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Bestyrelsesmøde nr. 44 

 

 

 

Mødedato: 19-06-2018 

Mødested: Sverriggårdsvej 3, Skørping 

Referent: Johnny Kristensen 

 

Mødedeltagere:  

Peter Hansen 

Tommy Degn 

Jeanette Sagen 

Ole Frederiksen 

Lars Hørsman 

Jesper Frisgaard Pedersen 

 

Afbud:  

Hans Peter Nissen-Pedersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: 

Dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden 
• Spildevandsplan 2018 – 29 

Rebild kommune har haft udkast til spildevandsplan i høring med svarfrist d. 6. juni 2018. 

Rebild Vand & Spildevand har afgivet høringssvar og har aftalt møde med kommunen om 

gennemgang af bemærkninger. 

• Fællesløsning Mariagerfjord Vand, Vesthimmerland Vand og Rebild Vand & Spildevand – status 

Der har været afholdt møde i styregruppen bestående af Bestyrelsesformand og næstformand 

samt direktør for de 3 forsyninger. 

Samejekontrakt er under endelig revision og forventes klar til underskrift efter sommerferien. 

 

Referat 

Dato 

26. juni 2018 
 
Ansvarlig 

Johnny Kristensen 
 
Reference 

D10300-18/2.0 



Indstilling: At orienteringen tages til efterretning 

Beslutning: 

Orientering er taget til efterretning. 

3. Orientering om igangværende projekter 
Lugtproblemer 

Det varme sommervejr giver store udfordringer mht. lugt/svovlbrinte, der opstår i forbindelse med 

pumpeledninger. Der arbejdes med afhjælpning af lugtgener på forskellige lokaliteter, herunder er 

opstartet samarbejde med Aalborg Kloak A/S om metode- og teknologiafprøvning. 

Fejlkoblinger 

Rebild Kommunes gennemgang af private kloakker i Øster Hornum er tæt på at være afsluttet. Vi 

bistår med gennemgang af resultaterne med henblik på at Kommunen kan melde ud til de 

grundejere, der skal afhjælpe fejl på de interne kloaksystemer. 

Kloakrenovering, kloakstik og opfølgning på anlægsprojekter 

Etape 4 af kloaksanering i Bælum er i igangsat. 

Det høje aktivitetsniveau med boligbyggeri og øvrige anlægsprojekter i Rebild Kommune 

nødvendiggør mange opfølgende tiltag, bl.a. med nye kloakstik og i en del tilfælde også med nye 

forsyningsledninger m.v. 

Byggemodninger 

Der er p.t. igangværende aktiviteter vedrørende 10 byggemodningsprojekter. Senest tilkommende 

byggemodning er er et område i Øster Hornum ved Estrupvej/Nibevej. 

Drift 

I forsommeren har været driftsproblemer med Nørager, Haverslev og Hellum Renseanlæg.  

I Nørager skyldes problemerne overbelastning med spildevand fra Nørager Mejeri. Problemerne 

løses/afhjælpes i et konstruktivt samarbejde med Mejeriet. 

I Haverslev skyldes driftsproblemerne havari på nedslidt maskinudstyr. 

Hellum Renseanlæg har fået tilført en mindre mængde gylle, som i samspil med en styringsfejl har 

giver nedsat rensefunktion. 

I flere byer og på transportsystemerne for spildevand oplever vi tiltagende problemer med sten, grus 

og fremmedlegemer i kloaksystemerne. Sten, grus og fremmedlegemer er årsag til tilstopninger og i 



flere tilfælde til havari på pumper. Dækselskift i forbindelse med slidlagsarbejder er under mistanke 

for at være årsag til forøgelsen af problemer med fremmedlegemer.  

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Omfanget af fejlkoblinger til kloaksystemet blev drøftet. Det er konstateret, at det er et problem i 

flere områder af kommunen, og det er aftalt med Rebild kommune, at de gennemfører fejlfinding på 

kloaksystemerne i Øster Hornum, Haverslev og Nørager, da det er vurderet, at det er de steder der 

har flest fejlkoblinger. 

Rebild Vand & Spildevand A/S er opmærksom på, at problemet gælder hele kommunen, senest set i 

Skørping i forbindelse med den meget kraftige regnhændelse d. 12. juni 2018 og er i løbende dialog 

med kommunen om problematikken. 

