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- Dit eget lokale forsyningsselskab! 
 
 
 

 

 

 
 
 
Deltagere: 
Uffe Korsgaard (UK) (formand og mødeleder) 
Peter Therkildsen, PT (næstformand) 
Poul Kristensen (PK) 
Vagn Kidmose (VK) 
Niels Kr. Østergaard (NKØ). Forlod mødet kl. 13.30 under pkt. 2.1  
Allan Riis Larsen (AL) 
Gitte Guldberg (GG, direktør, referent) 

 
Afbud:  
Ingen 
 
Jesper Kirk (JK) deltog ikke i mødet. 
 
 

Dagsordenen var som følger: 
1. Indstillings punkter 

1.1 Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 for drift og anlæg i Morsø   
      Forsyningsselskaberne  
1.2 Godkendelse af brev til Morsø Kommune vedr. vejbidrag  
1.3 Ekstra bevilling anlæg 2017 for projekt Gasværksvej  
 

2. Orienteringspunkter 
2.1 Status på drift og anlæg  
2.2 Orientering vedr. IT-sikkerhedspolitik for Morsø Forsyning  
2.3 Lukket 

 

3. Drøftelses punkter 
3.1 Lukket  

 

4. Eventuelt  
 
 

1. Indstillings punkter 
 
Dagsordenen blev godkendt 

 
Ad 1.1)  
Budgetopfølgning pr. 31.03.2017 med kommentarer blev gennemgået. 
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende og tage budgetopfølgningen til efterretning. 
 
Beslutning: Indstillingen følges. 
 
 

Ad 1.2)  

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 9. juni 2017 kl. 
12:30 i Morsø Forsyning.  
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, 
Nørregade 3, Nykøbing Mors  
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Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at rette henvendelse til Morsø Kommune vedr. genoptagelse 
af beregningen for fastsættelse af vejbidragsprocenten. Administrationen har derfor udarbejdet et brev, som 
ønskes fremsendt til Morsø Kommunes Natur & Miljøafdeling.   
 
Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte om det vedhæftede brev med ordlyd kan godkendes til 
fremsendelse til Morsø Kommune. 
 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte brevet til fremsendelse. 
 

Ad 1.3)  
Morsø Kommune har på en e-mail d. 31. maj til Morsø Forsyning bekræftet, at Gasværksvej forventes 
realiseret i indeværende år med anlægsopstart efter Kulturmødet sidst i august. Der kan forventes en 
detaljeret situationsplan og tidsplan inden for ca. 3-4 uger. Tegningsmateriale, hvor linjerne (kantsten og 
belægningsskift) er fastlagt, kan muligvis sendes før.  
 
Gasværksvej er en del af renoveringerne omkring Dueholmcentret. På et teknikermøde med Morsø 
Kommune d. 24. maj fremgik det, at man aktuelt agter at afslutte anlægsarbejderne i Dueholmcentret primo 
2019. Morsø Forsyning har sendt Morsø kommune den tidligere oplyste afgrænsning af Dueholmcentret, for 
bekræftelse af projektområdets grænser. Morsø Spildevand har udført strømpe-TV i den tidligere meddelte 
afgrænsning, hvor der for Gasværksvej er beregnet et prisoverslag for strømpeforing. Som oplyst på 
bestyrelsesmødet d. 16/12 2016, hvor projektchefen og ledningschefen var til stede og redegjorde for 
udfordringerne med at udføre anlæg i området, giver det ikke værdi, at separatkloakere Gasværksvej lige nu, 
hvilket også er i overensstemmelse med spildevandsplanens tillæg 7. 
 
Med en strømpeforing af den eksisterende spildevandsledning og tilhørende stik, vil den kunne holde i ca. 
100 år frem. Nykøbing Fjernvarme har meddelt at de ikke har anlæg at udføre. Hvis Morsø Spildevand skal 
etablere en ekstra ledning til regnvand, vil vi skulle krydse den eksisterende varmeledning adskillige steder. 
Det giver derfor mening når fjernvarmen skal etablere ny ledning om 15-20 år, at overveje om der i den 
forbindelse skal etableres en ny ledning til regnvand. Strømpeforingen vil beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr. Det 
beløb kan ikke findes i den eksisterende bevilling for spildevand i 2017, hvorfor der ansøges om en ekstra 
bevilling. 
 
Ved en renovering af Gasværksvej vil det give værdi at renovere det eksisterende vandledningsnet som 
overvejende består af støbejern. Strækningen i Gasværksvej ud mod Næssundvej vil som følge af 
renoveringen skulle renoveres i forbindelse med Kærvejs projektet. Denne del er der penge til i 
anlægsbudgettet for 2017. Der søges derfor en ekstra bevilling for 2017 på 800.000 kr. til strækningen fra 
vandværket ud mod rundkørslen. Hvor meget der skal bruges af de 800.000 kr. i 2017, er svært at spå om, 
det afhænger af hvornår kommunen skyder projektet i gang. 
 
