ved ekspropriation, eller 
evt. frivilligt forlig, må forventes at skulle 
erhverves lidt mere areal. Da én grundejer 
tidligere har ytret, at han ønsker restareal solgt 
med, af landbrugsmæssige årsager, hvis han skal 
afstå jord til bassiner. Der er normalt 
ekspropriationsret i en lokalplan. Men der 
foreligger allerede ekspropriationsret i 
spildevandsplanens tillæg 4 og tillæg 7 for 
bassingrunden. Hvorvidt der måtte foreligge 
ekspropriationsret i det tilfælde, at 
spildevandsplanen giver ekspropriationsret, men 
myndigheden vurderer, at lokalplanen skal 
ændres eller laves om, er ikke vurderet nærmere.  

Åbent land  

 

Åbent land forventes at være afgrænset endeligt, 
når kommende spildevandsplan vedtages januar 
2017. Kommunens forvaltning har ønske om at 
drøfte kloakering af en række ejendomme, der 
skal have forbedret spildevandsrensning, men 
som ikke umiddelbart vil kunne etablere de 
tekniske løsninger selv.  Hvor mange 
ejendomme, det vil dreje sig om, vil bero på 
teknisk gennemgang, og den forhandling af 
spildevandsplanen, der skal ske mellem 
kommunen, og Morsø Spildevand. 

 
 
Ad 2.3) Lukket 
 

 
Ad 2.4) Lukket  
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Ad 2.5) Lukket 
 
 

3. Drøftelses punkter 
 
Intet 

 
 

4. Eventuelt 
 
Drænproblematikken blev drøftet, og tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
GG udsender sammen med referatet forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2017. 
 