Undersøgelserne i Øster Hornum er tæt på at være afsluttet og det blev aftalt, at Johnny Kristensen 

præsenterer resultatet af undersøgelserne i Øster Hornum for bestyrelsen når resultaterne er blevet 

afrapporteret. 

Erfaringer med forebyggelse af fejlkoblinger og fejlfinding ved stikledninger på kloaksystemet blev 

drøftet, og det blev aftalt at Johnny Kristensen kommer med forslag til en model, hvor der ved 

kommunen ansættes en medarbejder til undersøgelser og kontrol af stikledninger mm., herunder de 

økonomiske konsekvenser ved modellen – f.eks. om ansættelsen kan finansieres ved de besparelser 

der bliver ved en mindre indsats med fejlsøgning og udbedring ved fejlkoblinger. 

Orientering er taget til efterretning. 

4. Garantiprovision – Forslag om bindende svar 
Som aftalt på bestyrelsesmøde nr. 43, pkt. 9, fremsendte Rebild Vand & Spildevand A/S d. 16. maj 

2018 brev til Rebild kommune, att.: Borgmester Leon Sebbelin med anmodning om revurdering af 

individuel sats på garantiprovisionen for Rebild Vand & Spildevand A/S’s lån ved Kommunekredit. 

 

I svarskrivelse d. 18. maj 2018 orienterer Borgmester Leon Sebbelin om grundlaget for fastsættelsen 

af størrelsen på garantiprovisionen, som af Rebild kommune er fastsat til at ligge i intervallet 0,5 – 

0,75 %, afhængig af vurderingen af de enkelte forsyningsselskaber. Rebild Vand & Spildevand har 

opnået den laveste sats på 0,5 %. 

 

I brevet henvises til EU kommissionens meddelelse om anvendelse af EU-traktatens artikel 87 og 88 

på statsstøtte i form af garantier, hvori de fastsætter en årlig minimumspræmie på 0,4 %. 

 



Indstilling: Da forslaget er fremsat af Hans Nissen-Pedersen, som har afbud til nærværende møde, 

indstilles det, at punktet udskydes til behandling på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Bilag:  

• Mail d. 16. maj 2018 med fremsendelse af anmodningsskrivelse til Borgmester Leon 

Sebbelin. 

• Svarmail d. 18. maj 2018 fra Borgmester Leon Sebbelin. 

Beslutning: 

Godkendt. Punktet medtages på bestyrelsesmøde nr. 45. 

5. Øvrige orienteringspunkter 
a) DANVAs Årsmøde 

b) Persondataforordningen - Status. 

 

Indstilling: At orienteringerne tages til efterretning 

Beslutning:  

Orientering er taget til efterretning. 

6. Næste møde 

Næste møde jf. mødeplanen er 11. september 2018 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, 

Sverriggårdsvej 3, Skørping. 

Indstilling: At mødet afholdes jf. mødeplanen 

Beslutning: 

Da Ole Frederiksen har afbud til mødet d. 11. september 2018, forsøges mødet flyttet til 18. 

september. 

Efter mødet: Hans Nissen-Pedersen kunne desværre ikke deltage d. 18. september 2018, og det har 

ikke været muligt at finde en anden dag i september, hvor alle medlemmer kan deltage. Det er derfor 

besluttet, at næste ordinære bestyrelsesmøde fastholdes afholdt jf. mødeplanen d. 11. september 

2018 kl. 17.00. 



Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, da der er ønske om at alle bestyrelsesmedlemmer 

deltager i behandlingen af punktet vedr. garantiprovision. 

7. Eventuelt 

 

Regnhændelse i Skørping d. 12. juni 2018 

Formanden orienterede om skrivelse fra beboere i Brikedammen, som har skrevet til Teknik & 

Miljøudvalgets medlemmer, hvor de spørger til hvad kommune og forsyning har planlagt at gøre ved 

problemet og hvornår de kan forvente der vil ske noget. 

 

Johnny Kristensen orienterede om regnhændelsen d. 12. juni 2018, hvor der i løbet af 1,5 t fra. kl. 

16.40 faldt godt 90 mm regn. Målingerne er fra Rebild Vand & Spildevand A/S’ elektroniske 

regnmåler der er placeret ved regnvandsbassinet på Mosevej. 

