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Beslutning:
Bestyrelsen i Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS, Svendborg Affald AIS og Svendborg
Forsyningsservice AIS tog budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 til efterretning. Estimat for
forventninger til året bør indarbejdes i oversigt.

6) Økonomisk overblik

Kort notat med gennemgang aføkonomien i VA er udarbejdet og vedhæftet. ØkonomichefMichael
Jørgensen gennemgår notatet og langtidsprognoser på mødet.
Det indstilles at:
Det økonomiske overblik tages til efterretning
Beslutning:
Bestyrelsen tog gennemgang af det økonomiske overblik til efterretning.

7) Likviditet og negativ rente

Indestående på vores konti forrentes pt med en negativ rente på 0,55 %. Danske Bank har foreslået
et alternativ til dette baseret på en omvendt likviditetsmodel, se vedhæftede notat.
Såfremt bestyrelsen ønsker at der skal arbejdes videre med dette, vil Danske Bank på et kommende
møde fremlægge mulig gevinst og risici.
Det indstilles at:
Bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med muligheder for anbringelse aflikviditet.
Beslutning:
Bestyrelsen ønsker at overvejes bankudbud på sigt. Direktionen vender tilbage om senest et ½ år.
For nærværende ønskes ikke at der arbejdes med alternativ placering af likviditet.
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12) Grundvandsbeskyttelse

Som nævnt i beretningen er der qua seneste fund afDMS i drikkevandsboringer en øget fokus på
grundvandsbeskyttelse. Grundvandsbeskyttelse er et indsatsområde, der ligeledes er beskrevet i
gældende virksomhedsplan:

"1 Grundvandsbeskyttelse
Der vil i de kommende år være et stigende behov for at sikre vores kildepladser mod forurening fra
tidligere og nuværende aktiviteter. Vi skal arbejde for at minimere de risici, der truer det gode liv.
Der foreligger en vedtaget politik for strategi for grundvandsbeskyttelse, og med statens nye
grundvandsmodeller (udmeldt til at komme i 2018), forventes strategi for grundvandsbeskyttelse,
som danner grundlaget for opstilling af handleplaner for grundvandsbeskyttelse at være til stede
ultimo 2018. Handleplaner med indsatser for grundvandsbeskyttelse udarbejdes herefter"

Staten har nu udmeldt at de nye grundvandsmodeller først vil blive udsendt primo 2019.
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S vedtog den 15.11.2016 vedhæftede politikker omkring
grundvandsstrategi. Tidsplanen er rykket især pga. statens forsinkede grundvandsmodeller, der
skal konkretisere de indvindings og grundvandsdannende opland.
Resultater fraDMS analyser udtaget den 29. og 30. august er lige modtaget og vedhæftet.
Endvidere er sag og bilag fra Miljø og Naturudvalgets møde den 04.09.2018 om screening af
pesticider vedhæftet. Prøver til udvidet screening udtaget den 19.09.2018.
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Beretning fra direktionen, Svendborg Vand A/S,
Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg
Forsyningsservice A/S og
Svendborg Forsyning A/S, den 26. september 2018

Tværgående udviklingsaktiviteter i den forløbne periode
Der arbejdes med yderligere implementering af de muligheder som Office365 giver, bl.a.
projektstyringssite, ESDH (dokumentstyring) muligheder via OneDrive og SharePoint, Power BI
mv.
Endvidere arbejdes der på at få klarlagt og struktureret alle brugbare data i VA, så
tilgængeligheden bliver nemmere. Helt konkret arbejdes der på at få etableret et Data
wareHouse, så al data er samlet ét sted.
I efteråret 2018 vil VA endvidere overgå til telefoni via SKYPE, som betyder, at den stationære
telefon udgår. Telefoni vil efter implementering overgå til computertelefoni. Dette giver en
række fordele i opsætning og ikke mindst økonomisk.
FAS (Forbrugsafregningssystem) er i dag hostet ved KMD, Easy Energy. Det forventes, at der
vil ske et udbud ultimo 2018/primo 2019 på FAS-systemet. Udbuddet er etableret i SamAqua
regi og der er 8 forsyninger med. Der er etableret en arbejdsgruppe som arbejder løbende
med en kravspecifikation til det nye system. Udbuddet følges tæt af VA.
Risikovurdering af IT-sikkerheden er væsentligt og kortlægning fandt sted i 2017. IT-sikkerhed
blev drøftet på bestyrelsesmødet den 7. november 2017 og processen med at optimere ITsikkerheden er igangsat og forventes at løbe gennem hele 2018 og fremover som en løbende
proces. It sikkerhed vil blive taget op som selvstændigt punkt på et kommende
bestyrelsesmøde.
Der er indgået et samarbejde med SamAqua omkring håndtering af den nye
persondataforordning, som delvis træder i kraft den 25. maj 2018. VA har udarbejdet
privatlivspolitikker, databehandleraftaler, oprydning i arkiver mv. og arbejder løbende på at
optimere de interne arbejdsprocesser, så vi løbende er ajour med GDPR.
Der har i løbet af foråret været afholdt en række risikoworkshop for spildevandsområdet og
affaldsområdet i forbindelse med overgang til de nye ISO standarder. Tilsvarende
risikoworkshop for drikkevandsområdet er foretaget tidligere og sker nu løbende i DDS
(Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) team.
Certificering af ledelsessystemer har været udbudt af SamAqua og Bureau Veritas har
overtaget opgaven fra DNV-GL.
Hovedefterprøvning efter de nye standarder er foretaget af Bureau Veritas i juni med hhv. 3
manddage på Fødevaresikkerhed (ISO 22000:2005) og 9 manddage på kvalitet (ISO 9001:
2015), miljø (ISO 14001:2015) og arbejdsmiljø (ISO 18001:2008). De gennemførte audit

fandt vores ledelsessystem fyldestgørende og vi er indstillet til recertificering, når de rejste
afvigelser (6 mindre afvigelser på fødevarer og 13 mindre afvigelser på øvrige områder) er
afsluttet tilfredsstillende, hvilket er igangværende.
Auditrapport fra fødevarercertificering er vedhæftet (se resume side 25 og 26). Auditrapport
fra øvrige standarder er ligeledes vedhæftet (se resume side 78 og 79).
Ejerkredsen bag SamAqua A/S er blevet udvidet med Sønderborg Forsyning A/S og består nu
af 14 ejere. SamAqua A/S blev stiftet i 2012 af Vandcenter Syd, Middelfart Spildevand A/S og
Vand og Affald.
Svendborg Kommune har afsluttet revision af ejerpolitik for kommunale selskaber.
Uddrag af artikler og annoncer i perioden er vedhæftet som bilag.

Driftsspecifikke aktiviteter i den forløbne periode
Vand
Der er kommet ny bekendtgørelse vedr. vandkvalitet, som bl.a. betyder, at der i 2018 udtages
vandanalyser inde i ejendommes installationer. Der er i samarbejde med Svendborg Kommune
udarbejdet prøvetagningsplan, som tager højde for ændringerne
Renovering af højdebeholder på Heldagervej er igangværende efter en forsinket opstart
grundet lang byggesagsbehandlingstid. Anlægsarbejdet forventes at være tilendebragt april
2019.
Rekrutteringsproces for ansættelse af projektleder på drikkevandsområdet er igangværende.
Der arbejdes fortsat på strategi for grundvandsbeskyttelse samt grundlag for nye
indvindingstilladelser. Der arbejdes pt med kildepladsvurderinger i samarbejde med rådgiver.
Projektet er forsinket fordi staten udarbejder ny grundvandsmodel, som skal anvendes som
grundlag for arbejdet. Statens model var tidligere udmeldt til medio 2018, men forventes nu
først udsendt primo 2019. Den nye grundvandsmodel vil give det bedst mulige grundlag for at
kunne konkretisere de grundvandsdannede opland, og dermed præcisere hvor der skal
arbejdes med handleplaner for grundvandsbeskyttelse.
Der har i perioden været øget fokus på grundvandsbeskyttelse, da fund af nye pesticider eller
nedbrydningsprodukter af samme er blevet fundet i vandboringer landet over. Dette har også
været tilfældet i vores boringer, hvor der som tidligere orienteret om er fundet spor af DMS
(N,N-dimethylsulfamid) i afgang fra Skovmølleværket, og hvor to boringer blev taget ud af
drift pga. værdier over grænseværdien. Efterfølgende er den ene boring igangsat på ny, da
nye analyse kun viste spor af stoffet. Tiltag sker i samarbejde med drikkevandsmyndigheden i
Svendborg Kommune.
Nyt sæt DMS analyser for alle boringer til Skovmølleværket og afgang værk er udtaget til nye
analyser.

Den private Bjerreby vandværk har i deres afgangsværk koncentration af DMS på 9 gange
grænseværdien og vores Landet vandværk leverer nu drikkevand til deres forsyningsområde.
Fundene har givet en forøget fokus på alle vandværker i Svendborg Kommune, og Miljø og
Natur Udvalget har besluttet, at der skal udtages prøver til en udvidet analyse (419 pesticider
eller nedbrydningsproduktioner) i afgang værk fra alle vandværker i Svendborg Kommune.
Prøver til denne analyse (XL pakken) udtages på vores vandværker den 19. september.
Nationalt arbejdes der pt fra Danva og Dansk Vandværkforening på at påvirke Miljøministeriet
m.fl. til et national aftalegrundlag som kan iværksættes i relation til øget
grundvandsbeskyttelse.
På baggrund af, at Svendborg Kommune skal udarbejde en ny vandforsyningsplan i 2018, har
der tidligere været afholdt møde med de almene vandforsyninger på Tåsinge om, hvordan
fremtidens vandforsyning på Tåsinge kunne se ud. Forskellige scenarier for den fremtidige
vandforsyning er foreslået, og der arbejdes i fællesskab videre på at få skitseret de aktuelle
forsyningsforhold på Tåsinge, samt på at finde frem til den bedste fremtidige
forsyningsstrategi. Processen er forsinket.
I weekenden den 23.-24. juni var vi repræsenteret på Kulinarisk Sydfyn og udleverede ca.
8000 flasker til opfyldning i vores vandbar.
Hovedefterprøvning af vores ledelsessystem i relation til fødevarersikkerhed (ISO 22000:2005)
er foretaget i juni 2018 og beskrevet under de tværgående aktiviteter.

Spildevand
Miljøministeriet har den 10. juli 2018 udsendt deres kontrolrapport for forsyningsselskabets
renseanlæg i 2017. Alle renseanlæg har overholdt gældende udlederkrav. Eneste bemærkning
var en forhøjet pH værdi fra Hørup renseanlæg, der skyldtes en fejl på det anvendte
måleudstyr. Kontrolrapport er vedhæftet.
Badevands APP blev lanceret den 19. juni. Badevand APP’en er tilgængelig for alle der gerne
vil advares om tvivlsom badevandskvalitet efter et skybrud. APP’en er baseret på
strømningsmodel og aktuelle målinger af overløb, hvorved den aktuelle ”nedetid” kan
reduceres fra de tidligere varslinger om tre døgn til nu under typisk et døgn og kun på
udvalgte strande. Modellen bag badevands APP’en giver ligeledes et godt grundlag for at
vurdere sammenhæng og tiltag på spildevandssystemet.
Input til den kommende revision af Svendborg Kommunes spildevandsplan er igangværende.
Vi har været inviteret med som rådgiver til Svendborg Kommunes arkitektkonkurrence om den
blå kant, og har deltaget i forberedende møder, bedømmelsesmøder og forhandlingsmøder
frem mod offentliggørelsen af vinderforslaget. Tiltagene omkring realisering af den blå kant vil
få en afsmittende effekt på flere af vores anlæg og kommende løsninger i og omkring
havneområdet. Svendborg Kommune arbejder nu frem mod at fastlægge en fase 1, hvor det
forventes at løsning omkring skybrudsafhjælpning på havnen langs Jessens Mole kommer til at

indgå. Etablering af ny hovedpumpestation er ligeledes meget aktuel dels pga. den blå kant og
dels pga. SIMAC kommende byggeri på Nordre Kajgade. Særskilt punkt om
hovedpumpestationen er på dagsordenen.
Risikoworkshop for spildevandsområdet har været afholdt over 5 dage i foråret 2018.
Vi ansøgte og blev udvalgt som et af tre renseanlæg til et Energioptimeringsprojekt i
samarbejde med Miljøstyrelsen, Danva og Niras. Opstartsmøde blev afholdt på Egsmade
Renseanlæg i 2017. Endelig rapport fra Miljøstyrelsen er nu modtaget og vil indgå i fremtidige
overvejelser om energioptimering.
Overvejelser om ændret organisering af rottebekæmpelse er pt. igangværende i samarbejde
med Svendborg Kommune.

Affald
Det fælles fynske samarbejde om ressourcer i affald (SYFRE) afholdt den 18. maj fællesmøde
med deltagelse af udvalgspolitikere, bestyrelsesmedlemmer og embedsfolk. På mødet blev der
gennemgået status for projekterne, eksempler på henteordninger og orienteret om det evt.
fælles fynske biopulp anlæg. (Pulp A/S).
Efterfølgende afholdtes den 26. juni styregruppemøde om pulpanlæg om en række ønsker til
ændringer af organisering mv, og der foreligger nu et samlet revideret materiale til brug for
selskaber og kommuner. Tilsagn om medejerskab af det fælles pulpanlæg skal ske inden årets
udgang. Separat punkt om Pulp A/S er på dagsordenen. Odense byråd forventes at tage
beslutning den 19. september.
Nærmere undersøgelse af muligheden for at etablere et fælles fynsk eftersorteringsanlæg er
planlagt til opstart 1. oktober 2018. Udkast til kommissorium til forprojekt er udarbejdet og
opstartsmøde er planlagt her i Svendborg til den 25. september. Udredningen forventes
gennemført frem til foråret, hvorefter der skal tages stilling til det evt. videre forløb i de fynske
affaldsselskaber og kommuner.
Svendborg Byråd godkendte den 29. maj de nye henteordninger, som skal udrulles primo
2020. Design af de nye henteordninger er baseret på erfaringerne fra det fælles fynske
samarbejde om ressourcerne i affald og i øvrigt sammenligning med de besluttede ordninger i
Odense. De nye ordninger forventes at øge genanvendelse for husholdningsaffald fra 36% til
ca. 55%.
Planlægning af de nye ordninger er igangværende i samarbejde med Svendborg Kommune og
med sparring fra andre forsyninger.
Der arbejdes også sammen med Svendborg Kommune om mulighed for at ensarte de
indsamlede fraktioner fra kommunale institutioner samtidig med udrulning af de nye
ordninger.

Rekruttering af projektleder til omstillingen og videre udvikling af øget genanvendelse er
igangsat.
Øget fokus på genanvendelse vil blive gennemført i klimaugen (uge 40), hvor bl.a. ekstra
mandskab vil være ved restaffaldscontainere på genbrugsstationen.
Citizen science projekt om øget fokus på genanvendelse og reparationer af elektronik affald
forventes gennemført primo november i samarbejde med SDU og TV2Fyn med særlig fokus og
aktiviteter på de fynske genbrugsstationer.

Realiserede mål pr. 30. juni 2018
I forbindelse med det integrerede ledelsessystem er de realiserede præstationer for 2. kvartal
opgjort. Grafisk oversigt over KPI’er med bemærkninger samt oversigt over mål og
målsætninger 2018 er vedhæftet som bilag.
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Elforbrug
Årsag og Aktiviteter ift mål

Q1.Der mangler data fra Sørupværket, som har været i drift det meste af
kvartalet.
Det er derfor ikke muligt at konkludere på det samlede elforbrug.
Lunde vandværk er faldet i energieffektivitet. Det skyldes, at værket
forsyner flere zoner i.f.m frakobling og renovering af Heldager
højdebeholder.

Graf
Elforbrug

kWh

Q.2
Det er stadig ikke muligt at konkludere på det samlede elforbrug. Sørup
værket er taget i drift, og Hovedværket er i perioden taget ud af drift.
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Filterskyllevand
Graf

Q1: Filterskyllevand er fortsat faldende.

Filterskyllevand

Q2: Filterskylle vand følger som i Q1 en fortsat faldende tendens.
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Klager og afvigelser
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1: Der har ikke været afvigelser på smag og urent vand
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Kundetilfredshed
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Det er grundet det meget få antal var på kundetilfredshedsmålinger ikke
muligt at konkludere om der er tilfredshed med ydelserne
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Vandkvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1:Der har været to overskridelser i perioden hvor omprøve ikke viste
overskridelser

Vandkvalitet som har påvirket kunder

Q2: Der har været en overskridelser i perioden hvor omprøve ikke viste
overskridelse
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Vandkvalitet - antal prøver
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Antal prøver ligger fortsat under mål
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Ledningsbrud
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1: Antallet af brud ligger under målet (19 mod 21)
Der har dog i februar måned været uforholdsmæssigt mange. 15 styk.
Februar 2018 har været noget koldere end i de forgangne år, hvorfor en
del ledningsbrudene må tilskrives den lave temperatur ( 23,3 frostdøgn)
Q2: Brud pr, 1oo km ledninger ligger akkumuleret over sidste år. Dette
skyldes de mange brud i februar. I Q2 har der været to brud.
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Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1: Vandtabsprocenten Blev i 2017 opgjort til 12,5% hvilket er noget
højere en i 2016.
Der er efterfølgende fundet to lækager, der samlet set udgør 3
procentpoint.
Der er igangsat lækagesøgningsaktiviteter. Første sektion med
lækagesøgning er Thurø.
Q2: Læakgesøgningsarbejdet er afsluttet på Thurø og fortsat i den
sektion, der hedder galgebakken.
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Udpumpet vandmængde
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1: Udpumpet vandmængde ligger fortsat på et højt niveau
Q2: Udpumpet mængde i ligger i perioden over tidligere år, hvilket må
tilskrives den manglende nedbør
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Elforbrug
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Opgøres årligt
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Kundetilfredshed
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Det er grundet det meget få antal var på kundetilfredshedsmålinger ikke
muligt at konkludere om der er tilfredshed med ydelserne
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Driftsstop
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Q1: Der har været 6 driftsstop, hvilket er et lavere end året før. Der er et
fortsat fokus at holde driftsstop på et lavt niveau. Dette ved hjælp
forebyggende vedligehold på pumper og spuling af pumpesumpe.

