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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 001
Ansvarlig: FLH

Orientering om vejbidrag

Den 3. juli 2019 blev der afholdt møde med forvaltningerne for Vej og Trafik, Natur og Vand 
samt formanden for Teknisk Udvalg angående størrelsen af det vejbidrag, som Viborg Kommu-
ne betaler til Selskabet.

Viborg Kommune oplyste, at de, både på kort og på lang sigt, er udfordret på budgettet for vej-
bidrag og afsøgte på mødet muligheden for at få reduceret vejbidraget fra de 8%, der fremgår 
af Selskabets betalingsvedtægt.

Vejbidraget skal dække de ekstraomkostninger, som selskabet har til etablering og drift af kloa-
kanlæggene, der håndterer regnvand fra vejarealer. Vejbidraget kan i henhold til Betalingsloven 
højst udgøre 8% af Selskabets anlægsudgifter til kloakanlæg (kloakledninger, pumpestationer, 
forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand). Renseanlæg kan 
ikke medregnes som grundlag for vejbidraget, selvom regnvand fra fælleskloaker i stor ud-
strækning renses på renseanlæggene.

Et vejbidrag på 8% er ikke et kostægte bidrag, men er opgjort til højst 8% for trods alt at sikre, 
at der er tilstrækkeligt incitament til at indtænke løsninger med lokal håndtering af regnvandet 
fra vejarealer. Dette fremgår af den analyserapport, Naturstyrelsen fik udarbejdet i 2011 for at 
få opklaret, om nogen betalte for lidt eller for meget for rensning af deres spildevand.

I de forskellige rapporter og notater om kostægte vejbidrag, der er udarbejdet over de senere 
år, fremgår det, at vejbidraget varierer afhængigt af, hvilken metode vejbidraget opgøres ud fra. 
Ved en ligefor fordelt omkostning af vejafvandingsandelen vil den kostægte bidragssats være 
mellem 25 og 43%, mens den ved en marginalt fordelt bidragssats vil ligge mellem 10 og 17%, 
ekskl. byggemodninger for begge metoders vedkommende. 

En stor del af de midtjyske kommuner betaler 8% i vejbidrag, som det fremgår at nedenstående 
figur.

Punkt 1: Orientering om vejbidrag
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Selskabet har kontaktet flere af de forsyninger, hvor vejbidraget er lavere end 8%. Samstem-
mende for alle er, at forsyningerne ikke har haft egentlig indflydelse på fastsættelsen af vejbi-
draget, idet det er fastsat af kommunerne, og at nedsættelsen ikke er begrundet i en lav om-
kostning til vejafvandingen (Randers dog undtaget herfra). 

Som følge af den såkaldte ”Stoplov” (Lov om kommuners afståelse af vandselskaber fra 2010) 
skal kommuner hvert år indberette, om kommunen har modtaget vederlag eller uddelinger fra 
kommunens vandselskab. Selskabet skal også oplyse Forsyningssekretariatet (eller Forsy-
ningstilsynet) om hvilken procent, som anvendes ved beregning af vejafvandingsbidrag. 

Tidligere har denne indberetning af en procent på under 8% kunnet medføre en afgørelse om 
reduktion af kommunens bloktilskud. Efter en Højesteretsafgørelse i 2016, hvor det blev fastslå-
et, at Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til at foranledige en reduktion af bloktilskuddet, 
har der tilsyneladende ikke været præcedens for denne praksis overfor de kommuner, der har 
nedsat vejbidraget.

Ved en henvendelse til DANVA er det oplyst, at der i august 2019 forventes genoptaget for-
handlinger om ændring af betalingsloven blandt andet med hensigt til en revideret model for 
vejbidrag. En ændring af betalingsloven vil dog næppe kunne gennemføres før 2022.

Det kan oplyses, at for 2018 udgjorde vejafvandingsbidrag ca. 7,5 mio. kr., beregnet som 8% af 
foretagne investeringer på 94,5 mio. kr. 