Et skybrud er af DMI defineret som mere end 15 mm regn på 30 min, så der er tale om historisk 

kraftig regn i både mængde og varighed. 

 

Regnen i Skørping d. 12. juni er beregnet til en gentagelsesperiode på over 130 år, og er den 

kraftigste regn vi har kendskab til nogensinde i Skørping. 

 

Skybrudet medførte meget hurtigt en situation med mange kælderoversvømmelser og 

oversvømmelser på terræn, bl.a.: 

• Oversvømmelse på kørebanen ”under broen” 

• Mosevejsbassinet løber over – meget stor vandmængde løber ud på arealerne nord for 

bassinet – Overløbet varer i ca. 5 timer. 

• Overløb over dæmningen som afgrænser ”oversvømmelsesarealet” mellem Under Broen og 

Birkedammen. Kronekanten på dæmningen er dimensioneret for en 100 års regn. 

• Opstuvning i den separate spildevandsledning i Birkedammen og i det lavtliggende 

moseområde nord for Himmerlandsvej. Ved Birkedammen er der opstuvning af spildevand i 

enkelte huse. I området nord for Himmerlandsvej er der spildevandsoverløb på terræn. 

• Oversvømmelse med regnvand i et stort antal kældre. 

 

Som angivet fik vi også oversvømmelse af flere kældre i det separatkloakerede opland, bl.a. omkring 

Birkedammen, hvor der er sket opstuvninger i spildevandssystemet i så stor mængde, at det har 

oversvømmet flere kældre med opspædet spildevand. 

Dette indikerer at der er forholdsvis store fejltilslutninger af regnvandet til spildevandssystemet. 



Rebild Vand & Spildevand A/S har tidligere haft kigget på systemet og vores vurdering er, at det 

primært er fejlkoblinger på privat grund – hvor grundejere enten ikke har fået separatkloakeret på 

egen grund eller hvor de har tilsluttet regnvandsafløb til spildevandsledningerne. 

Fejlkoblingerne i Skørping, kombineret med ændringerne i kloaksystemet i forbindelse med 

etableringen af vejen ”under broen” - hvor bl.a. Birkedammen er blevet tilsluttet direkte til 

hovedledningen fra den øvrige del af Skørping, har betydet, at der er kommet større tryk på 

ledningerne i området omkring Birkedammen og dermed større risiko for opstuvninger i området. 

 

Rebild Vand & Spildevand A/S er ved at undersøge hvordan vi kan forbedre forholdet i området. 

 

Det blev aftalt at Rebild Vand & Spildevand A/S tager kontakt til Rebild kommune og foreslår 

udarbejdet en fælles pressemeddelelse hvor Formændene for Teknik & Miljøudvalget og Rebild Vand 

& Spildevand A/S orienterer om status efter regnhændelsen og hvilke tiltag der er påtænkt som 

opfølgning herpå. 

Oplægges bruges endvidere som afsæt for et møde mellem de berørte borgere, Rebild kommune og 

Rebild Vand & Spildevand A/S, som opfølgning på skrivelsen fra beboerne omkring Birkedammen. 

 

Møde med fokus på vand: 

Peter Hansen orienterede om tankerne vedr. at afholde et arrangement med fokus på vand og 

grundvand. 

Direktøren i Teknik & Miljøudvalget har oplyst, at grundvand og beskyttelse heraf, vil blive et tema i 

Teknik & Miljøudvalget i løbet af året og arrangementet kunne tage udgangspunkt i et samarbejde 

mellem Rebild Vand & Spildevand og Kommunen herom. 

Johnny Kristensen og Peter Hansen arbejder videre med oplægget og forslag til evt. arrangement 

forelægges bestyrelsen på et kommende møde. 

 

Mødet slut. 

  



 

Godkendt d. 26. juni 2018 
 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
__________________________________ 

Peter Hansen, formand 
 

Tommy Degn 

 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
__________________________________ 

Jeanette Sagan 
 

Ole Frederiksen 

 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
__________________________________ 

Lars Hørsman Jesper Frisgaard Pedersen 
 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
__________________________________ 

Hans Peter Nissen-Petersen Johnny Kristensen 

 

 

 