Kundeoplevede driftsstop
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Q2: Der har i perioden været to driftsstop. Samlet set ligger niveauet
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Elforbrug
Q1: Der en fortsat opadgående tendens i energieffektiviteten (kWh/m3
renset spildevand) 0,36 kWh/m3 indeværende periode mod 0,43 samme
periode sidste år.
Egebjerg Syd har i februar været procesmæssigt udfordret, hvorfor der er
renset væsentligt mindre vand i forhold til elforbruget (1,3 kWh/m3)

Graf
Elforbrug

kWh

Q2: Der har i andet kvartal været et højere elforbrug/m3 renset
spildevand. Dette skyldes den mindre mængde regnvand, som er kommet
ind på anlæggene.
Så det samlede energiforbrug har i perioden været mindre. Men den
enkelte m3 spildevand har været mere energikrævende at rense.
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Tusinde

Årsag og Aktiviteter ift mål

M3

-

Renset spildevand [m3] 1.204. 742.97 1.000. 946.20 631.52 479.09 397.94 529.57

Rensekvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål
Der har ikke været udfordringer med rensekvaliteten

Graf

Rensekvalitet
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Udløbskvalitet for renseanlæg 2018
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Afvigelser Dagrenovation
Årsag og Aktiviteter ift mål

1. kvt. Resultatet for januar skyldes at kunderne overfylder deres
skraldespand og mange sætter ekstra juleaffald ved siden af men uden
ekstra mærker. Der er registreret 71 overfyldte beholdere og 47 har sat
ekstraaffald uden mærke i januar.
2.kvt. Resultaterne for april og maj
som målet mens resultat for juni afspejler at ugetømningen er påbegyndt,
og dermed falder især antallet af overfyldte beholdere med en halvvering
af antallet af uafhentede beholdere.
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Dagrenovation - uafhentet
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Afvigelser Storskraldsordning
Årsag og Aktiviteter ift mål

1 kvt. 27% af uafhentede er registreret som klager og heraf er en del
affald som er sat for sent ud. 73% skyldes at affaldet ikke er sorteret
korrekt eller ikke omfattet af ordningen.
2. kvt. I perioden
er indkommet i alt 22 klager over manglende afhentning og heraf er 9
efterfølgende afhentet. 60 adresser har oplevet af deres storskrald ikke er
medtaget fordi reglerne ikke er overholdt, d.v.s. at affaldet enten har
været blandet sammen eller at affaldet ikke har været omfattet af
ordningen.
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Genbrugs-%
Årsag og Aktiviteter ift mål

Graf

Den lavere genbrugsprocent skyldes til dels at malet træ sendes til
forbrænding. For 1. kvt. udgjorde fraktionen "Polstrede møbler" 1,91%
mod 0,71% i 2017.
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Svendborg skal sortere
i to spande med fire rum
Borgerne i Svendborg skal om halvandet år
sortere affaldet i fire fraktioner: Organisk affald,
papir og pap, metal og glas samt restaffald.
Ole Grube

olgr@faa.dk

SVENDBORG: Svendborg hænger i bremsen, når det handler om at genanvende husholdningsaffald, men nu er
der lagt en plan, der skal sikre øget sortering og genanvendelse af affaldet.
Den nye plan bliver rullet
ud over hele kommunen i
slutningen af 2019 eller starten af 2020, og den betyder
blandt andet, at borgerne
skal sortere deres affald i to
spande med hver to rum.
Den ene beholder har et
rum til organisk affald og et
andet til restaffald, mens den
anden har et rum til papir og
pap og et til metal og glas.
Plastik skal fortsat afleveres
på genbrugsstationen eller
ved storskraldindsamlingen.

Ring efter Genbrugsbilen

FAKTA
SVENDBORG KRAFTVARME
Svendborg Kommunes kraftvarmeværk blev indviet i august
1999 og kostede 344 millioner kroner - en overskridelse på 108
millioner kroner i forhold til det budgetterede.
Værket var i de første mange år økonomisk presset og i en
periode i alvorlig fare for at gå konkurs.
I 2010 blev værket omdannet til et kommunalt ejet
aktieselskab, Svendborg Kraft varme A/S.
Året efter var værkets økonomi så presset, at byrådet
ændrede holdning og gav værket mulighed for at importere
affald fra udlandet. Den mulighed er dog først blevet udnyttet
i år, hvor anlægget har hentet omkring fem tons affald fra
Bremen.
For at sikre den bedst muligt drift på værket skal der tilføres
mellem 48.000 og 52.000 tons brændsel om året, og Svendborg
og de omkringliggende kommuner leverer ca. 42.000 tons om
året. Resten hentes blandt andet i Tyskland.
I dag er gælden i Svendborg Kraft varme på 92 millioner kroner,
og der er lagt en tilbagebetalingsplan, som vil gøre værket
gældfrit med udgangen af 2024.
Herefter er det planen at lukke værket. (gru)

om til en anden slags brændsel, vil det også betyde nye
kedler og nye investeringer,
siger han.
Samtidig med beslutnin-

gen om at lukke anlægget har
politikerne i Miljø- og Naturudvalget besluttet, at borgerne skal sortere langt mere affald end i dag. Det sker for at

kunne leve op til et nationalt
mål om, at 50 procent af alt
husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Blokeret for sortering

Bruno Hansen mener, at
økonomien i kraftvarmeværket og behovet for affald
i mange år har blokeret for,
at kommunen er gået i gang
med at genbruge mere affald.
- Nu bliver vi stillet frit, og
det glæder mig rigtig meget,
for vi er bagud på det her område, siger Bruno Hansen.
Jesper Kiel er ikke i tvivl
om, at kraftvarmeværket er
årsag til, at Svendborg i dag
er bagud med affaldssorteringen i forhold til mange
andre kommuner.
- Vi har haft et værk, som
vi skulle fodre med affald,
for at værket ikke kom i problemer, og det mener jeg har
skævvredet vores affaldsstrategi og skabt en usund situation. Vi har ikke haft nogen
interesse i hurtigt at få gang
i sorteringen, men det får vi
nu, hvor vores eget anlæg ikke længere skal modtage restaffaldet, der kun bliver en
udgift for os, siger Jesper Kiel.

Indsamlingen af storskrald
ændrer også karakter. I dag
kommer
storskraldebilen forbi samtlige adresser
i kommunen en gang om
måneden, men nu bliver den
ændret til en såkaldt ”ringeordning”, hvor borgerne selv
ringer efter Genbrugsbilen,
når de har behov for at få
hentet storskrald.
I øjeblikket får entreprenøren betaling for hver adresse i
kommunen, men da mange
ikke bruger ordningen, me-

Borgerne har i flere forsøgsområder sorteret deres affald i flere
typer, og nu bliver sorteringen rullet ud over hele kommunen,
hvor alle borgere får to spande med fire rum. Arkivfoto: Robert
Wengler
ner man, at der vil være penge at spare ved i stedet at lave
en ”ringeordning”.
Det er også en del af den
nye affaldsplan, at borgerne
får mulighed for mod betaling af få hentet deres haveaffald i sække, bundter eller
godkendte affaldsbeholdere.
Det er muligt at få hentet haveaffald 12 gange om året, og
prisen for at være med bliver
ca. 1100 kroner om året.
Når den nye ordning træder i kraft, bliver de velkendte miljøstationer til indsamling af glas og papir nedlagt,
og samtidig er det slut med
ugetømning om sommeren.
Den nye affaldsordning

skulle egentlig have trådt i
kraft i starten af 2017, men
den er blevet forsinket, fordi man har afventet resultaterne af forsøgsprojekterne,
Frontløberprojektet og Syfre
II. Ordningen er godkendt af
et enig Miljø- og Naturudvalg, og sagen bliver nu sendt
videre til byrådet til endelig
politisk behandling.
Det er et nationalt mål, at
50 procent af alt husholdningsaffald skal genanvendes i 2022. I følge afdelingsleder i Vand og Affald, Finn
Kallehauge, genanvendte
Svendborg Kommune i 2017
knap 37 procent af husholdningsaffaldet.

Frederiksøs fremtid til debat
Der bliver sat spot på Frederiksøs fortid, nutid og fremtid,
når Fyns Amts Avis inviterer til Debatteriet tirsdag 22. maj.
Finn Eriksen

fier@faa.dk

SVENDBORG: Hvad er dens historie, og hvad skal der ske
med den i fremtiden?
Det bliver der sat fokus på,
når Fyns Amts Avis inviterer
til Debatteriet på spillestedet Kammerateriet på Frederiksø tirsdag 22. maj.
Aftenens omdrejningspunkt bliver netop den lille
ø, som reelt blev grundlagt,
da det blev besluttet at læsse ballast fra skibene over på
den lille sandbanke Koholm
i Svendborg Havn og omdøbe den til Frederiksø - i 1843.
- Frederiksø fylder 175 år i
år, og vi synes, at det er værd
at markere. Og vi har valgt
at stille spørgsmålet om,

hvordan vi kunne tænke os,
at øen ser ud om 25 år, siger Hans-Henrik Dyssel, der
er nyhedsredaktør på Fyns
Amts Avis og manden, der
skal styre løjerne og det fire
mand store panel.
Det udgøres af museumschef Esben Hedegaard,
Svendborg Erhvervsråds-formand Per Nykjær, Lars Aagaard fra spillestedet Hansted
og Jacob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret.

- Esben Hedegaard skal
fortælle historien om Frederiksø, og så håber vi på en
bred debat, hvor vi rammer
noget kultur, noget kulturelt
iværksætteri og noget mere erhvervsrettet. Og jeg håber, det bliver en debat, som
vil overraske og give nye perspektiver på en meget vigtig
del af Svendborg by, siger
Hans Henrik Dyssel. Og tilføjer, at der Debatteriet-traditionen tro bliver rige muligheder for at stille spørgsmål undervejs.
Der lægges fra land klokken 17, og der er gratis adgang for normalprisbetalende abonnenter. Tilmelding
på telefonnummer 6221 4621
senest tirsdag 22. maj klokken 14.
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Borgere i Svendborg Kommune skal sortere deres affald fra 2020

Borgerne i Svendborg Kommune skal bidrage til øget sortering og genanvendelse af deres
husholdninsaffald, hvis kommunen skal leve op til målet om at genanvende 50 % af alt
husholdningsaffald før 2022.

Kommunens Miljø- og Naturudvalg anbefaler derfor en ny affaldsordning, hvor borgerne
skal sortere deres affald i fire beholdere til henholdsvis organisk affald, restaffald, papir
og pap samt metal og glas.

Til gengæld nedlægges de små, lokale miljøstationer til papir og glas samt den månedlige
afhentning af storskrald og i stedet indføres en ordning hvor man bestiller afhentning af
storskrald efter behov og som noget nyt også kan få afhentet haveaffald.

Ordningen skal endeligt godkendes i Byrådet og ventes at træde i kraft senest i starten af
2020.

<< Tilbage (http://www.radiodiablo.dk/357-lokale-nyheder.html) <<
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billigere og grønnere fjernvarme
Mulighed for energi fra vind, flis og sol, når Svendborg Fjernvarmes kontrakt med Svendborg
Kraftvarme udløber i 2024. der er mange muligheder, men den fremtidige varmekilde i Svendborg
vil især afhænge af prisen på el og resultatet af regeringens kommende energiaftale.
Gitte Gedde

gige@faa.dk

Svendborg: Det er hverken en katastrofe eller den store lykke for
Svendborg Fjernvarme, at affaldsværket Svendborg Kraftvarme lukker ned i 2024, sådan som der tirsdag er truffet en politisk principbeslutning om.
Formand for Svendborg Fjernvarme Jørgen Lindegaard kunne godt
få øje på både fordele og ulemper,
men faktisk kan han ikke se så langt
ind i fremtiden, fordi staten stadig
ikke har færdiggjort den Energiaftale, som der skal ageres efter.
- Vi har jo kontrakt til begyndelsen af 2024, og så står vi frit. Det er

fint nok, men som situationen er lige nu, så er affald den billigste af alle
varmekilder i Svendborg, siger han.
Jørgen Lindegaard håber på, at
udviklingen og den politiske situation ændrer sig, sådan at alternativer som for eksempel el-varmepumper kan blive konkurrencedygtigt.
- Det kræver faldende el-priser,
men andre grønne og billige alternativer kunne så være et flisfyringsværk og et solvarmeanlæg.
- I dag er det sådan, at vi skal prioritere varmen fra affaldsforbrændingen over alt andet - også sol,
som jo i sommermånederne vil have størst effekt. Når der ikke er affald nok, supplerer vi med gas, bioolie og en elkeddel.

- Så længe prisen på gas er lav, vil
det fortsat være en mulighed. Men
gas er jo Co2-belastende, så den vil
man på sigt gerne væk fra. El-kedlen har til gengæld været en stor
succes. Den fik vi for et år siden, og
den vil have betalt sig hjem allerede om fem år. Forudsat, at vi fortsat
kan få billigt overskuds-el fra vindmøller i Tyskland, som vi gør nu.
Men også den grønne el fra nabolandet til de sydfynske forbrugere
får måske en ende.
- Årsagen til de lave tyske priser,
er at Tyskland ikke har så god en infrastruktur på el-området, men det
får de indenfor en overskuelig fremtid, siger Jørgen Lindegaard.
- Og så afhænger el-prisen jo også
af, om PSO-afgiften forsvinder. Der

er så mange aspekter, som vi ikke
kan forudsige i dag.

Flisanlæg i kraftvarmen

Svendborg Fjernvarmes overordnede mål er dog, at fjernvarmen
skal være billigst muligt og grønnest muligt.
- Vi kunne godt nøjes med de tre
supplerende varmekilder, vi har
i dag, når kraftvarmeværket lukker. El-kedlen alene er egentlig så
stor, at vi næsten kunne dække hele forbruget med den. Men det ville umiddelbart blive dyrere for forbrugerne, for jeg tvivler på, at el-priserne kan komme langt nok ned.
- Vi kunne også etablere en varmepumpe, men det kræver jo, at vi
finder energien et andet sted. For

eksempel fra Svendborg Sund, hvis
det bliver teknisk muligt. Eller fra
luften. Der er mange muligheder,
men vi kan ikke lægge os fast, før
vi kender resultatet af regeringens
energiaftale og ser, hvad el-prisen
bliver til den tid.
Jørgen Lindegaard kunne godt
forestille sig, at det nedlagte kraftvarmeværk kunne bruges til fjernvarme.
- Hvis det ender med et flisfyringsanlæg, kunne det måske placeres i det nedlagte kraftvarmeværk.
Der ville være god plads til det, men
det kommer jo selvfølgelig an på,
hvad der står tilbage, når værket er
lukket ned, siger han.

Hvad skal der ske
under køkkenvasken?
der skal gøres plads til flere spande i boligen og i haven,
når svendborgenerne skal til at sortere deres affald på en
ny måde. vand & Affald gør klar til at hjælpe og inspirere
Gitte Gedde

gige@faa.dk

Svendborg: Det bliver en stor
omvæltning for svendborgenserne, når de om halvandet år skal til at sortere husholdningsaffald i fire kategorier.
Det forudser administrerende direktør i Vand & Affald Ole Steensberg Øgelund,
som også ser en større opgave i at vejlede og inspirere
borgerne til at finde de rigtige løsninger til forskellige
typer af boliger.
- Vi vil gerne inspirere til
at ændre nogle vaner og noget adfærd, og når vi kommer
lidt længere frem, har vi en
kæmpe kommunikationsopgave i det, siger han.
- Erfaringer andre steder
fra viser dog, at når først
spandene er der, så husker
man også at sortere. Mange
gør det jo allerede, så for dem
bliver det ikke så meget anderledes.
Ole Steensberg Øgelund
mener, at de fleste borgere
allerede er motiverede.
- Vi er tit blevet spurgt om,
hvornår svendborgenserne
skal til at sortere affald, ligesom man jo gør så mange andre steder. Det har der længe
været en efterspørgsel på, siger han.
Den nye affaldsordning
bliver klar til start om cirka
halvandet år. Forudsat det

vedtages i byrådet, som det
netop er blevet det i Miljøog Naturudvalget.
Og erfaringerne fra andre
kommuner gode.
- Erfaringen alle andre steder fra er, at man bliver mindet om at sortere, når først
spandende er der, siger Øgelund.

Plastic venter lidt

Ude ved vejen skal man have to store spande med hver
to rum. De leveres af Vand &
Affald og tømmes af skraldebiler.
Den ene af spandene har et
rum til organisk affald og et
andet rum til restaffald. Den
anden spand har et rum til
papir og pap og et til metal
og glas. Der er ikke et særskilt
rum til plastic - det skal fortsat afleveres på genbrugsstationen eller ved storskraldindsamling.
Det forklarer Ole Steensberg Øgelund med, at man
afventer en undersøgelse af,
om man i fællesskab på Fyn
skal investere i et eftersorteringsanlæg.
- Der er ingen tvivl om, at
plastic er et problemområde. Der findes så meget forskelligt materiale, men i Norge har man et anlæg, der er
rigtig godt kørende, og som
kan sortere de forskellige typer fra hinanden. Det er planen, at vi på sigt også skal have sådan et, siger han.

Sammenholdt med, at udgifterne til en tredje spand
til plastic ville blive for store, så er løsningen foreløbig
at køre større plasticstykker
på genbrugsstationen eller
få det hentet af storskraldsbilen.
- Man kan også spørge,
hvorfor der ikke er pant på
plasticflasker. Det spørgsmål
har EU fat i, og Tyskland har
allerede truffet deres egne
beslutninger om krav af den
art. Så det kan også blive en
mulighed, siger Ole Steensberg Øgelund.
Indendørs skal man finde
en løsning, som passer til den
enkelte bolig. Om det er fire
spande under køkkenvasken,
et posesystem i bryggerset
eller måske en af de utallige
løsninger, som allerede i dag
er opfundet af enten professionelle køkkenfirmaer eller
private borgere, vil Vand &
Affald ikke blande sig i.
- Vi leverer de to store
spande, der skal stå ved vejen. Vi leverer også plasticposer til den køkkenspand, der
skal indeholde det organiske
affald. Men resten skal borgeren selv finde en løsning
på. Der er jo mange, der allerede har et sorteringssystem
i dag, og hvordan man lige får
plads til det i boligen, er der
flere modeller for.
- Vi vil dog gerne lave noget inspirationsmateriale,
som kan være en hjælp til

Fremover skal man have to spande stående ved vejen, hvor skraldebilen kører.
Arkivfoto: John Fredy
den enkelte, siger Ole Steensberg Øgelund.

Prisen næsten uændret

Prismæssigt bliver der næppe den store ændring for borgeren.
- De endelige takster er
selvfølgelig op til politikerne at fastsætte, men selve
omkostningen på at gå fra

37 procent til 55 procent
genanvendelse bliver kun på
to procent. Nogle får et lille
plus på deres regning, andre
et lille minus, forklarer Ole
Steensberg Øgelund.
- Men udbudspriser fra
vognmænd, der har en særlig
type biler, som kan håndtere sorteringssystemet, er først
klar om halvandet år, så det

er svært at sige, hvad det præcist ender med.
Vand & Affald står for at
købe de store spande ind.
De afskrives over ti år, hvilket betyder, at forbrugeren
også har ti år til at betale dem
i. Der bliver altså ingen større engangsudgift til de store
spande i starten.
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Læserne har stemt om
affaldssortering: "Også på tide" og
"brænder det i haven"

18. maj 2018 kl. 17:30
De fleste er positive for de nye affaldsplaner - mens andre ikke ønsker mere
arbejde med skraldet.
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Svendborg: Afstemningsresultatet - og et hav af kommentarer på fynsamtsavis.dk
og avisens Facebooksider - er ikke til at tage fejl af:
Borgerne i Svendborg er klar til mere affaldssortering - og en del mener, at man
skulle have været i gang for længst.
Torsdag kunne Fyns Amts Avis fortælle nyheden om, at det store kraftvarmeværk
i Svendborg lukker i 2024, og allerede fra 2019/2020 skal borgerne til at sortere
deres affald i to skraldespande med hver to rum.
Det har fået knap 1000 brugere og læsere til afstemningsknappen, hvor 64
procent fredag middag har svaret ja til, at de nye affaldsplaner er en god idé.
"Det var da også på tide. I gamle Gudme Kommune var vi vant til at sortere",
konstaterer eksempelvis Hanne Bering Jensen i en kommentar i en af
debattrådene.
Mens brugeren Kim Laursen næsten ikke kan vente:
"Det var da også på tide. Synes stadig, det er for lang tid at vente 1,5 år. Kom nu i
gang.
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Borgerne i Svendborg skal fra 2019/2020
sortere affaldet i fire rum. Er det en god idé?
1325 stemmer i alt

Ja, jeg vil gerne gøre en ekstra indsats for at forbedre miljøet

Nej tak, det er for besværligt, og det tager for lang tid

Det har jeg ikke taget stilling til endnu

Svendborg Kommune har planer om at øge andelen af det genbrugte affald fra i
dag 37 procent til det nationale mål på 50 procent for genbrug af
husholdningsaffald.
Og det bliver ifølge flere af kommentarerne en let sag for nogen at efterleve at
inddele sit skrald i fire dele: Et rum til organisk affald såsom madrester. Et andet
til papir og pap. Og et tredje og fjerde til metal og glas samt restaffald.
"Det har vi gjort i mange år; papir/pap - glas - plastik - dåser er sorteret fra det,
der kommer i affaldsspanden", skriver Pia Bylov Larsen, og Lisbeth Rasmussen
følger op:
"Vi sorterer meget her, sætter også ud til storskrald, har købt kompostbeholder,
så det er nemt".

