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1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens
Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen godkendte dagsorden

2. Lukket lukket

3. Tinglysning lukket

4. Budgetopfølgning Q2 samt korrektion af 
investeringsbudget 2021 åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes taget budgetopfølgning Q2 2021 til efterretning, samt godkende korrektion af 
investeringsbudgettet for 2021

Sagsbeskrivelse
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Budgetopfølgningen viser ingen uventede afvigelser i forhold til 2. kvartal af året.

Ved halvårsregnskabet er der ved efterregulering af intern fakturering skabt balance mellem indtægter og 
omkostninger i Morsø Forsyning. Tilsvarende efterregulering bliver foretaget ved årsafslutning.

Investeringsbudgettet for 2021 kræver følgende ændringer:

I Morsø Spildevand A/S afsættes yderligere 0,9 mio.kr. til omlægning af ledninger i forbindelse 
med byggeri på grunde, hvor ledningsdeklaration ikke er tinglyst.

I Morsø Vand A/S afsættes yderligere 250 t.kr. vedr. etablering af fjernaflæsningssystem.

Økonomisk konsekvens
Øget investering påvirker årets forventede lånebehov. Lånebehovet forventes dog ikke at overskride det 
budgetterede i Morsø Spildevand.

Bilag:
Statusrapport 30.06.21.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og godkendte et øget investeringsbudget på 0,9 mio 
samt 0,6 mio. for slut separering af Kastanie Alle i 2021, samt at selskabet køber jordet ved Grønningen og 
derefter sælger videre til Morsø Kommune. købesummen er 2 mio. kr. istedet for 1 mio.kr. for Morsø 
Spildevand. 

Bestyrelsen godkendte ligeledes øget investeringsbudget for Morsø Vand med 250 t.kr.

5. Godkendelse af nuværende aftale med revisor åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende at nuværende revisoraftale fortsætter uagtet revisionsselskabets navneskifte 
fra PWC til Beierholm.

Sagsbeskrivelse
Nuværende aftale om revision, prisloftsberegning, lovpligtige indberetninger og udarbejdelse af regnskaber 
for selskaberne Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S er lavet 
via udbud i 2019 med PWC. Her anvendes afdelingen i Skive. 

Afdelingen i Skive har pr. 1. juli 2021 valgt at indtræde i Beierholm og dermed udtræde af PWC. Vedhæftet 
er tilkendegivelse af at kontrakten med PWC kan overgå til Beierholm på uændrede vilkår og dermed sikre 
at det bliver det samme mandskab som varetager arbejdet for Morsø Forsyning koncernen. 

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-6057
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Valg af revisor varetages af generalforsamlingen og der er derfor rettet henvendelse til Morsø Kommune, 
som er ene aktionærer på generalforsamlingen og her mødes ingen indvindinger mod godkendelse af 
sagen. 

Økonomisk konsekvens
Aftalen løber til og med regnskabsåret 2022 med mulighed for forlængelse med 2 år. Aftalen fortsætter på 
uændret vilkår. 

Bilag:
Revisionsaftale Morsø Forsyning - overgang til Beierholm.pdf
Aftalebrev Morsø Forsyning.pdf
Morsø kommunes svar.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen godkendte at nuværende aftale på revision fortsætter uagtet revisionsselskabet skifte til 
Beyerholm.

6. Orientering om lovpligtig tilsyn på Morsø 
Spildevands renseanlægge åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Vedhæftet er resultat af det lovpligtige tilsyn for selskabets renseanlægge.

Alle gældende udlederkrav for Østre Strand renseanlæg, Karby renseanlæg og Langtoftegaard renseanlæg.

Alle egenkontrolprøver er udtaget og analyseret korrekt for Karby renseanlæg og Langtoftegaard 
renseanlæg.

Alle egenkontrolprøver er udtaget korrekt for Østre Strand renseanlæg. Der er desværre konstateret fejl i 
analyseprogrammet, hvilket bevirker at analysen for COD er analyseret som COD modificeret i stedet. 
Fejlen er rettet.

Bilag:
Kontrolbrev for 2020 - renseanlæg tilhørende Morsø Spildevand.pdf
Karby 2020.pdf
Østerstrand 2020.pdf
Langtoftegård 2020.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-6065
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-6066
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-6120
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-5901
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-5898
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-5899
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-5900
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7. Orientering om anmodning om ændring af 
udledningstilladelse for Karby renseanlæg åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Til orientering, søger Morsø Spildevand A/S ændret udledningstilladelse for Karby renseanlæg.

De nuværende udlederkrav.

