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Orientering om ny kildeplads til Sydværket

Energi Viborg Vand (EVV) har to vandværker i Viborg. Det ene vandværk – Sydværket – ligger
på Vejlevej 1a. Kildepladsen ligger umiddelbart ved siden af vandværket.
Grundvandet fra kildepladsen er surt, da den naturligt forekommende kalk i undergrunden over
tid ”er brugt op”. For at hæve pH i det drikkevand, der ledes til forbrugerne, tilsættes kalk, hvilket komplicerer vandbehandlingen set i forhold til det andet vandværk i Viborg (Nordværket).
Driften af kalkdoseringsanlægget forårsager ekstra mandetimer til vedligeholdelse.
Grundvandet indeholder desuden meget opløst jern. Det høje indhold af jern medfører, at boringerne ofte lukker til, hvilket medfører øgede driftsomkostninger til strøm og mandetimer til
rensning af pumper mm.
Samtidig sker der i disse år en markant udvidelse af forsyningsområdet i den sydlige del af Viborg bl.a. ved udbygningen af Arnbjerg, hvilket vil kræve en forøget vandforsyning til området.
Som erstatning for det nuværende kildefelt, har EVV identificeret et nyt indvindingsområde i
Findskov Plantage syd for Finderup, hvor der forventes en god drikkevandskvalitet. Det er hensigten, at den nye kildeplads skal levere ca. 1.000.000 m³/år, hvor den nuværende kildeplads
kan levere ca. 800.000 m³/år.
Det forventes, at det nye kildefelt skal indeholde 4 boringer, der pumper grundvandet frem til
Sydværket, hvor kalkdoseringsanlægget i givet fald kan fjernes. EVV har haft en god dialog
med ejeren af Findskov Plantage, Hede Danmark, som har indvilget i, at boringerne kan etableres i plantagen under forudsætning af, at det sker på ekspropriationslignende vilkår.
Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 23. marts 2017 tilkendegivet, at ekspropriation
kan ske, hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale. Klima- og Miljøudvalgets indstilling blev behandlet i byrådet den 19. april 2017, og her blev indstillingen godkendt.
Når formalia med lodsejer er endeligt fastlagt, skal der udføres to prøveboringer i Findskov
Plantage. Disse vil blive planlagt i samarbejde med lodsejeren under særligt hensyn til jagten i
området. Der stiles efter, at prøveboringerne er færdige således, at en prøvepumpning kan
igangsættes umiddelbart efter sommerferien 2017. Prøveboringerne skal identificere vandets
kemiske kvalitet og grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber. Viser prøveboringerne de
forventede positive resultater, opgraderes disse til endelige boringer, og der udføres yderligere
to boringer.
Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. til etablering prøveboringer i 2017. Under forudsætning af
at resultaterne fra de to første boringer vil der i 2018 blive udført yderligere 2 boringer. Derudover skal der etableres en råvandsledning fra kildefeltet til Sydværket.
Når arbejdet med budgettet for 2018 går i gang, vil vidensniveauet angående kildepladsen være højere end i dag, og de kommende anlægsarbejder vil kunne indarbejdes i budgettet for
2018, måske endda 2019.
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De to boringer kan udføres for ca. i alt 1 mio. inklusiv udbygning mv., og boringerne forventes
udført i 2018. Råvandsledningen forventes at kunne etableres for ca. 7 mio. kr.
Om råvandsledningen rent praktisk kan etableres i 2018 påvirkes af et andet stort anlægsprojekt, som forventes at strække sig ind i 2018 (kølevandsledningen til Apple).

BILAG
Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER
at

orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Indstillingen blev godkendt.
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Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.
Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. marts 2017.
Drikkevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 udviser et overskud på 2.042 t.kr., som er 569 t. kr.
større end budgetteret.
Der er overført flere lønomkostninger til investeringer, end det var forventet i perioden.
Derudover er der en mindre omkostning til drift og vedligeholdelse af ledninger og anlæg, men
denne afvigelse forventes udlignet over året, og det forventede årsresultat er derfor fortsat i
overensstemmelse med budget 2017, et resultat før skat på 5.830 t.kr.
Investeringerne i perioden udgør 1.477 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 10.897
t.kr. eller 13,4 % af investeringsrammen.
Spildevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 udviser et underskud på 8.324 t.kr., som er 892 t.kr.
bedre end budgetteret.
Der er i 1. kvartal overført flere lønomkostninger til projekter end budgetteret, og de samlede
drift- og vedligeholdelsesomkostninger er lavere end budgetteret, hvilket bidrager til periodens
positive budgetafvigelse.
Der er meromkostninger i forhold til budgettet under øvrige omkostninger, som blandt andet
dækker forsikringer og telefoni. Afvigelsen skyldes periodiseringen af årets budget, og der forventes en udligning af denne over året. Tillige er der i perioden netto-renteomkostninger, som
var budgetterede til at være netto-indtægter. Årsagen er de aktuelle rentesatser, som er negative for indlån, hvilket betyder, at der betales renter for indestående.
Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at årets budget fastholdes som det forventede resultat i 2017, et resultat før skat på 32.236 t.kr.
Investeringerne i perioden udgør 12.030 t.kr. ud af en samlet investeringsramme på 120.000
t.kr. eller 10 % af ramme. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør i perioden 8.460. t.kr. Der er
budgetterede indtægter herfra på 27.000 t.kr.

BILAG
Bilag 20.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen).
Bilag 20.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen).
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DIREKTØREN INDSTILLER
at

budgetopfølgningerne tages til efterretning.

BESLUTNING
Indstillingen blev godkendt.
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Konkurrencefølsom forretningssag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.
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Personfølsom forretningssag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.
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Gensidig orientering

BILAG
Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER
at

orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Der blev givet en orientering om:
•
•
•

Vandforurening
Valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i 2017, valget forventes gennemført i oktober 2017
Status på projektet om nyt renseanlæg i Skals

Orienteringen blev taget til efterretning.
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