
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGI VIBORG VAND A/S 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 

Mødedato: 5. april 2019 

Mødested: Industrivej 15 

Mødenummer: 2 

Fraværende: Peter Juhl 

 
  



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT

5. april 2019

 

Side nr.: 18 

SAG 
NR. DAGSORDEN     SIDE

7.  Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse 19

8.  Fjernaflæste vandmålere 20

9.  Orienteringssag – ny spildevandsplan 22

10.  Investeringsprojekter 2019 24

11.  Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018 25

12.  Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018 27

13.  Konkurrencefølsom forretningssag 30

14.  Konkurrencefølsom forretningssag 31

15.  Gensidig orientering 32

 
  



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT

5. april 2019

 

Side nr.: 19 

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2019/00041 029

Ansvarlig: CH

7. Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse 
 
Det kan oplyses, at bestyrelsesmedlem, Jette Løgstrup, har opsagt sin stilling ved Energi Vi-
borg Vand pr. 30. juni 2019 for at gå på efterløn.  
 
Idet Jette Løgstrup ønsker at afvikle ferie i perioden fra 9. maj frem til 30. juni, vil hendes sidste 
bestyrelsesmøde blive 5. april 2019.  
 
I forbindelse med afholdelse af valget blandt medarbejderne til Energi Viborg Vands bestyrelse 
i 2017 blev Jan L. Andersen valgt som 1. suppleant.  
 
Jette Løgstrup vil derfor blive afløst af Jan L. Andersen som medarbejdervalgt bestyrelsesmed-
lem.  
 
Grundet Jette Løgstrups ønske om at afvikle ferie anbefales det, at Jan L. Andersen officielt 
indtræder i bestyrelsen i forbindelse med mødet 10. maj og dermed afløser Jette Løgstrup.   
 
Jan L. Andersen vil blive tilbudt bestyrelsesuddannelse. 
 
Der vil blive givet en orientering til bestyrelsen i Energi Viborg A/S samt til Viborg Kommune om 
ændringen i bestyrelsen. Derudover vil der ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.  
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 7-1: Sag nr. 35 2017 Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse 

 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender Jette Løgstrups udtrædelse af bestyrelsen, og 

 
at bestyrelsen godkender, at Jan L. Andersen indtræder i bestyrelsen med virkning fra be-

styrelsesmødet d.10. maj 2019. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Til info: Bestyrelsesmødet er flyttet til 13. maj 2019 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Ansvarlig: FLH

8. Fjernaflæste vandmålere 
 
I forlængelse af sag nr. 23 på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018 har Energi Viborg Vand 
(EVV) udarbejdet et arbejdsnotat, som beskriver mulige løsninger og økonomi i forhold til en 
overgang til fjernaflæste vandmålere. Arbejdsnotatet er vedlagt som bilag 8-1. 
 
EVV har primo 2019 i alt ca. 16.371 målere, som benyttes til at afregne vand. Målerne fordeler 
sig med 15.593 mekaniske (vådløber) målere og 778 digitale målere, der er forberedt for fjern-
aflæsning. I 2019 og 2020 er der lang række målere, der lovgivningsmæssigt skal testes, og 
grundet alderen på målerne må det forventes, at en stor del af disse målere skal udskiftes de 
kommende to år.  
 
En overgang til fjernaflæste målere vil medføre en lang række fordele både for selskabets kun-
der og for selskabet. Heraf kan nævnes: 
 
Fordele for kunder: 

 Aflæsning sker automatisk, og der skal således ikke aflæses manuelt i forbindelse med 
årsafregningen 

 Mulighed for ægte afregninger pr. kvartal i stedet for kun en årsregning 
 Risikoen for fejlaflæsninger minimeres ved automatisk aflæsning 
 Ved flytning kan aflæsninger klares og/eller verificeres af EVV uden, at kunden skal 

bruge tid på dette 
 Mulighed for at følge sit forbrug via Kunde-web 
 Via Kunde-web kan man modtage alarmer ved uregelmæssigheder og forbrugsgrænser 
 Lækager i kundernes installationer vil kunne opdages hurtigere 
 De digitale display på fjernaflæste målere er nemmere at aflæse 
 Der kan tilkøbes et display, som kan placeres centralt i boligen og kobles til de fjernaf-

læste målere. Hermed synliggøres forbruget, og en besparelse kan efterstræbes 
 Der kan måske opnås en besparelse på husforsikringerne 