Nej tak - det bliver uden mig
Det bliver Svendborg Kommune, der om halvandet år leverer de to nye
skraldespande, hvis byrådet nikker ja til den nye affaldsplan, som Miljø- og
Naturudvalget forleden nikkede ja til.
Flere er dog ikke helt tilfredse med den nye ordning. Eksempelvis svarer 28
procent i afstemningen nej tak til at sortere mere end i dag.
Og enkelte kommer med en direkte begrundelse i kommentarsporene:
"Det bliver uden mig. Jeg brænder det i haven", skriver Henrik Møller Poulsen.

http://woview.infomedia.dk/index_sft.php?url=https://www.fyens.dk/svendborg/Laes... 25-05-2018

Læserne har stemt om affaldssortering: "Også på tide" og "brænder det i haven" | Sven... Page 4 of 6

Tommy Hansen er endnu mere klar i mælet:
"Sgu godt, man bor på landet og kan brænder af. Jeg synes sgu, det er nok, jeg
skal slæbe min skraldespand ned ad 200 meter markvej, da den skal stå i skel.
Skal jeg nu til at have to og sikkert større og køre ned. Nej tak...!
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*) lokalsider dog 1500 anslag inkl. mellemrum

Pia Dam, Per Nykjær
Jensen, Henrik Buchwald,
Ove Engstrøm, Jesper
Ullemose, Hans Jordan
Kroman og Gry Tully,
afgående bestyrelse for
Vand og Affald, Svendborg

Vand.

Husk fællesskabet, også når det regner

D

e seneste somres regnvejr har gjort det tydeligt, at handling er nødvendig, hvis vi vil hindre overløb af regn og spildevand fra kloaksystemet i forbindelse med kraftige regnskyl.
Hos Vand og Affald arbejder vi hele tiden på at løse
de dilemmaer og udfordringer, de øgede regnmængder giver. Men regn- og spildevandsproblemer er ikke
længere noget, vi kan løse alene og i ubemærkethed.
En god løsning kræver, at vi står sammen i fællesskab.
Normalt tænker vi ikke ret meget over, hvad der
egentlig sker, når vi trækker ud i toilettet, eller det
drypper lidt fra oven. Men når det regner voldsomt eller meget længe, kan vi både se, mærke og nogle gange også lugte, hvad der sker i kloakken. For på et tidspunkt bliver kloaksystemet fyldt op med regn og spildevand, og der er ikke længere plads til det.

BADEGÆSTER VED SVENDBORGSUND kan derfor efter kraftige regnskyl opleve overløb af regn- og spildevand fra
vores kloaksystemer. En oplevelse vi helst vil være foruden, men som desværre ikke helt kan undgås med
vores nuværende spildevandssystemer, der oprindeligt er designet til at løse andre problemer.
Da byens første kloakker blev anlagt i midt/slutningen af 1800-tallet, udsprang det blandt andet af sundhedshensyn. Byens åbne rendestene var et sundhedsmæssigt problem, og de nye kloakker skulle blandt
andet hindre spredningen af smitsomme sygdomme
som kolera. Dengang som nu blev arbejdet med kloakkerne varetaget af det offentlige, i et ønske om at
gøre mest mulig nytte for det fælles bedste.
I BEGYNDELSEN BLEV spildevandet i kloakkerne ikke
renset, men ledt direkte ud i havnen, der dengang var
et industriområde, hvor det derfor ikke voldte synlige
problemer. Men op gennem 1980erne gjorde blandt
andet fiskedød det klart, at udledning af spildevand
i havene ikke var en god idé. I 1991 fik Svendborg sit
første moderne renseanlæg, Egsmade, og i dag har
Svendborg seks renseanlæg, hvor affaldsstoffer, bakterier og næringssalte bliver fjernet fra spildevandet, inden det pumpes ud i vandløb eller hav. Undtagen de
dage, hvor regnmængderne er så massive, at kloaksystemet ikke kan følge med og laver overløb for at undgå, at byen svømmer over.
DET MESTE AF det vand, der ryger ud i vandløb og hav
ved overløb, er regnvand. Men overløb er absolut sidste udvej og noget, vi i årevis har arbejdet for at minimere. Problemet er, at vi konstant bliver indhentet af
klimaforandringerne og de øgede regnmængder.
Samtidig har danskerne fået et andet forhold til vores vandmiljø. Havnen er ikke længere kun industriområde, men også rekreativt område. Vi vil kunne bade, sejle og fiske hele året, og vi glemmer nogle gange,
at man indtil 1991 ikke kunne bade ved eksempelvis

ved Christiansminde på grund af forurening.
I dag viser analyser af vores badevand, at strandene
i Svendborg har en rigtig fin badevandskvalitet. Men
da vi aldrig kan forhindre overløb fuldstændigt, har vi
netop sammen med Svendborg Kommune udviklet
en app, der kan advare badegæster i tide, hvis der er
risiko for forurening af vandet.

VI ARBEJDER HELE tiden på at forbedre kloaksystemet,
så der kommer mindre forurening, færre overløb og
højere livskvalitet for alle. Siden 1970erne har vi separeret nye kloakker så regn- og spildevand løber i hvert
sit rør. Her er det kun regnvand, der løber ud i vandet, mens spildevandet fortsætter til renseanlægget,
og den løsning giver sjældent anledning til miljøproblemer.
Men der, hvor kloakken stadig er den oprindelige
fælleskloak, giver overløbene anledning til midlertidig forurening af vandmiljøet. Derfor bygger vi forsinkelsesbassiner, som kan holde rigtig meget regn- og
spildevand tilbage under skybrud, og vi renoverer og
optimerer løbende kloaksystemet.
HÅNDTERINGEN AF DE store mængder regnvand giver en
række udfordringer og dilemmaer, og der findes ikke
kun én rigtig løsning. Klimaudfordringerne skal løses
med en kombination af forskellige systemer og tiltag og ved fælles hjælp og klare politiske prioriteringer.
Nogle steder kan vi være nødt til at investere i rør,
der er så store, at de kan holde store mængder af regnog spildevand tilbage. Det er en dyr løsning, men den
kan være nødvendig. Andre steder kan en bedre løsning være at separere kloakker, så regnvand og spildevand ikke længere blandes sammen. Som det er i dag,
står kloakfællesskabet for udgifter til separatkloakering på offentlige områder, mens det er grundejeren,
der skal betale for at separere på sin egen grund. Det
er en udgift på cirka 50.000 kroner, som spildevandsselskabet i dag hverken kan eller må tage sig af.
EN LØSNING KAN også være at etablere skybrudsveje,
som kan håndtere store regnmængder på overfladen
under skybrud, og lave lokal afledning af regnvandet
(LAR), både på offentlige og private områder.
Fremtidens regnvandshåndtering bliver formentlig en kombination af ovenstående systemer, afhængig af lokale forhold. I bestyrelsen for Vand og Affald
ser vi derfor gerne, at lovgivningen tilpasses de nye
klimaudfordringer, så spildevandsselskabet får mulighed for at finansiere de rigtige, lokale klimaløsninger
alt efter hvilken metode til håndtering af regnvand,
der egner sig bedst i et givet område.
I SVENDBORG HAR vi kørt et forsøgsprojekt i Kogtved om
Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor grundejeren
opfordres til at etablere nedsivningsanlæg, regnbede

og små lavninger i haven til opsamling af regnvand, i
stedet for at lade det løbe i kloakken. En husejer i et
fælleskloakeret område (hvor regnvand og spildevand
løber i samme rør) kan i dag få sin tilslutningsafgift
for regnvand på cirka 25.000 kroner tilbage ved at lave
en LAR-løsning på sin grund. Et beløb, der i mange tilfælde kan finansiere selve løsningen.
Som det er lige nu, er LAR i Svendborg Kommune
frivilligt, og andelen af grundejere, der har valgt at lave eget LAR-anlæg er (som i mange andre kommuner)
desværre ikke ret høj. Vi opfordrer til, at hvis man allerede nu kan gøre en forskel for fællesskabet ved at
etablere et LAR-anlæg på sin grund, så skal man gøre
det.

DER ER BRUG for alle, når vi skal løse de problemer, de
øgede regnmængder giver. Svendborg Kommune vedtog i 2016 en masterplan for regn- og spildevand, som
peger på, at der er behov for at fortsætte den løbende
og nøje koordinering mellem Svendborg Kommune
og Vand og Affalds projekter, den enkelte grundejer
og private aktører med større projekter.
Spildevandsforsyningen blev i sin tid skabt af fællesskabet for fællesskabet. I mange år har kommune
og forsyning alene drevet håndteringen af spildevand,
men det er ikke længere noget, der kan foregå "i det
skjulte" uden andres involvering.
DET KRÆVER NOGET af os alle - af Vand og Affald, af kunderne og af politikerne. En ny spildevandsplan er inden længe på vej for Svendborg Kommune. En spildevandsplan, hvor der skal tages politisk stilling til
dilemmaerne ved håndtering af regn- og spildevand.
Skal vi leve med overløb af kloakvand til vandløb og
hav? Skal vi lave investeringer i store kloakrør, opdele
regnvand og spildevand yderligere og lave lokale afledningsløsninger? Skal udgifter pålægges den enkelte forbruger eller fællesskabet? Hvilke krav og servicemål kan og vil politikerne stille til grundejerne?
Imens kan du også spille en rolle ved at tænke i lokale regnvandsløsninger på din egen grund eller i fællesskab med dine naboer. Sammen med Vand og Affalds øvrige indsatser kan lokale regnvandsløsninger
være med til at hindre de store oversvømmelser ved
skybrud og bevare kvaliteten af vores badevand, til
gavn og glæde for miljø, trivsel - og lokale fællesskaber.
FRA DEN 5. juni kan du hente app'en "Badevand", hvis
du vil holde øje med forureningsrisici ved badestranden.
Kontakt Vand og Affald, hvis du vil bidrage til fællesskabet og tage ansvar for dit eget regnvand gennem
en LAR-løsning. Læs mere på www.vandogaffald.dk/
spildevand/lar-lokal-afledning-af-regnvand.

CC

KRONIK

Skal vi leve med overløb af kloakvand til vandløb og hav? Skal vi lave
investeringer i store kloakrør, opdele regnvand og spildevand yderligere og lave lokale afledningsløsninger? Skal udgifter pålægges den
enkelte forbruger eller fællesskabet? Hvilke krav og servicemål kan og
vil politikerne stille til grundejerne?

Svendborg Avis: Tlf.: 62 21 46 21
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63 45 21 36, heng@faa.dk
Finn Eriksen, 65 45 51 77
fier@faa.dk
Ole Grube, 63 45 21 37, olgr@faa.dk
Gitte Gedde, 63 45 21 44,
gige@faa.dk
Julie Ruby Bødiker, 65 45 52 74,
jurb@faa.dk

Lokalredaktør:
Caspar Troest Jørgensen,
63 45 21 42, catj@faa.dk
Journalister:
Henrik Nguyen, souschef,

SVENDBORG . LANGELAND . ÆRØ

Trafiksikkerhedsprojekter i
Svendborg

Dronningemaen/Viebæltet

Der anlægges fællesti på Dronningemaen/Viebæltet på strækningen
mellem Møllergade og Vestergade.
Prisoverslag: 6.650.000 kr.

Skyttevej

Stranden i Christiansminde er den ene af de strande, man fra 19.
juni kan få oplysninger om i appen Badevand. Foto: Kim Rune

Vængevej

For at nedbringe hastigheden
gennem byen etableres der
bump på Vængevej i Kirkeby
Sand, og byzonetavler
opsættes på høje standere.
Prisoverslag: 295.000 kr.

Ny app guider
badende uden
om beskidt
badevand
jurb@faa.dk

SVENDBORG: Kloakvand i badevand er en rigtig skidt
cocktail. Næsten bogstaveligt talt. Ikke desto mindre
kan den være svær at undgå, når sommeren er højsæson for både havdukkerter og skybrud, der bringer
rensningsanlæggene på mere overarbejde, end de kan
følge med til.
Svendborg Kommune og
Vand og Affald er derfor nu
gået sammen om at søsætte
et varslingssystem via en gratis app, som alle kan hente til
deres telefoner.
- Vi arbejder hele tiden på
at mindske risikoen for overløb, men med klimaforandringer og store regnmængder er det ikke altid, vi kan
undgå det. Og da er appen
"Badevand" en god løsning
til at undgå en dårlig oplevelse, siger Ole Steensberg Øgelund, direktør i Vand og Affald, i en pressemeddelelse.
Appen er udviklet til formålet og til, at alle kommuner kan blive koblet op på
den. Og meningen er, at de
otte største badestrande i
Svendborg Kommune skal
være at finde på appen. De

er udvalgt, fordi de enten har
det blå flag eller har øget risiko for overløb i forbindelse
med skybrud.
Varslingerne er baseret på
komplekse beregninger af,
hvad der sker i kloakkerne
under regnskyl, og hvordan
et overløb vil sprede sig og
påvirkes af blæst og vand-,
strøm- og temperaturforhold. På baggrund af det vil
strandene således enten være udstyrret med et grønt eller et rødt flag.
Desuden vil man i appen
kunne se oplysninger om faciliteter ved den pågældende strand, vand- og lufttemperaturer og vind- og strømforhold.
Badevandsappen kan hentes allerede nu, men først fra
19. juni vil der ligge oplysninger om de otte strande i
Svendborg Kommune. Lige
nu er strandene bare markeret med gule flag, hvilket
man altså ikke skal lægge
noget i. 19. juni er også dagen, hvor Svendborg Kommunes indtog på appen vil
blive markeret af Vand og
Affald med en fællesbadetur
med Bruno Hansen (SF), formand for Miljø- og Naturudvalget, ved stranden i Christiansminde.

FAKTA
STRANDENE
I appen Badevand kan man fra 19. juni finde oplysninger om
otte strande i Svendborg Kommune. Det er Christiansminde,
Smørmosen, Slotshagen, Lundeborg, Ballen, Vindebyøre,
Færgegården og Øreodden ved Strandhuse.
Svendborg Kommune er den første fynske kommune, der
kommer med i appen udviklet af DHI Water and Invironment.
Appen kan hentes til både Android og Iphone, men man kan
også finde oplysningerne på www.badevand.dk

EGENSE
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Skovsbovej, Højensvej, Ærtevej
For at nedbringe hastigheden
gennem byen, etableres der bump
på Skovsbovej, Højensvej og Ærtevej.
Kryds indsnævres visuelt med
spærreflader, og byzonetavler
opsættes på høje standere.
Prisoverslag: 540.000 kr.

Svendborg Kommune er kommet med
i app, der kan give varsler, når der som
følge af skybrud kommer spildevand
i vandet ved badestrandene.
Julie Ruby Bødiker

Skyttevej anvendes som
smutvej mellem Mølmarksvej
og Odensevej. Vejen lukkes for
gennemkørsel ved Mølmarksvej, dog kan cyklister fortsat
cykle igennem.
Prisoverslag: 210.000 kr.

TÅSINGE

Skovballevej i Landet By
Andet

Der er afsat yderligere 1.258.000
kroner til en trafiksikkerhedsrevision
af ulykkesbelastede strækninger,
screening af de trafikfarlige skoleveje
(blandt andet skolemøder mv.),
mindre akutte trafiksikkerhedsprojekter, trafiksikkerhedskampagner mv.

For at nedbringe hastigheden gennem
byen, etableres røde flader og bump
på Skovballevej, og byzonetavler
opsættes på høje standere.
Borgerønsker om udvidelse af
projektet med 2 minus 1 vej samt
bump på Tinghavevej og Elvira
Madigans Vej indarbejdes i projektet
hvor muligt.
Prisoverslag: 410.000 kr.

10 millioner til øget
trafiksikkerhed

Cykelstiprojektet på Dronningemaen blev fredet, da politikerne
besluttede at skære i anlægsbudgettet. Den længe ventede cykelsti på
den stærkt trafikerede ringvej ventes klar ved udgangen af 2019.
Ole Grube

olgr@faa.dk

SVENDBORG: Det er ikke hver
dag, at politikerne i Svendborg kan bevilge over 10 millioner kroner til øget trafiksikkerhed, men det skete på
det seneste møde i Erhvervsog Teknikudvalget.
Der blev blandt andet afsat
6,7 millioner kroner til det
længe ventede cykelstiprojekt på Dronningemaen, og
selvom det projekt strækker

sig over to budgetår - 2018 og
2019 - så skal man ikke regne med at se bevilliger af den
slags i den nærmeste fremtid.
Budgettet til trafiksikkerhed er fra 2020 reduceret fra
seks til fire millioner kroner
om året, og det er en udvikling, som formanden for udvalget, Flemming Madsen
(S), beklager.
- Vi har faktisk meget få
uheld i Svendborg og ligger
langt under landsgennemsnittet, men det betyder ikke,

at vi skal hvile på laurbærrene, siger Flemming Madsen,
der håber, at budgettet til trafiksikkerhed igen kan blive
sat i vejret.
- Hvis det viser sig, at vi
på et tidspunkt finder nogle
penge et sted. og vores økonomi bliver forbedret, så vil
jeg gå langt for igen at få afsat flere penge til trafiksikkerhed, siger han.

Midlertidige løsninger

Da politikkerne i sidste uge

fandt besparelser for 69 millioner kroner, blev det samtidig besluttet, at budgettet til
nye anlægsprojekter skal reduceres fra år til år, men det
fremgår også af forligsteksten, at cykelstien på Dronningemaen ikke bliver berørt.
Det glæder Flemming
Madsen, der betragter Dronningemaen som en ”sort
plet” i kommunen. Han ser
frem til, at der omkring udgangen af 2019 bliver indvi-

f y n s a m t s av i s
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ny affaldsordning
uden ugentlig
sommertømning
Fra på mandag og tre måneder frem får alle hentet
skrald en gang om ugen, men når ny affaldsordning
træder i kraft, er det slut med sommertømning.
Ole Grube

olgr@faa.dk

Svendborg: Renovationsselskabet HCS sætter fra på
mandag yderligere tre biler
og ni mand i sving, når sommertømningen indledes og
skraldespandene tømmes
en gang om ugen.
Men når den nye affaldsordning træder i kraft med
sortering i forskellige fraktioner, er det slut med at få
hentet skraldet en gang om
ugen i sommervarmen.
Det har fået flere borgere
til at reagere og frygte for både stanken og tiltrækning af
rotter og andre dyr.
Projektleder i Vand og Affald, Finn Kallehauge, forsikrer dog, at der er taget højde
for risikoen for, at affaldet vil
lugte i sommervarmen. Han
forklarer, at borgerne vil få
udleveret poser med snører,
som kan holde lugten inde
og mider ude.
- Man vil få udleveret poser, som er i en kvalitet, hvor
vi kan være sikre på, at der
ikke går hul på dem, og som
ikke vil lugte, hvis der bliver
slået en ordentlig knude på
dem, siger Finn Kallehauge.

