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Bestyrelsesmøde nr. 55 

 

 

 

Mødedato: 11. februar 2020 kl. 17.00 

Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 3, Skørping 

Referent: Johnny Kristensen 

 

Mødedeltagere:  

Peter Hansen 

Tommy Degn 

Jeanette Sagan 

Ole Fredriksen 

Hans Peter Nissen-Petersen 

Jesper Frigaard Pedersen 

Johnny Kristensen 

 

Afbud: 

Lars Hørsman 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt. 

 

 

Referat 

Dato 

19. februar 2020 
 
Ansvarlig 

Johnny Kristensen 
 
Reference 

D2599-20/1.0 



2. Meddelelser fra formanden. 
DANVA Årsmøde 2020. 
DANVA Årsmøde 2020 afholdes i Fredericia d. 28. – 29. maj 2020.  

Programmet for årsmødet fremgår af vedlagt program. 

Takststigning 2020 - status. 
Takststigninger for 2020 blev omtalt i Nordjyske d. 23. december 2019. 

Kloaksamarbejdet med Aalborg Forsyning. 
Årlig styregruppemøde afholdes d. 12. februar 2020. 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning: 

 

Bilag: 

2.1 DANVA-årsmøde 28. – 29. maj 2020 – Program 

2.2 Nordjyske d. 23. december 2019 – Takststigning 2020 

 

Drøftelse: 

Vedr. takststigning 2020 blev der ikke udsendt pressemeddelelse som besluttet idet takststigningen blev 

omtalt i Nordjyske på baggrund af beslutningen i byrådet i december 2019. 

Johnny oplyser, at der ikke er modtaget kommentarer eller bemærkninger i forbindelse med 

offentliggørelsen eller ved udsendelse af aflæsningsskemaer mm. 

 

Bestyrelsen spurgte til antallet af vandforsyninger, der ikke har aftale om udlevering af aflæsning af 

vandforbrug, da der stadigt er forbrugere der skal sende aflæsning til både vandforsyning og 

spildevandsselskabet. 

Der er pt. 8 vandselskaber der ikke har ønsket at indgå aftale med Rebild Vand & Spildevand A/S efter 

samme model som de øvrige vandforsyninger i kommunen. Det drejer sig om følgende selskaber: 

• Horsens Vandværk 

• Korup Vandværk 

• Mejlby Vandværk 

• Ravnkilde Vandværk 

• Rebild Vandværk 

• Skørping Vandværk 

• Terndrup Vandværk 

• Aarestrup Vandværk 

 



Beslutning: 

Følgende deltager på DANVA Årsmøde 2020: 

• Hans Nissen-Petersen 

• Jesper Frigaard Pedersen 

• Tommy Degn 

• Peter Hansen 

• Johnny Kristensen 

 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

3. Byggemodninger – Status. 
Byggemodninger til Boligformål: 

Forventninger til byggemodninger i 2020 følger stadig udmeldingerne fra Rebild kommune i forbindelse 

med budget 2020. 

Erhvervsbyggemodninger: 

Vi oplever pt. en stærkt stigende aktivitet på erhvervsbyggemodningerne. 

Der er pt. igangsat byggemodning af 2 grunde i Porsborgparken samt 1 grund i Støvring Nord. Derudover 

har vi kendskab til, at der foregår forhandling om salg af flere grunde bl.a. i Porsborgparken. 

Haverslev, Strandvejen, Byggemodning til boligformål: 

Rebild kommune godkendte på byrådsmødet d. 22.01.2020 lokalplan 323 – Boliger ved Strandvejen, 

Haverslev. 

Rebild kommune har valgt, at byggemodne området i etaper, hvor 1. etape er de øverste 10 grunde på 

området. 

Forslaget til 1. etape fremgår af vedlagte bilag. 

Etapeopdelingen betyder at forsyningsselskaberne, herunder Rebild Vand & Spildevand A/S skal etablere 

ledningsanlæg på hele stamvejen. Hvorimod der kun kan opkræves tilslutningsbidrag for de første 10 

grunde. Tilslutningsbidragene for de sidste ca. 25 grunde kan først opkræves når grundene er 

byggemodnet. 

De økonomiske konsekvenser ved at byggemodne 1. etape, er at forsyningerne kommer til at stå i forskud 

for en stor del af anlægsinvesteringerne. 



Et overslag over Rebild Vand & Spildevands A/S’ omkostninger ved byggemodning af etape 1 i 2020 vil være 

3,0 – 3,5 mio. kr. 

Tilslutningsbidraget for 10 grunde giver en indtægt på kr. 512.348,50. 

Henvendelse til DANVA vedr. evt. fordeling af ekstraordinære udgifter til byggemodninger med 

byggemodner. 

