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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 2. november 2021:
Dagsorden blev godkendt

Bestyrelsesmedlem Hans Ejner Bertelsen forlod mødet kl. 10.50

2. Godkendelse af takst for Morsø Varme samt budget 
2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2022
Investeringsbudget for Morsø Varme 2022
Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2022
Likviditetsbudget for Morsø Varme 2022

Sagsbeskrivelse
Driftsbudgettet for 2022 forventes at ende i et driftsresultat på 61 t.kr. før indregning af 
over/underdækning.

Budgetlægningen sker ud fra ønsket om stabile og lavest mulige takster, og med fokus på:

1. Effektiviseringer
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2. Faktiske omkostninger
3. Likviditetsbehovet
4. ”Hvile i sig selv” regnskabet
5. Situationen 5 år frem

Med disse forudsætninger for 2022 forventes et driftsunderskud på 61 t.kr før indregning af 
over/underdækning

Budget 2022 er voldsomt påvirket af udviklingen i gaspriser. Vi har i oktober 2021 modtaget kontraktspriser 
pr. måned for 2022, og budgettet er baseret på den pris det p.t. er muligt at sikre til. Nedenfor ses 
udviklingen i kontraktsprisen for gas. Hertil kommer afgifter mv, der udgør ca. 320 øre pr m³ gas. Der er en 
forventning om at priser stabiliserer sig på et lavere niveau, når gasleverancer påbegyndes gennem 
Nordstream II ledningen fra Rusland til Tyskland. Ledningen er færdigbygget, og der har i løbet af året 
været en forventning om driftsstart i oktober 2021.

Med udgangspunkt i nuværende gaspriser, forventes regnskabet at se således ud:

Resultatopgørelse Regnskab 
2020

Budget 
2021(opr)

Forventet *) 
regnsk.2021

Budget 
2022

Forskel

Nettoomsætning  3.354.746  3.306.564 3.406.564 5.654.820 2.248.256

Produktionsomkostninger -2.316.212 -2.484.587 -3.237.587 -4.697.569 -1.459.982
Distributionsomkostninger -56.962 -56.000 -56.000 -56.000
Administrationsomkostninger -219.262 -270.223 -162.223 -181.500 -19.277
Omkostninger af primær drift -2.592.436 -2.810.810 -3.455.810 -4.935.069 -1.479.259

Afskrivninger -535.582 -576.000 -576.000 -594.675 -18.675
Resultat af primær drift 226.728 -80.246 -625.246 125.076 750.322
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Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger -69.955 -63.420 -63.420 -63.420
Resultat før skat 156.773 -143.666 -688.666 61.656 750.322

Investeringsbudget 2022:

Investeringsbudget 2022
Udskiftning af målere 75 t.kr.
Renovering af stikledninger (faarupparken) 60 t.kr.

Investeringer i alt 135 t.kr.

Hvile i sig selv regnskab for 2022:

Morsø Varme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. 

Metoden til opgørelse af hvile-i-sig-selv regnskabet er opgjort i varmeforsyningsloven. Og 
præciserer, hvordan og hvad der kan opkræves overfor kunderne.

Nedenstående opgørelse er et udtryk for, hvorvidt den forventede takstopkrævning er i balance 
med udgifterne jf. varmeforsyningsloven. 

Hvile i sig selv oversigt Regnskab 2020 Korr. budget 2021  Budget 2022
Årets resultat årsrapport 156.773 -688.666 61.656 
Over/underdækning primo -160.479 225.420 -308.563 
Investeringsbidrag indtægtsført -147.907  -147.906 -147.906 
Regnskabsmæssige afskrivninger 535.582 576.000 594.675 
Hensættelse til tab
Modtaget investeringsbidrag, periodiseret 32.572  55.572   55.572   
Henlæggelse
Afskrivninger varmeregnskab -191.120 -328.983 -255.053 
Over/underdækning ultimo 225.420  -308.563  318 

Over/underdækning ultimo viser en beregnet underdækning på 308 t.kr. for 2021, som skal 
indregnes i takstopkrævningen for 2022, hvilket også afspejler sig direkte på taksten. 
Underdækningen i 2021 skyldtes udelukkende de stigende gaspriser, som ikke tidligere har været 
indregnet.

Takster:

Taksterne beregnes ud fra ”hvile i sig selv” regnskabet, hvilket betyder at alle faktiske omkostninger skal 
indregnes samt eventuel over/underdækning fra tidligere år. 

Produktionsomkostninger (gas) budgetteres med at stige over 2,2 mio. kr. fra basisbudget 2021 til 
basisbudget 2022. Morsø Varme anvender 95 % naturgas i produktion af varme og er derfor fuldt afhængig 
af gasmarkedet og dets udvikling. Desværre er priserne steget voldsomt, hvilket betyder at selskabet ikke 
længere kan holde taksten på 562,50 kr. pr. MWh. inkl. moms. Med anvendelse af de aktuelle gaspriser, vil 
en takst for 2022 pr. MWh være 1.233.75 kr. inkl. moms. 

Det giver følgende takster for 2022 inklusive moms:

Fast bidrag Kr. pr. m² etageareal 26,25 kr.
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Bidrag for forbrug efter måler Kr. pr. MWh 1.233,75 kr.
Investeringsbidrag Kr. pr. m² etageareal 125,00 kr.
Stikledningsbidrag Kr. pr. meter 1.250,00 kr.

Med udgangspunkt i ovenstående takster, vil udgifterne for et familiehus ændre sig således:

Forbrugerpriser 2021 2022
Lejlighed, 75 m², 15 MWh
Betaling efter areal            1.575            1.575 
Varmebetaling            6.750          14.805 
Moms            2.081            4.095 
I alt          10.406          20.475 

Enfamiliehus, 130 m², 18,1 MWh
Betaling efter areal            2.730            2.730 
Varmebetaling            8.145          17.865 
Moms            2.719            5.149 
I alt          13.594          25.743 

En takst der stiger væsentligt skal varsles med minimum 3 måneders varsel til kunderne, hvilket er sket i 
uge 43, for at den beregnede takst kan træde i kraft pr. 1. februar 2022. (se vedhæftet brev)

Gasmarkedet følges tæt, hvilket betyder at, skulle der ske fald i priserne, vil denne regulering ske direkte ud 
til kunderne. Hvorfor der forventes at taksten vil kunne sænkes igen relativt hurtigt. 