Misbrug af ordning

Der er flere årsager til, at sommertømningen afskaffes, når
den nye affaldsordning træder i kraft om halvandet år.
Finn Kallehauge forklarer,

Fakta
det koSter det
når den nye affaldsordning
træder i kraft omkring
årsskiftet 2019/2020,
vil alle ifølge foreløbige
beregninger komme til at
betale 2532 kroner om året
for at få hentet affald.
i dag betaler borgerne
forskellige priser:
110-litersæk (ca. 7000
husstande): 2175 kroner
(prisstigning på 357 kroner
om året)
140-literspand (ca. 1600
husstande): 2300 kroner
(prisstigning på 232 kroner
om året)
190-literspand (ca. 5000
husstande): 2425 kroner
(prisstigning på 107 kroner
om året)
240-literspand (ca. 7000
husstande): 2565 kroner
(prisfald på 53 kroner om
året).

at det først og fremmest er
svært at skaffe det nødvendige antal skraldebiler med
dobbeltkammer.
- Desuden har det vist sig,
at der er mange, der misbruger ordningen og lægger
aviser og haveaffald i skraldespanden, når der er mere

plads om sommeren. Vi kan
se, at papirmængderne falder
i de tre måneder, hvor vi har
sommertømning, og det gør
det sværere at nå vores mål
om at genbruge mere, siger
Finn Kallehauge.
Det er også dyrere at få
hentet skrald en gang om
ugen i sommermånederne,
men selvom det nu falder
væk, når den nye ordning
træder i kraft, skal forbrugerne ikke vente lavere priser.
- Vi sparer selvfølgelig penge ved at afskaffe sommertømning, men de bruges til
nyt materiel og dyrere biler
med to-kammerspande, forklarer Finn Kallehauge.

Prisstigning til to ud af tre

En beregning viser, at to ud af
tre husstande må se frem til
en prisstigning, når den nye
ordning træder i kraft, og alle
skal have de samme affaldsspande.
I dag kan man vælge mellem fire forskellige størrelser,
og når den mulighed falder
bort, vil dem, der i dag har en
lille affaldssæk eller -spand,
opleve en prisstigning. Omkring 7000 husstande har i
dag en affaldssæk på 110 liter,
og de vil få en prisstigning på
omkring 357 kroner om året.
Til gengæld vil husstande,
der i dag har en 240 liter stor
affaldsspand, opleve, at det
bliver 53 kroner billigere at
få hentet skrald i fremtiden.

På mandag starter sommeren med ugetømning af skraldespandene i svendborg, men når en ny
affaldsordning træder i kraft, er det slut. arkivfoto: Jan Christensen
Den nye affaldsordning sendes i udbud efter
sommerferien og træder

i kraft omkring årsskiftet
2019/2020. Når det tager så
lang tid, før ordningen kan

starte, skyldes det, at der er
lang leveringstid på skraldebiler med to kamre.

Ingen rum til plastik i nye affaldsspande

Plastik skal blandes med restaffald i ny affaldsordning, men planen er at udskille plastik på nyt fynsk sorteringsanlæg.
Ole Grube

olgr@faa.dk

Svendborg: Borgerne skal om
halvandet år lære at sortere
deres affald i to spande med
fire rum, men der bliver ikke
et separat rum til plastik.
Plastik skal blandes sammen med restaffaldet, og det
skyldes blandt andet, at ordningen vil blive for dyr, hvis
der skal en ekstra spand til. I
stedet er det planen, at plastik skal sorteres fra restaffaldet, når et nyt fælles fynsk
sorteringsanlæg står klar. Det
forklarer Finn Kallehauge,

der er projektleder i Vand og
Affald i Svendborg.
- Vores undersøgelser viser, at vi opnår den bedste økonomi og den bedste
genbrugsprocent ved at sende affaldet til et sorteringsanlæg, der mekanisk kan frasortere plastik fra restaffaldet, siger Finn Kallehauge.
Det var også muligt at opdele de to spande med fem
rum i stedet for fire, men da
plastik er let og fylder relativt meget, er man gået væk
fra den tanke. Frygten er, at
rummet med plastik vil være proppet.

- Det har vist sig andre steder, at det ikke er til at få ud
af spanden. Det kiler sig fast,
og på grund af den store volumen og ringe vægt tager
det frygtelig lang tid at tømme det op i skraldebilen, forklarer Finn Kallehauge.
Plastik kan dog stadig afleveres i separate containere på genbrugsstationen eller samles i plastikposer og
afleveres til den nye såkaldte genbrugsbil, der erstatter
den nuværende storskraldsordning. Den mulighed anbefaler Finn Kallehauge.
- Store dunke og flasker fyl-

Der bliver ikke et serarat rum
til plastik i de nye spande,
der indføres, når borgerne
i svendborg Kommune om
halvandet år skal begynde at
sortere deres affald.
arkivfoto: Joan Karlsen

der utrolig meget, og mange
vil opleve, at de får problemer med at have det hele i

en 240-literspand, hvor der
er et rum på 150 liter til plastik og restaffald. For den sto-

re familie vil det give god mening at sortere de store plastikemner fra, siger Finn Kallehauge.
Når den nye ordning træder i kraft, skal affaldet sorteres i fire fraktioner: Organisk
affald, papir og pap, metal og
glas samt restaffald, som altså også omfatter plastik.

TEMA / VAND

FREMTIDENS VAND
LØBER UD AF
SVENDBORGS HANER
Svendborg Kommunes
forsyningsselskab Vand og Afald har
netop indviet fremtidens vandværk:
Sørupværket. Vandværket er bygget
med den nyeste teknologi og med
gennemtænkte hensyn til arbejdsmiljø
og vandkvalitet. Dertil er værket udført
som et partnering-projekt.

TEKST OG FOTO /
HELLE JUDITH
THOMASEN

FREMTIDSVAND
Sørupværket leverer vand til to
tredjedele af Svendborgs borgere, og de kan nu glæde sig over at
være fremme i skoene.
- I forvejen har vi frisk, godt vand,
og med Søupværket har vi sikret
os, at der også i fremtiden er godt
drikkevand, forklarer Gry Tully.
Også arbejdsforholdene er tænkt
ind i det nye værk. I modsætning
til mange ældre vandværker har
man nemlig i partnering-gruppen
nøje gennemtænkt anlæggets
udformning.
- Hele procesanlægget er opført
i ét plan, så der fx ikke mere er
pumper nede i kælderen. Det ser vi
i ældre værker, forklarer Gry Tully.
Hun fortsætter:
- Pumper, som typisk støjer, er

JUNI 2018

Freelancejournalist

S

ørupværket sprang ud som
ny leverandør af frisk vand
fra to kildepladser i april
2018.
Sørupværket er egentlig to vandværker under samme tag, idet bygningen fungerer som klima-skal for
to parallelle procesanlæg. Hermed
sikres forsyningssikkerhed og fuld
fleksibilitet. Det ene spor henter
råvand fra boringer ved Hvidkilde,
mens det andet henter råvand fra
Svendborg by. De to parallelle anlæg består af to iltningskolonner,
fire sandfiltre samt to store 740
kubikmeter vandbeholdere.
- Den ene del leverer vand til den
nedre del af Svendborg, mens den
anden leverer til den øvre del af
Svendborg, forklarer anlægschef
Gry Tully.

Anlægschef Gry Tully kigger ind på det rene vand i beholderen.
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indkapslet og dermed lyddæmpet. Vi har også tænkt i
tilgængelighed, så man nemt og praktisk kan komme
hen til ventiler og beholdere, hvis sandfiltre fx skal
tjekkes. Fordi vi har haft driftsfolkene med fra starten,
har vi fået skabt et godt og operationelt vandværk,
der lever op til høje hygiejnestandarder og de nyeste
arbejdsmiljøregler, understreger hun.

Sørupværket er passet ind i terrænet og er
holdt i farver – bl.a. den mørke bundfarve
- som falder naturligt ind i omgivelserne. I
forgrunden ses et LAR-anlæg, så regnvand
fra taget tilbageholdes på grunden.

Her kan man tjekke, om
sandiltrene gør, som de skal,
fortæller anlægschef Gry Tully.

FLEKSIBELT VÆRK
Sørupværket er indrettet fleksibelt, så elementer kan
fjernes, hvis der bliver behov for det. Fx kan nye sandfiltre kan bugseres ind.
- Vi kan indrette os og installere nyt, hvis der kommer
nye behov til behandling af råvandet i forhold til den

JUNI 2018

De gamle vandværker er driftstunge og for dyre at vedligeholde. Vi ønsker at forbedre arbejdsmiljøet, leve op
til hygiejne-kravene og skære ned på
omkostningerne
Citat: Gry Tully, Anlægschef
TEKNIK & MILJØ
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Den 6. august
for tre år siden
tog en halv snes
børnehavebørn de
første spadestik
til Fremtidens
vandværk. ”Det er
de små børn, der er
fremtidens kunder.
De skal sikres en
høj vandkvalitet”,
udtaler anlægschefen Gry Tully.

I forvejen har vi frisk, godt vand, og
med Søupværket har vi sikret os, at der
også i fremtiden er godt drikkevand
Citat: Gry Tully, Anlægschef

JUNI 2018

simple rensning, vi praktiserer i
dag, siger Gry Tully.
Drikkevand betragtes i dag som en
fødevare på lige fod med eksempelvis mælk. Der er særlige krav til
hygiejne, og man skal derfor tage
blå ”futter” på, når man bevæger
sig ind i vandværket.
Det gjorde flere 100 svendborgensere, da forsyningsselskabet i april
fejrede åbningen af Sørupværket
og samtidig fejrede, at det er 150
år siden, at Svendborg fik sin første
vandforsyning.
Det store antal besøgende tager
Gry Tully som et klart udtryk for, at
borgerne godt ved, at drikkevand
ikke er en selvfølgelighed, men
noget vi alle skal passe på og tage
vare om.
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FARVEL TIL VANDVÆRKER
Med åbningen af Sørupværket lukkede et af de gamle værker, nemlig
Hovedværket på Vandværksvej. Det er en konsekvens af den
masterplan, som Vand og Affald
har lavet for vandforsyningen i
Svendborg.
- Mange ældre vandværker er bygget med betonbeholdere under jorden. Men betonen kan slå revner,
og det kan på sigt gå ud over vandkvaliteten. Mange er også bygget
med åbne vandoverflader, og det
vil vi gerne undgå i fremtiden.
Derfor har vi lavet en masterplan
for ’Fremtidens Vand’, som bl.a.
betyder, at vi etablerer lukkede
systemer, som sikrer forbrugerne,
at de får den bedste vandkvalitet

efter fødevareforskrifterne, siger
anlægschef Gry Tully.
Hovedværket, som er lukket nu, får
formentlig snart følge af endnu et
gammelt vandværk, der enten skal
renoveres eller opføres på ny.
I alt skal Vand og Affald i de kommende år lukke tre ældre vandværker for at leve op til målet: At sikre
fortsat god kvalitet af drikkevandet til byens borgere.
- De gamle vandværker er driftstunge og for dyre at vedligeholde.
Vi ønsker at forbedre arbejdsmiljøet, leve op til hygiejne-kravene
og skære ned på omkostningerne,
forklarer Gry Tully.

BØRNEHAVEBØRN
KLIPPEDE SNOREN
Første spadestik blev taget i
august 2015 af en halv snes lokale
børnehavebørn. De samme børn
klippede snoren ved indvielsen af
Sørupværket i april i år.
- Det er de små børn, der er fremtidens kunder. De skal sikres en høj
vandkvalitet, siger siger Gry Tully.
I SAMARBEJDETS ÅND
Sørupværket er udført som et partnering-projekt. Det betyder, at de

NY VIDEN

Der kan fyldes
14,8 millioner
lasker som denne
med vand fra
beholderen, der
rummer 740
kubikmeter vand
- det svarer til
740.000 liter.

JUNI 2018

involverede instanser forpligter sig
på lige fod og efter en økonomisk
fordelingsnøgle og arbejder med et
fælles mål om, at opgaven lykkes.
- Alle faggrupper har været i tæt
samarbejde med hinanden, så vi har
fået skabt en helhed. Det har været
en rigtig god proces, og vi har ønsket
partnering-modellen for at opnå det
bedste resultat, siger Gry Tully.
Det er i øvrigt for første gang i Vand
og Affalds historie, man har benyttet denne model.
Partnerne i Sørupværket er Per
Aarsleff A/S, Vand og Teknik
A/S, Ginneruparkitekter A/S og
Rambøll A/S med Vand og Affald som bygherre og Niras som
bygherre-rådgiver.
Det har kostet 45 millioner kroner at
opføre værket, som efter tidsplanen
skulle have været indviet i sommeren 2017. Der skulle gå et lille års tid
mere, inden man var klar til at lade
vandet flyde.
- Indkøringen tog lang tid. Udfordringen var blandt andet at få ammoniumfjernelsen i sandfiltrene til
at virke, forklarer Gry Tully.
Nu er Sørupværket klar og toptunet
til at forsyne Svendborg med rent
drikkevand nu og i fremtiden.

I tilfælde af en bakteriologisk forurening kan man tænde for UV-anlægget her, efter at kommunen har givet tilladelse.

TEKNIK & MILJØ
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Hotelgade gravet op lige før højsæsonen
Vrede på Hotel Ærø og Restaurant Ærø, fordi Vand og Affald har sat et gravearbejde
i gang lige op til turisthøjsæsonen med store gener til følge.
Finn eriksen
fier@faa.dk

svenDborg: Det er en kamp
at komme ind på parkeringspladsen, gæsterne bliver vækket af tunge maskiner tidligt om morgenen, og
på tirsdag kan de ikke komme i bad eller få børstet tænder.
Det er billedet på Hotel
Ærø, fordi Vand og Affald er
gået i gang med at renovere
vandledningsnettet.
Det har fået hotelchef Ellen Sandal til at skrive et
indlæg på Facebook, og fredag ved middagstid står hun
ved, at hun ikke er tilfreds.
- Det er totalt latterligt og
dårligt planlagt, at de går i
gang med sådan et arbejde
lige op til højsæsonen, siger
Ellen Sandal, der oplyser, at
hun har modtaget et brev
med besked om, at arbejdet
ville gå i gang.
- Men jeg havde aldrig
forestillet mig, at de ville grave hele gaden op, siger hun. Hele den del af Brogade, der løber fra Gåsetorvet og ned til havnen, er gravet op. det er hoteldirektør, ellen sandal og restaurantejer,
Konsekvenserne er til at Käthe nielsen ret utilfredse med. Her er sidstnævnte i diskussion med det gravende folk. Foto: Katrine Becher damkjær
få øje på.
- Folk betaler for at sove, den stiger og falder, siger Kæ- blev sendt brev ud med be- ret bedre til at fortælle siger gjort i Brogade, og jeg vil sige,
men de bliver vækket af larm the Nielsen.
sked om, at gravearbejdet var han.
at her kunne vi godt have taklokken 7.15. Desuden har vi
Nyheden om, at der bliver på programmet - og at der inEndelig vedgår Vand og get en bedre beslutning. Så vi
lige fået at vide, at der vil bli- lukket for vandet tirsdag, er gen klager kom.
Affald-direktøren, at der er og Vand og Affald har et kolve lukket for vandet fra klok- heller ikke populær.
Men der er alligevel er endnu en vigtig ting at lære. lektivt ansvar, og derfor vil
ken 8 til 14 på tirsdag, og så
- Vi har en stor begravel- grund til selvransagelse.
- Vi skulle klart have for- jeg tage en snak med medkan gæsterne hverken kom- se klokken 13, og hvis vi ik- Vi sendte det til ejerne af holdt os til, at det er højsæ- arbejderne om, hvordan vi
me i bad eller få børstet tæn- ke har vand, har vi heller in- bygningerne i forventning son, og lagt det på et andet kan blive bedre til at koordider, siger Ellen Sandal, der gen rene tallerkener, siger re- om, at de ville give lejerne tidspunkt. Så det vil vi til- nere i fremtiden, siger Søren
også kan berette om andre stauratøren, som vurderer, at besked. Men det skete ikke stræbe fremadrettet, hvis Bach-Hansen.
afledte effekter.
Vand og Affald har valgt det i alle tilfælde, så det vi har det kan lade sig gøre, siger
- Det er rent kaos, fordi gæ- helt forkerte tidspunkt.
lært, er, at det er vigtigt, at vi Ole Øgelund.
I kontakt med hotellerne
sterne ikke kan komme ind
- Det er helt håbløst. De orienterer lejerne også, siger
Og så oplyser Ole Øgelund
og ud fra vores parkerings- skulle have gravet i marts el- han.
i øvrigt, at Vand og Affald
kollektivt ansvar
plads. Jeg kan ikke forstå, at ler september i stedet for i
Også hvad selve budskabet Søren Bach-Hansen, der har været i kontakt med båman ikke lægger sådan no- højsæsonen. Det er nu, vi og i brevet angår, er der plads er chef for Center for Ejen- de hotelchef Ellen Sandal og
get uden for højsæsonen, si- de andre restauranter i ga- til forbedring, erkender Ole domme og Teknisk Service i restauratør Käthe Nielsen,
ger hun.
den skal tjene vores penge, Øgelund.
Svendborg Kommune, oply- efter at vi på avisen har talt
siger Käthe Nielsen, som in- Når man ikke har set et ser, at det er afdelingen, der med dem.
tet havde hørt om gravear- ledningsprojekt før, har man skal give tilladelsen, når no- Vores projektleder har afIngen rene tallerkener
Käthe Nielsen, der driver Re- bejdet, før det var sat i gang. ikke en forestilling om, hvor gen vil i jorden.
talt med dem, at vi håndtestaurant Ærø, kan også godt
omfattende det er. Og her er
Det sker på møder hen rer hotellet først, og at vi kun
holde begejstringen over Flere ting at lære
det meget omfattende, fordi over året, og hvis kommu- lukker for vandet i to timer
Vand og Affald stangen.
Hos Vand og Affald oply- ledningerne er så dårlige, at nen har vægtige grunde til at tirsdag. Og på det tidspunkt,
- Jeg har lige haft montør ser direktør Ole Øgelund, at vi er nødt til at skifte stikle- nægte tilladelse på et givent der passer dem bedst, siger
på, fordi kalkanlægget til vo- der er flere ting at lære af sa- dingerne også og derfor skal tidspunkt, kan den gøre det, han.
res vaskemaskine ikke kan gen, og han forklarer, at der grave på begge sider af vejen, oplyser han.
Gravearbejdet forventes at
tåle, at vandtrykket hele ti- for halvanden måned siden og det skulle vi nok have væ- Det kunne vi også have vare seks uger.

Teleselskaber afviser at forbedre mobildækningen
daniel Kofoed

dako@faa.dk

strynø: Det kan ikke betale
sig i kroner og ører, og der
er for få mulige kunder på
Strynø til at sætte en ny mobilmast på.
Sådan nogenlunde kan
man opsummere svarene fra
tre teleselskaber, som Fyns
Amts Avis har kontaktet, efter vi har været på rundtur,
hvor en række strynboere
meldte om en så ringe mo-

bilforbindelse, at det kan
være svært og ofte umuligt
at få kontakt med omverdenen indenfor husets fire
vægge, mens det andre gange kan være bøvlet at ringe
efter akut hjælp.

