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REFERAT 
 
 

SAG: Bestyrelsesmøde nr. 37 
 
MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3  
 
TIDSPUNKT: 20. juni 2017 kl. 17.00 
 
DELTAGERE: Gert Fischer 
 Søren Søe-Larsen (afbud) 
 Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-7)  
 Lars Hørsman  
 Klaus Anker Hansen (afbud) 
 Jesper Frisgaard Pedersen 
 Hans Peter Nissen-Petersen (deltog ikke i pkt. 3) 

Morten Aaby Nielsen (referent) 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Godkendt 
 

2) Meddelelser fra formanden 
 
Indstilling: 
At orienteringen tages til efterretning 
 
Beslutning: Orientering om pleje ved bassin i Øster Hornum og omlæg-
ning af ledning ved Kærvej som følge af placering af børnehave taget til 
efterretning.  
 
 

3) Garantiprovision (lukket punkt) 
 
 

4) Orientering om igangværende projekter 
I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægs-
projekter: 
 
Høje Støvring, Byggemodning Etape 2: 
Alle ledningsarbejder i byggemodningsområdet er næsten fuldendte og 
arbejdet med etablering af en pumpestation, som udføres af Xylem, 
igangsættes snarest.  



Rebild Vand & Spildevand A/S 
 

 2 

 
Det samlede arbejde er planlagt afleveret primo august, men på grund af 
Danmarks Naturfredningsforenings påklage af en række tilladelser (ikke 
til Rebild Vand & Spildevand) kan færdiggørelse af byggemodningen 
trække ud.  
 
Bælum, separatkloakering Etape 3: 
Den tredje etape af separatkloakeringen i Bælum er igangsat. Arbejdet 
udføres af firmaet Per Aarsleff A/S, som afgav lavest tilbud på opgaven. 
Efter afholdt licitation er det udbudte projekt reduceret, således at arbej-
der i bl.a. Savværksvej og Nørregade udskydes til en senere etape. 
 
Der arbejdes pt. i Skovhusevej og Rolighedsvej. Arbejdet følger tidspla-
nen. 
 
Rådyret, Støvring – Byggemodning: 
Der er afholdt licitationen på den samlede byggemodning, og her afgav 
entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark det billigste tilbud. Rebild Vand 
& Spildevands andel udgør knap 9,1 mio. kr. Hertil kommer en pumpe-
station, rådgivning, dæksler, opmåling, jordkøb m.v., så den samlede 
sum forventes at lande mellem 11 og 11,5 mio. kr.  
 
Arbejdet er planlagt opstartet i uge 25 med området nord for Kærvej. 
Selskabets hovedledninger i området syd for Kærvej udføres ligeledes i 
2017, mens selve byggemodningen af dette område først forventes 
igangsat i 2018. 
 
Inden arbejdets igangsættelse mangler dog forsat en række nødvendige 
tilladelser (udledning, §3-dispensation, landzone). Rebild Vand & Spilde-
vand har fået udarbejdet en robusthedsanalyse af Mastrup Bæk for at få 
en vurdering af, hvorvidt kommunens generelle krav til bassiner, kan 
fraviges. Analysen har vist, at kravene kan lempes, hvilket medfører en 
reduktion i det nødvendige bassinvolumen. Rebild Kommune har givet 
mundtligt tilsagn til dette. 
 
Østervænget, Støvring - Byggemodning: 
På Østervænget i Støvring ønskes et projekt med 6 boliger igangsat af 
privat byggemodner. Rebild Vand & Spildevand har indgået aftale med 
byggemodner om etablering af det nødvendige spildevandssystem, og 
dette arbejde forventes igangsat snarest muligt. 
 
Renovering af pumpestationer: 
I 2017 er det planlagt, at en række større pumpestationer skal renove-
res. Forarbejderne til dette er gennemført, og indhentning af tilbud på 
arbejderne ved pumpestation Dollerup, pumpestation Sørup, pumpesta-
tion Bag Kroen og pumpestation Busted er igangsat. 
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Indstilling: 
At orienteringer tages til efterretning 
 
Beslutning: Orienteringer taget til efterretning 
 
 

5) Øvrige orienteringspunkter 
 
1) Miljøstyrelsens kontrol med selskabet renseanlæg i 2016 er modtaget. 
Kontrollen er foretaget på baggrund af oplysninger om renseanlæggenes 
udlederkrav og selskabets egenkontrolprøver, som de foreligger i den 
fællesoffentlige spildevandsdatabase PULS. Kontrollen omfatter 10 ren-
seanlæg og viser for 8 af anlæggene, at alle prøver er udtaget, og alle 
gældende afløbskrav er opfyldt. For Hellum og Aarestrup renseanlæg er 
alle bindende udlederkrav overholdt, men for begge anlæg er der målt 
pH-værdier i afløbet, som er under 6,5. Det vejledende minimumskrav til 
pH er derfor ikke opfyldt. 
 
2) Status på fælles løsning med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands 
Vand. 
 
3) Politisk aftale mellem alle Folketingets partier nu indgået således, at 
forsyningsselskaber kan overtage inddrivelsesopgaver fra SKAT. Skatte-
ministeriet skal nu udarbejde en model for dette sammen med bl.a. KL 
og Forsyningsselskaberne. Som en del af aftalen indføres en afskriv-
ningsmodel for gældsposter med tvivlsom retskraft (gældsposter fra før 
19. november 2015).    
 
Indstilling: 
At orienteringer tages til efterretning 
 
Beslutning: Orienteringer taget til efterretning 
 
 

6) Næste møde 
 
Jf. mødeplan 2017 er næste møde den 12. september 2017 kl. 17. 
 
Indstilling: 
At mødet afholdes jf. mødeplanen 
 
Beslutning: Godkendt 
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7) Eventuelt 
Beslutning: Hans Peter Nissen-Pedersen ønsker på næste bestyrelses-
møde en fornyet drøftelse af selskabets muligheder for at præge/sikre 
udviklingen på vandforsyningsområdet.  
 