Likviditetsbudget:
Likviditetsbudget for 2022

Kroner
Budgetteret likviditet primo 68.823
Årets resultat 61.656 
Afskrivninger 594.675 
Anlægsinvesteringer -135.000
Periodiseret tilslutningsbidrag -147.906 
Forventet låneoptagelse 0
Afdrag på lån -214.600
Likviditetssaldo ultimo 2022 227.648 

Der forventes ikke at skulle låneoptages på ovenstående budget. Anlægsinvesteringer på 135 t.kr. 
finansieres via kassebeholdningen.

Økonomisk konsekvens
Budgettet er baseret på de aktuelle gaspriser for oktober 2021 og hvilke priser markedet forventer af 
fremtiden. (se vedlagte markedskommentar). Forventningerne til markedet, er at priserne vil falde i 1Q af 
2022 hvorfor taksten også vil falde. 

Bilag:
Basisbudget 2022 - Varme.pdf
Markedskommentar (gas) - Uge 42.pdf

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8078
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8079
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Varslingsbrev.pdf
Priser 2022.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte det fremlagte driftsbudget, takstændring, investeringsbudget, hvile i sig selv regnskab 
samt likviditetsbudget.

Bestyrelsen påpegede desuden vigtigheden i at have tæt løbende kommunikation med de berørte kunder.

3. Strategi Morsø Varme lukket

4. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Forsyning åben

Beslutningspunkt
Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Forsyning:

 Budgetforslag for 2022
 Forventet investeringsplan for 2022

Sagsbeskrivelse

Selskabet er et moderselskab til Morsø Spildevand, Morsø Vand og Morsø Varme og varetager alle 
administrative samt personalemæssige funktioner for selskaber. Det bestræbes altid at selskabet skal hvile i 
sig selv 

Resultatopgørelse Regnskab 2020 Budget   2021
Budget   

2022 Forskel

Nettoomsætning      15.676.806     16.430.922  16.400.576        30.346 

Produktionsomkostninger  -13.482.208 -13.618.999 -13.490.000         -128.999 
Administrationsomkostninger -2.179.410 -2.509.506 -2.375.486          -134.020 
Øvrige poster          175.937            73.500              73.500            
Driftsomkostninger i alt -15.485.680 -16.055.005 -15.791.986         -263.019 
      
Afskrivninger -187.211 -385.417 -603.090        217.673 
Resultat før renter  -3.915 -9.500 5.500              15.000

Finansielle poster  21.888 9.500 5.500              15.000   

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8117
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8111
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Årets resultat excl. kapitalandele  25.802 0 -0                  0 
For detaljer vedrørende budgetforslag for 2022, se vedlagte bilag.

Investeringer

Morsø Forsynings anlægsaktiver består hovedsageligt af maskiner, biler, hardware og software. Dette 
anvendes til at drifte koncernens øvrige aktiviteter, baseret ud fra faktisk forbrug. 

I 2022 forventes det, at der skal ske følgende investeringer:

Udskiftning af hardware 20.000 kr.
Indkøb af hardware til ny bestyrelse 12.000 kr.
Opgradering af NAV 250.000 kr.
Udskiftning af 1 driftsbil 600.000 kr.
Total 882.000 kr.

 

Økonomisk konsekvens

Selskabet er et serviceselskab med det formål at udføre og koordinere aktiviteterne i den øvrige koncern. 
Selskabets resultat skal som udgangspunkt hvile i sig selv, og indtægterne reguleres ud fra dette.

Selskabet bærer ingen langfristet gæld, og det forventes, at investeringerne i 2022 kan finansieres via 
kassebeholdningen med løbende forretning af underselskabernes afregning til moderselskabet.  

Ved færdiggørelse af forsyningshuset, vil der skulle ske en ny kalkulation af budgetterne, da ejerskabet af 
huset vil være datterselskabernes, men afregnes og administreres af moderselskabet via timeafregningen. 

Bilag:
Basisbudget 2022 - Forsyningen.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte budgetforslag samt forventet investeringsplan for 2022

5. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Spildevand åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Spildevand:

 Forslag til driftsbudget for 2022
 Takster jf. vedhæftet takstblad
 Investeringsplan for 2022 på 43 mio.kr.
 Forventet låneoptagelse på 17 mio.kr.
 At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8059
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 Bestyrelsen bedes desuden påse at selskabet overholder, de af Forsyningssekretariatet, 
givne økonomiske rammer for 2022.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i selskabets økonomiske strategi om en driftssikker og forsvarlig økonomi – også i fremtiden, 
er følgende forudsætninger anvendt i udarbejdelse af budget 2022. 

 Fastholdelse af den variable takst på 42 kr. excl. moms 
 Øvrige takster indeksreguleres jf. gældende lovgivning 
 Driftsomkostninger for distribution, produktion og administration tilpasses til forventningerne 

for 2022.

Hovedtallene for selskabet forventes derefter at se således ud:

Resultatopgørelse Regnskab 2020 Budget 2021 Budget 2022 Forskel

Nettoomsætning 42.184.116 42.147.171 41.993.008 154.163

Distributionsomkostninger -6.292.666 -5.717.683 -5.435.683 -282.000
Produktionsomkostninger -7.481.471 -7.430.000 -7.309.000 -121.000 
Administrationsomkostninger -2.168.847 -2.091.894 -2.247.894 156.000 
Omkostninger af primær drift -15.942.983 -15.239.577 -14.992.577 -247.000 
     
Afskrivninger -19.439.950 -19.779.329 -20.752.966 973.637
Resultat af primær drift 6.801.183 7.128.265 6.247.465 880.800

Finansielle indtægter                     -   
Finansielle omkostninger -5.308.891 -5.467.819 -5.723.374 255.555
Resultat før skat 1.492.292 1.660.446 524.091 1.136.355

  

Årets resultat på 524 t.kr. anvendes til betaling af investeringer, hvorfor der vil blive et tilsvarende mindre 
behov for låneoptagelse ud af det samlede investeringsbudget på 43 mio.kr.  

Takster

Taksten for 2022 for den variable del, fastholdes på samme niveau som 2021 – jf. selskabets økonomiske 
strategi. Taksterne ser således ud:

Grundtakst Kr. pr. m³ excl. Moms 42,00 kr.
Trin 2 - 500 til 20.000 m³ Kr. pr. m³ excl. moms 33,60 kr.
Trin 3 - over 20.000 m³ Kr. pr. m³ excl. Moms 16,80 kr.

Øvrige takster er reguleret i forhold til gældende lovgivning og kan ses i vedhæftet bilag priser 2022

Investeringsbudget 2022

Budget 2022 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og behov og derudover tilpasset til 
spildevandsplanen, som er et af de mest bærende elementer i investeringsprioriteringen.