Hvis det på sigt besluttes, at kommunens vejafvandingsbidrag skal nedsættes, vil det være 
nødvendigt at lade vandledningsbidraget for øvrige kunder stige for at opretholde samme ind-
tægt i selskabet. En nedsættelse af vejbidraget med 1 mio. kr. (ca. 1 %-point i 2018) vil medfø-
re, at vandafledningsbidraget tilsvarende vil stige 0,25 kr./m3 plus moms hos alle øvrige kunder 
(husstande og erhverv).

Der er ikke modtaget en formel henvendelse fra Viborg Kommune om en ændret vejbidragstør-
relse. Vejbidraget fastholdes derfor på 8%, også i 2020, som tidligere besluttet i den gældende 
betalingsvedtægt.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Beslutning for Punkt 1: Orientering om vejbidrag

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 008
Ansvarlig: FLH

Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab ”Servia A.m.b.a.”

Til orientering for bestyrelsen i Energi Viborg Vand kan det oplyses, at nedenstående sag be-
handles i dag på Energi Viborgs bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen i Energi Viborg Vand vil blive orienteret om beslutningen fra mødet i forbindelse 
med udsendelse af referatet fra bestyrelsesmødet.

”Forsyningsbranchen er konstant underlagt krav om øget effektivisering samt omfattende og 
ofte kompleks regulering. Branchen oplever flere administrative byrder, og kravene til selska-
berne intensiveres konstant blandt andet med gennemførelse af EU-udbud, håndtering af per-
sondata m.m., hvilket ofte gør det nødvendigt at anvende dyre specialistkompetencer. 

En række energiselskaber har derfor sammen stiftet et fælles selskab – Servia – for i fælles-
skab at imødekomme de fælles udfordringer.

Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke 
de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles sel-
skab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud), juridisk rådgivning 
(energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser) hvilket giver langt bedre muligheder for 
en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelserne er 
primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.  

Pt.  er det AURA Energi, Bornholms Energi og Forsyning, EWII, Fonden Langelands Elforsy-
ning, nef Fonden, Nord Energi og SEF, som står bag etableringen af det nye selskab, der har 
fået navnet Servia.
 
Der er nedsat en bestyrelse, der består af Carsten Höegh Christiansen fra AURA Energi, Kim 
Henning Hansen fra Langelands Elforsyning og Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms 
Energi og Forsyning. Rasmus Sielemann Christensen er formand for bestyrelsen. Pernille Niel-
sen Johannessen, der hidtil har været Forretningsudviklingsdirektør hos EWII, er direktør for 
selskabet.

Selskabet er etableret som et A.m.b.a., hvor den enkelte andelshaver indskyder 50.000 kr. I 
selskabets første driftsår har EWII forpligtiget sig til at understøtte Servia ved afholdelse af lø-
nomkostninger. Selskabet er etableret som ”non profit”.

Udmeldelse kan ske med 6 måneder til udgangen af et regnskabsår – dog tidligst 36 måneder 
efter indtrædelse.

Risikomæssigt er den økonomiske forpligtigelse begrænset til indskudskapitalen på 50.000 kr.

Servia sælger bl.a. rådgivningsydelser – enten pr. forbrugt tid eller en fast allokering af tid fra 
de enkelte selskaber. Omfanget af ydelser fra Servia til Energi Viborg vil i første omgang være 
begrænset, og derfor vil Energi Viborg benytte sig af modellen for medgået tid.

Udover levering af branchespecifik rådgivning – til en lavere pris end tilsvarende rådgivning – 
vil Energi Viborg komme til at deltage i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfa-

Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia
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ringsudveksling osv. Samtidig er forventningen, at Energi Viborg kan opnå en større professio-
nalisme i forhold til aftaler, kontrakter osv.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg kan indtræde som andelshaver i Servia.”