I forlængelse af drøftelse på bestyrelsesmøde nr. 54, har selskabet anmodet DANVA om en kommentering 

på lovligheden af at pålægge bygherre at afholde supplerende omkostninger ved byggemodninger, som 

f.eks. grundvandssænkninger, udskiftning af dårlig jordbund mm. Forespørgslen er vedlagt som bilag. 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

3.1 Boliger ved Strandvejen, Haverslev – oplæg til byggemodning, etape 1. 

3.2 Forespørgsel om udgiftsfordeling ved byggemodninger, d. 27.01.2020 

Drøftelse: 

Rebild Vand & Spildevand A/S er i løbende dialog med Center Plan, Byg og Vej om udviklingen på 

byggemodningsområdet og forventningerne til anlægsaktiviteter i løbet af året.  

Rebild Vand & Spildevand A/S modtog svar fra DANVA vedr. henvendelse vedr. fordeling af ekstraordinære 

udgifter til byggemodninger mm. d. 5. februar 2020.  

DANVA arbejder pt. med forslag til revision af betalingsreglerne mm., herunder mulighederne for at 

forsyningerne kan opkræve supplerende tilslutningsbidrag efter samme model som f.eks. 

varmeforsyninger.  

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

Der arbejdes videre med undersøgelserne af mulighederne for fordeling af udgifterne ved byggemodninger, 

herunder inddragelse af eksempler fra andre forsyninger. Emnet behandles på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 



4. Orientering om igangværende projekter. 
Bælum – separatkloakring. 

Separatkloakeringen i Bælum (etape 5) har været i gang siden sommerferien 2019 og skulle efter planen 

have været afsluttet ultimo 2019. Der har været en del udfordringer. Især det våde efterår har betydet at 

tidsplanen ikke helt er holdt og derfor er entreprenøren ved at afslutte de sidste arbejder. 

Separatkloakering i Bælum (etape 6) forventes sendt i udbud i uge 7 eller 8. Anlægsstart forventes omkring 

april 2020. Anlægsentreprisen udbydes som en toårig entreprise og der planlægges med en vinterpause fra 

november 2020 til marts 2021. Arbejdet forventes afsluttet helt ultimo 2021.  

Nørager, Hersomsvej – Separatkloakering.  

Separatkloakering af Hersomsvej i Nørager har ligesom projektet i Bælum været udfordret af det meget 

våde efterår. Arbejdet afsluttes ultimo januar 2020. 

Pumpestationsprojekter. 

I 2020 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.: 

• Pumpestation Sortebakken, Nørager. (næsten færdig) 

• Pumpestation Industriparken, Haverslev (forår 2020) 

• Pumpestation Solbjerg. (forår 2020) 

• Pumpestation Åparken, Rørbæk (forår 2020) 

• Pumpestation Ny Kærvej (Arealerhvervelse og projektering) 

• Ny pumpestation på Nørager Mejeri 

For nyligt er renovering af et større antal pumpestationer og tryksatte systemer i Gravlev og Bredgade i 

Nørager afsluttet. 

Klepholmvej, Hobrovej og Støvring Ådal 

Der er og bliver generelt i 2020 stor aktivitet i forhold til Rebild Kommunes vejprojekt i Støvring Ådal. Pt. 

foretages der omlægning af spildevandsledningen fra bl.a. Skørping og der planlægges og projekteres for at 

der inden sommerferien anlægges et nyt regnvandsbassin ved Hobrovej, til bl.a. at håndtere vand fra den 

nye vej. Derudover forventes det også at der i 2020 skal bores en stor ledning under jernbanen som 

forberedelse på den fremtidige regnvandshåndtering omkring Mastrup Bæk, Støvring Ådal mm. 

Afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro  

I 2020 forventes det at der for alvor kommer gang i projektering og myndighedsarbejde i forbindelse med 

Mariagerfjord løsningen. Projektet skal bearbejdes i 2020 med henblik på at anlægsarbejderne kan 

påbegyndes i 2021. Der arbejdes på projektering og planlægning af ca. 20 km trykledning og to store 

pumpestationer i Rebild Kommune. 



Byggemodninger 

Igen i 2020 forventes en stor aktivitet på byggemodningsområdet. Dette gælder både boligbyggemodning 

og erhvervsbyggemodning. Der er som de tidligere år stor usikkerhed ift. hvilke byggemodninger der 

kommer og hvornår de kommer. Der er bl.a. aktivitet omkring følgende byggemodninger: 

• Mindre byggemodninger ifm. Rådyret og Kronhjorten i Støvring (allerede i gang) 

• Høje Støvring etape 3 (muligvis 2. halvår 2020) 

• Haverslev, Strandvejen (muligvis 2. halvår 2020) 

• Støvring, Kr. Østergårdsvej (muligvis 2. halvår 2020) 

• Skørping, Hanehøjvej etape 2 (muligvis 2020) 

• Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (muligvis 2020) 

• Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (pågår) 

Øvrige projekter. 