De nuværende udlederkrav for Karby renseanlæg er baseret på Limfjordsplanen, der effektueredes omkring 
1990, og vandmiljøplan I, der skulle effektueres 1993. De to planer krævede væsentligt N- og P-fjernelse, 
også til marine recipienter. Hvorfor Karby renseanlæg 1993 blev ombygget fra MB til MBNDK.

På det tidspunkt modtog Karby renseanlæg processpildevand fra slagterivirksomhed i Hvidbjerg, en 
virksomhed, der producerede fedevarer med stort vandforbrug i Damsgaard gamle mejeri ved Outrup, og 
Karby mejeri. Hvorfor udledningstilladelsen i forbindelse med ombygning til MBNDK blev søgt, og meddelt, 
rummeligt med hensyn til PE, baseret på BOD5. Af hensyn til at have plads til nye- og udvidelse af 
eksisterende, særligt vandforbrugende og spildevandsproducerende virksomheder.

Karby mejeri er nedlagt. Virksomheden i Damsgaard gamle mejeri er i dag ikke længere den samme som i 
1993, men stadig vandforbrugende virksomhed, der må forventes af aflede med andet- og højere 
forureningsniveau, end husspildevand. Slagterivirksomheden i Hvidbjerg eksisterer fortsat. De to 
virksomheder er så vidt ses lig med renseanlæggets industribelastning.

Nuværende belastning på Karby renseanlæg i 2021.

Der er siden 1993 sket en nedgang i befolkningstallet i renseanlæggets opland. Og der er ikke kommet nye 
oplande til. Af eneste væsentlige ændringer er Rakkeby separatkloakeret 1996. 

Nedgangen i befolkningstallet er velbeskrevet i nuværende forslag til ny kommuneplan 2021-33. Hvor Karby 
renseanlægs opland, med hensyn til befolkningsprognose er placeret i- og udgør en del af distrikt 
”Vestmors”. Hvor hele distrikt Vestmors har et samlet befolkningstal på 1988. Der forventes i 
kommuneplanforslaget ikke nye boliger i distrikt Vestmors i planperioden. 

Kommunen har som et hele haft en befolkningstilbagegang på 8% fra 2008-2019. (Befolkningsnedgang fra 
1993 til 2008, fremgår ikke af planforslaget). Det forventes, at befolkningstallet vil falde jævnt, frem mod 
slut af planperioden 2032, til 1760 personer. Det ses på den tilhørende befolkningspyramide for distriktet, 
at der er overvægt af personer, der ikke har vandforbrug til børn og unge.

Befolkningsstatistikken kan ikke opdeles på befolkning i distriktet, fordelt på indenfor- og udenfor 
kloakopland. 

Slagterivirksomheden i Hvidbjerg har ikke nogen tilslutningstilladelse, der regulerer virksomhedens 
afledning. Der afledes, bedømt på bi- og hovedvandmåler ca. 1800 m3 vand om året/ svarende til vil 10-15 
m3 vand pr døgn, med virksomhedens nuværende produktion. Der afledes af og til blod fra virksomheden, 
der er synlig i renseanlæggets indløb, men som ikke kan konstateres, at påvirke COD i renseanlæggets 
indløb. Da der ikke er tilslutningstilladelse for virksomheden, indeholdende egenkontrol, er dens 
spildevandssammensætning ikke kendt.
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Virksomheden i Damsgaard gamle mejeri på Vestmorsvej, har ikke nogen tilslutningstilladelse, der regulerer 
virksomhedens afledning. Virksomheden producerer catering, og afleder normalt 600-1000 m3 spildevand 
pr. måned, med et enkelt peak på 1300 m3 pr. måned. Da der ikke er tilslutningstilladelse for 
virksomheden, indeholdende egenkontrol, er dens spildevandssammensætning ikke kendt.

Der er betragtet målt belastning i renseanlæggets indløb, over 2 år, april 2019-april 2021 (ses i PULS). Her 
ses en belasning, målt som BOD5 på 347- 4907 PE. Hvor 4907 PE er et peak, ud af et datasæt med ret stor 
spredning. 

Tilløbsvandmængde varierer over den betragtede periode mellem 208 m3/døgn og 1190 m3/døgn. Tydeligt 
regnvandspåvirket. 

Tilløbskoncentrationerne er lave. Så lave, også i tørvejr, at renseanlægget vurderes at modtage indsivning 
eller andet uvedkommende vand. BOD5 varierer mellem 52 og 340 mg/l. Hvor en ”historisk” ren tilledning 
af husspildevand ville andrage ca. 240 mg/l. En nuværende forventet tilløbskoncentration af husspildevand 
alene, kan ifølge vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen anslås til 556 mg/l BOD5. Det er tyndt 
spildevand, der løber til. Det er konstateret ved dimensioneringen af overgang til MBNDK i 1993, og ved 
teknisk rådgivergennemgang af renseanlægget i 2008. Det bekræftes også i kommunens spildevandsplan 
2019, hvor Karby renseanlæg har en teoretisk middel belastning 2981 PE, men målt belastning i middel på 
700 PE. 

