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Sag nr.: 20 
ESDH-nr.: 2018/00334 014 
Ansvarlig: CH 

20. Årshjul for 2019 
 
Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2019 er der udarbejdet et for-
slag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2019.  
 
Formandsmøderne afholdes kl. 14:00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessager-
ne fra Energi Viborg Kraftvarme. 
 
Bestyrelsesmøderne starter kl. 11:00 med bestyrelsesmøde i Energi Viborg Vand. Hvis der er 
tid, fortsættes med datterselskaberne til kl. 12:00, hvor der holdes en ½ times frokostpause. Kl. 
12:30 fortsætter møderne, hvor der afholdes møde i Energi Viborg Kraftvarme, derefter fortsæt-
tes med resten af datterselskaberne, hvorefter der afsluttes med bestyrelsesmøde i Energi Vi-
borg. 
 
De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på 
disse møder er frivilligt. 
 
De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 20.1: Årshjul for 2019 
 
 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at årshjulet gennemgås, og 

 
at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes. 
 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Mødet den 11/10 flyttes til 10/10 2019. 
 
Herudover blev kalenderen godkendt, dog kan der komme ændringer ved de kommende besty-
relsesmøder. Endelig kalender udsendes med referatet. 
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Sag nr.: 21 
ESDH-nr.: 2018/00334 014 
Ansvarlig: MU 

21. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2018 Energi Viborg Vand A/S 
 
Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, budget-
terne for 2018 samt ledelsens forventninger til resten af året. 
 
Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2018. 
  
Drikkevandsforsyningen: 
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 udviser et overskud på 1.961 t.kr., som er 1.877 t.kr. 
bedre end budgetteret. 
  
Omsætningen er bedre end budgetteret, især da indtægter fra faste bidrag overstiger det for-
ventede. Omsætningen pr. 31. august er baseret på a’conto betalinger fastsat ud fra sidste års 
forbrug, og en endelig opgørelse og afregning foretages først i forbindelse med aflæsningen af 
vandforbruget pr. 31. december 2018. Omkring vandforbruget kan det dog konstateres, at der 
er udpumpet væsentlig større vandmængder fra værkerne, end det budgetterede forbrug tilsi-
ger. Det er de høje sommertemperaturer, der har medført et øget vandforbrug. Selskabet har 
ved aflæsning af udpumpede mængder vurderet, at der i 2018 er brugt 250.000 m3 mere vand, 
end der bliver på et normalt år. Omsætningen øges som følge heraf med 1.200 t.kr. i 2018. Den 
ekstra omsætning er indregnet i det forventede årsresultat. 
 
Lønomkostningerne er samlet set 152 t.kr. under det budgetterede for perioden. En af årsager-
ne hertil er, at der er overført færre omkostninger til projekter end forventet som følge af et højt 
sygefravær i 2018. Da sygefraværet nu er reduceret, forventes det, at der igen overføres flere 
timer til projekter, og at budgetdifferencen vil blive mindre i årets resterende måneder.  
 
Omkostningerne til produktion og distribution er væsentligt lavere end budgetteret pr. 31. au-
gust. Som følge af den markante budgetafvigelse er der indarbejdet en omkostningsreduktion i 
det forventede årsresultat på 500 t.kr.   
 
Det forventede årsresultat udviser et overskud på 8.167 t.kr. mod budgetteret 6.467 t.kr. 
 
Investeringerne i perioden udgør 13.765 t.kr. af en budgetteret investeringsramme på 19.305 
t.kr. for 2018. 
 
Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering, som lægger et loft over de maksimale ind-
tægter, selskabet må opkræve i reguleringsperioden. For drikkevandsselskabet gælder det 
regnskabsårene 2017-2018. Prognosen for overholdelse af rammen ser ud som følger (tabel 
1): 
 
Indtægtsramme 2017 2018 I alt 
Indtægtsramme 45.841 t.kr. 41.609 t.kr. 87.450 t.kr. 
Realiserede indtægter 42.073 t.kr. 44.158 t.kr. 86.231 t.kr. 
Opkrævningsret   1.219 t.kr. 
Tabel 1. Indtægtsrammeregulering i 2018 og 2019 (drikkevandsforsyningen) 
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Spildevandsforsyningen: 
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 udviser et overskud på 32.572 t.kr., som er 2.090 t.kr. 
større end budgetteret.  
 