 
Fordele for selskabet: 

 Selskabet får mulighed for at tilbyde kunderne en bedre service 
 Korrekte aflæsninger 
 Administrativ effektivisering 
 Ingen reinvesteringer i målerparken i en årrække 
 Anlægsmæssig effektivisering ved at udskifte målere over en kort periode 
 Mulighed for driftsmæssige optimeringer på ledningsnettet ved bedre kendskab til for-

brugsmønstre 
 God platform i forhold til at tilbyde at afregne for mindre private vandværker 

 
En overgang til fjernaflæste målere vil desuden understøtte flere af hovedmålene i selskabets 
strategi. Særligt vil hovedmål om at have kunderne i fokus (hovedmål nr. 1) og at have fokus på 
intelligente løsninger (hovedmål nr. 3) blive understøttet og bidrage til en positiv udvikling af 
selskabet. 
 



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT

5. april 2019

 

Side nr.: 21 

Sideordnet vil en overgang til fjernaflæste vandmålere understøtte selskabets ønske om et bre-
dere samarbejde med private vandværker, der allerede i stort omfang har skiftet til fjernaflæste 
målere. Dette vil understøtte hovedmål nr. 5 i selskabets strategi, om at vi vil fremme samar-
bejdet med eksterne aktører.  
 
Den økonomiske påvirkning for selskabet kendes ikke naturligvis ikke endeligt endnu, men ved 
anvendelse af erfaringstal fra andre vandforsyninger og egne beregninger vurderes der ved en 
overgang til fjernaflæste vandmålere at være en ekstra omkostning på op til 0,2 mio. kr. pr. år 
for den samlede målerpark i målernes levetid på 15-16 år. Denne mulige ekstra omkostning 
skal ses i forhold til de fordele, som både selskabets kunder og selskabet kan opnå ved en 
overgang til fjernaflæste vandmålere. 
 
Der er i arbejdsnotatet opstillet flere scenarier for en overgang til fjerneaflæste vandmålere. 
Den største positive effekt vil kunne opnås, hvis overgangen bliver så kort som mulig, svarende 
til en periode på 1-2 år. Ved finansiering af anlægsomkostningerne til nye fjernaflæste vandmå-
lere ved lånoptagelse vurderes det, at en opstart på udskiftning allerede i 2020 vil være en for-
del for selskabet dels grundet de lave låneomkostninger, der er i tiden, dels grundet det store 
antal målere, der alligevel skal udskiftes de kommende to år. 
 
Der er i arbejdsnotatet vurderet muligheden af en hurtig tilbagebetaling af lånet til investeringen 
via nedsættelse af selskabets øvrige investeringsaktiviteter i en flerårig periode. Denne løsning 
vil nedsætte renteomkostningerne, idet det vurderes, at lånet kan tilbagebetales på 5 år. 
 
Vandchef Flemming Hermann deltager under punktet til besvarelse af evt. spørgsmål. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 8-1: Arbejdsnotat – Fjernaflæste vandmålere 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at selskabet igangsætter en udbudsproces med indhentning af tilbud på en udskiftning af 

vandmålere, og  
 

at selskabet fremlægger resultatet af udbuddet, en finansieringsplan og en tidsplan for ud-
skiftning af målerne til bestyrelsens beslutning. 
 

 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 9

ESDH-nr.: 2019/00041 029

Ansvarlig: FLH

9. Orienteringssag – ny spildevandsplan 
 
Ultimo februar 2019 sendte Viborg Kommune en revideret spildevandsplan for 2019 – 2023 i 
høring.  
 
Spildevandsplanen danner rammerne for, hvorledes selskabet skal agere på spildevandsområ-
det de kommende år.  
 
Spildevandsplanen beskriver på et overordnet niveau indsatsen på spildevandsområdet i plan-
perioden. I planperioden forventes indsatsen koncentreret om følgende hovedområder:  
 

 Fornyelse af spildevandsanlæg, så stabil og sikker drift fortsat opretholdes 

 Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med kommu-
neplan og lokalplaner 

 Fortsat centralisering af renseanlægsstrukturen 

 Fortsat omlægning af fælleskloakerede områder til separatkloak 

 Udvikling af klimarobuste og økonomisk forsvarlige metoder til håndtering af regnvand. 
 