Investeringer I tusind kroner
Nedlæggelse af Langtoftegaard renseanlæg 1.500 t.kr.
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Regnvandsløsning i Øster Jølby 4.800 t.kr.
Separatkloakering ifb. EU vandrammekrav direktiv 7.300 t.kr.
Separatkloakering 10.500 t.kr.
Øvrige ledningsarbejder 2.100 t.kr.
Klimaprojekter 2.425 t.kr.
Renovering pumpestationer 2.600 t.kr.
Udskiftning af husstandspumper 100 t.kr.
Jagt på overløb 1.100 t.kr.
Produktionsanlæg 1.626 t.kr.
Forsyningshus 9.000 t.kr.

I alt  43.051 t.kr.

Låneoptag 2022

Jf. vedlagte budgetforslag er der et forventet lånebehov for 2022 på 33 mio.kr. Disse ønskes finansieret dels 
med 17 mio.kr via en byggekredit via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune med 
omlæggelse til langfristet lån i 2023 i forbindelse med regnskabsafslutning 2022, jf. selskabernes 
finansieringsstrategi, og dels med 16 mio.kr. i låneoptagelse ved færdiggørelse af forsyningshus. 

Økonomisk ramme

Morsø Spildevand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2022. Rammen anvendes til at 
fastsætte, hvilke omkostninger (og beløbsstørrelse) selskabet har hjemmel til at opkræve jf. 
Vandsektorloven.

Rammen er jf. den nye bekendtgørelse flerårig, og det tillader selskaberne at arbejde med de økonomiske 
rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere. 

Morsø Spildevands ramme for 2022 er på 55.629.389 kr. Denne ramme skal indeholde:

 Driftsomkostninger
 Anlægsomkostninger
 Finansielle omkostninger
 Ikke påvirkelige omkostninger
 Regulering af tidligere stillet effektiviseringskrav
 Korrektioner af prisloft 2019
 Prisudvikling
 Generelt effektiviseringskrav

Selskabets forventede faktiske indtægter i 2022, er budgetteret til 39.585.008 kr.

Delmål 2.3: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand

Med udgangspunkt i selskabets økonomiske strategi, ønskes det, at indtægter og udgifter i 
selskabet balancerer, således at selskabet indenfor en kort årrække, kan finansiere 
investeringerne udelukkende via kassebeholdningen, og hvorefter der kun sker lånefinansiering i 
forbindelse med nyinvesteringer (f.eks. byggemodning, kloakering af nye områder, 
klimatilpasning etc.)

Jf. den vedlagte langsigtede prognose, kan det konstateres at strategien er meget sårbar overfor uplanlagte 
investeringer. Dette er altid en balancegang mellem ønsket om at forny og sikre aktiverne, både i forhold til 
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drift, miljø, klimaforandringerne og kommunens ønsker til udvikling, set mod en begrænset økonomi, med 
fokus på den langsigtede strategi som skal være med til at sikre bæredygtige priser i fremtiden. 

Økonomisk konsekvens

Det forventede regnskabsmæssige overskud på 0,5 mio.kr. skal anvendes direkte til at finansiere 
investeringerne for i indeværende år. Dette forventes at give en reduktion i selskabets låneoptagelse på 
tilsvarende. 

I investeringsplanen er indregnet byggeriet af forsyningshuset, hvilket regnskabsmæssigt giver en 
likviditetsmæssig ubalance. Den faktiske mellemfinansiering sker under en byggekredit, men vises under 
likvide beholdninger. Den delvise låneoptagelse for byggeriet vil ske i udgangen af året, når byggeriet er 
færdigt. Som udgangspunkt sker al lånefinansiering forskudt – altså i næstkommende regnskabsår, da den 
hviler på det endelige regnskab. Derfor er det ikke indregnet i budget 2022.

Bilag:
Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ SPILDEVAND AS (S068) - ØR22.pdf
Basisbudget 2022 - Spildevand.pdf
Investeringsplan 2022 og fremad.pdf
Langsigtet prognose 2022 - 2034 Spildevand.pdf
Priser 2022.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte følgende;

Driftsbudget for 2022

Takster for 2022

Forventet investeringsplan på 43 mio.kr.

Forventet låneoptag på 17. mio.kr.

Anmodning af Morsø kommune om kommunegaranti til låneoptagelse hos Kommunekredit

Bestyrelsen påså desuden at selskabet overholder de økonomiske rammer.

6. Godkendelse af budget 2022 - Morsø Vand A/S åben

Beslutningspunkt

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8013
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8201
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8113
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8202
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8114
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Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende følgende:

 Forslag til driftsbudget for 2022
 Takster jf. vedhæftet takstblad
 Investeringsplan for 2022 på 4,7 mio.kr.
 Forventet låneoptagelse på 2.500 t.kr.
 At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
 Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne 

økonomiske rammer for 2022.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for selskabet forventes at se således ud:

Resultatopgørelse Regnskab 2020 Budget 2021 Budget 2022 Forskel

Nettoomsætning        5.463.115        5.553.746         5.567.276   -13.530 

Distributionsomkostninger          -882.203          -765.225          -770.225         5.000 
Produktionsomkostninger       -886.781          -857.000         -822.000    -35.000 
Administrationsomkostninger          -694.902          -745.246          -775.746      30.500 
Omkostninger af primær drift       -2.463.886       -2.367.471    -2.367.971   500 
       
Afskrivninger       -2.693.832       -3.271.402   -3.395.500  124.098 
Resultat af primær drift          -305.397          -85.127            -196.195    -111.068 

Finansielle indtægter                  -   
Finansielle omkostninger            -74.347          -84.000           -86.886   -2.886 
Resultat før skat          -231.050          -167.127          -283.081    -113.954 

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2022

Takster 2022

Omsætningen baserer sig primært på forbrugsafregnet vand til vores kunder. Selskabet leverer omkring 530.000 
kubikmeter rent vand til vores kunder årligt. 

Taksten for det variable forbrug i 2022 fastholdes som 2021 og vil derfor se således ud:

Grundtakst Kr. pr. m³ excl. moms og afgifter 4,78 kr.
Takst for forbrug mellem 2.500 – 10.000 
m³

Kr. pr. m³ excl. moms og afgifter 3,82 kr.

Takst for forbrug over 10.000 m³ Kr. pr. m³ excl. moms og afgifter 2,87 kr.