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



Beslutning for Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i
serviceselskab Servia

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 004
Ansvarlig: FLH

Orientering om oversvømmelser i forbindelse med skybrud

Den 2. august 2019 blev bestyrelsen orienteret med nedenstående via mail: 

Som det fremgår af de seneste dages presseomtaler, har en del kunder oplevet oversvømme-
de kældre som følge af de skybrud, der ramte dele af Viborg Kommune den 30. og 31. juli.

I Viborg by har flere kunder oplevet kælderoversvømmelser i fælleskloakerede områder. Dette 
har været en naturlig konsekvens af det ”dobbelte” skybrud, hvor blandt andet regnmåleren på 
Materielgården registrerede i alt 57,4 mm regn på 93 min., hvilket er mere end en 50 års regn-
hændelse. Fælleskloakken er ikke dimensioneret til så store regnhændelser, og der vil derfor 
være områder, hvor kunderne får opblandet regn- og spildevand i kælderen, når der falder så 
meget regn på så kort tid.

Desværre har der også været kunder i ny-separatkloakerede områder, der har oplevet opstu-
vende vand i kælderen. Dette var tilfældet i Møldrup, hvor kunder på Bøgevej og Birkevej fik 
vand i kælderen, selvom hovedkloakken i vejen blev separatkloakeret i 2018. 

I forbindelse med et kloaksepareringsprojekt er det politisk besluttet (som følge af kloakprojek-
tet i Frederiksgade og Slesvigsgade i Viborg), at kunderne skal have 24 måneder (plus evt. 2 
gange 3 måneder) til at adskille regn- og spildevand inde på egen grund fra vedtagelse af til-
lægget til Spildevandsplanen, dog minimum 6 måneder efter færdiggørelse af anlægsentrepri-
sen. Der vil derfor være en periode efter færdiggørelse af hovedledningerne i vejen, hvor der 
fortsat ledes regnvand til den nye mindre spildevandsledning, indtil regnvandet fra alle de til-
koblede matrikler er adskilt fra spildevandet og kan ledes til den nye regnvandsledning (regn-
vandet fra vejene adskilles i forbindelse med hovedledningsprojektet). For at der ikke skal ske 
opstuvninger i kældre i den periode, der er fra færdiggørelse af hovedledningerne frem til, at 
alle har adskilt regn- og spildevand på egen grund, etableres der en række nødoverløb, som 
kan træde i kraft ved ”almindelige” regnhændelser. På trods af dette kan der forekomme vand i 
kældre ved kraftig regn (og ved skybrud) i overgangsperioden, indtil alle har adskilt regn- og 
spildevand på egen grund.

I Møldrup har det vist sig, at regn- og spildevand på 48 af 96 matrikler ikke er blevet adskilt, og 
Viborg Kommune har i den sammenhæng netop udsendt rykkere til de pågældende lodsejere 
for at få dette gennemført, idet 2 års fristen fra vedtagelse af tillægget til Spildevandsplanen er 
overskredet. Hvis regn- og spildevand var blevet adskilt på alle matriklerne inden for tidsfristen, 
ville de berørte lodsejere ikke have oplevet vand i kældrene. 

For at minimere risikoen for, at der forekommer en tilsvarende hændelse i Møldrup, vurderes 
det, om der skal ske foranstaltninger, så der kan afledes yderligere af regnvand fra spilde-
vandsledningen til den gamle fælleskloak, indtil alle har gennemført en adskillelse af regn- og 
spildevand på egen grund.

Når der forekommer så kraftige regnhændelser, som der var tilfældet den 30. og 31. juli, bliver 
kloaksystemet testet maksimalt, og de erfaringer, der kommer heraf, vil naturligvis blive inddra-
get i de overvejelser, der er til, hvilke tiltag Selskabet skal foretage fremover.”

Punkt 3: Orientering om oversvømmelser i forbindelse med skybrud
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I tilknytning til skybruddene kommer der ofte henvendelser fra boligejere vedrørende ansvar for 
skader og forsikringsforhold, men Selskabet kan kun meget sjældent holdes ansvarlig.