Med overløb, og koblede overløb undervejs ”ind” fra flere fælleskloakerede lokaliteter, er det ikke muligt at 
opstille en sammenhæng mellem oplandene og afløbskoeffienten for indløbet på renseanlægget. Hvorved 
det heller ikke umiddelbart er muligt at afgøre, hvad der er indsivning, drænvand, fejlkoblinger og solgt 
forbrugsvand i renseanlæggets indløb i tørvejr, og under regn. 

Der er ikke længere nogen planlægningsmæssige argumenter for at holde en godkendt overkapacitet i 
beredskab på Karby renseanlæg. Renseanlæggets nuværende belastning, og forventede belastning er vel 
under 5000 PE. Og der er således ikke noget miljømæssigt eller lovgivningsmæssigt argument, for at 
opretholde, og bekoste, renseanlægget drevet som MBNDK. Udlederkravet ved faktisk belastning vil være 
MBK. Og fosforkravet vil være 1,5 mg/l.

Morsø Spildevand søger derfor udledningstilladelsen for Karby renseanlæg ændret til:

4990 PE (BOD5),

Renseklasse MBK.

P-krav 1,5 mg/l.

Kontrolkrav, analysekrav mv, tilrettes aktuel lovgivning for den nye, godkendte kapacitet.

Der er ikke noget fagligt belæg for at ændre på anlæggets godkendte, regnvandspåvirkede flow, pga. 
spredning i data og den registrerede mængde af uvedkommende vand, hvis ophav ikke er kendt i omfang til 
myndighedsbehandling. 

Fosforkravet vil blive forsøgt effektueret ved biologisk fosforfjernelse, uden tilsætning af 
fældningskemikalie.

Det vil ikke kræve senere ændring af udledningstilladelsen at foretage separatkloakering af Redsted øst, der 
er eneste planlagte tiltag i renseanlæggets kloakopland i spildevandsplanens planperiode.

I forbindelse med anmodning om ændring af udledningstilladelsen vil Morsø Spildevand ligeledes opfordre 
til at de to tilsluttede virksomheder, der udgør anlæggets industribelastning, bør anmodes om at søge 
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tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Dette for at opnå kendskab til 
industrispildevandets sammensætning og fordeling over år og dag, således, at også den ændrede 
udledningstilladelse kan sikres overholdt. (Jf. vejledningen til ”spildevandsbekendtgørelsen 7.4.3, 7.4.4., 
vejledning 2, fra Miljøstyrelsen 2006 mfl.).

Økonomisk konsekvens
For den nuværende drift, vil der ikke være væsentlige besparelser. Rense- og analyseniveauet skal 
fastholdes som nuværende. I forhold til en fremtidig renovering af renseanlægget vil ændringen dog betyde 
at der kan ses på andre installationer til rensning, fremfor traditionel renseanlæg. Dette kan give væsentlige 
fremtidige besparelser i forhold til investering og fremtidig drift. 

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Status for restancer pr. 30. juni 2021 er som følger:

Økonomisk konsekvens
Restancerne pr. 30.06.2021 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,5 mio. kr. mod sidste års 0,7 mio.kr. 

Status 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021
Ikke forfalden til betaling 1.454.441 2.471.918 2.331.393
Forfalden 0 – 30 dage 40.247 20.408 -23.573
Forfalden 31 – 60 dage 12.043 -54 40.118
Forfalden 61 – 90 dage 36.198 915 15.579
Over 91 dage 760.980 633.710 456.383
I alt forfalden til betaling 849.468 654.979 488.507
Tilgodehavender i alt 2.303.909 3.126.897 2.819.900
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Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Morsø Forsyning:

Byggeri:

Der har været stilstand på byggeriet hen over sommeren. 

Ny medarbejder er startet på renseanlæggets værksted. Hans primære arbejdsopgaver vil blive renovering 
af pumper, både på værkstedet og ude i pumpebrønden. 

Morsø Spildevand:

Østerstrand renseanlæg:

Generelt kører driften og anlægget godt og stabilt. 

Vi har fået kalibreret flowmåler ved indløb, så disse viser korrekte tal.

Udløbsledning i fjorden:

Ledningen som går 600 meter ud i fjorden skal undersøges af dykkere sidst i september, da der på det 
tidspunkt er bedst egnede forhold, ifg dykkerfirmaet.