Ingen hjælp at hente

Men der er foreløbig ingen
hjælp at hente, hvis man
spørger mobilselskaberne.
Mobilselskabet 3 er ifølge Energistyrelsens tjeneste mastedatabasen.dk det

eneste mobilselskab, der
har en mobilmast på Strynø.
Den tilbyder både 3- og 4Gdækning, og selskabet har
et konkret råd til strynboerne:
"Masten står nord på øen,
så det kan ikke udelukkes,
at man kan opleve mindre
god dækning, hvis man befinder sig syd på øen, mens
man for eksempel er inden
for i et hus. Hvis man oplever udfald i mobildækningen, mens man er inden for,

anbefaler vi, at man får en
router med ekstern antenne, og at man indstiller sin
telefon til at benytte voice
via wifi. På den måde ringer
man over wifi-nettet, og det
skulle gerne forbedre forbindelsen, så man ikke oplever
udfald", svarer netværksdirektør Kim Christensen i en
skriftlig besked via presseafdelingen.
Andre store udbydere såsom Telenor eller TDC har
umiddelbart ingen kon-

krete planer om at komme
Strynøs 182 beboere (pr. 1.
januar 2018 i følge Danmarks
Statistik, red.) til undsætning.

ring over nettet

Både TDC og Telenor anbefaler, at øboerne skifter
over til at ringe via såkaldt
wifi-calling, når de er indendørs, da man i så fald ringer via internettet, hvis ens
telefon og udbyder tilbyder
det.


svendborg@faa.dk

Det
sker
I DAG

10-14: Tøjsmose, Tøjsmosevej
14, oure. Honning/jordbærdag
- smag nyslynget honning og
jordbær.
10-16: legeskibet, ved kajen
Frederiksø 2, svendborg.
Åbent for alle med fri leg og
workshops. arr.: den blå Kant.
10-17: Torvet, ramsherred,
Centrumpladsen og Krøyers
Have, svendborg. nordens
største fødevaremarked
med boder, værksteder,
konkurrencer, folkehøjskole,
børnearrangementer mm. - se
program på kulinarisksydfyn.
dk. arr.: Kulinarisk sydfyn.
13: Udstillingscontainer på
kajen, Frederiksø, svendborg.
byg-selv et langbord eller
bålskulptur af resttræ fra
værkstedet.
13: Café rouge, Møllergade 21,
svendborg. Jazz - Her danish
Friends.
13-23: ollerup Musikefterskole
sang & Musik, svendborgvej
10, ollerup. Musik bag bøgehækken.
15-23: Carlsberg Camping,
sundbrovej, Tåsinge. sankthansfest.
15.30: v. hallen i Kirkeby,
stenstrup. sommerfest og
sankthansaften. se program
på www.kirkebyif.dk. arr.:
Kirkeby Idrætsforening.
18: Christiansminde,
svendborg. sankthansfest
med snobrødsbagning og
underholdning v. dan and the
dominos, taler borgmester bo
Hansen.
18.30: vejstrup Forsamlingshus, landevejen, vejstrup.
Fællesspisning, underholdning og båltalel kl. 21.30 v.
byrådsmedlem niels Christian
Jensen.
19: lundeborg, Hesselager.
sankthansaften med båltale
kl. 21.15 v. museumsleder Per
o. Thomsen. arr.: lundeborg
borgerforening.
19: stokkebæk strand, Hesselager. sankthansaften m. båltale kl. 21.00 v. Pia skovshoved.
arr.: Hesselager sogns borgerog Hjertestarterforening.
20: rottefælden, Caroline
amalie vej 26, svendborg. rottefælderevy.
20.30: strandgården, rantzausmindevej, svendborg.
sankthansaften m. båltale
af museumsinspektør nils
valdersdorf Jensen. arr.: områdets maritime foreninger.
21: stranden v. lodsvej, Troense. sankthansfest.
21.10: es fællesareal, Krebsen,
rantzausminde. sankthansaften. arr.: Kulturkrebsen.
22: Café Citronen, brogade 33,
svendborg. dJ Henrik slæger
spiller til midsommerfest.
22.30: strandlyst, brogade 5,
svendborg. Pop crawl.

Tirsdag 14. augusT 2018

Ugeavisen svendborg 65

Klima

Vandtrappen er en billig måde at opsamle og regulere store mængder regnvand på. PR-foto

Når du har brug for os,
er vi tæt på – også sønog helligdage

Vandporten er en af Danmarks
bedste klimaløsninger

Anita Grundahl og Morten Bytoft

www.dlbg.dk

I 2012 lagde et skybrud store dele af Svendborg under vand. PR-foto

Den
D
n llokale
k l bedemand
b d m nd

®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

Vandporten i Carolinelundskoven i svendborg er både
økonomisk og efektfuld i forhold til regulering af regnvand.
Miljø
Express
express1@jfmedier.dk

Svendborg: De 100 bedste
klimaløsninger fra 80 kommuner i hele landet blev i
sidste uge præsenteret på
Klima100-konference. Klima100 er inansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, der er et globalt partnerskab for bæredygtige løsninger med Ugebrevet Mandag
Morgen i spidsen.
En af de 100 klimaløsninger var Vandporten i Carolinelundskoven i Svendborg,
fordi den begrænser oversvømmelser i bymidten og
kombinerer tekniske løsninger med naturhensyn. Vandporten regulerer regnvandet,
når der er kratig regn, og så
er den tilmed billig, enkel og
naturvenlig.
- Vandporten er opstået i
samarbejde mellem Svendborg Kommune og Vand og
Afald, og det er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan lave intelligente
løsninger på de udfordrin-

ger, som klimaforandringerne giver, siger afdelingsleder
Birgitte Kring Frederiksen fra
Natur og Miljø, Svendborg
Kommune, i en pressemeddelelse.

økonomisk løsning

Ideen til vandporten kom
eter et skybrud i 2012, hvor
Svendborg Havn stod under vand, fordi Trappebækken førte alt for meget regnvand med sig ned mod byen, og hvor butikker, kældre,
servicestationer og veje blev
oversvømmet.
Vandporten kan tilbageholde vandet i bunden af Carolinelund, hvor Trappebækken løber igennem, for langsomt at lade det løbe videre
ud i havnen, når skybruddet
er ovre. Vandporten har også
en indbygget iskepassage, så
ørreden kan svømme igennem bygværket for at gyde.
Samtidig er den billig og
miljøvenlig i forhold til andre typer af regnvandsreguleringer, der tit holder regnvand tilbage i store betonbassiner under jorden og

ilje

kan være op til 15 gange dyrere end løsningen i Carolineskoven.
- Med vandporten kan vi
sikre byen mod oversvømmelser på en økonomisk
fordelagtig måde – samtidig
med at vi bevarer biodiversiteten i Trappebækken, siger anlægschef Gry Tully fra
Vand og Afald.
Klima100 skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne inden
for 12 forskellige kategorier af
klimaløsninger.

in
vivl
Kan rekvireres hos:

Peter Honoré

Jens Kabel

Niels K. Pedersen

Kullinggade 16 • 5700 Svendborg • Tel: 62 21 06 51 • www.svbg-beg.dk

Bedemand-fyn.dk

PAKKEPRISER

Tlf. 3048 5555
Træffes hele døgnet
gnet

Begravelse 7.900 kr.
B
Begravelse 10.250 kr.
B

Charlotte Madsen
Bedemand

Evald Madsen
Jim Christensen Claus Madsen
Eksam. Bedemand Eksam. Bedemand
Bedemand

Bisættelse 11.750 kr.
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nu skal politikerne nikke
endeligt ja til geoparken
Kommunalbestyrelser og byråd i de fire øhavskommuner skal i løbet af
sensommeren sige endeligt ja til, at Det Sydfynske Øhav skal være en
Unesco Global Geopark. Gør de det, begynder livet som geopark.

Pesticidindholdet i Bjerreby vandværks vand var næsten 10
gange højere end grænseværdien, så nu er brugerne koblet til

Gift fundet i Bjerreby
Vandværks vand
Der er konstateret indhold af
pesticidet dimethylsulfamid i en
prøve fra Bjerreby Vandværk.
finn Eriksen

fier@faa.dk

BjerreBy: Det er ikke længere
Bjerreby Vandværk, der leverer vand til borgerne i nærområdet.
Omkring klokken 14 tirsdag blev de i stedet koblet
til Svendborg Vand, efter at
en prøve havde vist spor af
pesticidet N,N-dimethylsulfamid - også kendt som DMS
- i Bjerreby Vandværks vand.
Ifølge en pressemeddelelse
fra Svendborg Kommune var
indholdet i prøven 0,97 mikrogram pr. liter, hvilket er
næsten 10 gange højere end
grænseværdien på 0,1 mikrogram.
Vandværksformand Ole
Jørgensen oplyser, at resultatet overrasker, da DMS
formodes at komme fra et
svampemiddel, som typisk
blev brugt i frugtavl, inden
det blev forbudt i 2007.
- Vi havde ikke forventet
at finde det, for det er mange år siden, der var nogle få
og ganske små frugtplantager over de grundvandsmagasiner, hvor vi henter vores
vand. Men vi kan ikke løbe
fra, at prøven viser et indhold, der ligger 10 gange over
grænseværdien, siger Ole Jørgensen.

Ikke sundhedsfarligt

Det er fund af DMS hos otte
københavnske vandværker,
der har fået Miljø- og Fødevareministeriet til at kræve,
at der bliver kontrolleret for
stoffet over hele landet.
Og da man ikke tidligere
har testet for DMS, ved ingen, hvor længe det har været
i Bjerreby Vandværks vand.

Men grund til panik skulle
der alligevel ikke være.
For ifølge pressemeddelelsen fra Svendborg Kommune er den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse for
børn er 10 mikrogram pr. liter, mens den for voksne er
60 mikrogram pr. liter - altså henholdsvis godt 10 og 60
gange højere end de værdier, der er målt hos Bjerreby
Vandværk.

Pessimisme

Ole Jørgensen fortæller i øvrigt, at Svendborg Vand, som
altså nu forsyner Bjerreby
Vandværks 352 kunder, har
to boringer på Tåsinge. Og
han har fået at vide, at prøver har vist, at ingen af dem
indeholder DMS.
Bjerreby Vandværk henter
vand fra to boringer, og det
skal nu undersøges, om pesticidet kun findes i den ene
af dem.
- Men jeg er pessisimistisk,
for de ligger meget tæt, siger
Ole Jørgensen, som ydermere oplyser, at vandværket pusler med planer om at
lave en boring 100 meter fra
værket. Og at de nu må sættes i bero.
- Det er samme grundvandsmagasin, som vi henter
fra i dag, så det kan ikke nytte
at bruge en halv million kroner på en boring, der er lige
så dårlig. Så vi må lige klappe
hesten, siger han.
Ifølge pressemeddelelsen leverer Svendborg Vand
vand til omkring 60 procent
af kommunens borgere. Private vandværker er der 15
af, og så er der omkring 650
ejendomme, som har egen
vandforsyning.

FÅ ET RENT OG FLOT TAG

Jeg algebehandler dit tag for kun 1.000 kr.
Jeg maskinrenser fliser fra kun 29 kr. pr. m2
Se mere på www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61

Julie Ruby Bødiker
jurb@faa.dk

Sydfyn/øhavet: Borgmestrene i de fire øhavskommuner
har allerede givet hinanden
hånd derpå. Det Sydfynske
Øhav skal være en geopark,
aftalte de, da de i midten af
maj var samlet på slottet Broholm som afslutningen på et
besøg fra Unesco - organisationen, der tildeler stemplet
Unesco Global Geopark.
Men nu er tiden kommet
til, at de fire kommuners
samlede byråd og kommunalbestyrelser skal sige endeligt ja til, at øhavet skal
være geopark, og ved samme lejlighed finde de penge,
det koster at gå efter certificeringen.
For at blive en Unesco Global Geopark skal man nemlig være en geopark. Torbjørn Tarp, chef for Naturturisme I/S, forklarer det lidt
kryptiske krav.
- Det er et krav fra Unesco,
at man demonstrerer, at man
kan lave en udviklingplan for
geoparken, og at man kan
synliggøre og formidle geoparken, inden man kan blive
en Unesco Global Geopark.
Allerede da Katrien (Katrien
An Heirman, repræsentant
for Unescos geoparkprogram, red.) var her, var hun
inde på noget af det, vi mangler for at blive en geopark, siger Torbjørn Tarp.
Man skal med andre ord
have levet som geopark for
at kvalificere sig til at blive
godkendt som Unesco Global Geopark. Og det koster.
Det indebærer blandt andet, at man synliggør sig selv
med eksempelvis grundig,
formidlende skiltning og en
udstilling om geoparken.
Til det har Naturturisme
I/S bedt om 2,750 millioner
kroner fra sine fire ejerkommuner, Svendborg, FaaborgMidtfyn, Ærø og Langeland.
Beløbet fordeles ud på de fire
kommuner efter den samme
fordelingsnøgle, som fastsætter deres årlige bidrag til Naturturisme I/S.
Desuden er det et krav fra
Unesco Global Geopark, at
der bliver etableret et geopark-sekretariat.
- Der er vores oplæg til politikerne, at vi konverterer
Naturturisme til sådan et
sekretariat, siger Torbjørn
Tarp.
I sekretariatet skal der være en geolog ansat på fuld tid
til at arbejde med formidlin-

Over tre billedskønne og hede majdage blev Katrien an Heirman, repræsentant for Unescos
geopark-program, vist rundt i det sydfynske og øhavet af blandt andre (fra venstre) biolog
arne Bruun, naturturismechef torbjørn tarp, geolog søren skibsted og museumsdirektør Esben
Hedegaard. arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

fakta
hvad er en geoPark?
En Unesco Global Geopark er ifølge Unesco selv:
"enkeltstående og sammenhængende områder, hvor steder
af international geologisk betydning forvaltes med henblik på
beskyttelse, undervisning og bæredygtig udvikling. En Unesco
Global Geopark skaber gennem sin geologiske, kultur- og
naturhistoriske arv øget forståelse for og opmærksomhed om
en række af de store udfordringer, vores samfund står overfor.
Det drejer sig bl.a. om bæredygtig udnyttelse af jordens
ressourcer, imødegåelse af effekterne af klimaændringer
og formindskelse af effekterne af naturkatastrofer. Ved at
skabe øget opmærksomhed om betydningen af et områdes
geologiske historie og samfundsmæssige betydning i nutiden
vil Unesco Globale Geoparker tilføre lokalbefolkningen en
følelse af stolthed over deres region og styrke deres lokale
identitet. Skabelse af nye innovative virksomheder, nye
arbejdspladser og uddannelse stimuleres gennem indtægter
fra geoturisme samtidig med, at områdernes geologiske
ressourcer beskyttes."
for at få geopark-stemplet skal man have fungeret som en
geopark i et par år.
Bliver man godkendt som geopark, har man titlen i fire
år. Herefter skal man søge igen på baggrund af en ny
handlingsplan.
Geoparkens grænser vil følge de fire kommunegrænser i Det
sydfynske Øhav.
Der er ingen særlige love og regler forbundet med en geopark
ud over de i forvejen gældende for kommunen.

gen af geoparken og til at varetage planerne for, hvordan
den skal udvikle sig. Desuden
skal der ansættes en halvtidssekretær.
Også det koster penge. Mere nøjagtigt 1,055 millioner

kroner som en årlig merbevilling fra 2020 og frem. Også
det beløb er de fire ejerkommuner fælles om at betale.

en formsag

De fire kommunalbestyrel-

ser og byråd skal behandle
geopark-spørgsmålet i løbet
af sensommeren. Men eftersom borgmestrene allerede har givet hinanden hånd
på, at geopark-mærkatet er
et mål, betragter Torbjørn
Tarp beslutningen som en
formssag.
- Vi forventer ikke noget
postyr omkring det på nogen måder. Det er standardprocedure, siger Tarp.
Går det, som Naturturisme-chefen forventer, er geoparken altså en realitet. Herefter skal det kommende år
frem til november 2019 bruges på at forfatte et digert
værk af en ansøgning, der
blandt andet indeholder en
omfattende videnskabelig
redegørelse for områdets geologiske særegenhed og værdier.
På baggrund af ansøgningen og øhavets levede liv
som geopark tager Unesco
stilling til den endelige certificering. Omstændeligt? Ja,
lidt. Men i Torbjørn Tarps
optik er det usandsynligt, at
certificeringen ikke kommer
på plads.
- Hvis det var et scenarium,
jeg troede, vi ville løbe ind i,
ville vi ikke binde an med
den proces her. Det er derfor,
vi lavede det greb med at få
Unesco på besøg. Det gav os
en forhåndsgodkendelse, siger han.
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skov til bisættelser
Fakta
BiSættelSe på
Hvidkilde
Eneste sted på Fyn, man i
øjeblikket kan blive bisat
i en skov, er i Odense
Kommune, men nu har
Hvidkilde Gods søgt om
lov til at etablere en
skovbegravelsesplads.
selv om det hedder
skovbegravelsesplads, er
der blot tale om bisættelser,
hvor man graver asken ned
i jorden.
Godsejeren på Hvidkilde
Gods, Christian greve
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
arbejder sammen med
sin familie, Henrik greve
Ahlefeldt-Laurvig og Jannik
greve Ahlefeldt-Laurvig,
der ejer Stensballegaard
ved Horsens. Her har man
etableret en hjemmeside
ved navn Skovbegravelse.
nu, hvor interesserede
borgere vil kunne få et
overblik over mulighederne
for en skovbegravelse i
Danmark.
Hvidkilde Gods bliver blot
en af mulighederne for
en skovbegravelse, for på
sigt kommer andre godser
med i ordningen, oplyser
godsejeren på Hvidkilde
Gods.

Her i Hvidkilde Gods’ amalielystskoven ned til Hvidkilde sø med bøge- og Egetræer, der er mere end
200 år gamle, vil Christian greve ahlefeldt- Laurvig-Lehn gerne anlægge en skovbegravelsesplads,
hvor afdøde kan blive bisat. foto: andreas Wraae nielsen

at nu skal han jo lige have lov
først.

kommunal velvilje

En tilladelse, som forvaltningen i Svendborg i øjeblikket
er i gang med at kigge på,
fortæller Mogensen Christiansen, der er sagsbehandler i

Svendborg Kommunes planafdeling.
- Umiddelbart skønner vi,
at vi laver et kommuneplantillæg, hvor der står, at man
godt må indrette sådan noget ude i en skov, og så kræver
det derefter en landzonetilladelse at få lov. Det er kom-

munens involvering i det, siger han.
Politikerne skal dog også ind over, før bisættelser i
Hvidkildes skov kan blive en
realitet, minder han om.
Men hvis de ikke er imod,
bør det ikke være helt umuligt at komme i mål, vurde-

rer han.
- Man kan sige, det er lykkedes i Odense og i Horsens,
så hvorfor skulle det så ikke
kunne lykkes på Hvidkildes
jord? spørger han retorisk og
skynder sig derpå at sige, at
intet er afklaret endnu.
Og så er spørgsmålet naturligvis, om man får æren af
grevens selskab på skråningen, når den dag kommer?
- Det kan jeg ikke tilbyde,
nej, griner han.
- Nej, vi har et flot familiegravsted på Egense kirkegård, hvor jeg skal ligge ved
siden af mine forældre og
bedsteforældre, lyder det.

en skovbegravelsesplads
som ikke ønsker en religiøs,
men en alternativ begravelse. Men forslaget blev altså
nedstemt, fordi det ville koste 200.000 kroner at anlægge sådan en plads, siger Jens
Erik Laulund Skotte.
Allerhelst så Skotte, at det
var kommunen, der etablerede en skovbegravelsesplads, idet han mener, at det
ville holde prisen på at blive
bisat nede i forhold til, når

private gør det til en forretning.
Men når pengene nu ikke kunne findes i kommunekassen, er planen om en
skovbegravelsesplads på
Hvidkildes jord slet ikke så
tosset, finder han.
- Der er flere og flere, der
melder sig ud af folkekirken
og derfor bliver vi nødt til
at se på, hvordan vi hjælper
dem til sidst, når de skal her-

fra. Så det, jeg håber på, der
kommer ud af det her, er, at
Hvidkilde får lavet den skovbegravelsesplads, og så vil
Enhedslisten arbejde videre
på, at vi også får en kommunal skovbegravelsesplads, siger han.
I første omgang skal grevens ansøgning dog behandles - først af forvaltningen og
siden af politikerne. Og Skotte tror bestemt, at politiker-

ne i udvalget er positive over
for grevens ide, eftersom han
afholder alle udgifterne til
pladsen.
- Jeg tror, der er opbakning, for da vi talte om det i
foråret, var det jo økonomien, det faldt på, og det er jo
ikke et spørgsmål nu, hvor
det er Hvidkilde, der vil stå
for det, siger Skotte.

tirsdag var den gal på Bjerreby vandværk, og nu har endnu et
værk lukket en boring på grund af fund af pesticidrester.