Indstilling:  

a. Det indstilles at bestyrelsen bevilger 2,1 mio. kr. ekstra i 2017 til at udføre strømpeforing af 
spildevandsledning med stik i Gasværksvej. 

b. Det indstilles at bestyrelsen bevilger 800.000 kr. ekstra i 2017 til at etablere ny vandledning i 
Gasværksvej. 

  
Beslutning:  

a. Bestyrelsen ønsker ikke at strømpefore spildevandsledningen i Gasværksvej, hvorfor 
indstillingen ikke følges.  Når fjernvarmens ledning skal renoveres giver det værdi at 
separatkloakere. Skulle der opstå brud på stikledninger eller andet i den mellemliggende 
periode, må der foretages en punkt renovering. 

b. Indstillingen følges. 

 
 
2. Orienteringspunkter 
 
Ad 2.1)  
Administration 
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Navision - økonomistyringssystemet, tidsregistreringssystemet, lønsystemet og kundedatabasen har 
gennemgået en planlagt opdatering af væsentlig karakter. Opdateringen af denne totalløsning har som 
forventet forløbet uproblematisk. 
 
Værker 
Østre Strand Renseanlæg: 
Det går planmæssigt med optimeringen af anlægget. 
Vi arbejder stadigt med optimering af slamafvanderens vægtdosering, da vi kan opnå en smule rabat hvis 
containerne er fyldt med korrekt antal tons ved levering. 
Slamafvanderen skal have hovedeftersyn i juni måned. 
Belægningsarbejder forventes udført inden sommerferien. 
De ønskede drifts og- vedligeholdsplaner er under udarbejdelse og driftsmedarbejderne er involveret. 
Tidsplanen for indkørsel af normal drift og- vedligehold, er stadig sat til juni/juli 2017. 
 
Karby / Sundby Renseanlæg: 
De 2 renseanlæg er generelt meget nedslidte. Der skal udskiftes bundbeluftere på begge anlæg hen over 
efteråret 2017. 
 
Vandværker: 
Der har været et stop i udskiftningen af vandmålerne pga. opdatering af Evita forsyningens kundedatabase. 
Der er monteret filtre på ilttrapper ved Nykøbing Vandværk. Der er pt. ved at blive udført retablering af 
arealer efter nedgravning af nye råvandsledninger ved Nykøbing Vandværk. 
 
Fjernvarme: 
Der er etableret stik til 2 nye huse/kunder på Overgaards Alle’. Ellers kører det planmæssigt.  
 
Ledningsnet 
Spildevand: 
Vi har skiftet en del spildevandspumper i løbet af foråret, hvor vi har lavet nye beregninger på kapacitet og 
drift. Dette har dog kun medført mindre ændringer i pumpevalget. Vi har lokaliseret en højvandsklap ved 
udløbet af Helligåndsåen der ikke lukker helt tæt. Det har medført at ved højvande stuver fjorden tilbage i 
Helligåndsåen. Åen vil via de overløb der er fra spildevandssystemet kunne løbe ind i kloaksystemet og der 
ved ende på renseanlægget. Vi har ledt et stykke tid efter en sådan lækage, da vi i højvandsperioder bliver 
belastet med saltvand på renseanlægget. Vi forventer at få højvandklappen udbedret inden sommerferien og 
derved fjerne yderlig en pind til uvedkommende vand i spildevandssystemet. 
 
Vandforsyning: 
Bangsgade er nu færdig renoveret. Ligeledes den sydlige del af N.A. Christensensvej, her er ledningsnettet 
udskiftet med vandledninger der er sikret, så de kan ligge i forurenet jord, da N.A. Christensensvej er 
etableret på gamle losseplads. Det store projekt på Kærvej er nu startet op, hvor vi forventer at det vil tage 
resten af 2017. Vi har projekteret udskiftning på en del af Gasværksvej, som vi gerne vil skifte hurtigst mulig 
af hensyn til forsyningssikkerheden til området ved Kærvej. Ellers vil vi helst vente til Kærvej er 
færdigetableret. Det skyldes at ledningen fra Gasværksvej via Kærvej er en vigtig forsyningsledning til den 
sydlige del af Nykøbing og lukker vi ledningen to steder får vi problemer med at forsyne de borgere der ligger 
imellem de to lukkesteder. 
 