Vi mener, der forefindes megen aflejring i denne.

Karby renseanlæg:

Anlægget kører godt. Der er nu stabilt og jævnt indløbsflow, da der er blevet monteret 2 små energivenlige 
pumper i stedet for den gamle og udtjente ”Lykkegård” pumpe.
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Langtoftegård renseanlæg:

Her modtager og renser vi næsten ikke mere spildevand. Generelt ser det godt ud.

Ledningsnettet:

Pumper og ledninger

Driften og pumpestationer kører stabilt. Dog har vi stadigvæk de ”klassiske” klude mm i pumperne, som vi 
nok ikke kommer helt til at undgå. 

Der laves løbende informations- kampagner til borgerne.

Hustandspumper:

Der bliver skiftet mange styringer og pumper, fordelt over hele øen. Dette skyldes at de er udtjente.

Ledningsnet:

Der har været henvendelser fra Kornkvarteret vedrørende rotter. Der er ophængt giftblokke og 
efterfølgende tv-inspektion (udført i forbindelse med det kommende separatkloakprojekt) viser også huller 
på stikledninger. De berørte husejere er kontaktet. Samme procedure gennemføres på Rugvangen.

Udskiftning af de 200 m trykledning i forbindelse med HE-VAs nye byggeri griber om sig. Dette er grundet 
HE-VAs intentioner om at købe mere jord ud i lav området ved Markedsgade, hvor trykledningen ligger. Når 
dette sker, er vi nødsaget til at udskifte de resterende 300 meter trykledning. Dette er vi nødsaget til, da 
ledningen ikke er tinglyst og HE-VA kan derfor dispensere over jorden. De planlægger at fylde jord på, op til 
2-3 meter over den gamle ledning. Alene jordtrykket vil få ledningen til at briste, som den er nu.

Der er pt grebet hold i nye projekter ifm lednings- og pumpestationsarbejdet, da vi oplever mange 
ledningsbrud, fordelt rundt på øen (dog primært Nykøbing) grundet tæring. Grunden til at vi nok ser de 
koncentrationer af brud på dette tidspunkt, er højst sandsynligt disse kraftige regnskyl, vi oplever. Kommer 
der en utæthed i røret, vil de store mængder regnvand, presse sig ud og ”suge” det omkring liggende sand 
med tilbage i ledningerne. Det betyder at fundamentet for den oven liggende asfalt bliver mindre bærende 
og på sigt giver huller.

Driften udfører i stor udstrækning selv reparationsarbejdet.

Afsluttet:

Der er etableret udluftning fra Lyngen 6 i Ejerslev. Her har vi en stor pumpestation, som ligger tæt op ad 
huse. Her har naboerne gentagende gange klaget over lugtgener, hvor vi har prøvet stort set alt med både 
svovlbrintebekæmpelse og kulfiberfiltre. Nu er der gravet et 300 meter udluftningsrør tværs over en mark 
med tilhørende strømkabel, hvorpå der er påmonteret kulfiberudsugning. Dette har vist sig at have en 
ønskede effekt.

Projekter:

Byggemodning Vester fald

Vester fald er ledningerne er i jorden, og klar til brug. Der mangler tinglysning af ledningsanlægget, vand, 
kloak, fjernvarme, og slutafregning med entreprenøren.

Tilslutningsforhold skal afklares med hensyn til spildevand. Herunder især regnvandet fra de befæstede 
arealer. Dette vil skulle afklares ved, at kommunen meddeler virksomhederne ”kapitel 4- tilladelser” efter 
miljøbeskyttelsesloven. Vejvandet fra Næssundvej mv, der ikke er tilsluttet Morsø Spildevand, vil være del 
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af den regnvandsløsning, der er drøftet i kommunen og Morsø Spildevand omkring Kærvej søgrunden, og et 
eventuelt kommende vådområde opstrøms Limfjordsvej.

Skavn separatkloak

Her mødes bestyrelsen i EUC-Nordvest efter ferien, og afgør, om man vil afhænde jord til regnvandsbassin, 
ud fra den uvildige ejendomsmæglervurdering, som vi har fået foretaget sammen med forstanderen på 
landbrugsskolen. Når jorden er aftalt erhvervet, vil Morsø Spildevand kunne søge dispensation fra 
lokalplanen, få vejret og øvrige, resterende tilladelser i hus.

Tidsplanen er uændret, at første skovlstik kan gå i jorden, inden nytår.

Brobækvej enklave separatkloak

Her er kloakentreprisen i selve enklaven afleveret. Ejendommene skal nu have påbud om at kloakseparere.