Gift i
drikkevandet
ved Skårupøre
Skovmølleværket ved Skårupøre har
lukket en vandboring, fordi der er
fundet for store mængder pesticidrester
i drikkevandet. Ingen forbrugere har
dog fået vand med for høje værdier,
forsikrer vand og Affalds direktør.
Tirsdag var det bjerreby vandværk,
der måtte tage samme skridt.
finn Eriksen
fier@faa.dk

Skårup: Vand og Affald i
Svendborg Kommune lukkede onsdag en drikkevandsboring ved Skovmølleværket
i Skårup - og med god grund.
Ifølge en pressemeddelelse fra Svendborg Kommune blev beslutningen taget
i kølvandet på en test, som
viste, at en liter af vand fra
boringen indeholdt fire mikrogram af det såkaldte DMS
- hvilket er 40 gange over
grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter.
Umiddelbar grund til panik er der dog ikke, understreger Vand og Affalds direktør, Ole Øgelund.
Han forklarer, at Skovmølleværket har i alt ni boringer, og at vandet fra dem bliver blandet, inden det bliver
sendt ud til forbrugerne.
Vand og Affald har så valgt
at måle på både vandet, der
bliver sendt ud af værket,
samt på hver enkelt boring.
- Målingerne var under
grænseværdierne på vandet,
der forlader værket, så der
er ingen brugere, der har fået vand med et for højt indhold DMS. Men vi har konstateret, at vandet i den ene
boring havde en for høj værdi, så den har vi lukket, siger
han.

Bekymrende

DMS kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, som frem til 2007

blev brugt til at bekæmpe
svamp i en lang række frugter, og det er anden gang på
to dage, at det bliver fundet i
drikkevand i Svendborg.
Tirsdag var det Bjerreby
Vandværk, der måtte indstille pumperiet og i stedet
koble brugerne på Svendborg Vands net, og Ole Øgelund vedgår, at situationen
ikke er optimal.
- Vand er en livsbetingelse,
og det bekymrer os og alle
andre vandværker, at vi på
kun et år er gået fra at analysere på 36 til 39 stoffer, siger
han og oplyser, at Vand og
Affald sammen med Svendborg Kommune er i gang
med at lave en strategi for,
hvordan grundvandet kan
beskyttes.
- Fortiden kan vi ikke gøre noget ved, men fremtiden
har vi indflydelse på. Og en
mulighed kan være at indgå
aftaler med landmænd og
frugtavlere om enten at plante skov over vores grundvandsmagasiner eller dyrke
jorden uden brug af pesticider, siger han.
Også den enkelte kan gøre
en indsats, vurderer Ole Øgelund.
- Man kan finde hakkejernet frem i stedet for at sprøjte
med gift. Alt har betydning,
siger han.
Det er fund af DMS hos otte københavnske vandværker, der har fået Miljø- og Fødevarestyrelsen til at kræve,
at der bliver kontrolleret for
stoffet over hele landet.

Vand og Affald A/S
Svendborg Spildevand A/S
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Vandforsyning
J.Nr. MST-420-00057
Ref. JOEHA
Den 10. juli 2018

Sendt til mail: post@vandogaffald.dk

Kontrol med forsyningsselskabets renseanlæg
Bekendtgørelse nr. 1469 af 12/12/2017 om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fastlægger, at Miljøstyrelsen kontrollerer om
krav til udledning fastsat i en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 er
overholdt.
Svendborg Spildevand A/S har i 2017 foranlediget prøver udtaget fra
forsyningsselskabets renseanlæg samt indlæst analyseresultaterne i PULS.
Miljøstyrelsen har efterfølgende behandlet data i henhold til DS 2399, statistisk
kontrol af afløbsdata.
Kontrollen omfatter følgende renseanlæg:









Bjerreby
Egebjerg Syd
Egsmade
Gudme
Hørup
Strandgården

Bemærkninger til kontrolperioden 2017
Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til kontrollen på renseanlæggene:
Bjerreby, Egebjerg Syd, Egsmade, Gudme og Strandgården Renseanlæg:
Alle egenkontrolprøver er udtaget og alle gældende udlederkrav er overholdt.
Hørup Renseanlæg:
Alle prøver er udtaget og bindende udlederkrav er opfyldt, men det vejledende
minimumskrav til pH er ikke opfyldt, idet der den 8. marts 2017 foreligger en enkelt
måling på 6,09.
Overskridelsen tillægges ingen betydning, idet Svendborg Spildevand A/S i en mail af
9. april 2018, har kunnet sandsynliggøre at resultatet skyldes en fejl på det anvendte
måleudstyr(elektrode).

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Egenkontrol i 2018
Egenkontrollen på forsyningsselskabets renseanlæg foretages af forsyningsselskabet,
der ligeledes foranstalter, at måle- og analyseresultater indlægges og efterfølgende
kvalitetssikres i den fælles offentlige spildevandsdatabase PULS.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
John Ejvind Hansen
Miljøtekniker
Tlf.: 72 54 25 49
joeha@mst.dk
Kopi til: Svendborg Kommune – mail: svendborg@svendborg.dk
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Budgetopfølgning for
Svendborg Vand A/S
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Affald A/S
Svendborg Forsyningsservice A/S
jun-18

Budgetopfølgning - Koncern sammendrag
Resultatopgørelse 30. juni 2018
Prod. & dist. omk.*
Budget
Realiseret

i 1.000 kr.

Administrationsomk.
Budget
realiseret

Omsætning
Budget
realiseret

Svendborg Vand A/S
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Affald A/S
Svendborg Forsyningsservice A/S

4.991
17.890
25.031
18.074

5.075
18.517
25.479
18.319

1.485
1.394
1.337
5.193

1.540
1.357
1.288
5.103

13.547
47.117
27.574
24.200

13.401
46.705
27.858
25.399

I alt

65.986

67.389

9.410

9.288

112.438

113.363

* FADO er anvendt (FADO = Faktiske driftsomkostninger, dvs. uden afskrivninger)

Koncerneliminering, realiserede FADO ift. budget (i 1.000 kr.)
60.000
52.395
52.128
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Budget
Realiseret

1

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr.

Budget for 2018

ÅTD

Forbrug i %

Svendborg Vand A/S
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Affald A/S
Svendborg Forsyningsservice A/S

36.510
40.430
1.715
3.303

7.625
9.862
693
539

21%
24%
40%
16%

Investeringsbudget, total

81.958

18.719

23%

Koncernlikviditet (i 1.000 kr.)
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
2014

2015

2016

Driftsomkostninger

Renter

Investeringer

Indtægter

Langfristet koncerngæld kontra Investeringer
i 1.000 kr.
Rentebærende gæld (KommuneKredit)
Anlægsinvesteringer pr. år

2017

2018

Afdrag på lån

2014

2015

2016

2017

2018

384.911
111.039

422.642
86.553

470.489
99.908

472.468
52.470

490.026
18.733

Ovenstående indikerer, at der i VA er akkumuleret rentebærende gæld (netto), svarende til 29% af de
samlede investeringer fra 2014 - d.d.

Budgetopfølgning - Svendborg Vand A/S
Resultatopgørelse 30. juni 2018
i 1.000 kr.

Budget

Resultat

Afvigelse

Afv. i %

Omsætning
Vandbidrag - variabel
Vandbidrag - fast
Tilslutningsbidrag
Andre indtægter
Omsætning i alt

8.708
4.687
73
80
13.547

8.526
4.742
77
56
13.401

-182
55
4
-24
-147

-2%
1%
5%
-30%
-1%

Produktionsomkostninger
Boringer
Vandværker
Afskrivninger produktion
Produktionsomkostninger i alt

-219
-1.590
-1.050
-2.859

-247
-1.497
-953
-2.697

-28
93
97
162

13%
-6%
-9%
-6%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet, trykf. og stik
Afskrivninger distribution
Distributionsomkostninger i alt

-3.182
-2.243
-5.425

-3.331
-2.351
-5.682

-149
-108
-257

5%
5%
5%

Resultat af primær drift

5.263

5.022

-241

-5%

Administrationsomkostninger
Afskrivninger administration
Finansielle poster, netto

-1.485
-297
-1.332

-1.540
-296
-1.354

-55
1
-22

4%
0%
2%

Periodens resultat før skat og regulering

2.150

1.832

-317

-15%

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Investeringer
Afdrag på lån
Renter
Driftsomkostninger
Indtægter
Indtægtsramme

2014

2015

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr.
Projektinvesteringer

2016

2017

2018

Budget for 2018

ÅTD

Forbrug i %

36.510

6.655

18%

Budgetopfølgning - Svendborg Spildevand A/S
Resultatopgørelse 30. juni 2018
i 1.000 kr.

Budget

Resultat

Afvigelse

Afv. i %

Omsætning
Vandafledning - variabel
Vandafledning - fast
Vejafvandingsbidrag
Tilsl., filterskv. og særbidrag
Andre indtægter
Omsætning i alt

38.770
5.551
859
976
961
47.117

38.199
5.592
930
1.078
906
46.705

-572
41
71
102
-54
-412

-1%
1%
8%
10%
-6%
-1%

Produktionsomkostninger
Rens- og slambehandling
Afskrivninger produktion
Produktionsomkostninger i alt

-11.260
-2.818
-14.077

-11.873
-2.623
-14.496

-613
194
-419

5%
-7%
3%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet og stik
Pumpestationer og bassiner
Afskrivninger distribution
Distributionsomkostninger i alt

-2.064
-4.566
-13.573
-20.204

-1.808
-4.836
-13.780
-20.424

256
-270
-206
-220

-12%
6%
2%
1%

Resultat af primær drift

12.836

11.786

-1.050

-8%

Administrationsomkostninger
Afskrivninger administration
Finansielle poster, netto

-1.394
-296
-5.461

-1.357
-250
-5.557

37
46
-96

-3%
-16%
2%

Periodens resultat før skat og regulering

5.686

4.622

-1.063

-19%

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Investeringer
Afdrag på lån
Renter
Driftsomkostninger
Indtægter
Indtægtsramme

2014

2015

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr.
Projektinvesteringer

2016

2017

2018

Budget for 2018

ÅTD

Forbrug i %

40.430

9.862

24%

Budgetopfølgning - Svendborg Affald A/S
Resultatopgørelse 30. juni 2018
i 1.000 kr.

Budget

Resultat

Afvigelse

Afv. i %

Omsætning
Dagrenovation (tømninger)
Boligbidrag
Erhvervsordninger
Andre indtægter fra affaldsordninger
Omsætning i alt

11.918
14.819
274
563
27.574

12.169
14.845
272
572
27.858

251
26
-2
9
284

2%
0%
-1%
2%
1%

-11.030
-11.247
-2.755
-814
-25.846

-10.861
-11.736
-2.881
-793
-26.272

169
-490
-126
22
-426

-2%
4%
5%
-3%
2%

Resultat af primær drift

1.728

1.587

-142

-8%

Administrationsomkostninger
Afskrivninger administration
Finansielle poster, netto

-1.337
-191
-414

-1.288
-191
-409

49
0
6

-4%
0%
-1%

-214

-301

-87

40%

Produktionsomkostninger
Dagrenovation
Genbrugsstationer
Andre affaldsordninger
Afskrivninger produktion
Produktionsomkostninger i alt

Periodens resultat før skat og regulering
Likviditet (i 1.000 kr.)
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Investeringer
Afdrag på lån
Renter
Driftsomkostninger
Indtægter

2014

2015

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr.
Projektinvesteringer

2016

2017

2018

Budget for 2018

ÅTD

Forbrug i %

1.715

693

40%

Budgetopfølgning - Svendborg Forsyningsservice A/S
Resultatopgørelse 30. juni 2018
i 1.000 kr.

Budget

Resultat

Afvigelse

Afv. i %

Omsætning
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Vand A/S
Svendborg Affald A/S
Omsætning i alt

10.750
5.750
7.700
24.200

11.332
5.920
8.147
25.399

582
170
447
1.199

5%
3%
6%
5%

-17.331
-668
-75
-391
-18.465

-17.563
-691
-66
-391
-18.710

-232
-23
9
0
-245

1%
3%
-12%
0%
1%

Resultat af primær drift

5.735

6.688

953

17%

Administrationsomkostninger
Afskrivninger administration
Finansielle poster, netto

-5.193
-468
-290

-5.103
-444
-281

90
24
9

-2%
-5%
-3%

-216

860

1.076

-498%

Produktionsomkostninger
Løn og personaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Autodrift
Afskrivninger produktion
Produktionsomkostninger i alt

Periodens resultat før skat og regulering
Likviditet (i 1.000 kr.)
60.000
55.000
50.000
45.000

Investeringer

40.000

Afdrag på lån

35.000

Renter

30.000

Driftsomkostninger

25.000

Indtægter

20.000
15.000
2014

2015

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr.
Projektinvesteringer

2016

2017

2018

Budget for 2018

ÅTD

Forbrug i %

3.303

539

16%

Side 1 af 1

Samlet budget

Korrigeret
samlet budget

Saldo pr.
31.12.2017

Saldo pr.
30.06.2018

Forbrug i 2018

Tid

Baggrund

Status
Økonomi

Status 2. kvartal 2018 - Svendborg Vand A/S
Investeringer i kr.

Projektkategori

14-09-2018 10:02

Bemærkninger

Bygninger og Grunde:
Strategi for Grundvandsbeskyttelse

Fremtidens Vand

To nye boringer i Holmdrup

Fremtidens Vand

Dokumentation af grundvandsressourcen

Myndighed

Renovering pejleboringer samt indvindingsboring Vestergade

DDS

Heldagervej højdebeholder

Fremtidens Vand

A

A

500.000

618.897

694.737

75.839

1.500.000

41.555

41.555

0

360.000

125.532

167.592

42.060

200.000

21.489

21.489

0

20.000.000

1.323.476

2.853.329

1.529.853

Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden.
Projektet er udskudt til 2018-2019, men pga. ny regulering er beløbet fra strukturanalysen fordelt ud på de kommende anlægsprojekter indenfor Fremtidens Vand og derfor
har der været udgifter i 2016.
Projektet er forsinket fordi staten p.t. udarbejder ny grundvandsmodel, som skal anvendes som grundlag for arbejdet. Statens model ventes nu klar primo 2019.
Indvindingsboringen i Vestergade er renoveret - jf. plan for renovering af boringer. Afsluttes i 2018 da det har afventet Sørupværket
Er i fuld gang og forventes færdig april 2019.

Skovmølleværket

Fremtidens Vand

29.200.000

360.058

397.578

37.520

Projektering forventes påbegyndt ultimo 2018; afhænger af rekruttering af ny projektleder

Hovedværket afvikling

Fremtidens Vand

300.000

0

81.500

81.500

Rømning og klargøring til salg - afventer Sørupværket

Indvindingsboringer - renovering

Tilstand

1.200.000

572.940

665.906

92.967

Renovering af boringer på hovedværket. Udføres når Sørupværket er idriftsat og afsluttes Q3 2018. Udføres som en del under entreprisen for Sørupværket.

Fremtidig forsyningsstruktur på Tåsinge

Myndighed

251.267

251.267

0

350.000

Samlede investeringer Bygninger og grunde

Jf. revision af vandforsyningsplan skal den fremtidige forsyningssituation på Tåsinge afklares

1.859.739

Investering i ledningsnet - Renovering:
H C Ørstedsvej m.fl

Tilstand

2.330.000

26.279

26.279

0

Overgade

Tilstand/koordinering

Hyrdebjerg

Tilstand/koordinering

Struebjerg

Tilstand/koordinering

Brogade

Tilstand/koordinering

285.000

400.000

0

Præstevænget

Tilstand/koordinering

1.000.000

1.500.000

0

Vestergade - fra Enghavevej til Belvedere

Tilstand/koordinering

875.000

0

78.299

78.299

Øvrige koordinerede ledningsprojekter

Tilstand/koordinering

1.800.000

345.000

14

781.834

781.820

Udført, var budgetteret alt for lavt grundet meget svære forhold.

360.000

2.199

465.080

462.881

Udført, ikke afsluttet økonomisk

350.000

17

80.532

80.515

Udført, ikke afsluttet økonomisk

81.185

81.185

Udført, ikke afsluttet økonomisk. Projektet var mere kompliceret end forventet, bla. skærpet hensyn til erhvervsdrivende

745.758

745.758

Udført, ikke afsluttet økonomisk. Projektet havde en del fordyrende forhold, bl.a udfordringer under svendborgsundbroen m.v.
Projektet er udskudt til 2019 grundet koordinering m. Svendborg Kommune

0

Tværgående projekter

0

984.705

984.705

820.771

688.140

Renovering af stik

Tilstand

100.000

0

Hovedværket - omlægning af ledninger

Fremtidens Vand

700.000

132.630

Havnepladsen

Tilstand/koordinering

380.000

3.265

3.265

0

Skarø og Drejø - afbrydelse af beholder

DDS

4.134

23.939

19.805

Vandvæksvej

Tilstand

550.000

0

298.044

298.044

Tilstand/koordinering

990.000

Slidlag - vand
Sandalsvej

Igangsættes Q3 2018 (Niels Bohrs Vej, Tycho Brahes Vej, HC Ørsteds Vej 2-32)

Lundby - trykforhold

Fordeles ultimo året

0

643

643

51.115

51.115

2.109

2.109

Samlede investeringer Ledningsnet renovering

Ledningsomlægninger som følge af lukning af Hovedværket - afventer Sørupværket
Projektet afventer afklaring af klimaprojekt v. Havnepladsen/Frederiksgade - forventes udskudt til 2020
Beholder afbrydes - udskudt til 2019
Udført
Fordeles ultimo året
Koordinering med Svendborg Spildevand A/S
Undersøgelse af trykforhold i Lundby

4.275.020

Ledningsnet Nyanlæg
Sektionering

UR-plan

1.635.000

79.083

127.861

48.778

Målerudskiftning 2018

Sikkerhedsstyrelsen

800.000

0

343.278

343.278

Stik 2018

Nytilslutninger

200.000

0

125.307

125.307

Høje Dong 6

Nytilslutninger

0

2.530

2.530

Tidligt opstartede projekter

Fremtidens Vand

93.159

93.159

0

Samlede investeringer Ledningsnet nyanlæg

519.893

Samlede investeringer Svendborg Vand A/S

Som planlagt
OBS på ændrede forhold
Skærpet fokus

6.654.651

Samlet forbrug Q2 2018
Budgetramme 2018

6.654.651 kr.
36.510.000 kr.