Der er lagt vægt på at gøre den nye spildevandsplan dynamisk og overskuelig. Via digitalt 
kortmateriale, skemabilag og gennemgang af de enkelte kloakoplande beskrives status- og 
plansituationen, udløbenes placering samt udledte vand- og stofmængder til vandløb, søer og 
fjorde.  
 
Den nye spildevandsplan indeholder i modsætning til den tidligere spildevandsplan ikke konkre-
te projekter. Opdateringer til den nye spildevandsplan styres i stedet med vedtagelse af tillæg 
eller berigtigelser, der skal vedtages i byrådet. 
 
Selskabet har siden starten af 2018 deltaget i udarbejdelsen af den nye spildevandsplan i et 
godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Kommune. 
 
Den nye spildevandsplan forventes at være vedtaget medio 2019. 
 
På mødet vises video om separatkloakering, der skal understøtte projekter i Viborg Kommune. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 9-1: Tillæg til spildevandsplan 2019 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 10

ESDH-nr.: 2019/00041 029

Ansvarlig: FLH

10. Investeringsprojekter 2019 
 
For at give bestyrelsen et overblik over de større investeringsprojekter, som selskabet forventer 
at gennemføre i 2019, er der udarbejdet vedlagte bilag, der dels angiver, hvor projekterne gen-
nemføres geografisk, dels angiver investeringsomfanget for de enkelte projekter. 
 
Det er ikke alle projekter, der gennemføres i 2019, som fremgår af bilagene, idet kun de større 
projekter er anført. I bilagene er angivet projekter for 95,8 mio. kr. ud af det samlede investe-
ringsbudget for selskabet på ca. 135 mio. kr. for drikkevand og spildevand.  Differencen mellem 
de samlede investeringer og angivne projekter andrager de årlige puljer, der er afsat i budget-
terne til fx strømpeforinger, renovering af pumpestationer, oprensning af bassiner og klimatil-
pasning mm., en lang række af mindre investeringsprojekter samt byggemodningsprojekter. 
 
Vandchef Flemming Hermann deltager under punktet til besvarelse af eventuelle spørgsmål. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 10-1: Kort med angivelse af geografisk placering af udvalgte projekter 
Bilag 10-2: Investeringsoversigt for udvalgte projekter 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 11
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Ansvarlig: BH

11. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018 
 
Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens 
forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. 
Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vo-
res forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer. 
 
Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer 
Det fremgår af Conteas erklæring at: 
 
”Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. ud-
arbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. 
En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens 
andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvri-
siko. 
De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Dan-
mark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse 
risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag. 
 
Grundlæggende har E.V. ift. øvrige multiforsyningsselskaber dog valgt en bred forsikringsdæk-
ning, hvor væsentlige risici er omfattet af forsikring med bestemte forsikringssummer og selvri-
sici.” 
 
Derudover fremgår skadehistorik for 2018 af erklæringen. 
 
 Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer 
Marsh skriver: 
 
”Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt 
forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og 
vandforsyningsområdet.” 
 
BILAG 
Bilag 11-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh) 
Bilag 11-2: Fortrolig 
Bilag 11-3: Forsikringspolitik ver. 0.3 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
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BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 12

ESDH-nr.: 2019/00041 029

Ansvarlig: MU

12. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018 
 
Årsrapporten for 2018 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på 
bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på frem-
læggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. 
 
Baggrunden for regnskabet er en sammenlægning af regnskabstallene for de to særskilte for-
syninger: drikkevand og spildevand, og regnskabet indeholder således de samlede tal for de to 
områder.  
 
I henhold til reglerne i vandsektorloven skal forsyningernes bogholderier dog holdes helt adskil-
te, og der er derfor til bestyrelsens orientering vedlagt interne regnskaber med noter og specifi-
kationer for de to forsyninger. 
 
Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 til 14 i årsrapporten.  
 