Der er indgået forlig om hovedpunkterne i det vandløbsretlige omkring at få etableret regnvandsbassin ved 
Næsgaard bæk. Lodsejeren har påpeget 2 indgreb, dels i Thorup Østergård sydlige sognegrøft, dels i selve 
Næsgård bæk, som kommunen har udført, men som ikke er behandlet efter vandløbsloven. Dertil har 
lodsejeren foretaget vandløbsregulering omkring Thorup Østergård sydlige sognegrøft, der heller ikke er 
behandlet efter vandløbsloven. Der afholdes møde på åstedet mellem lodsejere, kommunen og Morsø 
Spildevand den 25. august, med henblik på at opnå viden og aftaler, så der kan laves eet forslag til 
vandløbsregulering, der bringer vandløbene i orden, omkring bassin, og de indgreb, der er lavet. Der kan 
komme ekstra udpegning til i forhold til naturbeskyttelsesloven, i forbindelse med den vandløbsretlige 
behandling ved Næsgård bæk.

Klimaprojekt Markedsgade

Det er lykkedes i tørvejrsperiode at få sat og opdriftssikret reguleringsbygværket. Servicevej og dige ved 
Pilestrædet er 60% udført, med brokker fra det nyligt nedrevne Solbjerg mejeri.

Servicevejen skal sikre, at der kan stuves i kæret til kote 0,4. Overløb i reguleringsbygværket sikrer, at der 
ikke stuves længere op, end til kote 0,4. Servicevejen etableres op til kote 0,6. For vejen vil synke. Bunden 
er organisk jord med stort poretryk af vand. Når lasten af vejen kommer på, presses vandet i porerne ud, og 
vejen vil synke, indtil der er opnået en ligevægt mellem poretryk og vejens vægt. Vejen vil skulle 
efterreguleres efter et stykke tid. Vi vil følge sætningerne med GPS-indmåling, som tiden går. 

Reguleringsbygværket er søgt opdriftssikret sådan, at det ikke kan poppe op, men heller ikke er 
opdriftssikret så meget, at bunden bryder under det. Hensigten er, at bygværket skal sætte sig, sammen 
med de øvrige rør i landkanalen. Pælefunderede vi bygværket, vil rørene/kanalen omkring det synke over 
tid, men bygværket blive hængende ”i luften”, og blive en fremtidig hindring for vandets løb. Det sidste har 
vi oplevet i den gamle golfbane, med et ristbygværk på betonpæle.

Når servicevejen er afsluttet, vil vi etablere få vertikaldræn, dels ved reguleringsbygværket, dels ved 
strækning, hvor landkanalens bund popper op pga. vandtryk nedefra. Vertikaldrænene skal tage vandtryk af 
sandet under den organiske bund. Tiden vil vise, hvor effektiv afvanding, der er mulig ad den vej. 
Vertikaldrænene vil give nogen magt over, at bunden er ”vild”, men vil samtidig også bidrage til sætninger, 
da vandtrykket fra sandet i dybet, vil være en del af poretrykket i den organiske bund over sandet. 
Grundvandsforholdene er stærkt svingende.

Løsningen vil skulle ses til, og retableres med – nok – relativt få års mellemrum. 

Kornkvarteret
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Projektet er i udbud. Der er licitation fredag d. 20.08.2021. Der vil ved problemfri kontraktforhandling med 
lavestbydende, blive kontraheret indenfor 10 arbejdsdage efter licitationen. Hvorefter arbejdet 
umiddelbart kan startes. Der vil inden opstart af anlægsprojektet blive afholdt et borgermøde i samarbejde 
med Morsø Kommune, hvor projektet i hovedtræk præsenteres for borgerne på Kløvermarken, Bygvænget 
og Rugskellet. Her vil der være mulighed for at stille Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune spørgsmål. 
Vi forventer at projektet afleveres forår 2022. Endelig tidsplan som er dagbodsudløsende aftales ved 
kontaktindgåelsen med lavest bydende.  Der skal udføres nye drikkevandsrør i forbindelse med 
separatkloakering i Korn-kvarteret, etape 1. Drikkevand følger efter kloak og koordineres løbende

Regnvejr den 26. juli 2021

Den 26. juli 2021 regnede der 71,4 mm i Nykøbing. Fordelt over mindre byger hen over dagen og i sidst på 
eftermiddagen et regnskyl på 46,8 mm over 140 minutter. Det sidste regnskyl, var afrundet tredobbelt 
skybrud. (Skybrud er min 15 mm regn over ½ time).