De indtægtsførte salg vedrørende vandafledningsbidrag fra private husstande og erhverv viser, 
at der er opkrævet 930 t.kr. mere end budgetteret. Indtægterne er a’conto betalinger baseret på 
sidste års vandforbrug og vil derfor blive reguleret, når det endelige vandforbrug for 2018 opgø-
res i forbindelse med årsafregningen først i 2019. I vurderingen af årets samlede indtægter er 
der taget højde for det øgede vandforbrug henover sommeren. Der er estimeret et mersalg af 
375.000 m3 vand til en meromsætning på 14.193 t.kr.   
 
Der er en positiv afvigelse i lønbudgettet, idet der ved fratrædelser ikke har været behov for at 
genbesætte stillingerne. Hertil kommer, at en planlagt stilling først er blevet opslået efter som-
merferien og ikke belaster lønbudgettet i det omfang, der er budgetteret. I det forventede årsre-
sultat er lønomkostningerne derfor reduceret med 500 t.kr. til i alt 19.240 t.kr.  
 
Der er afvigelser på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet, som forventes udlignet over årets sid-
ste måneder. Afvigelserne er betragtet som periodeforskydninger, og er derfor ikke indarbejdet i 
det forventede årsresultat.  
 
Det forventede årsresultat udviser et overskud på 49.514 t.kr. mod budgetteret 34.621 t.kr.  
 
Investeringerne i perioden udgør 67.488 t.kr. ud af en samlet investeringsramme på 127.000 
t.kr. jf. bestyrelsens tidligere beslutning om at øge investeringsrammen.  
 
Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering. Opfølgningen på indtægtsrammen for 2018 – 
2019 viser følgende (tabel 2): 
 
Indtægtsramme 2018 2019 I alt 
Indtægtsramme 171.012 t.kr. 163.860 t.kr. 334.872 t.kr. 
Ej udnyttet ramme 2017 17.737 t.kr. 0 t.kr. 17.737 t.kr. 
Ramme i alt 188.749 t.kr. 163.860 t.kr. 352.609 t.kr. 
Realiserede indtægter 185.633 t.kr. 0 t.kr. 185.633 t.kr. 
Opkrævningsret 3.116 kr. 163.860 t.kr.  166.976 t.kr. 
Tabel 2. Opfølgning på indtægtsrammeregulering i 2018 og 2019 (spildevandsforsyningen) 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt budget for 2019, hvorfor der ikke er indregnet indtæg-
ter for 2019 i rammeprognosen. Indtægtsrammen gælder for 2018 - 2019, så en eventuelt ikke 
udnyttet ramme fra 2018 kan opkræves i 2019. Den ikke udnyttede ramme fra 2017 kan dog 
ikke videreføres til 2019.  
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 21.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsfor-
syningen) 
Bilag 21.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsfor-
syningen) 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at budgetopfølgningerne tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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ESDH-nr.: 2018/00334 014 
Ansvarlig: CH 

22. Arealer til regnvandsbassiner ved byggemodninger 
 
Som følge af Højesterets afgørelse (MAD 2014.382) om spildevandsforsyningens betaling af 
arealer til regnvandsbassiner ved nye udstykninger, har Viborg Kommune ændret praksis i 
henhold til afgørelsen. 
 
Selskabet har tidligere betalt for de byggemodningsarealer, hvorpå der skal etableres et regn-
vandsbassin eller en rensedam. I forbindelse med udskillelsen af spildevandsforsyningen i 
2010 var der aftalt priser mellem Selskabet og Viborg Kommune ved arealerhvervelser, hvilket 
senere blev ændret til den pris, som Viborg Kommune havde erhvervet det samlede areal til 
byggemodningen. 
 