Vandchef Flemming Hermann deltager på mødet for at give en redegørelse på de konstaterede 
problemer under skybruddene.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning for Punkt 3: Orientering om oversvømmelser i
forbindelse med skybrud

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 003
Ansvarlig: FLH

Skals renseanlæg – status 

I sag nr. 1 på bestyrelsesmødet den 25. januar 2019 redegjorde vandchef Flemming Hermann 
for den kommende struktur på renseanlægsområdet, hvor der efter 2030 forventes at være 5 
renseanlæg tilbage i forsyningsområdet.

I forbindelse med placering af et nyt renseanlæg i den nordlige del af Viborg Kommune (ved 
Skals) blev der i 2018 udarbejdet en miljøredegørelse for placeringen af et nyt renseanlæg.

I miljøredegørelsen fremgår det, at der skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering for de 
recipienter, der skal modtage det rensede spildevand fra det nye renseanlæg. En habitatkonse-
kvensvurdering er en vurdering af, hvordan en udledning vil påvirke vandområdeplanerne og en 
konsekvensvurdering af påvirkningerne af Natura 2000 områderne. Som oplæg til habitatkon-
sekvensvurderingen blev det besluttet, at der skulle vurderes på flere udledningspunkter i Hjar-
bæk Fjord og på en enkelt udledning i Lovns Bredning. De foreløbige resultater ser ud til, at det 
kan være problematisk at udlede renset spildevand fra et nyt samlet renseanlæg i nord til Hjar-
bæk Fjord på trods af, at udledningen af kvælstof vil påvirke Hjarbæk Fjord med mindre end 1% 
af den samlede kvælstofudledning til fjorden.

Habitatkonsekvensvurderingen vil være færdigbehandlet på tidspunktet for det kommende be-
styrelsesmøde.

Vandchef Flemming Hermann vil på mødet redegøre for resultaterne af habitatkonsekvensvur-
deringen samt give en status om Skals renseanlæg, herunder også om samarbejdet med be-
boerne i Skals.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Skals renseanlæg - status



Beslutning for Punkt 4: Skals renseanlæg - status

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 009
Ansvarlig: BH

Orientering om forlængelse af forsikringsaftale

I sag 18 den 5. april 2019 blev Orientering om "Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdæk-
ning 2018" taget til efterretning.

Vedr. forsikringsprogrammet for Energi Viborg og Energi Viborgs datterselskaber, skriver forsik-
ringsmægleren Contea i forsikringserklæringen:

"Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 
31.12.2019 (igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016, som kan forlæn-
ges i op til 2 x 1 år. Conteas vurdering er, at afholdelse af et udbud på basisforsik-
ringsprogrammet i 2019 ikke vil medføre væsentlige besparelser på det gældende 
forsikringsprogram, hvorfor afholdelse af et udbud primært anbefales gennemført, 
hvis der er ønske om ændringer/udvidelser på de bestående forsikringsdækninger 
og/eller hvis E.V. af andre grunde ønsker at konkurrenceudsætte. Således anbefales 
det, at den nuværende aftale foreløbig forlænges for 1 år, hvorefter drøftelse af udbud 
tages op igen i 2020."

Energi Viborg har derfor valgt at benytte sig af denne option for 2020.

I løbet af foråret 2020 vurderes, hvorvidt der skal foretages et nyt udbud af Energi Viborgs for-
sikringsdækning iht. forsikringspolitikken, eller om den sidste option benyttes.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler



Beslutning for Punkt 5: Orientering om forlængelse af
forsikringsaftaler

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00249 005
Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned. 

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2019.   

Drikkevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udviser et overskud på 5.135 t.kr., som er 1.715 t.kr. bed-
re end budgetteret. 