Der stod herved vand over terræn de ”sædvanlige steder”. Det sidste større regnskyl var 5. juli 2014, hvor 
der kom 66,6 mm over 193 minutter. (Alle tal er fra vores Spildevandskomitemåler på vandværket, der 
drives af DMI, der måler rigtigt, og hvor tallene bruges i DMIs statistikker).

Situationen viste igen, at der er vand, der fanges på terræn, på lave steder i Nykøbing. Og i den lave del, har 
svært ved at komme væk. 

Siden 20214 er der lavet en del arbejder i Nykøbing by for at sikre byen mod højvande fra fjorden. 
Desværre betyder løsningernes udarbejdelse også at overfladevand ikke kan komme ud over kanterne og 
ud i fjorden. Det skaber udfordringer i ekstrem regnhændelser da kloakkens funktionspraksis ikke er 
beregnet til, at flytte vand i klimahændelser. 

Som det hedder i kommunens spildevandsplan 2019:
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Det vil altså være op til foranstaltninger, der ikke er kloak, at få klimavandet væk, fra hvor kloakkens ansvar 
hører op, og op til den klimahændelse, som man – interessenter, lodsejere, kommune – vil sikre sig mod.

Ifølge spildevandsplanen er det målsætningen, at Morsø Spildevand, under normal vandstand i Limfjorden, 
skal kunne bortlede en 2-års regn for fælleskloakerede områder, og en 5-års regn for separatkloak. 

F.eks. en 2-års regn vil sige, at der statistisk set, vil være vand til terræn – og over kældergulv uden 
højvandssikring, hvert andet år. Teknikere kan kalde det n=½. Det er ikke ensbetydende med, at har man 
lige haft vand på terræn, så skal der gå 2 år, før der må komme det igen. 2-års regnen kan overskrides 
dagen efter, eller få timer senere. Ligesom klimaudviklingen løbende flytter på, hvad en 2 års regn er nu. 
For begrebet 2-års regn, er jo ud fra en statistisk beregning på nogen hændelser, der har været i fortiden.

Kloakkens dimensioneringsgrundlag er overskredet flere gange ved en hændelse som den 26. juli. Og der 
kom da også vand – indeholdende vand fra bl.a. WC - på terræn, som der skulle efter 
dimensioneringsgrundlaget. Vandet fra WC har i separatkloak en snæver sammenhæng med, hvor godt 
kloakoplandet er kloaksepareret på grundene.

At vand samler sig på terræn, er ikke nødvendigvis kritisk. Hvis vandet kan løbe væk, så kan man oftest 
tolerere, at der er vand på vejen et stykke tid, til det er gået væk igen. Knap så tolerant er man, hvis vandet 
løber overfladisk ind i ens bolig og indeholder WC-vand, eller hvis det skyller ind i ens bed med gulerødder 
med WC-vand, og de tilhørende fastere genstande er med.

Der kan læres noget af hændelser, som den 26. juli.

Hændelsen den 26. juni viste, at der er flere steder i Nykøbing lave del, hvor vandet ikke har noget sted at 
løbe hen. Men ”bliver” på overfladen, hvorfra det ikke umiddelbart kan løbe væk. Der er sket en del 
inddigning siden 2014, og også lavet tiltag, der virker som diger, men måske ikke er tænkt som diger. Der 
hvor vandet samles, og står op, står det ofte op over boliger, butikker mv. Hertil er visse steder sket en 
væsentlig forøgelse af befæstelsesgraden. 

Der er også den problematik, at afløbsgenstandene, vejbrønde, nedløbsriste mv. ofte ikke kan lede 
regnvandet under klimahændelsen ned i kloakken. 

Vi ser ofte det forhold ved separatkloak, at regnvandsledningen er halvtom på grund af manglende 
kapacitet i tilledningen til den, og at spildevandsledningen samtidig er løbet over ende, og stuver til terræn, 
på grund af manglende effektivitet i kloaksepareringen på grundene.

Det sås også, den 26. juli, at ideen om, at parkere vand i f.eks. den gamle golfbane, som har været drøftet, 
næppe løser noget effektivt. For problemet er i vidt omfang, at vandet samles andre steder, og ikke når ud 
til f.eks. golfbanen, før skaden allerede er sket. Det er en kendt problematik i afløbsteknikken.

Reguleringsprojektet, nævnt ovenfor, vi laver nu i Østre Kær, kan lade sig gøre ved Markedsgade, fordi byen 
der kan tåle stuvning til kote 0,4. Det kan indre by ikke. Indre by begynder at oversvømme, senest ved 
stuvning til kote 0,1. Det vil sige, at parkering af vand, dels bliver problematisk mht. mulig teknik i blødbund 
under havets overflade, dels med hensyn til realistiske omkostninger, dels med hensyn til at opnå en 
parkering, der reelt vil skabe værdi. 