Den retslige afgørelse medfører, at arealer til regnvandsbassiner skal overdrages spildevands-
forsyningen uden beregning i de tilfælde, hvor et regnvandsbassin er en nødvendig forudsæt-
ning for byggemodningen, og hvor fordelene ved at kunne udnytte de resterende arealer til bo-
liger overstiger tabet ved at skulle afstå et delareal til et regnvandsbassin. 
 
Der har ikke været gennemført eller planlagt væsentlige beløb til jordkøb til regnvandsbassiner i 
nyudstykninger i 2018. Fremadrettet vil besparelsen anvendes til renoveringer m.v. i henhold til 
investeringsplanerne. 
 
 
BILAG 
 
Bilag 22.1: Afgørelse MAD 2014.382 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 23 
ESDH-nr.: 2018/00334 014 
Ansvarlig: CH 

23. Fjernaflæste målere 
 
Vision for overgang til fjernaflæsning 
I henhold til den netop godkendte strategi for 2018 til 2022, ønsker selskabet (EVV) at have 
kunderne i fokus og tilbyde en øget service. Dette kan blandt andet ske ved at konvertere til 
fjernaflæste målere. Overgangen til fjernaflæste målere vil ligeledes være et naturligt skridt i 
den digitaliseringsproces, som løbende sker i EVV og i omverden generelt. Der vil være en lang 
række fordele ved at konvertere til fjernaflæste målere, herunder:  
 

• Korrekt årsafregning med aflæsning pr. 31/12 
• Mulighed for at udsende a’conto regninger baseret på reelt forbrug. Hermed mindskes 

risikoen for overraskelser i forbindelse med årsafregningen 
• Mulighed for at aflæse måleren uden fysisk adgang 
• Mulighed for at overvåge målerne, således at lækager undgås 
• Bedre sagsbehandling i forbindelse med vandtab/lækager 
• En større del af målerne skal til kontrol i 2019 og 2020, hvor der er en risiko for, at der 

skal ske udskiftning af op til ca. 3.000 målere. 
• Nemmere årsafregning, således at arbejdspresset i forbindelse med årsafregning redu-

ceres. 
 

Hvis der etableres et system til hjemtagning af data f.eks. hvert døgn, vil den enkelte kunde 
kunne tilbydes en overvågning, således at vandspild mv. kan undgås. Derudover vil flytninger 
også kunne behandles administrativt nemmere. Dette forhold kan få større betydning fremover i 
takt med at flere og flere lejeboliger afregnes direkte med lejer. 
 
Baggrund 
Energi Viborg Vand (EVV) og Energi Viborg Elnet, nu Net8800, (EVE) undersøgte i fællesskab i 
2011/2012 mulighederne for en fælles overgang fra mekaniske målere til fjernaflæste målere. 
Der blev gennemført et fælles EU udbud med det udfald, at EVE gennemførte overgangen, 
mens EVV valgte at fortsætte med mekaniske målere. 
 
Siden 2011/2012 er der sket en produktudvikling, som medfører bedre (og billigere) målere og 
flere muligheder for dataopsamling. En lang række forsyningsselskaber har siden 2011/2012 
konverteret til fjernaflæste målere. Flere multiforsyninger har gennemført fælles projekter, såle-
des har eksempelvis Silkeborg Forsyning fjernaflæste målere for fjernvarme og drikkevand. 
 
Derudover har Vestforsyning i Holstebro gennemført en overgang til fjernaflæsning for flere for-
syningsarter, og senest har Herning Vand implementeret fjernaflæste målere for drikkevand 
med det formål at højne kundeservicen i forsyningsområdet. Blandt Viborg Kommunes private 
vandværker benytter flere sig nu af fjernaflæste målere, bl.a. Ørum, Bjerringbro, Frederiks m.fl. 
 
EVV har de seneste tre år opsamlet erfaringer med elektroniske målere i Kølvrå, hvor der i 
2015/2016 blev etableret ca. 440 fjernaflæste målere. Data hjemtages som døgnværdier, og 
systemet hostes hos leverandøren (Kamstrup). Afvigende forbrug vises på rapportform, og hvis 
der opdages kritiske og aktive alarmer, ringes der til den pågældende ejendom for at finde ud 
af, hvad der kan være årsag til afvigelsen. Denne service er højt værdsat hos de kunder, det 
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vedrører, da det ofte er lækagealarmer, der giver anledning til opringninger. Kunderne kan ved 
denne service undgå uforudsete ekstraregninger, og ressourcen administreres bedre. 
 