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres bl.a. følgende: 

• Nørager, Registrering, Planlægning og myndighedsforhold mm. (fortsættes fra 2019) 

• Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af 

stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v. 

Planlægningsopgaver. 

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Vand & Spildevand 

A/S’ ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2020 med følgende planlægningsopgaver: 

• Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af 

Støvring og regnvandshåndtering i Skørping. 

• Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.  

• Planlægning og projektering af pumpesystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg. 

• Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye 

boligområder Ræven og Haren i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet regnvandshåndtering 

og klimasikring for de nævnte områder 

• Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde 

• Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup 

Mosegrøft 

• Planlægning af regnvandshåndtering i Bælum 

• Planlægning i Støvring midtby ifm. at Rebild Kommune har igangsat en proces med at udvikle 

midtbyen. Således at Forsyningen er klar til at deltage i det omfang som giver mening. 

• Opsporing af fejlkoblinger m.v. 



Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

Ingen 

Drøftelse: 

Omfanget af byggemodninger blev drøftet, herunder blev flere mulige byggemodningsområder nævnt. 

Rebild Vand & Spildevand A/S følger løbende med i hvilke lokalplaner der er under udarbejdelse og 

vedtages, ligesom der er løbende dialog med Centerområde Plan, Byg og Vej om aktivisterne vedr. 

byggemodning mm. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

5. Inddrivelse af forfalden gæld – overgang til privat inkasso. 
Den 19. december 2019 blev Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, 

skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 1574 af 27. december 2019, 

vedtaget i Folketinget. 

 

Loven trådte i kraft den 1. januar 2020. 

 

Loven giver kommunalt ejede forsyningsselskaber mulighed for at inddrive gæld via privat inkasso. 

 

Kort sagsforløb 

I 2009 blev kommunalt ejede vand- og spildevandsselskabers mulighed for udpantning fjernet. Det førte til 

en ubalance mellem selskabernes forsyningspligt og kundernes betalingsforpligtelse. Gælden til særligt 

spildevandsselskaberne har siden da hobet sig op. 

 

I 2015 brød Skats opkrævningssystem EFI sammen som følge af en hård juridisk vurdering fra 

kammeradvokaterne. 

 

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM er under udvikling, og skal på sigt fungere som erstatning for 

det tidligere EFI. I efteråret 2019 fik PSRM dog kritik fra Rigsrevisionen bl.a. på fremdriften af udviklingen og 

implementeringen af systemet. 

 

Ovennævnte har ført til den lovændring, der nu giver de kommunalt ejede forsyningsselskaber et valg om, 

at beholde Gældstyrelsen som restanceinddrivelsesmyndighed, eller at overgå til privat inddrivelse. 

 



Loven er ligeledes et resultat af et mangeårigt samarbejde mellem Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk 

Affaldsforening og ikke mindst DANVA, som intenst har arbejdet for at lovændringen kunne blive en 

realitet, så de kommunalt ejede forsyningsselskaber kunne blive sidestillet med de private 

forsyningsselskaber mht. lovgivningen på inddrivelsesområdet. 

  

Rebild Vand & Spildevand A/S 

Rebild Vand & Spildevand A/S har besluttet at benytte privat inkasso fra 2020 på fordringer, som ikke 

tidligere har været overdraget til Gældsstyrelsen. 

 

Baggrunden herfor er, at SKATs inddrivelsessystem EFI ikke har fungeret optimalt og at der ikke er tiltro til, 

at Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM kommer til at fungerer effektivt inden den lovbestemte 

tidsfrist for skift til privat inkasso. Dette understøttes af Rigsrevisionens seneste kritik, samt af bl.a. DANVA 

og Horten, som har fulgt udviklingen af PSRM tæt de seneste år. 

 

Det skal bemærkes, at Rebild Vand & Spildevand A/S ifølge loven kun får tilbuddet om at vælge privat 

inkasso én gang, og valget skal træffes inden 1. juli 2020. 

 

Hvis der vælges privat inkasso, kan Rebild Vand & Spildevand A/S efter minimum 3 år vende tilbage til 

Gældsstyrelsens inddrivelsessystem PSRM. Hvis Rebild Vand & Spildevand A/S vælger Gældsstyrelsens 

inddrivelsessystem inden 1. juli 2020, bliver det IKKE muligt at vælge privat inkasso på noget tidspunkt 

efterfølgende, uden at der sker en lovændring på området. 