Det reducerede projekt i Østre kær er, efter erkendelse af den praktisk mulige løsning, en opgivelse af, at 
kunne etablere bundfældning af regnvand i blødbund under havets overflade, i den normale 
nedbørssituation. Hvorfor der nu alene ses på at bremse vand i- eller over dimensioneringsgrundlag. Der vil 
ikke opnås nogen effektive bassinløsninger med frit vandspejl i blødbund, i- eller under havets overflade.
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Hertil er der skadesudvikling, fysisk og økonomisk afskrivning i eksisterende anlæg, der vil være relevante at 
betragte i en sammenhæng med geninvestering og mulig restlevetid. 

Problemstillingen kan behandles nærmere, hvis der måtte være ønsker om det. I udgangspunktet, set ud 
fra et beredskabsmæssigt synspunkt. 

Der er en mulig delløsning omkring Sognevandløbet Østeråen og Helligåndsåen, der kunne synes lige for at 
undersøge nærmere. Noget man lavede i begyndelsen af 80erne, der i dag måske burde rettes tilbage – 
også ud fra de observationer, der var efter hændelsen den 26. juli.

Kan forklares nærmere, en dag, hvor det bør være særskilt emne:

To observationer fra her den 26. juli:

Ved Løvbjerg:
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Her blev Gl. Dueholm å (dengang Vesteråen) proppet i 1958-59, hvor Løvbjergs P-plads er nu. Vandet skal i 
dag løbe i bagfald i Gl. Dueholm å, til Pr. Schades Alle, for at komme op i sidekanal F i Nykøbing Enge 
landvindingslag, ud i Østre afvandingskanal, frem til Eghøj pumpestation, og pumpes op i Dueholm å, i hvis 
rør det skal løbe frem til fjorden. Men så langt er vandet sjældent nået, under diverse hændelser siden 
1959, før skaden er sket, som her på billedet. 

Fjordgade:

Gaden ligger i kote 1,3. Havnen bagved er nyligt højvandssikret med dige og klimamur til kote 2,0. Det bør 
evt. undersøges nærmere, hvordan vand fra området her skal løbe frem til fjorden, når kloakkens 
dimensioneringsgrundlag er løbet over ende. Det tilhørende spørgsmål er, om afløbsgenstandene i 
området er i en fysisk, eller vedligeholdelsesmæssig tilstand til at de har kunnet lede regnvandet ned i 
regnvandsledningen. Og/eller om vandet på gaden har væsentlig grund i manglende vedligehold og 
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fejlkoblinger. 

Pumpekurverne fra klimapumpen viser også at regnvandet ikke har kunnet komme ned i Helligåndsåen i 
samme fart som pumperne kan sende det det ud i fjorden.
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Hændelsen den 26. juni var ikke specielt alarmerende i nutidig klimamæssig sammenhæng. Men forvoldte 
dog skade på bygninger mv. 

Det er givet, hvad kloakken skal levere ved hændelser, som den 26. juli. Derfra er det i udgangspunktet et 
valg, hvad man vil, som interessent i at vandet ikke stuver op. Om man – eller nogen - vil koste på at bedre 
afvandingssituationen, ud over kloakkens funktionspraksis, eller man ikke vil. 

Morsø Vand

Vandværkerne.

Vandværkerne kører efter planen.

Fjernaflæsningssystemer.

Der er lavet aftale med Diehl Metering, 

Som havde den mest fordelagtige tilbud til os.

De er billigst med priser på målere og antennesites, og de kan aflæse vores allerede installerede Iperl 
målere (ca.2800 stk.) via antenner, 

De er allerede godt i gang med at etablere portal og forberede antenne installation.

Ledningsnet.

Refshammer Havevej er udført og der er klar til asfalt, leveret og udført under Morsø Kommune. Hele vejen 
har nu nye drikkevandsrør inkl. nye stikledninger. Det er godt. 

Marievej følger efter. Vi har stor interesse i at skifte vandrør i Marievej. Her er aftalen, at Morsø Kommune 
kommer med ny asfalt. Det har endnu ikke været muligt at få en klar og tydelig udmelding med hensyn til 
Kommunens planer for vejvand. Den afventer stadig. 
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Der skal udføres nye drikkevandsrør i forbindelse med separatkloakering i Korn-kvarteret, etape 1. 
Drikkevand følger efter kloak og koordineres løbende.   

Morsø Varme.

Der er hen over sommeren opstået en alvorlig udfordring med afkøling. Udfordringen kan ledes direkte til 
ny storkunde som har udfordringer med at udnytte varmen ordentligt i bygningen. 