Den væsentligste budgetafvigelse ligger i omsætningen, hvor indtægterne 13.821 t.kr. er 1.131 
t.kr. mere end budgetteret. Vandforbruget faktureres som aconto opkrævninger og reguleres én 
gang årligt i forbindelse med aflæsningen af vandmålere. Det skal bemærkes, at den udpum-
pede mængde fra vandværkerne ligger over den forventede mængde. Derfor må der også for-
ventes højere indtægter end oprindeligt budgetteret.

Under løn- og personaleomkostninger er der en positiv budgetafvigelse på 369 t.kr. Afvigelsen 
udtrykker dels, at der er en besparelse på personaleomkostninger på 178 t.kr., men også at der 
er konteret timer ud på projekter for 157 t.kr. mere, end der er budgetteret med. De 157 t.kr. 
fordeles på både drifts- og anlægsprojekter. Nogle af omkostningerne er således flyttet til pro-
duktions- og distributionsomkostninger, når medarbejdere registrerer timer på driftsvedligehol-
delsesprojekter. 

Overordnet set følger forbruget på produktions- og distributionsomkostninger det lagte budget. 
Der er forskydninger mellem omkostninger til vandindvinding, vandbehandling, distribution, ho-
ved- og stikledninger samt målere, men overordnet følger forbruget budgettet. 

Salgs- og administrationsomkostninger ligger 196 t.kr. under det budgetterede niveau. Det er 
især på områderne for IT, kontingenter og revision, der er besparelser. 

Det forventede resultat er i forhold til det oprindelige budget forhøjet med 900 t.kr. begrundet i 
det øgede vandforbrug. Der forventes derfor et årsresultat på 8.165 t.kr. mod oprindeligt bud-
getteret 7.265 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 9.976 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 14.580 
t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 826 t.kr. af de budgetterede 4.407 t.kr. 

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investerin-
ger og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019
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Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, drikkevandsforsyningen 

Spildevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 udviser et overskud på 25.518 t.kr., som er 6.030 t.kr. 
bedre end budgetteret. 

Opkrævningen af aconto bidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som 
beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermåne-
derne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års 
forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 
svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandaf-
ledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes. 

Overførte lønomkostninger til drifts- og anlægsprojekter er mindre end budgetteret. Som følge 
heraf er løn- og personaleomkostninger højere end budgetteret. De overførte lønomkostninger 
udtrykker omkostningerne ved medarbejdertimer, der præsteres på drifts- og anlægsprojekter. 

På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der mindre 
forbrug end budgetteret. En del af årsagen hænger sammen med de ovenfor nævnte medar-
bejdertimer, som der er konteret færre af i årets første 6 måneder. Der har tidligere været bud-
getbesparelser i produktions- og distributionsomkostninger, så det kan også forventes, at be-
sparelsen pr. 30. juni vil slå igennem i det forventede årsresultat. Der er skønnet et mindre for-
brug på 1,5 mio. kr., som indarbejdes i det forventede årsresultat. Der forventes derfor et for-
brug på produktion og distribution på 36.372 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 38.372 t.kr. 

Der forventes et overskud på 50.815 t.kr. mod et budgetteret resultat på 49.315 t.kr. 

Investeringerne i perioden udgør 37.086 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 
133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.698 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr.

Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investe-
ringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 

Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte 
investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten 
til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditets-
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flowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er 
et stort træk på selskabets likviditet. 

Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, spildevandsforsyningen 

Overholdelse af kreditramme
Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 
deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selska-
berne deres kreditramme. 

Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank 

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsynin-
gen)

2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsynin-
gen)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.



Beslutning for Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Bestyrelsen tog budgetopfølgningerne til efterretning.