Fast bidrag:

Det faste bidrag, målerbidraget, reguleres med 5 kr. til 625,00 kr. årligt for vandmålere til en almindelig bolig og 
mindre erhverv. Bidraget for de større målere reguleres tilsvarende, jf. takstbladet. Alle reguleringer er sket i henhold 
til indekseringen på 0,78 % jf. gældende lovgivning

Investeringsbudget 2022



Side 13 af 29

Budget 2022 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og koordineret med henblik på at søge synergier 
ved fælles projekter

Investeringsbudget 2022
Udskiftning af ledningsnet (kornkvarteret) 1.700 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder - Distribution 1.000 t.kr.
Udskiftning af vandmålere 750 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion 100 t.kr.
Bemandingsfrit vandværk 1.000 t.kr.
Renovering af boring 160 t.kr.

Investeringer i alt 4.710 t.kr.

Låneoptag 2022

Den forventede låneoptagelse for 2022 sker i 2023 og er beregnet til 2.500 t.kr. Denne søges finansieret via 
Kommunekredit med Kommunegaranti fra Morsø Kommune jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Økonomisk ramme

Selskabet modtager en økonomisk ramme fastsat af forsyningssekretariatet og beregnet ud fra følgende kriterier:

Historiske omkostninger
Indeksregulering
Periodevise omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger (bl.a. afgifter)
Effektiviseringskrav
Korrektion af tidligere års rammer
Historisk over- eller underdækning

Selskabets økonomiske ramme er for 2022 fastsat til 10.545 t.kr. Det betyder at selskabet kan opkræve 10.545 t.kr. i 
2022 inkl. afgifter.

De budgetterede indtægter jf. vandsektorloven, forventes at se således ud:

Forventede indtægter 5.419 t.kr.
Ikke påvirkelige omkostninger 3.312 t.kr.
Total 8.781 t.kr.

Økonomisk konsekvens

Bilag:
Statusmeddelelse - MORSØ VAND AS (V134) - ØR22.pdf
Basisbudget 2022 - Vand.pdf
Investeringsplan 2022 og fremad.pdf
Langsigtet prognose 2022 - 2034 Vand.pdf
Priser 2022.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte følgende;

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8012
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8209
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8115
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8210
http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8116
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Driftsbudget for 2022

Takster for 2022

Forventet investeringsplan på 4,7 mio.kr.

Forventet låneoptag på 2,5 mio.kr.

Anmodning af Morsø kommune om kommunegaranti til låneoptagelse hos Kommunekredit

Bestyrelsen påså desuden at selskabet overholder de økonomiske rammer.

7. Godkendelse af budgetopfølgning for Q3 åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes tage kvartalsrapporten pr. 30. september 2021 til efterretning.

Sagsbeskrivelse
Kvartalsrapporten er vedhæftet

Økonomisk konsekvens
Kvartalsrapporten viser ingen væsentlige overskridelser i forhold til det forventede resultat. På anlægssiden 
er der planlagte investeringer, der ikke udføres i 2021, men udskydes til 2022.

Bilag:
Statusrapport 30.09.21.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen tog Budgetopfølgning for Q3 2021 til efterretning

8. Tiltrædelse af indgangsprotokollat åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes tiltræde vedhæftet indgangsprotokollat 

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med revisors overgang fra PWC til Beierholm, er det af kommunen og forsyningsselskabet, 
godkendt at fortsætte med revisor, uagtet overgangen til Beierholm. 

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8097
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Godkendelse skete af bestyrelsen d. 19. august 2021.

Godkendelse af ejer (Morsø Kommune) skete på økonomiudvalgsmøde d 11. august 2021

Bemandingen fra revisors side, vil fortsat være de samme som tidligere og aftalebrev (pris inkl.) er 
tilsvarende tidligere indgået aftale. 

Revisor skal udbydes på ny i forbindelse med regnskabsåret 2023.

Økonomisk konsekvens
Sagen har ingen nye økonomiske konsekvenser

Bilag:
Indgangsprotokol Morsø Forsyning.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte tiltrædelse af indgangsprotokollatet 

Protokolattet bliver sendt til bestyrelsens underskrift via Penneo

9. Strategi 2024 - Evaluering og godkendelse af 
indsatser for 2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes evaluere 2021 strategiske arbejde, samt beslutte handleplan for 2022 med 
udgangspunkt i strategi 2024

Sagsbeskrivelse
Koncernens strategi 2024 har en vision om at: 

Morsø Forsyning vil sikre kunderne en høj forsynings– og leverancesikkerhed gennem fremtidsorienteret 
og bæredygtig drift.

Mission:

At sikre en stabil drift — også i fremtiden

Vision og mission rummer tre hovedbudskaber, som beskriver, hvad det er, Morsø Forsyning 
stræber efter.
 
For det første skal vi sikre en bæredygtig økonomisk drift – også i fremtiden. Vi skal således 
foretage de investeringer, der kræves, og ikke efterlade regningen til dem, der kommer efter os.
 

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8098
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For det andet skal vi sikre en stabil drift med høj forsyningssikkerhed. Vi leverer en essentiel 
infrastruktur for borgere og erhvervsliv på Mors. Vi anerkender det ansvar, der følger med, og det 
skal kendetegne vores tilgang til opgaven, at vi vil gøre vores yderste for at leve op til dette ansvar. 
Vi tror på, at opgaven løses bedst gennem samarbejde og dialog internt, men også med kunder, ejer 
og øvrige samarbejdspartnere.
 
For det tredje skal vi sikre en klimabevidst drift – til gavn for fremtiden. Vi skal sikre en bæredygtig 
og klimabevidst tilgang til vores opgaveløsning. Vi er et selskab med begrænsede ressourcer, og 
derfor skal vores indsats være kendetegnet ved snusfornuft og en gradvis omstilling, der sikrer 
bæredygtige nyinvesteringer. 

2021 - evaluering

Covid-19 har haft stor indflydelse på det strategiske arbejde – især i forhold til at få den direkte 
kontakt med kunderne og arbejdet omkring samarbejder med eksterne. Med justeringen af 
indsatsområderne tilbage i juni 2021, blev fokusset rettet mere skarpt mod at samle organisationen 
– både fysisk og digitalt, samt vores arbejde indenfor energireduktion og bæredygtighedsmål, som 
jo også omfatter klimaarbejdet. Og her har der været fart på. Forsyningshuset er godt undervejs og 
i takt med at huset skyder op, dukker der også flere gode synergier frem, som kun styrker vores 
beregninger i at hensigten med huset – at skabe ”mere for det samme” vil blive realiseret. 

En af synergierne kom med årets regnvejrshændelser, hvor der også har været fokus på vores 
pumpestationer. Både hvor meget der flyttes af regnvand (uvedkommende vand) samt hvordan de 
drifter. Her har vægten lagt på et tværgående samarbejde mellem økonomi, projekt og drift, hvor 
det administrative personale har kunne bidrage med statistikker og hjulpet driften, så de har kunnet 
omsætte den viden til konkrete tiltag. Disse konkrete tiltag resulterer i reduceret pumpedrift og 
dermed også besparelser på energi. 