 

For at Rebild Vand & Spildevand A/S kan sikre en effektiv inddrivelse af kundernes restancer, vurderes det 

på baggrund af ovennævnte mest hensigtsmæssigt at vælge privat inkasso indtil videre for perioden 2020-

2022.  

 

Herefter vil Rebild Vand & Spildevand A/S evaluere effekten af privat inkasso og tage stilling til, om den 

private inkasso skal fortsætte. 

 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

Ingen 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

 



6. Øvrige Orienteringspunkter. 
IWA-konference 18. – 23. oktober 2020  
Orientering om status 

Mariagerfjord-løsningen – status 
Miljøkonsekvensrapporten samt udkast til afgørelse om tilladelse fra de 3 berørte kommuner er pt. udsendt 
i 8 ugers offentligt høring, med høringsfrist d. 16. marts 2020.  

Der afholdes borgermøde d. 25. februar i Arden Hallen. 

Aftalerne mellem de 3 forsyninger omkring transport og rensning af spildevand ved Mariagerfjord 
Renseanlæg herunder udvidelse af renseanlægget er under endelig udarbejdelse og forventes klar til 
underskrift i styregruppen i 1. kvartal 2020. 

Ny administrationsbygning. 
Orientering om status. 

Bevilget overtræk 
Rebild Vand & Spildevand A/S har som annonceret på bestyrelsesmøde nr. 54, d. 10. december 2019 fået 
godkendt et bevilget overtræk frem til medio marts, hvor næste acontobetaling for vandafledningsbidraget 
forfalder. 
Der er aftalt et maksimalt overtræk på kr. 5,0 mio. 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

Ingen  

Drøftelse: 

I forbindelse med IWA-konferencen er der nu indgået aftale omkring den fælles nordjyske stand og 

arrangementet omkring fælles nordjysk bestyrelsesaften onsdag d. 21. oktober er på plads. 

Detaljer for bestyrelsen tur til konferencen er under udarbejdelse. 

Vedr. ny administrationsbygning blev status for processen gennemgået. 

Johnny har sammen med forsyningens driftsleder være på tur rundt at se 3 lokationer som Rebild 

kommune mener an bruges til ny administrationsbygning: 

• Hellum Fri, gl. skole 

• Daginstitution Kløvermarken, Ravnkilde 

• Sønderup gamle skole. 



 

Der er alle steder tale om ældre bygninger der har været/er anvendt til institution/skole. 

Bestyrelsen påpegede, at ombygninger af gamle bygninger til nutidige krav kan være omkostningsfulde, og 

at selskabet skal vælge den totaløkonomiske bedste løsning. 

Den fremadrettede proces blev drøftet, herunder muligheden for at inddrage erhvervsmæglere for at få 

overblik over hvilke muligheder der findes i området. 

Det blev fremhævet, at bygningen skal være så fleksibel, at den fremtidige udvikling af Rebild Forsyning kan 

rummes i bygningen, herunder konsolidering af virksomheden med flere forretningsområder, samarbejder 

med andre forsyninger mm. 

Det blev aftalt, at Peter og Johnny arbejder videre med en procesplan for byggeriet. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

7. Næste møde. 
Næste møde jf. mødeplanen er 21. april 2020 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Vand & Spildevand A/S, 

Sverriggårdsvej 3, Skørping. 

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder: 

• 11. februar 2020 

• 21. april 2020 

• 16. juni 2020 

• 8. september 2020 

• 27. oktober 2020  

• 8. december 2020 

Herudover deltager bestyrelsen i fælles arrangement for nordjyske forsyningsselskabers bestyrelser ved 

IWA-konferencen d. 21. – 22. oktober 2020. 

Indstilling: 

At næste møde afholdes jf. mødeplanen. 



Drøftelse: 

Mødet i april er fejlagtig angivet til 24. april. Mødet afholdes som indkaldt i Outlook d. 21. april. 

Mødet d. 1. september falder sammen med ekstraordinært møde i økonomiudvalget. Mødet flyttes til 8. 

september. 

Beslutning: 

Næste møde afholdes d. 21. april 2020 kl. 17.00 hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 5, 

Skørping 

8. Eventuelt. 
Drøftelse: 

Hans Nissen-Pedersen har spurgt til regelgrundlaget for samspillet mellem forsyningsselskaber og ejer-

kommune. 

DANVA har udarbejdet notat ”Samspillet mellem selskab og ejerkommune – Det retlige forhold mellem 

kommunen og forsyningens ledelse”, 21. august 2018.  

Notatet gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Notatet eftersendes til bestyrelsen. 

  



Godkendt d. 11. februar 2020. 
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