12 / 15
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Energi Viborg Vand A/S
(Drikkevandsforsyningen)

År til dato Års-

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Salg af vand 20 0 20 6.050 5.602 448 11.203 11.203

Fast afgift 33 0 33 7.505 6.879 626 14.659 13.759

Andre indtægter 10 35 -25 267 209 58 1.138 1.138

Omsætning i alt 64 35 29 13.821 12.690 1.131 27.000 26.100

Lønomkostninger -481 -470 -11 -2.753 -2.787 34 -5.632 -5.632

Personaleomkostninger -1 -72 71 -60 -238 178 -483 -483

Heraf overført til projekter 309 399 -90 2.421 2.264 157 4.497 4.497

Løn- og personaleomk. i alt -173 -143 -30 -392 -761 369 -1.618 -1.618

Vandindvinding -5 -55 50 -168 -130 -38 -296 -296

Vandbehandling -137 -124 -13 -890 -833 -57 -1.823 -1.823

Distribution -157 -29 -128 -355 -250 -105 -671 -671

Hoved- og stikledninger -88 -142 54 -752 -891 139 -1.848 -1.848

Målere 0 -2 2 -15 -28 13 -100 -100

Produktions- og distributionsomk. i alt -387 -352 -35 -2.180 -2.132 -48 -4.738 -4.738

Energi Viborg A/S -420 -420 0 -2.518 -2.520 2 -5.037 -5.037

Kontingenter og abonnementer -2 -1 -1 -220 -270 50 -300 -300

It -4 -21 17 -84 -188 104 -300 -300

Revision og juridisk bistand 0 -25 25 -15 -70 56 -140 -140

Tab på debitorer 0 -12 12 0 -24 24 -50 -50

Øvrige omkostninger -32 -68 36 -287 -248 -39 -588 -588

Salgs- og administrationsomk. i alt -459 -547 88 -3.124 -3.320 196 -6.415 -6.415

Resultat før afskrivninger -955 -1.007 52 8.126 6.477 1.649 14.229 13.329

Afskrivninger -510 -510 0 -2.990 -2.990 0 -5.951 -5.951

Resultat af primær drift -1.465 -1.517 52 5.136 3.487 1.649 8.278 7.378

Finansielle poster -30 -67 37 -1 -67 66 -113 -113

Resultat før skat og overdækning -1.496 -1.584 88 5.135 3.420 1.715 8.165 7.265

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -1.496 -1.584 88 5.135 3.420 1.715 8.165 7.265

Investeringer til dato -9.976 -14.580 -14.580

Tilslutningsbidrag til dato 826 4.407 4.407
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/06-2019 og budget for 2019.

Omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, idet der opkræves
aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. De øgede indtægter fra faste bidrag skyldes, at indtægten er budgetsat
for lavt. På baggrund af de seneste års indtægter og udviklingen i antal kunder, er det vurderet, at omsætningen bliver
ca. 900 t.kr. større end oprindeligt budgetteret. Ændringen er indarbejdet i det forventede årsresultat.

Budgetafvigelserne i lønomkostninger skyldes primært, at der er overført flere timer til drifts- og anlægsprojekter end
der er budgetteret med.

Under produktions- og distributionsomkostninger er der både positive og negative budgetafvigelser. Samlet er forbruget 
i overensstemmelse med budgettet for perioden.  

Investeringerne pr. 30. juni udgør 9.976 t.kr. Det svarer til 68 % af den samlede investeringsramme.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 826 t.kr. svarende til 19 % af de budgetterede tilslutningsbidrag i 2019.

01.06.19 - 30.06.19

Budgetopfølgning pr. 30.06.19

Punkt 6, Bilag 1: Budgetopfølgning 30. juni 2019 Energi Viborg Drikkevand.pdf
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Energi Viborg Vand A/S
(Spildevandsforsyningen)

År til dato Forv.