Arbejdet med pumpestationerne har også givet konkret viden omkring vores udfordringer med 
”uvedkommende vand” i pumpesystemet. Og vi ved nu hvor vi skal prioritere indsatsen for at skaffe 
mest miljø og bedre drift for pengene. Næste skridt bliver at samle myndighed og drift om projektet 
og afklare hvordan vi bedst muligt kan komme videre i at få fjernet regnvandet fra 
spildevandssystemet.

For pkt. 3 – vækst og udvikling – har det primært været fjernvarmen som er i fokus. Og med de 
voldsomt stigende gaspriser, er det kun naturligt at denne prioritering skal forfordeles så vi sikrer 
en bæredygtig og god pris til kunderne i fremtiden. 

Indsatsområder 2024  

Jf. den oprindelige handlings for 2022 er følgende indsatsområder planlagt:
1. Kunder

1.1 Delmål: Sikre kunderne en professionel og helhedsorienteret behandling
Aktiviteten nedjusteres og ses i sammenhæng med mål 6.2

1.2 Delmål: Åbne dørene ind til Morsø Forsyning
Øget fokus på at ”invitere os selv” ud til kunderne og interessenterne 

1.3 Delmål: Oplysende kampagner målrettet Mors
Spar på vandet 
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1.4 Delmål: Søge en fast dialog med storforbrugere
Tilbyde gennemgang med henblik på optimering af deres forsyning(er)

2. Økonomisk besparelse
2.1 Delmål: 1,1 % driftsbesparelse (forslag i budget 2022)
2.3 Delmål: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand

Fastholdelse af strategien ift. de nødvendige prioriteringer af nye opgaver (klima)

3. Vækst og udvikling
3.1 Delmål: Invitere til tættere samarbejde blandt de lokale forsyninger, til gavn for alle parter

4. Bæredygtighed
4.1 Delmål: Energireduktion (indarbejdes i investeringsplanlægningen)
4.2 Delmål: Dokumenteret investeringer med henblik på bæredygtig drift
4.3 Delmål: Undersøge muligheden for bæredygtig brændselskilde på fjernvarmen
4.4 Delmål: Uvedkommende vand
4.5 Delmål: Skabe klimaløsninger der kan skabe værditilvækst og driftsbesparelser.

5. Samarbejde og dialog
5.1 Delmål: Søge en aktiv og løbende dialog med nuværende og mulig kommende 

samarbejdspartnere
5.1.1 Delmål: Sikre forankringen af ejerstrategien (fokus på fastholdelse af gensidig dialog)
5.3 Delmål: Invitere til samarbejder med henblik på udvikling og bæredygtighed
5.4 Delmål: Understøtte udviklingen i Forsyningsservice til gavn for koncernen og de lokale 

forretninger.  

6. Samle organisationen
6.1 Delmål: Etablering af Forsyningshus
6.2 Delmål: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering

  

Handlingsplanen er meget ambitiøs og spænder bredt – både i forhold til organisationen, 
bestyrelsen og vores ageren udadtil. Set på ressourcerne internt, samt det år vi går ind i, med øget 
fokus på klima, miljø, bæredygtighed samt mulig ny bestyrelse, foreslås det at handlingsplanen 
justeres ned til færre mål. Dette kan udføres på en måde som stadig vil påvirke de øvrige delmål, 
da mange af dem griber ind i hinanden. 

Et forslag kunne være:
1. Kunder

1.3 Delmål: Oplysende kampagner målrettet Mors
Klimapåvirkningen på husejere. Hvad vi gør og hvad de selv kan gøre.

2. Økonomisk besparelse
2.3 Delmål: Økonomisk strategi for Morsø Spildevand

Fastholdelse af strategien ift. de nødvendige prioriteringer af nye opgaver 

3. Vækst og udvikling
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3.1 Delmål: Invitere til tættere samarbejde blandt de lokale forsyninger, til gavn for alle parter 
(delmål 5.3)

4. Bæredygtighed
4.3 Delmål: Undersøge muligheden for bæredygtig brændselskilde på fjernvarmen
4.4 Delmål: Uvedkommende vand

Etablere samarbejdsgruppe med myndighed for at sikre det rette fundament for det videre 
arbejde

4.5 Delmål: Skabe klimaløsninger der kan skabe værditilvækst og driftsbesparelser.
Fokus på Nykøbing midtby

5. Samarbejde og dialog
5.1.1 Delmål: Sikre forankringen af ejerstrategien (fokus på fastholdelse af gensidig dialog)

Fastholde de løbende dialoger med politikere og myndigheden

6. Samle organisationen
6.1 Delmål: Etablering af Forsyningshus

Færdiggørelse af huset og implementering af nye arbejdsgange med fokus på ”mere for det 
samme”

6.2 Delmål: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering
Færdiggørelse og implementering af ”digitalisering af driften”

Økonomiske konsekvenser

De strategiske handleplaner er hovedsageligt indarbejdet i budget 2022, men flere af opgaverne vil 
kunne afføde økonomiske konsekvenser som ikke kendes førend de konkrete opgaver er blevet 
gennemarbejdet. Dette kan medføre en revidering af budget 2022.

Bilag:
strategi 2024.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen evaluerede på Strategi 2024's handleplan for 2021 og godkendte forslag til handleplan for 2022

10. Mødekalender 2022 åben

Beslutningspunkt

Indstilling
Bestyrelsen bedes godkende forslaget til mødekalender for 2022. Bestyrelsen bedes desuden fastsætte 
dato for det årlige dialogmøde mellem UTM og MF, hvor der vil være fokus på introduktion og samspil 
mellem parterne.

Sagsbeskrivelse

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-8099
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Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes dagsorden, afholdes møderne;

 som udgangspunkt 1 gang i kvartalet 
 når formanden i øvrigt finder det fornødent
 eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem

Mødekalenderen er tilrettelagt under hensyn til den politiske mødekalender samt diverse tidsfrister for 
selskaberne mht. indberetninger og viderebehandling.

Der er desuden holdt fast i, at møderne afholdes med samme hyppighed som nu – altså med 8 ugers 
interval eller hver 2. måned. Møderne planlægges fast til torsdag fra kl. 13 – 16, medmindre den andet 
forhindrer dette. 