I gang
Målerudskiftning iforb. Med stikprøvekontroller og udskiftning af store målere

Mulig nytilslutning
Projekter igangsat i 2016 som reelt først opstartes senere, som følge af ny regulering.
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Projektkategori

Status 1. halvår 2018 - Svendborg Spildevand A/S

Bemærkninger

Ledningsnet nyinvestering:
Kloakering - spildevandsplan (2013-2024)
Kloakering Lehnskov Strand og Klintholm Strand 4 (5 ejendomme)

Spildevandsplan 2013-2024

400.000

Spildevandsplan 2018 - 2030

Spildevandsplan / krav i vandplaner

600.000

Kontraktligt medlemskab 2017_Gudbjerg m.m.

Spildevandsplan 2013-2024

200.000

600.000

1.000.000

194.953

579.012

384.059

4 ejendomme er blevet kloakeret. Kloakering af en ejendom afventer tilbagemelding fra
Svendborg Kommune.
Særskilt notat vedr. metoder til afkobling af regnvand og konsekvenser blev gennemgået på
bestyrelsesmødet den 13. marts 2018. Bestyrelsen besluttede at videresende notatet til Udvalget
for Miljø og Natur. Notatet forventes at blive forelagt på MNU-mødet medio maj 2018. Mødet blev
udskudt til 14. august 2018, og indstillingen vedtaget. Det samlede budget er forhøjet fra 600.000
kr. til 1.000.000 eftersom vi er i gang med et stort arbejde med at rette op på tidligere
Spildevandsplan i GIS-systemet. Opgaven har været mere omfattende end oprindeligt forudset.
Mange rettelser og tilføjelser er blevet foretaget, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Der forestår
ud over korrektionerne en tilføjelse af projekter, der er lavet i forrige spildevandsplanperiode samt
oplæg til hvad der skal ske i næste spildevandsplanperiode (dvs. fra 2018-2030).

336.719

751.923

415.204

4.406

4.406

0

Ingen ejendomme i Gudbjerg har pt. valgt kontraktligt medlemskab

799.263

Samlede investeringer - ledningsnet nyinvestering

Ledningsnet renovering:
Renovering af ledninger

Kloakfornyelse Bratenvej, Bregningevej og Vindeby Birkevej

Klimatilpasning

4.000.000

Flytning af oppumpningsbrønd Gl. Havn Drejø

Driftsoptimering

500.000

Regnvandsafledning Niels Juuls Vej

Klimatilpasning

1.200.000

Regnvandsafledning Frederiksgade/Havnepladsen

Klimatilpasning

1.150.000

Punktreparationer Grønnevej og Rolf Krakesvej med sidevej

Fornyelsesplan

Kloakfornyelse Skelmosevej-Storkehavevej

Fornyelsesplan / Klimatilpasning

Punktreparationer Egebjerg Syd

Fornyelsesplan

600.000

Punktreparationer Kogtved og Rantzausminde

Fornyelsesplan

700.000

Punktreparationer Hesselager

Fornyelsesplan

Strømpeforing 2018
Plan regnvandshåndtering Ryttervej/Wandallsvej

Omlægning af trykledning fra Sundbrovej 110 ved Lunkerisvej 5

122.881

202.294

217.155

14.861

1.098.869

1.098.869

0

Etablering af overløbskanal i slippen ned til kysten er afsluttet.

124.950

124.950

0

Særskilt notat ang. en evt. midlertidig løsning blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 7.
november 2017. Projektet afventer koordinering med Blå Kant samt projektet Liv i min by.

2.300.000

1.563.933

1.825.381

261.448

600.000

64.819

136.894

72.076

355.285

737.087

381.802

Anlægsarbejdet er udført. Entreprisen blev udvidet med renovering af flere ledningsstrækninger

314.149

483.238

169.088

Udførelse af reparationsarbejder er afsluttet.

300.000

166.273

251.176

84.903

Fornyelsesplan

2.500.000

15.847

167.861

152.014

Anlægsarbejdet er udført.
Ca. 50 % er udført. Forsinkelse vedr. arbejder i Vestergade grundet fjernvarmearbejderne. Der er
ikke betalt nogen fakturaer endnu.

Klimatilpasning

200.000

13.978

115.335

101.357

Rapport fra rådgiver forventes i september 2018

Driiftsoptimering

350.000

0

26.358

26.358

Omkobling af trykledningen fra Sundbrovej 110 så den ikke pumper til Lunkerisvej 5, men direkte
til Bjerreby Rensningsanlæg. Herved spares start strøm m.m. Planlægningen er i gang.

241.237

2.369

Regnvandet fra det separatkloakerede område ved Elinevej, Magnavej og den nordlige del af
Herman Nielsens Vej er i dag tilsluttet fællessystemet. Der etableres en separat
regnvandsledning fra Herman Nielsens Vej via Rantzausmindevej til det eksisterende
regnvandsudløb i Svendborg Sund ved lystbådehavnen. Desuden forberedes den sydlige del af
Herman Nielsens Vej til en fremtidig separatkloakering. Projekteringen er igangsat.

400.000

21.278

21.278

1.750.000

775.000

238.868

Kloakfornyelse Herman Nielsens Vej

Fornyelsesplan / Klimatilpasning

Kloakfornyelse Stenten

Fornyelsesplan

Kloakfornyelse Sanddalsvej

Fornyelsesplan / Klimatilpasning

2.500.000

147.702

147.702

Regnvandsledning Gl. Sognevej til bassin Nordre Ringvej 53

Klimatilpasning

1.000.000

5.507

5.507

Udskiftning af stikledninger 2018

Vedligeholdelse

Opsamling afsluttede projekter 2018
Udskiftning af dæksler 2018

Kloakfornyelse Tværvej og Gammel Sognevej, Stenstrup

Projekteringen blev påbegyndt i 2017. Svendborg Kommune har givet udledningstilladelse.
Afventer fortsat tilladelser fra kystdirekoratet. Anlægsarbejdet forventes derfor først udført i 2019
Projekteringen er igangsat. Projektet er blevet forsinket. Arbejdet forventes afsluttet 1. december
2018

940.825

A

817.944

Kommunens program for asfaltarbejder

Fornyelsesplan / Klimatilpasning

200.000

0

106.145

106.145

150.000

0

120.792

120.792

500.000

0

57.507

57.507

2.300.000

1.509.954

1.442.072

Anlægsarbejdet er udført.
Ledningen er i meget dårlig stand. Underhåndsbud er indhentet. Anlægsarbejdet er opstartet
medio august 2018

Kloakledningen er i meget dårlig stand. Anlægsarbejdet er opstartet medio august 2018
I forbindelse med fornyelse af ledningen i Sanddalsvej kobles vejvandet på den nye
regnvandsledning og regnvandsstik føres frem til ejendomsskellene. Området forberedes til en
eventuel separatkloakering. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i oktober 2018.

Planlægning er påbegyndt.

Afhængig af kommunens asfaltarbejder.

-67.882

Anlægsarbejdet er afsluttet. Vejvandet er tilsluttet den nye separate regnvandsledning. Indtægten
skyldes overførsel af penge fra vejafdelingen for udskiftning af vejbrønde m.m.
Gennemgang af tilstandsvurderingen har udmøntet sig i en økonomisk opgørelse og en
prioriteringsliste for renovering af pumpestationer, der løbende vil blive ajourført. SamAqua har
igangsat nyt EU-udbud af dæksler og sikkerhedsriste, uopsættelige projekter udbydes særskilt til
udvalgte entreprenører. Udbudet er udvidet til også at omhandle pumper m.m.

Renovering af pumpestationer

Tilstandsvurdering af pumpestationer 2016 -2019

Tilstandsvurdering pumpestationer

2.650.000

832.552

920.904

88.352

Renovering pumpestation Porthusvej 124

Tilstandsvurdering pumpestationer

250.000

49.577

55.614

6.037

Fornyelsesplan Hesselager

Temaplan for kloakfornyelse

500.000

10.574

10.574

0

Tv-inspektion Stenstrup og Kirkeby

Temaplan for kloakfornyelse

100.000

72.490

72.490

0

Projektering er startet. Forsinket af andre projekter, færdiggøres i løbet af 2. halvår 2018

Fornyelsesplaner
Fornyelsesplanen for Hesselager er udskudt til 2019.
Udført tv-inspektion i Kirkeby Sand. Samlet budget for tv-inspektion i Kirkeby Sand forventes at
blive 100.000 kr.
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Projektkategori

Status 1. halvår 2018 - Svendborg Spildevand A/S

Bemærkninger

LAR (Lokal afledning af regnvand)

150.000

0

126.189

126.189

Der er afholdt informations-/evalueringsmøde den 21. marts 2018 med deltagelse af ca. 40
borgere. Desuden har vi i marts 2018 interviewet 11 boligeejere i området for at få deres
gode råd til fremtidige offentlige LAR-projekter. Tilbagemeldingerne fra borgerne er bla., at
regntrugene langs vejene kan håndtere regnvandet, og at de private LAR-anlæg virker.

1.000.000

6.742

341.654

334.912

I 1. halvår af 2018 har 7 ejendomme etableret private LAR-anlæg, og dermed frakoblet
regnvandet fra kloaksystemet. Derudover har 1 ejendom delvist frakoblet regnvandet fra
kloaksystemet.

Ledningsregistrering 2018

500.000

0

201.999

201.999

Løbende ajourføring af projekter i ledningsdatabasen

Mouse og Samba modeller 2018

100.000

0

1.682

1.682

Pilotprojekt LAR Kogtved, opfølgning

Klimatilpasning

LAR-refusioner 2018

Klimatilpasning

A

Ledningsregistrering, MOUSE og Sambamodeller

Løbende ajourføring af Mouse og Samba modeller.

2.539.376

Samlede investeringer Ledningsnet renovering

Bassiner:
Regnvandsbassiner
Udvidelse af regnvandsbassin Landevejen 1C, Vejstrup

1.000.000

Klimatilpasning

117.373

168.054

50.681

Køb af jord er aftalt. Udbud i september måned. Budget skønnet, ajourføres efter licitationen.

50.681

Samlede investeringer bassiner

Byggemodninger:
500.000

Stik 2018

0

517.413

517.413

Etablering af stik i forbindelse med byggemodninger i 2018

517.413

Samlede investeringer byggemodninger

Øvrige projekter:
Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv.

Planlægning af ny hovedpumpestation Svendborg Havn

Tilstandsvurdering pumpestationer /
Helhedsplan for havneområdet

Ren. af styring af hovedpumpestation TP01 Havnen

Tilstandsvurdering pumpestationer

Indkøb af transportabel rist

Driftsoptimering

A

1.500.000

5.900.000

6.400.000

600.000

1.794.411

1.811.943

17.532

5.567.316

6.031.111

463.795

Omkostninger på dette projekt er akkummuleret over de seneste år, og udgør omkostninger
til udarbejdelse af div. analyser vedr. pumpestationen, kobberbækken samt
havneplaner.Særskilt notat vedrørende planlægning af ny Hovedpumpestation på
Svendborg Havn er udsendt til bestyrelsen
Arbejdet med at udskifte frekvensomformer, styretavlen og andre vigtige komponenter for at sikre
stabil drift af eksisterende Hovedpumpestation på Svendborg Havn indtil den nye
Hovedpumpestation er etableret, er næsten færdigt. Tilretning af SRO-delen har været dyrere end
forventet. Der arbejdes med at lave en komplet dokumentation med tegninger og vejledninger til
driften. En del af dokumentationen skal også indeholde en opdatering af trykstødsberegningen af
trykledningen fra Havnen til Egsmade, dette arbejde har vist sig mere kompliceret end forudsat,
afslutning forventes inden 1. oktober 2018.

-37.264

Der er udført forsøg med en transportabel rist til fjernelse af klude og sten fra septic slam for at
minimere omkostninger til pumpereparationer mm. på de renseanlæg, der får dette slam tilført.
Projektet er blevet udvidet med tilslutningsmuligheder på både Egebjerg Syd og Strandgården.
Der har været en skade på risten, som forsikringen dækker. Nyere erstatningsrist er leveret og
taget i brug, og mindre fejl i styringen er ved at blive rettet. Indtægten i 2018 skyldes udbetaling af
penge fra forsikringsselskab

622.562

585.298

Projektet er blevet udvidet med udvikling af en automatisk rensegrisafsender, så man kan rense
trykledningen efter pumpestationen blot ved at fjernbetjene styringen af pumperne. Denne
udvikling har været meget mere tidskrævende end forudsat, men forventes at give store fordele
for driften. I forbindelsen med udskiftning af el-delen i pumpestationen sikres den mod højvande til
kote 3,0. Arbejdet på Drejø har været mere besværligt og tidskrævende end forudsat p.g.a.
transport med færge m.m. Arbejdet på øen forventes afsluttet inden udgang 2018.
Projektering er igangsat. Anlægsarbejdet er udskudt til 2019 på grund af manglende
mandskabsressourcer

Udskiftning af el P020, Drejø gammel havn

Driftsoptimering

1.725.000

871.741

1.405.010

533.269

Rensemulighed for trykledning ved pumpestation Drejø og Skarø

Driftsoptimering

240.000

177.655

189.845

12.190

Slamcontainerplads for tømning af slamsuger

Driftsoptimering

350.000

76.051

121.951

45.900

Tilbagestrømssikring af pumpestationer

Tilstandsvurdering pumpestationer

750.000

152.029

654.892

502.863

Flytning af olieudskiller Ryttermarken 21

Sørupværket

150.000

34.790

48.499

13.709

Kvalitetssikring af database til Livs Cyklus Vurdering

Krav til ledelsessystem

600.000

358.121

477.631

119.510

Indkøbt IT-program SimaPro samt ExioBase til livscyklusperspektivering ift. ISO 14001:2015.
Gencertificering af ISO 14001:2015 i juni 2018 og LCA arbejdet blev godkendt af certifikator.
Database er i gang med at blive finjusteret, så kategorierne svarer til konkrete VA-aktiviteter.

540.000

35.481

553.176

517.695

IT-programmet Badevandsudsigten (Badevand APP) til kommunikation omkring badevandskvalitet
i havet er idriftsat

567.752

Tilpasninger af overløbsbygværkerne på Havnen, Niels Juels Vej, Øreodden, Braten og
Præstemosen til dataleverance til SRO-systemet til brug for Badevand APP. Indkøb af
niveaumålere, hardware m.v. Timer til projektleder og elektriker m.fl. er indeholdt. Efter
idriftssætningen af Badevand APP har vi måttet tilknytte flere kilder for at højne nøjagtigheden af
Badevand APP ift. oprindelige udgangspunkt. 2 ekstra bassiner ved Stokkebækken tilføjes og
bassin på Thurø (Mejerivej) kobles på. Desuden foregår analyse på Ballen Strand, der har haft
divergens imellem Badevand APP og badevandsanalyser. Vi er ved at undersøge, om der er
kilder, der alligvel kan nå om til Ballen Strand, som ikke oprindeligt blev vurderet til at have en
påvirkning. 3 pumpestationer i Rantzausminde og Ballen er ved at blive undersøgt af DHI.

Badevand APP

Datatilpasning SRO

Driftsoptimering

365.000

800.000

0

567.752

Planlægningen er i gang
Der er nedlagt de planlagte tappesteder og arbejdet med opgradering at tappesteder til kl. 4 og 5
er igeng. Arbejdet fortsætter i 2019.
Flytning af olieudskiller på Ryttermarken i forbindelse med bygning af Sørupværket. Projektering
er i gang og entreprenørarbejdet forventes udført i 2018
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Baggrund
Implementering af Masterplan

Masterplan for regn- og spildevand /
Klimatilpasning

Tværgående projektarbejde 2018

750.000

407.399

568.154

160.755

1.300.000

0

1.055.128

1.055.128

Økonomi

Investeringer i kr.

Tid

Projektkategori

Status 1. halvår 2018 - Svendborg Spildevand A/S

Bemærkninger
Masterplan for regn- og spildevand er godkendt som retningsgivende i MKT-udvalget. Arbejdet
med implementeringen er i gangsat.
Omkostningerne dækker forbrug som ikke kan konteres på enkelte projekter, bl.a. er timeforbrug i
forbindelse med deltagelse i SamAqua udbud indenfor rådgiverydelser, strømpeforinger og
kloakreparationer/nyanlæg af stik er konteret på dette projekt. Fordeles ultimo året ud på
relevante projekter.

3.972.835

Samlede investeringer øvrige projekter

Renseanlæg:
Egsmade
MUDP vedr. mikroplastik og forfiltrering af organisk stof

81.900

Udviklingsprojekt

Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg

Energioptimering

Nye pumper koncentreringstank Egsmade Renseanlæg

89.447

50.000

Projektet er endnu ikke fuldt startet i Vand og Affald. Det forventes dog at ske i løbet af 2018

Projektet er startet i det små. Der er bl.a. iværksat undersøgelse af, om der kan produceres
yderligere biogas på Egebjerg Syd Renseanlæg.
Yderligere er der afholdt en workshop af Niras og Danva, hvor flere forskellige leverandører
har været på besøg på Egsmade Renseanlæg. Den endelig rapport fra Niras, som skal samle
tiltag der kan bidrage til yderligere energioptimering foreligger nu. Dette projekt er støttet af
SVANA og projektet hedder ”Nettoenergiproduktion i vandsektoren” og er 3 del i SVANAs
arbejde med Vandmissionen indenfor ”Partnerskab til fremme af nettoenergiproduktion i
vandsektoren”. På Egesmade er der allerede igangsat en ny procedure for håndtering af
den eksterne slam, som er et udspring fra workshoppen.

400.000

320.589

322.389

1.800

Vedligeholdelse

150.000

75.043

156.018

80.975

Optimering af slamafvanding Egsmade

Driftsoptimering

350.000

380.296

380.296

Renovering af indløb Egsmade Renseanlæg

Vedligeholdelse

200.000

92.695

92.695

Afsluttet, mangler afregning

Renovering af tag og maling af sandfangsbygning, Egsmade

Vedligeholdelse

300.000

56.413

56.413

Mangler maling af facader

Ny tavlebygning Egsmade

Driftsoptimering

A

39.447

9.500.000

9.750.000

De nye pumper er købt og installeret. Projektet er afsluttet
Afsluttet

9.223.288

9.671.208

447.920

Den nye tavlebygning er opført og installering af el-delen er afsluttet. Der pågår justering af
styringen.
Det har været nødvendigt med nogle tillægsydelser på op- igravning af nye fiberledninger samt
øvrige tillægsydelser på kabelføring.
Det har ligeledes vist sig, at rådgiverydelsen omkring selve el- og omkoblingsplaner fra gammel til
ny installation har været mere omfattende, hvormed rådgiver er nødsaget til at bidrage yderligere
for at hjælpe os igennem hele processen. Projektet er ved at være afsluttet (mangler ks mapper)

Egebjerg Syd
Gasmotor og omlægning af varmesystemet, Egebjerg Syd

Energioptimering

160.000

1.200

104.234

103.034

Skitseprojektet foreligger, afventer skitseprojekt om nedlæggelse af Hørup rensningsanlæg mm.

Forundersøgelser ny procestank 3, Egebjerg Syd

Driftsoptimering

240.000

1.200

139.970

138.770

Skitseprojektet foreligger.