Varmeforsyning: 
Der er planlagt udskiftning af varmeforsyningsledninger i Fårupparken. Det arbejde er ved at blive 
projekteret, således at det evt. ville kunne opstartes primo aug. Der har været en del reparationsarbejder i 
området, da ledningsanlægget er meget nedslidt, specielt ved alle afgreninger. Ved koordineringen med 
andre der har interesse i området, har Morsø Kommune meddelt at de evt. vil være med i en udskiftning af 
belægningen i området. Kommunen overvejer i øjeblikket, når vi ved hvad den vil, kan vi indsende 
ansøgning til Energitilsynet. Energitilsynet skal give tilladelse til at vi kan opkræve via taksten til projektet 
inden vi kan gå i gang. Vi kan ikke sige noget om økonomien før end vi ved om kommunen vil være med. 

 
Anlægsprojekter 
Østerbakken i Vils er afleveret d. 30. maj. Hegnet rundt om regnvandsbassinet udføres efterfølgende. 
Entreprisen er gået glat, og jordsalget ser ud til at gøre det samme. 
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Kærvej er startet, og der er nået til Kærvej nr. 3. Her er der stødt på grundvand. Ud fra konstateret 
grundvandsstand i efterår 2016 i forbindelse med at regnvandsbassinet blev etableret, prøvehullerne der 
blev etableret i vinter i forbindelse med nuværende entreprise og sammenholdt med grundvandskurven for 
Danmark, var det ikke forventet at støde på grundvand. Ellers er der ingen bemærkninger i øvrigt. 
 
Fasanvejs bassin er i udbud i med licitation d. 29/6 2017. Entreprisen er kompliceret af, at den har måttet 
deles i to, så tilløbsledningerne til bassinet må parkeres ved Klosterbugtens udmunding i Fasanvej. Der vil – 
som for Kærvej, - der også blev opdelt i to etaper, skulle tages stilling til Fasanvej separatkloaks endelige 
budget, når licitationen er fortaget på separatkloakken af Fasanvej 2018. Optimalt udførelsestidspunkt vil 
være august-september 2018. 
 
Efter uge 22 vil Sejerslev bassin gå i udbud. Optimalt udførelsestidspunkt vil være august-september 2017. 
Derefter vil afskæring af spildevand fra Ø. Jølby gå i udbud. 
 
Der er udført strømpe-TV for Erslev Mejeriby, og projektet er igangsat d. 31. maj. Selve strømpeprojektet i 
mejeribyen bliver ”mindre” i og med, at et ledningsstræk i Præstbrovej var for tæret til at kunne strømpes 
men skal nyetableres i stedet. En ledningsstrækning til en nedrevet institution udgår af projektet. 
 
Der er udført ekstra undersøgelse af ledninger i Pilestrædet. Marken nord for er også undersøgt for 
etablering af evt. regnvandsbassin for Markedsgade mv.  
Orbicon, der er rådgiver for kommunen med et eventuelt klimaprojekt i den gamle golfbane, og evt. 
skitseforslag for Morsø Spildevand i Markedsgade, er afkrævet, at der afleveres et brugbart forslag for de to 
projekter, med udgangen af juni. De to projekter har båret præg af et langvarigt udredningsforløb, mange 
forbehold og mange krav om ekstraregninger for rådgivning, også selvom der ikke er afleveret de 
løsningsforslag, som var aftalen. 
Det er uvist om projekterne helt eller delvist vil kunne udføres, på grund af grundvandsstand og 
jordbundsforhold. Det vil løsningsforslagene i juni afklare.  
I Markedsgade er det pt. den udtrykte hensigt, at stuve vand tilbage i den nye regnvandskloak, da bassinet, 
der evt. vil kunne etableres, vil dels være dyrt at udføre, dels vil kunne bidrage med et begrænset 
stuvningsvolumen. Denne problemstilling vil skulle behandles nærmere, og evt. ses i sammenhæng med 
”stregerne” fra sidste bestyrelsesmøde. Stregerne skitserede alternativer til at lave regnvandsbassin i 
Markedsgade. Projektets tidsplan er i praksis ikke kendt. Den vil bero på løsningsforslagene, deres pris og 
mulige udførelse, samt procedurer omkring bevilling, ansøgning om medfinansiering og evt. jorderhvervelse 
osv. 
 

Ad 2.2)  
Administrationen har udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik for Morsø Forsyning, der gælder for alle bruger af IT 
i Morsø Forsyning. Bestyrelsen er derfor også omfattet af IT-sikkerhedspolitikken  
 
Den tilstedeværende bestyrelse kvitterede på tro og love for, at have læst og for at vil anvende og overholde 
IT-sikkerhedspolitikken. NKØ og JK var ikke til stede under punktet og mangler at kvittere. 

 
Ad 2.3) Lukket 
 
 

3. Drøftelses punkter 
 
Ad 3.1) Lukket 
 
 

4. Eventuelt 
Bestyrelsesmøde i MF d. 21/8 2017 flyttes til d. 22/8 2017 kl. 14:00. 
 

 