Det påvirker varmepumpen på vandtårnet. Returtemperaturen på fjernvarmevandet er blevet alt for høj, 
og varmepumpen kan dermed ikke kan afsætte varmen den producerer. Det påvirker at gasforbruget stiger 
væsentligt. Ejer er kontaktet, med henblik på udbedring.

Varmerør på Vesterfald er færdig ind til Harald Nyborg.

Afventer stadig hvad Ford vil. 

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Orientering fra afholdt formandsmøde åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Formand Peter Therkildsen refererer fra formandsmøde mellem Morsø Forsyning og Udvalget for teknik og 
miljø afholdt d. 28. juni 2021

Deltagere var;

 MF Formand Peter Therkildsen
 MF Næstformand Viggo Vangsgaard
 UTM Formand Meiner Nørgaard
 UTM Næstformand Ansgar Nygaard
 MK Direktør Arne Kirk
 MF Direktør Vivian Søndergaard

Dagsorden var;

1. Status for klimatilpasningsprojektet i Markedsgade og hvad skal der ske som næste skridt?
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2. Status på at flytte madaffaldet fra Østre Strand renseanlæg og hvad er timeline?

3. Overløb fra spildevandsledningerne.
Der er kommet større fokus på det fra offentlighedens side, samtidig arbejder Morsø Spildevand på 
at mindske overløbene gennem fjernelse af regnvand fra spildevandsledningerne. 
Hvad kan/skal vi gøre, både med hensyn til overløb men også omkring oplysningerne ud til 
offentligheden?
Hvordan kan vi løfte opgaven i fællesskab og hvad vil det kræve?

4. Status på samarbejdet mellem Morsø Forsyning og Morsø Kommune generelt – lad os tage 
temperaturen

5. 2022 – ny bestyrelse og udvalg efter valg. Fælles temadag som intro til området og 
samarbejdet. Forslag?

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Formanden referede fra mødet;

1. Status for klimatilpasningsprojektet i Markedsgade og hvad skal der ske som næste skridt?

Projektet er undervejs (som også beskrevet i driftsberetningen) vi blev enige om at vi afventer dette 
projekt for at se hvilken effekt det giver nedstrøms (inde i byen) og at det muligvis kan betyde en 
ændring af det oprindeligt planlagt afhængig af gevinst.

2. Status på at flytte madaffaldet fra Østre Strand renseanlæg og hvad er timeline?

På mødet blev det fortalt at det var aftalt at skulle flyttes ud til Viking Recycling på Præstbrovej. 
Siden hen er jeg desværre blevet oplyst at det ikke bliver til noget og kommunen nu er tilbage til at 
vil projektere egen hal, så det trækker ud

3. Overløb fra spildevandsledningerne.

Der er kommet større fokus på det fra offentlighedens side, samtidig arbejder Morsø Spildevand på 
at mindske overløbene gennem fjernelse af regnvand fra spildevandsledningerne. 

Hvad kan/skal vi gøre, både med hensyn til overløb men også omkring oplysningerne ud til 
offentligheden?

Hvordan kan vi løfte opgaven i fællesskab og hvad vil det kræve?

Enighed om at området kræver et løft i ressourcer og der skal ske en ekstra indsats fra alle parter for 
at det kan lykkedes. MK vil meget gerne deltage når MF afholder fyraftensmøde med kloakmestrene 
og entreprenørerne. Vi arbejder mod en fælles indsats (næste møde er primo september)

4. Status på samarbejdet mellem Morsø Forsyning og Morsø Kommune generelt - lad os tage 
temperaturen

Det er generelt godt! Vi finder ud af det sammen. MF kunne godt ønske sig tidligere inddragelse ved 
byggemodninger, lokalplansændringer og nybyggerier.
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5. 2022 - ny bestyrelse og udvalg efter valg. Fælles temadag som intro til området og 
samarbejdet. Forslag?

God stemning for en fælles temadag med fokus på snitflader og lovgivningens udfordringer

11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Ansgar Nygaard orienterede om stauts for madaffald samt at der i UTM er godkendt at arbejde videre med 3 
vådområder.

12. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
.
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13. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 19. august 2021.

___________________________________ ___________________________________

Dato Peter Therkildsen Dato Viggo Vangsgaard

___________________________________ ___________________________________

Dato Hans Ejner Bertelsen Dato Ansgar Nygaard

___________________________________ ___________________________________

Dato Allan Riis Larsen Dato John Christiansen
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___________________________________

Dato Thomas Jensen

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 19. august 2021:
Referat blev godkendt ved mødet og underskrevet