Dato og klokkeslæt Indhold
Onsdag, d. 5. januar 2022 kl. 13.00 
(ændret)

Bestyrelsen konstituerer sig efter kommunalvalg og forbrugervalg 

Torsdag d. 10. februar hele dagen Temadag – introduktion til bestyrelsesarbejdet
Torsdag d. 24. marts kl. 13.00 Ordinært bestyrelsesmøde
Fredag, d. 22. april kl. 10.00 Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskaber samt 

generalforsamling for datterselskaber
Torsdag, d. 12. maj kl. 15.00 Generalforsamling for Morsø Forsyning med ejer
Torsdag, d. 19 - 20. maj Danva årsmøde i København
?? Årligt dialogmøde mellem UTM og MF
Fredag, d. 24. juni kl. 10.00 Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende sommerafslutning 
Mandag, d. 29. august kl. 13.00 Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag, d. 1. november kl. 10.00 Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budget 2022
Tirsdag, d. 20. december kl. 10.00 Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende juleafslutning

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender i samråd med Morsø Kommune.

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen godkendte forslag til mødekalender. 

Kalenderen kan tages op til revidering ved første bestyrelsesmøde i 2022 (5. januar 2022) såfremt det 
skønnes relevant

11. Lukket lukket
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12. Restancer åben

Orienteringspunkt

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

Økonomisk konsekvens
Restancerne pr. 30/9 viser et forfaldent tilgodehavende på 609 t.kr. mod sidste års 711 t.kr. 

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

13. Statusopfølgning på Forsyningshus - økonomi åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Vedlagt er regnskab pr 30. september 2021 for Forsyningshuset til bestyrelsens orientering

Bilag:

Status 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021
Ikke forfalden til betaling 4.220.207 1.960.862 3.825.090
Forfalden 0 – 30 dage 46.815 70.963 -620
Forfalden 31 – 60 dage 232.864 69.336 186.042
Forfalden 61 – 90 dage 1.480 -2.546 -19.034
Over 91 dage 690.607 573.487 442.702
I alt forfalden til betaling 971.766 711.240 609.090
Tilgodehavender i alt 5.191.973 2.672.102 4.434.180
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Forsyningshus - Budgetopfølgning pr 30.09.21.pdf

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

14. lukket lukket

15. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse
Morsø Forsyning:

Delmål 6.2: Sikre den tværfaglige og fremtidige drift gennem digitalisering

Projektet har været i gang i et år og skulle efter planen have været i drift i foråret 2021. Der er fortsat 
udfordringer med systemet, som gør at systemet stadig ikke er i drift. Fremdriften er for langsom og der 
overvejes hvilke tiltag der kan gøres for at fremme projektet.

Morsø Spildevand:

Clorid i indløbet på Østre Strand renseanlæg.

Der er meget højt indhold af clorid i indløbsvandet på Østre Strand renseanlæg. Som efter mange tilsyn ved 
højvandsklapper mv, ikke har kunnet knyttes til indtrængen af fjordvand i kloakken.

Clorid, der er del af almindeligt salt – natriumclorid – hæmmer processer i renseanlæg, og gør, at man kan 
måle forkert på anlæggets belastning, da cloriden også hæmmer de to analyser biologisk iltforbrug over 5 
døgn, og kemisk iltforbrug.

Vi mener at have isoleret forholdet til en enkelt virksomhed, som anvender store mængder salt, som 
hjælpemiddel i sin produktion, der ledes i kloakken. Virksomheden kontaktes i samarbejde med 
kommunens miljøafdeling, for at finde en løsning, der kan nedbringe cloridindholdet i renseanlæggets 
indløb, til værdier, der ikke kan forårsage hæmning i renseanlæggets aktive slam.

Østerstrand

http://docunotews/documentservice.aspx?number=d2021-7993
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Anlægget kører fint. Vi har dog haft lidt løbende problemer med indløbspumper, der vil slå fra af uvisse 
årsager. Årsagen var en gammel programmering i styringen som ikke var blevet afinstalleret korrekt. Det 
forventes at være løst nu. 

Dekanteren til afvanding af slam er der kørt stor service på. Det har vist sig, at den er mere slidt end først 
antaget, alderen taget i betragtning (3 år). Det vurderes at den står til udskiftning inden for de næste 3 år.

COViD-19 prøver tages fordelt på de 3 anlæg 3 gange ugentligt. Disse indsendes til analyse. 

Arbejdet finansieres af staten og resultaterne kan ses på SSI hjemmeside.

Afledningen fra Ø strand renseanlæg er faldet i kapacitet. Hvor der tidligere har kunnet aflede 1.200 m³ i 
timen, kan den nu kun aflede 600 m³. Det har stor betydning for anlæggets kapacitet under regnvejr og der 
skal derfor foretages dykker og tvinspektion af ledningen i fjorden for at finde årsagen. Det forventes at ske 
primo november.

Karby renseanlæg

Der er monteret sikkerhedshegn omkring den åbne procestank. Det lever nu op til sikkerhedskravene.

Pumpestationer

God stabil drift på vores pumper.

Enkelte opslidte pumper, der udskiftes til nye.

Der er stadig mange klude mm rundt omkring i pumperne.

Solbjerg PST

Der er fundet et overløb fra en nylig anlagt sø ind i ledningerne. Her pumpes der i døgndrift ved bare lidt 
regn. Denne er nu afbrudt og grundejer informeret.

Klimapumpen på havnen 

Denne har været i arbejde flere gange under regnsæsonen. Det har vist sig at indstillingen af pumperne gør 
at den ”tømmer” sumpen for hurtigt. Det betyder at pumperne registrerer at ledningen er tømt, selvom 
den fortsat er fuldt løbende. Der arbejdes nu på at kalibrere pumperne så de pumper mere jævnt og vandet 
bedre kan følge med.  

Afsluttede projekter

Fjordvej PST er afsluttet og kører planmæssigt

N.A. Christensensvej PST er afsluttet med nye kontraklapper og ventiler.

Ledningsnettet:
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Der bliver lavet rigtig mange ledningsreparationer, grundet skybruddene i sommers, da trykket har presset 
vandet ud igennem de åbne samlinger (de gamle rør). Ved vandets tilbagetrækning har det taget jord med 
sig retur, som udmunder i jordfaldshuller i vej og fortov. Nogle steder er halve vejbaner ødelagte pga. 
vandet er blevet presset op under asfalten, som har i resulteret i krakelerede vejbaner. Disse steder er der 
monteret åbne riste i regnvandshovedbrønde i stedet for lukkede dæksler. Fremadrettet vil vandet frit 
kunne komme op i pressede situationer, uden at ødelægge vej og ledningsnet.