Beslutningsproces 
Selskabet ønsker, at beslutningsprocessen med en eventuel overgang til fjernaflæste målere 
gennemføres som følger: 
 
1. Accept fra bestyrelsen på gennemførelse af en forundersøgelse med henblik på at ud-

skifte vandmålere til fjernaflæste målere (denne sag) 
2. Udarbejdelse af et arbejdsnotat med beskrivelse af muligheder og økonomi forbundet 

med en overgang til fjernaflæste målere. I arbejdsnotatet beskrives erfaringerne fra an-
dre forsyninger og de mulige løsninger for hjemtagning af data, og hvilke data der kan 
være relevante at indsamle både på kort og på lang sigt for at understøtte de ønsker, 
EVV har til driften af selskabet. Arbejdsnotatet færdigøres senest med udgangen af 
Q1/2019. 

3. Fremlæggelse af beslutningsmateriale for bestyrelsen 
4. Eventuelt EU-udbud af leverance på fjernaflæste målere 
5. Eventuel udskiftning af målere over en længere årrække, eksempelvis over 4 år.  
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender opstart af arbejdsprocessen med udarbejdelse af et arbejdsnotat, 

som beskriver ønsker og løsninger i forhold til fjernaflæsning, og 
   

at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af EV og EVV til at følge processen, og 
bidrage fagligt, og 
 

at arbejdsnotatets konklusioner fremlægges for bestyrelsen med anbefaling om enten at 
fortsætte projektet med et udbud eller afstå herfor. 

 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 24 
ESDH-nr.: 2018/00334 008 
Ansvarlig: FLH 

 
 

24. Tømningsordning – supplerende gebyrer 
 
I forbindelse med selskabets administration af Viborg Kommunes tømningsordning for bund-
fældningstanke ønsker selskabet fra 2019 at få dækket de omkostninger, som er forbundet 
med: 
 

• Ekstra tømninger af bundfældningstanke 
• Fremrykket tømning i forhold til aftalt tid 
• Løft af tunge dæksler 

 
Selskabet betaler den entreprenør, der udfører tømning af bundfældningstanke for ydelserne, 
men kunderne er hidtil ikke blevet pålagt omkostningerne, selvom tømningsordningen er en 
”hvile i sig selv” ordning. 
 
Selskabet indstiller derfor til bestyrelsen, at der indføres følgende øvrige gebyrer, der tillægges 
gebyret for en ordinær tømning på 387,50 kr. inkl. moms (anført samlet i højre kolonne): 
 
 Tillægsgebyr  

kr. inkl. moms 
Gebyr i alt  
kr. inkl. moms 

 
Ekstra tømninger af bundfældningstanke 

 
375,00 

 
762,50 

 
Fremrykket tømning i forhold til aftalt tid  

 
250,00 

 
637,50 

 
Løft af tunge dæksler over 25 kg. 

 
125,00 

 
512,50 

Tabel 1 – Tillægsgebyrer 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender tillægsgebyrerne, således at selskabets omkostninger afspejler de 

reelle udgifter til tømningsordningen, og 
 

at gebyrerne indsendes til godkendelse hos Viborg Kommune. 

 

BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt.  
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Sag nr.: 25 
ESDH-nr.: 2018/00334 014 
Ansvarlig: CH 

25. Gensidig orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Intet til orientering. 
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Allan Clifford Christensen 
Formand 

 
 
 
 
 
 

 Peter Juhl 
Næstformand 

Martin Sanderhoff 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Anders Korsbæk Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Ove Kent Jørgensen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Jens Haugstrup Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 

Jette Løgstrup 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Mogens Lindgaard 
Bestyrelsesmedlem 

 

Erik Haahr Møller Meyer 
Bestyrelsesmedlem 

 Christian Hagelskjær 
Direktør 
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