Årets resultat kan opdeles således: 
 
Beløb i t.kr.  I alt Drikkevand Spildevand
Årets resultat ekskl. skat og overdækning 54.715.009 9.686.750 45.028.259
Overdækning -44.924.117 -4.747.049 -40.177.068
Beregnet skat 37.375.075 0 37.375.075
I alt 47.165.967 4.939.701 42.226.266
Tabel 1: Opdeling af årets resultat for 2018, Energi Viborg Vand A/S 
 
Overskuddet anvendes som tidligere til finansiering af selskabets investeringer i såvel drikke-
vandsforsyningen som spildevandsforsyningen samt afdrag på gæld i drikkevandsforsyningen.  
 
Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet 
årsrapporten en påtegning uden forbehold, men dog med fremhævelse af forhold selskabets 
skattemæssige forhold. 
 
Det bemærkes, at årsregnskabet, herunder især resultatposterne omsætning og beregnet skat, 
igen i år er væsentligt påvirket af skattemæssige forhold. 
 
Der har i flere år verseret prøvesager vedrørende to forsyninger til afklaring af branchens skat-
temæssige værdier af anlægsaktiverne. Skattesagerne er nu afgjort i Højesteret til fordel for 
vandselskaberne i modsætning til den tidligere afgørelse i Landsretten. 
 
Den beregnede skat er derfor ændret i regnskabet i overensstemmelse med de vejledninger og 
retningslinjer, som branchen har modtaget fra SKAT og brancheorganisationen DANVA. Det 
bemærkes, at Energi Viborg Vand p.t. ikke har modtaget en korrektion af den tidligere modtag-
ne afgørelse fra SKAT, hvorfor der efterfølgende kan ske ændringer i de beregnede beløb.  
 



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT

5. april 2019

 

Side nr.: 28 

Der vil forventeligt ikke ske ændringer af drikkevandsforsyningens skattemæssige værdier, idet 
SKAT ikke har nedsat disse værdier pga. forældelse i forbindelse med sagsbehandlingen. Det 
er dermed usikkert, om den afsatte udskudte skat svarer til de fremtidige skattebetalinger. 
 
 
I nedenstående tabel 2 er vist resultaterne for hhv. drikkevands- og spildevandsforsyningen 
med de skattemæssige og takstmæssige reguleringer vist for sig. 
 
Beløb i t.kr.  Drikkevand Spildevand 
Omsætning 27.346.522 164.040.167 
Produktionsomkostninger -10.891.987 -108.304.243 
Distributionsomkostninger -16.411 -52.637 
Administrationsomkostninger -6.465.863 -10.718.796 
Driftsresultat 9.972.261 44.964.491 
Finansielle poster -285.511 63.768 
Resultat før skat 9.686.750 45.028.259 
Årets skat 0 682.190 
Årets resultat før overdækning og tidl. 
års skatter 9.686.750

 
45.710.449 

Årets overdækning -4.747.049 -40.177.068 
Tilgodehavende vedr. tidligere års skatter 0 36.692.885 
Årets resultat jf. internt regnskab 4.939.701 42.226.266 
Tabel 2: Resultatopgørelse for 2018 for drikkevands- og spildevandsforsyningen  
 
Revisionen og ledelsen har den 21. marts 2019 gennemgået årsrapporten med tilhørende spe-
cifikationer. 
 
Der afholdes generalforsamling den 13. maj 2019. 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 12-1: Udkast til årsrapport 2018 
Bilag 12-2: Budgetopfølgning (vandforsyningen) pr. 31. december 2018 
Bilag 12-3: Budgetopfølgning (spildevandforsyningen) pr. 31. december 2018 
Bilag 12-4: Fortrolig 
Bilag 12-5: Fortrolig 
Bilag 12-6: Fortrolig 

 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2018 og ind-

stiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og 
 
at budgetopfølgningerne pr. 31. december 2018, specifikationerne for 2018 og de interne 

regnskaber for 2018 tages til efterretning. 
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BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 13
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Ansvarlig: MU

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



 
ENERGI VIBORG VAND A/S REFERAT

5. april 2019

 

Side nr.: 31 

Sag nr.: 14
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14. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 15
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Ansvarlig: CH

15. Gensidig orientering 
 

 Adm. direktør Christian Hagelskjær har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 14. au-
gust 2019 

 
 Nyt IT-system til håndtering og udsendelse af bestyrelsessager 

 
 Jordhandler siden sidste bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen. 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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