Østermøllevej

Vi har 1,7 km Ø300 beton fra JB AUTO -> Fårup Gl. Rens. Denne ledning fra 1974 er fuldstændig tæret op af 
svovlbrinte og falder sammen flere steder. Der er indtil nu udskiftet 100 meter ledning og der laves flere 
midlertidige punktudbedringer. Resten skal skiftes næste år, da hele Sydmors og Vils løber denne vej, og er 
vores ”pulsåre” (se betonstykke).

Sundbyvej ved Øst Vildsund Færgekro

Her er vi i gang med at undersøge og vurdere tilstanden på regnvandsledningen. Her laves der 
småreparationer, samt hæver brøndene, som har været dækket 50-70 cm under jorden, for fremtidig nem 
tilgang. Alt dette gøres, da kommunen vil lave fortov og cykelsti over ledningen.

Bassinet ved Åbro Fald

Denne er blevet oprenset samt ledninger spulet op, da den er voldsom presset i regnvejr.

HEVA/Markedsgade ledningen er afsluttet. Der er udskiftet 600 meter ledning til ny PE rør.

Der var store udfordringer med reeliningen de sidste 40 meter ved Markedsgade under de store træer. 

Ørndrupvej, Karby ledningsudskift over åen er afsluttet (100 mtr.)

Skavn separatkloak.

Status her er, at der er ved at blive indgået købsaftale om jordkøbet til regnvandsbassin, efter sagen har 
været behandlet i landbrugsskolens bestyrelse. Landbrugsskolens bestyrelse har ønsket, at der plantes 
læhegn langs regnvandsbassinnets skel vest for. Det bliver indarbejdet i købsaftalen, at læhegnet er 
landbrugsskolens. Og fortsat også er det, hvis rødderne fra det ønskede læhegn måtte trænge ind i 
drænrørene på stedet. 

Jordkøbet tager længere tid, end oprindeligt beregnet. Det overvejes at sætte projektet i udbud, betinget af 
de nødvendige tilladelser, med opstart i tidlige forår 2022. 

Fasanvej etape 1.

I Fasanvej etape 1 kunne der ikke føres separatkloak frem til nr. 29 og 31. Et byggeri på Kastaniealle nr. 48, 
hvor hovedledningen til nr 29 og 31 går, har muliggjort at komme ind over Kastaniealle 48 med ny 
hovedkloak til Fasanvej 29 og 31, som dermed kan kloaksepareres. 

Området var oprindeligt disponeret anderledes, men om-disponeres omkring 1974, hvor Fasanvej, Mågevej 
mv. forbindes, og byplanen bliver endelig. Arbejdet nu, hen over Kastaniealle nr 48, er næstsidste udgift 
med hensyn til kloak i den dengang om-disponerede byplan. 

Lundkærsvej mv. vil senere også udløse investering i den dengang ændrede byplan.  
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Kastaniealle, kloakseparering.

Kastaniealle, og et stykke af Fruevej er kloaksepareret for vejvand alene, med ny regnvandsledning omkring 
1974. Det hed sig dengang, at der samtidig var ført regnvandsstik frem til ejendommene langs 
regnvandsledningen. Således, at ejendommene ville kunne kloakseparere, uden yderligere opgravning i 
vejarealet. 

Den oplysning var bekræftet ved TV-inspektion, hvor man kunne se tilslutningen ved hovedledningen af 
stikkene til ejendommene. Nu der er kommet stik-TV til som almindelig ydelse, har vi fået kørt stik-TV. Det 
viser desværre, at forberedelsen har været knap så god, som den kunne have været. Regnvandsstikkene er 
kun ført frem til fortovene. Så der skal laves ”kirurgiske” indgreb i fortovene, for at forlænge 
regnvandsstikkene, og sætte skelbrønde til ejendommene. 

Indgrebet kan holdes indenfor eksisterende udledningstilladelse, der er meddelt til fuldtløbende rør. Vi har 
ikke fundet oplysninger om, hvorfor man lige sparede det sidste, da man var i gang i 1974. Restopgaven er 
optaget i anlægsbudget 2021 og videreføres til 2022

Østre kær – drosling af Østre afvandingskanal, og oversvømmelse af engen ved Markedsgade.

Bygværk med vandbremse og omlægning af Nykøbing Enge landvindingslags Østre afvandingskanal, 
opstrøms nyt reguleringsbygværk, er udført. Vejdæmning er delvist udført. Der mangler ca. 700-800 m³ 
dæmningsfyld. En del af dæmningsfyldet ”forsvinder” i blødbunden, når det lægges ud. Det resterende 
dæmningsfyld forventes i det væsentlige at blive leveret som nedknust mur- og beton fra snarlig nedrivning 
af IT-møllen i Frøslev. Er her ikke nok materiale, vil der evt. være muligheder i nedrivningen af Johan Riis 
Minde. 

Der er en væsentlig forretning i, at kommunens nedrivninger producerer materiale, der kan køres direkte til 
genbrug, som i dæmningerne her. I stedet for, at materialerne køres i godkendt affaldsdepot, hvorfra 
materialerne så skal købes, og transporteres igen, hvis de skal genbruges.

Siderne af dæmningerne forventes at kunne etableres af en del af den opgravede råjord og muld fra det 
kommende regnvandsbassin ved Skavn.

Der vil gælde det samme med råjorden fra kommende bassingravning ved Skavn og Øster Jølby – at måtte 
f.eks. kommunen have et planlagt projekt stående, der kræver ren råjord, så kan råjorden til et sådant 
projekt leveres gratis for projektet. I stedet for, at råjorden køres i jorddepot, hvorfra det skal købes og 
transporteres igen, for at blive genanvendt. Vej- og støjdæmninger vil kunne etableres for ”ingenting”, hvis 
de er planlagte i god tid.

Kommunen har etableret overvågning af vandstanden i Østre afvandingskanal i den gamle golfbane og i 
Nykøbing havn. Hvis overvågningsdataene kunne logges i SRO-anlægget på renseanlægget, og evt. 
suppleres med vandstandsmåling ved det nye bygværk ved Markedsgade, vil der kunne etableres en 
intelligent styring og overvågning af den kontrollerede oversvømmelse ved Markedsgade. 

En sådan styring og overvågning vil over tid kunne give erfaring omkring, hvorvidt videre investering i øget 
kapacitet vil være nødvendig, eller er unødvendig. Og hvor investering i evt. manglende kapacitet måtte 
kunne foretages optimalt. Det har vi i dag alene nogen u-kalibrerede model-bud på, baseret på nogen 
forsimplede antagelser. Men vi har ingen rigtig gode fakta lige nu for området, der vil være forsvarligt at 
investere store beløb efter.
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Næsgård bæk og regnvand fra 9 ejendomme vest for Sønder Solbjerg.