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

  Vandafledningsbidrag 130 0 130 75.891 73.067 2.824 146.134 146.134

  Trappemodel 0 0 0 4.094 4.022 72 8.046 8.046

  Særbidrag 0 0 0 88 150 -62 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 0 0 0 10.675 10.675

  Andre indtægter 4 0 4 157 50 107 100 100

Omsætning i alt 134 0 134 80.231 77.289 2.942 165.255 165.255

Lønomkostninger -1.628 -1.692 64 -9.352 -9.567 215 -19.219 -19.219

Personaleomkostninger -47 -40 -7 -376 -372 -4 -638 -638

Heraf overført til projekter 1.225 1.490 -265 7.281 8.454 -1.173 16.945 16.945

Løn- og personaleomk. i alt -450 -242 -208 -2.447 -1.485 -962 -2.912 -2.912

  Ledninger -305 -592 287 -2.074 -2.866 792 -5.645 -5.645

  Pumper -351 -540 189 -1.749 -3.723 1.974 -6.651 -7.651

  Bassiner -174 -123 -51 -555 -395 -160 -1.199 -1.199

Renseanlæg -1.815 -1.533 -282 -10.664 -11.784 1.120 -23.377 -23.877

Produktions- og distributionsomk. i alt -2.644 -2.788 144 -15.042 -18.768 3.726 -36.872 -38.372

Energi Viborg A/S -618 -619 1 -3.710 -3.710 0 -7.420 -7.420

Kontingenter og abonnementer 0 -127 127 -346 -401 55 -507 -507

It -137 -69 -68 -542 -463 -79 -733 -733

Revision og juridisk bistand 0 -75 75 -14 -127 114 -262 -262

Tab på debitorer 0 0 0 -23 -9 -14 -52 -52

Måleroplysninger 0 0 0 -501 -495 -6 -976 -976

Øvrige omkostninger -20 -52 32 -171 -383 212 -764 -764

Salgs- og administrationsomk. i alt -775 -942 167 -5.307 -5.588 281 -10.714 -10.714

Resultat før afskrivninger -3.735 -3.972 237 57.434 51.448 5.986 114.757 113.257

Afskrivninger -5.304 -5.304 0 -31.824 -31.824 0 -63.642 -63.642

Resultat af primær drift -9.039 -9.276 237 25.610 19.624 5.986 51.115 49.615

Finansielle poster -77 -75 -2 -92 -136 44 -300 -300

Resultat før skat og overdækning -9.116 -9.351 235 25.518 19.488 6.030 50.815 49.315

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -9.116 -9.351 235 25.518 19.488 6.030 50.815 49.315

Investeringer til dato -37.086 -133.700 -133.700

Tilslutningsbidrag til dato 2.698 6.000 6.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 130 -2 132 648 191 457 0 0

Tømningsordning -193 -162 -31 972 363 609 -471 -471

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/6-2019 og budget for 2019.

Indtægter fra vandafledning er højere end budgetteret. Aconto for 2019 fastsættes ud fra forbruget i 2018, og da vandforbruget i 

sommerperioden var højt, er de første acontorater udskrevet med et forventet forbrug for 2019, som er større end det budgetterede

grundlag. 

Lønomkostningerne pr. 30.6. er under det budgetterede niveau, som primært skyldes færre timer til drifts- og anlægsprojekter

end forudsat i budgettet. Afvigelsen viser sig ligeledes som en del af afvigelsen under produktions- og distributionsomkostninger.

Der er generelt mindreforbrug på drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Baseret på oven-

stående konstatering vedr. timeforbruget og på den historiske erfaring, at der tidligere har været store budgetafvigelser på

driften af anlæg, er der indregnet en besparelse på 2 mio. kr. i det forventede årsresultat. 

Forsyningens investeringer udgør 37.086 t.kr.  svarende til, at der er anvendt knap 28% af investeringsbudgettet pr. 30.6.2019.

01.06.19 - 30.06.19

Budgetopfølgning pr. 30.06.19

Punkt 6, Bilag 2: Budgetopfølgning 30. juni 2019 Energi Viborg Spildevand.pdf
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ESDH-nr.: 2019/00249 010
Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Gensidig orientering



Beslutning for Punkt 8: Gensidig orientering

Direktøren orienterede om proces vedr. fjernaflæste vandmålere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14 / 15
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Punkt 9: Underskriftsark