Her er separatkloakeringen afsluttet den 13. juli. Der er ikke meddelt påbud om kloakseparering på 
ejendommene endnu.

Med hensyn til kommende afledning af separat regnvand, er sagen bremset op – på grund af ”for stor 
ståhej for kunne udføre næsten ingenting”. 

Det tidligere, i 1953, rørlagte vandløb, Næsgård bæk, som ligger ved Brobækvej, og er regnvandets vej ud, 
er blevet genåbnet, uden medvirken af en vandløbsret. Så vandløbsstrækningen er blevet omfattet af §3 i 
naturbeskyttelsesloven. Der er ingen vedligeholdelsesbestemmelse for den genåbnede strækning, eller 
nogen defineret vandføringsevne. Rørlægningen fra 1953 har vist sig at have været underdimensioneret. 
Og siden dengang er kommet mer-afstrømning til, fra et nyt vandløb, der er etableret uden medvirken af en 
vandløbsret, samt øget befæstelse på de gårde, der ligger i oplandet. Hertil kommer, at området er 
okkerfølsomt, og skal screenes efter okkerloven, inden man kan foretage noget. De nævnte to tiltag, uden 
medvirken af vandløbsret, er også foretaget uden screening efter okkerloven.

Et regnvandsbassin kan ikke med heldigt resultat aflede til et vandløb, som ikke har vandføringsevne til at 
aflede oplandsafstrømning og mer-afstrømning fra dets opland. Regnvandsbassinnet vil i givet fald blive 
oversvømmet, hver gang vandløbets vandføringsevne er overskredet.

Men det værste er den vandløbsretlige situation, der desværre har vist sig at herske på stedet. Som vi kører 
fast i.

Morsø Spildevand har næppe nogen interesse i at gå ind i en ”hvepserede” bestående af en flerårig, 
omfattende regulering af det underdimensionerede, nu åbne vandløbssystem, da selskabet alene skal 
aflede naturlig oplandsafstrømning fra 2 hektar kloakopland. Svarende til 2 liter pr sekund. Op mod et 
meget stort opland, hvor interessen er erhvervsmæssig dyrkning og mer-afstrømning fra større befæstede 
arealer, udenfor kloakopland. Hvor okkerlov, vandløbslov, naturbeskyttelseslov og miljøbeskyttelseslov 
hver især kan udløse årelange tilladelses- og klageforløb. 

Der ses nu på i stedet at foretage drosling i det gamle rørbassin langs Brobækvej, der vil kunne holde en 5 
års regn op mod drosling til 2 l/sek. Der vil give et meget lille jordbassin til bundfældning. Og så genbruge 
gammel pumpestation ved Solbjerg Hedevej, til at transportere den begrænsede mængde regnvand til 
andet udløbssted i Næsgård bæk, - til ureguleret åbent løb, nedstrøms den strækning, som alle 
problemerne klæber sig til. Det åbne vandløb har pligt til at modtage naturlig afstrømning fra oplandet, 
uden med-benytter tilladelse. Men der skal naturligvis indgås aftale om jorderhvervelse til et jordbassin, og 
rørene dertil.

Øster Jølby regnvandsbassiner.

Sagen kører planmæssigt med myndighedsbehandling, der vil afgøre anlæggets udseende og data. 
Recipienten, Solbjerg å, er offentligt vandløb. Der er set på, hvor stor udledningstilladelse der kan gives, op 
mod åens medianminimumsvandføring ved udløbsstedet. Så der evt. ikke behøver drosles til almindelig 
oplandsafstrømning. Regnvandsbassinets vandbalance er præget af dræntilslutning. Vi er lige nu ved at 
foretage screening af arealet efter museumsloven.

Separatkloakering af Kornkvarteret, etape 1.
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Projektet kører efter tidsplanen. Hovedkloakken i Rugskellet er lagt. Stik og skelbrønde sættes på vejen 
tilbage af vejen. Herefter Bygvænget, mens kantsten og andre ledningsejere i Rugskellet fortsætter 
uændret. Tidsplanen følges. Vi krydser fingre for et tørt efterår samt en mild vinter. I modsat tilfælde kan 
det udløse fristforlængelse. Dagbodsudløsende termin dags dato er d. 29.04.2022.

Separatkloakering af Kornkvarteret, etape 2.

Næste års separatkloakeringsprojekt bliver ’Korn-kvarteret, etape 2’. og er i spildevandsselskabets 
investeringsplan; Vestervangen, Græsmarken, Hvedemarken og Havredalen. Op mod eks. 
udledningstilladelse. Der er afholdt snitflademøde med Kommunen og dialogen fortsætter da projektet 
bliver udført i samme ombæring som fornyelse af vej/fortove, samt udskiftning af vandledningerne. 
Rugvangen forventes også at skulle indgå i projektet, da der er konstateret stor rotteaktivitet i ledningen. 
Selskabet har gjort væsentlige foranstaltninger til inddæmning af rotterne, men en permanent løsning vil 
dog være mere rentabel, dette skal fortsat undersøges nærmere. Projekteringen pågår og 
udbudsmaterialet sendes til entreprenør primo januar 2022. Etape 2 forventes at være mindre kompliceret 
anlægsmæssigt end etape 1. 

Morsø Vand:

Der har været lidt udfordringer med overskridelser på nogle vandanalyser, med 1. enkelt Coliforme og 
overskridelse på kim tal. Begge dele skyldes sandsynligvis en rørbrud på Elsøvej. Behandlingen er 
udskyldning ved brandhaner.

Antenner til fjernaflæsning af målere er kommet i drift, og der kontakt til ca., 2200 vandmålere.

Ledningsnettet:

Fornyelse af drikkevandsrør på Marievej og Elmevej forløber planmæssigt. Tidsplan og budget holder.

På Rugskellet er der lagt ny hoved-rør, der mangler at få afsat stik og flyttet forbrugerne over på den ny 
ledning.

Morsø Varme:

Der er efterhånden kommet rimeligt styr på retur temperatur på fjernvarmen, men vi er ikke helt i mål 
endnu.

Vi er godt i gang med udskiftning af fjernvarme målere i samarbejde med Brændselsforeningen.

 

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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16. lukket lukket

17. 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 2. november 2021:
Planer for 

søsportcenter og udvikling af Nykøbing Havn

18. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S  den 2. november 2021:
Besigtigelse af byggeplads aftalt til den 20. december fra kl. 08.30
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19. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 2. november 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 2. november 2021:
Referat blev underskrevet