Forbedret indløb i efterklaringstank 3, Egebjerg Syd

Driftsoptimering

350.000

85.800

85.800

Er opstartet og forventes afsluttet i 2018

Tømning af procestanke Egebjerg Syd

Vedligeholdelse

350.000

60.112

60.112

Afsluttet, mangler afregning

Sand- og fedtfang Egebjerg Syd

Driftsoptimering

300.000

Driftsoptimering

200.000

Driftsoptimering

300.000

450.000

152.836

136.886

69.310

69.310

0

2.400

2.400

24.352

300.840

276.488

15.950

Forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt er igang. Der ses tydelige spor på anlægget af,
at der ikke frasorteres nok sand og fedt. Det resulterer i slid på maskineri og udstyr, og samtidig
ses det, at sandet hober sig op i proces og rådnetanke og dermed begrænser anlæggets
kapacitet. Budgettallet er kun til skitseprojektet. Skitseprojektet foreligger.

Bjerreby
Ammonium og ilt målere, Bjerreby Renseanlæg

Montering af målere, i gang

Gudme
Rist til sandfang Gudme Renseanlæg

Rist er etableret.

Hørup
Renovering af vejen til Hørup Renseanlæg

Vedligeholdelse

Samlede investeringer renseanlæg

1.982.900

Samlet forbrug i 2018:

kr.

9.862.468

Budgetramme 2018:

kr.

39.300.000

Vejen ned til Hørup renseanlæg er meget medtaget og for smal til lastbiler. Det resulterer i, at de
køre med et hjulsæt i rabatten. Projektet er afsluttet, mangler matrikulær sag..
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Kort gennemgang af økonomien i Vand og Affald (VA)
Vi har med nærværende notat forsøgt at præcisere relevante forhold, som kan være interessante og
relevante i forhold til at vurdere den økonomiske temperatur i VA. Vi har primært valgt at fokusere på de 3
driftsselskaber, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Affald A/S uden eliminering
af interne transaktioner. Vi har ikke medtaget fremtidsforventninger, da disse bliver gennemgået ifm.
budget 2019, på bestyrelsesmødet den 13. november 2018.
Notatet er disponeret i 3 afsnit jf. nedenfor:
1) Indledning til økonomisk analyse af VA
2) Analyse via diagrammer med tilhørende tekst
3) Afrunding / konklusion

Indledning til økonomisk analyse af VA
Det er væsentligt at forstå, at det ikke altid er retvisende at sammenligne 2 forsyninger med hinanden, da
der kan være stor forskel på hvordan forsyningerne har investeret og vedligeholdt deres aktiver før de blev
udskilt i selvstændige selskaber. Med andre ord, så er 2 forsyninger ikke født ens.
Endvidere er det væsentligt, at man ikke vurderer en offentligt ejet virksomhed, som man ville vurdere en
privat virksomhed. Der er forskel på hvordan man skal analysere og bruge regnskabsdata i sine
betragtninger. F.eks. vil rentabiliteten i en privat virksomhed belyse virksomhedens evne til at tjene penge
til sine ejere, altså at forrente aktionærernes investering. Formålet i VA er ikke at tjene penge til
Kommunen, men derimod, at ”producere” vores ydelser så effektivt som muligt. Ligesom med soliditet, så
er det i en privat virksomhed et udtryk for hvor solid virksomheden er og hermed hvor godt rustet den er til
f.eks., at kunne modstå fremtidige tab. I VA er soliditeten et udtryk for hvordan vi får indtægter fra takster
til at dække alle omkostningerne. Derved hænger soliditet tillige sammen med indtægtsrammer og
takststrategi. Likviditet i en privat virksomhed er en nødvendighed for en virksomheds evne til ”going
concern” / at undgå konkurs. I VA har vi ikke likviditetsmæssige udfordringer. Her er det mere essentielt, at
virksomheden operer og forvalter likviditeten korrekt og indenfor rammerne som er defineret af bestyrelse
og byråd ifm. budgetvedtagelsen for det enkelte regnskabsår.
Overordnet er der to områder, som er væsentlige ift. at vurdere VA’s økonomiske situation. En analyse bør
som minimum fokusere på nedenstående 2 områder med hver to underområder:
1) Regler og rammer ift. målopfyldelse
 Takststrategi
 Indtægtsrammer
2) Ressourceforvaltning ift. målopfyldelse.
 Driftsomkostninger
 Investeringsudgifter

En analyse af regler og rammer skal bl.a. belyse, at virksomheden overholder de udmeldte
indtægtsrammer og derved disponerer forsvarligt i overensstemmelse med de fastsatte mål. Under
ressourceforvaltning er det områder, som ikke direkte er underlagt lovgivning og regler. Det er her
indikatorer for effektiv drift skal kunne analyseres og være i overensstemmelse med fastsatte mål.
De fleste andre analyseområder vil oftest være direkte eller indirekte afledt af ovenstående områder,
hvorfor de kan virke overflødige i nærværende analysenotat, som ønsker at give et økonomisk overblik og
et afsæt til at drøfte et kommende budget 2019.
F.eks., så kan der være et ønske om, at taksten ikke må stige markant, men at den helst skal følge en jævn
takstudvikling. Herved vil taksten i nogle tilfælde være låst før vurdering af nødvendige investeringer. I
disse situationer, så er det ikke altid muligt at indbringe nødvendig likviditet fra taksterne, hvorfor
låneoptag bliver nødvendigt. Herved bliver låneoptag afledt af den valgte takststrategi.
Omvendt, så kan taksten i vand- og spildevandsselskaberne også være låst af indtægtsrammer (lov), som
bestemmer hvor meget likviditet der kan indbringes via taksten og derved være årsag til nødvendigheden
af låneoptag.
Driftsomkostninger og re- og ny-investeringer i anlæg skal styres og effektiviseres, men uden at gå på
kompromis med forsyningssikkerheden, miljøet og vores CSR.

Analyse via diagrammer med tilhørende tekst
I nedenstående er der skitseret forskellige analyseområder af offentligt tilgængelige regnskabsdata for VA.
Vi har forsøgt at medtage de områder, som er væsentlige ift. forståelsen af de dispositioner, som har været
foretaget de seneste 5 år. Der er således ikke vurderet på den start VA fik ifm. selskabsudskillelsen:

I diagrammet ses en stabil udvikling i
taksten fra 2013 til 2018. Der er sket en
stigning på i alt ca. 15 %, svarende til ca.
3 % pr. år.
Det er væsentligt at bemærke, at
stigningen ikke er foretaget ud fra en
maksimal metode iht.
indtægtsrammerne for vand og spild,
men derimod med en sammenblanding
af, at ville have en jævn takstudvikling
sammenholdt med forventede drift og
investeringsudgifter i VA.

Takstudvikling VA (130 m3 + affaldssæk og alm. bolig)
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1.829

4.000
2.000
Vand

Spildevand

Affald

I diagrammet ses, at der i perioden ikke
har været opkrævet maksimal vand- og
spildevandstakst ift. indtægtsrammen.
Der er i perioden 2013 til 2017 opkrævet
ca. 100 mio. kr. mindre end hvad det
tilladte niveau tillader.

Indtægtsrammer ift. takst
150.000
125.000
100.000
75.000

Dette skyldes, at man i VA har valgt en
takststrategi, som sikrer en stabil og jævn
udvikling, hvilket også har været et ønske
fra ejer (ejerstrategien).
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Endvidere indikerer det, at VA i perioden
har overholdt de udmeldte rammer fra
Forsyningssekretariatet.
Der findes ikke en ramme for
affaldsselskabet, hvorfor det ikke er med.

Samlet Indtægtsramme

Soliditet ift. investeringer
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Soliditetsgrad

Der har været store investeringer i VA
siden 2013 for at sikre, vedligeholde og
opretholde VA’s forsyningsområder.
I VA ønsker vi, at soliditeten er stabil, så
vi over en årrække forvalter takster
sammenholdt med investeringer og
låneoptag forsvarligt.
Fra 2013 til 2017 har soliditeten været
uændret på ca. 70% , hvilket vi vurderer
som tilfredsstillende og solidt.
Dette kan også ses af koncernregnskabet
Svendborg Forsyning A/S.

Diagrammet viser VA’s effektivitet siden
2010. Det skal bemærkes, at der
udelukkende er fokuseret på FADO, som
er de faktiske driftsomkostninger. FADO
er de omkostninger vi som forsyning
bliver benchmarket på af f.eks.
Forsyningssekretariatet, DANVA mv.

Udvikling i effektiv drift (FADO)
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Prisudvikling

Som det ses af diagrammet, så er
langfristet gæld steget i perioden fra
2013 til 2017 med ca. 114 mill. kr., dette
til trods for store afdrag i perioden.

Aktivmasse og belåning
2.000.000
1.500.000

Ovenstående skal selvfølgelig ses i lyset
af den fastsatte takstpolitik, hvor der
kunne være opkrævet ca. 100 mio. kr.
yderligere i vand- og spildevandstakster.
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Gæld (KK)

Udvikling i finansielle poster
Finansielle poster i tkr.

Siden 2010 har der været et fald i VA’s
FADO på ca. 9%, hvilket vurderes
tilfredsstillende og effektivt i et marked
hvor prisudviklingen har været stigende
med ca. 9,5%. Forskellen på de ca. 18,5 %
beløber sig til ca. 20 mio. kr. i
regnskabsåret 2017.
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Det forventes, at investeringspuklen ifm.
”Masterplan for Fremtidens vand” er
afsluttet i 2022 og ”Masterplan for regnog spildevand” i efterfølgende år,
hvorefter en drift uden låneoptag
vurderes realistisk.
Som det ses af diagrammet, er der sket
en negativ udvikling af de finansielle
poster for VA.
Dette skyldes store låneoptag som
løbende forrentes.
Der er løbende kalkuleret med dette, så
virksomheden også i fremtiden har råd til
at betale sine afdrag og renter løbende.
Med de nye indtægtsrammer fra 2017, så
er det vigtigt, at vi er påpasselige med
optagelse af gæld, da indtægtsrammen
vil blive indskrænket i tiden fremover.
Ressourceforvaltningen bliver hermed
vigtig ift. fortsat effektiv drift og styring
af investeringer kontra låneoptag. Også
bemærket ovenfor ifm. låneoptag.

Afrunding / konklusion
Af den økonomiske analyse skal fremhæves følgende:


Det er vigtigt, at en økonomisk analyse af en forsyning ikke medtager sammenligning med andre
forsyninger 1:1, da det er meget forskelligt hvordan forsyningerne er startet ud efter
selskabsdannelsen i 2010. Der er stor forskel på forsyningers vedligehold af anlægsmasse og
sammensætning af samme, hvorfor det sjældent er retvisende at sammenligne forsyninger.



I VA har vi ikke hævet takst til det maksimale ift. udmeldte indtægtsrammer. Dette er gjort ud fra
målet om at have en jævn takstudvikling tæt på forbrugerprisindekset, hvilket er i
overensstemmelse med udmeldingen i ejerstrategien. Dog har der i enkelte år, været nødsaget til
at hæve taksten yderligere, da VA har haft mistet indtægtsgrundlag, grundet trappemodel,
vejbidrag mv.



Ved budgetlægning vurderes soliditet i VA, som værende en god indikator for fornuftig
ressourceforvaltning. I perioden fra 2013 til 2017 er soliditeten stort set uændret.



Der har været investeret massivt i de seneste par år og vil det fortsat de følgende 2-3 år. Denne
proces kræver ekstraordinære låneoptag til finansiering, som skal afdrages over de næste 40 år.
Dette har selvfølgelig medført forøget finansielle omkostninger samt yderligere brug af likviditet til
afdrag af gæld.



På den lange bane, så vurderes VA at have en fornuftig likviditet med den nuværende og fremtidige
ressourceforvaltning. Vi er dog klar over, at med de nye indtægtsrammer, bliver endnu mere
vigtigt, at ressourceforvaltningen fremover bliver væsentlig for god likviditetsstyring.



Det vurderes, at VA med de allerede foretagne investeringer samt kommende investeringer på den
korte bane (3 år) står godt rustet til at imødekomme de nye indtægtsrammer. Endvidere er der
stadig effektiviseringsmuligheder at hente ved et endnu mere nærtstående samarbejde i f.eks.
SamAqua, SYFRE mv., som der arbejdes på løbende.



På bestyrelsesmøde den 26. september vil ovenstående notat blive gennemgået. Tillige vil vi
præsentere en langtidsprognose for de selskaber, som er underlagt indtægtsrammer (Svendborg
Vand A/S og -Spild A/S), så det synliggøres hvordan omkostninger til lån/afdrag, renter, drift og
investeringer påvirker vores soliditet på den lange bane, så vi sikrer optimal ressourceforvaltning.

Internt notat
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Likviditet og negative renter i VA
i VA er vi, som mange andre store virksomheder i Danmark, ramt af negative indlånsrenter. Det betyder, at
vi betaler en løbende rente til vores bank (Danske Bank), for at have likviditet stående på vores bankkonto.
I dag er denne rente -0,55% pa. af alt indestående.
I VA modtager vi de fleste indbetalinger 2 gange årligt (marts og august), hvor vi får tilført netto ca. 80-90
mio. kr., som så efterfølgende bliver anvendt til drift og investeringer mv. Det betyder, at vi over et år har
løbende overskudslikviditet.
Der findes enkelte metoder til at imødegå de negative renter, hvilket kan være en fordel for VA?1
Ved at investere en del af overskudslikviditeten i værdipapirer, så kan det på sigt give et højere afkast af
pengene, dog skal VA være villig til at påtage sig en risiko. Risikoen er ligeledes afhængig af, hvilken
investeringsprofil man ønsker.2
Nedenstående spørgsmål bør drøftes af bestyrelsen i VA:
1) Skal VA spekulere i likviditetsmodeller eller blot følge markedsrenten?
2) Skal Danske Bank inddrages på et kommende bestyrelsesmøde for at informere yderligere om
likviditetsmodeller for VA?

Som afslutning skal det bemærkes, at renten på de lange lån ved Kommunekredit er tilsvarende lave og
forhandles pt. på ca. 1%. Netto vurderes det samlede renteniveau ved den løbende likviditet og de optagne
lange lån, som værende god og attraktiv. Dette specielt fordi, at vi i de senere år har investeret mere end
hvad der kan og ønskes takstfinansieret, hvorfor låneoptag har været en nødvendighed. Dette har sikret VA
gode og lange lån, med en rente på ml. 0,9-1,5%.

1
2

Citat: Danske Bank v. Erhvervskundechef Kim Thygesen
https://danskebank.dk/erhverv/loesninger/strategisk-planlaegning/investeringer

Vand & Affald - Svendborg Vand A/S

2. november 2016

NOTAT
OM STRATEGI FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Introduktion
Dette interne notat er udarbejdet til bestyrelsen i Svendborg Vand A/S (herefter benævnt Svendborg Vand).
Formålet med notatet er at give et kortfattet overblik til de indledende drøftelser for det store og
omfattende arbejde, der ligger foran Svendborg Vand i forbindelse med udmøntningen af en strategi til
beskyttelse af grundvandsressourcen.
Grundvandet udgør råvaren i drikkevandsproduktionen, og er grundlaget for rent drikkevand af høj kvalitet
til Svendborg Vands kunder. Derfor er det væsentligt, at der ydes en målrettet og prioriteret indsats for at
sikre, at der både nu og i fremtiden kan indvindes rent grundvand til brug i drikkevandsproduktionen.
En strategi for grundvandsbeskyttelse er et planlægningsværktøj, som netop sikrer en velovervejet,
målrettet, og prioriteret indsats for at beskytte grundvandsressourcen. Strategien vil danne grundlag for de
investeringer, der fremadrettet skal foretages – investeringer som skal sikre rent drikkevand til nuværende
og kommende generationer.

Overordnet handlingsplan
Under hele processen foretages en grundig og omfattende dataindsamling, og der udarbejdes løbende
emne specifikke interne notater, som dokumentation for beslutningsgrundlag. Herunder de vigtigste
punkter, der skal afklares før en strategi for grundvandsbeskyttelse kan implementeres gradvist henover en
periode på 1-30 år. Planperiode afhænger af de valgte tiltag, der skal implementeres:
1. Politik for grundvandsbeskyttelse udarbejdes og vedtages i bestyrelsen
2. Strategi for grundvandsbeskyttelse udarbejdes indenfor rammerne af politikken
3. Handleplaner for kildepladser og indvindingsområder udarbejdes og implementeres

Interesseområder
Strategien, skal indenfor rammerne af politikken for grundvandsbeskyttelse, definere og prioritere, hvor og
hvilke indsatser til grundvandsbeskyttelse, der skal udføres. Der opereres med forskellige
områdeinddelinger omkring kildepladsernes indvindingsboringer. Zonerne er defineret på baggrund af
beregning af transporttid af grundvandets vej frem til indvindingsboringerne:




De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Indvindingsoplandet
Det grundvandsdannende opland

Indsatserne vil blive prioriteret og gradueret indenfor de forskellige interesseområder.
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Virkemidler
Følgende virkemidler omfatter de tiltag, der kan gennemføres med henblik på at beskytte grundvandet.
Nedenstående virkemidler er en bruttoliste, som skal behandles og prioriteres nærmere i strategien:













Skovrejsning og/eller andre naturtyper – f.eks. ved brug af jordbytning eller jordopkøb
Dyrkningsaftaler om pesticidfri/økologisk drift
Dyrkningsaftaler om reduceret nitratudvaskning
Minimering af udspredning af spildevandsslam og andre affaldsstoffer
Sløjfning af gamle brønde og boringer
Sløjfning af nedsivningsanlæg og renovering af utætte kloakker
Fokus på vaske- og fyldepladser
Grundvandsrelateret miljøtilsyn
Landbrugskampagner
Målrettet informationsindsats
Samarbejde med Kommunen om planlægning af grundvandsbeskyttende tiltag, ex.
Indsatsplanlægning m.v.
Kompenserende/afhjælpende tiltag i fht. vandindvindingens kvalitative eller kvantitative
miljøpåvirkninger

Grundvandets tilstand
Når der arbejdes med grundvandsbeskyttelse, er både den kvalitative og den kvantitative tilstand
væsentlig. Den kvalitative tilstand påvirkes af både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer. Den
kvalitative tilstand af grundvandet fra kildefelterne i Hvidkilde, Holmdrup og Lunde vurderes som rigtig god,
hvorimod den bynære indvinding defineres som en ’ikke sikker ressource’.
Den kvantitative tilstand knytter sig til størrelsen af den udnyttelige grundvandsressource, som er en
naturbestemt randbetingelse, der er styret af klimaet. Størrelsen af den udnyttelige ressource er i høj grad
politisk bestemt, og de statslige vandplaner har stor fokus på grundvandsindvindingens påvirkning af
vådområder og natur i oplandet. Desuden er dræning i landområder og kloakering af regnvand i byerne
begge faktorer, som begrænser den udnyttelige grundvandsressource.
I Svendborg by er der samtidig en modsatrettet problemstilling i forhold til den kvantitative tilstand, da det
højst sandsynligt vil resultere i periodiske oversvømmelse af lavtliggende områder i Svendborg by, hvis
indvindingen fra Hvidkilde og de bynære kildepladser reduceres.
Strategien for grundvandsbeskyttelse skal altså indeholde en vurdering af både den kvalitative og
kvantitative tilstand, og skal beskrive og prioritere mulige tiltag for at forbedre og beskytte
grundvandsressourcen.
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Proces for udvikling af strategi for grundvandsbeskyttelse
For at anskueliggøre sammenhængen mellem de mange relevante parametre er der udarbejdet to
illustrationer. I Figur 1 vises den overordnede proces, hvor der tages udgangspunkt i interne og eksterne
rammebetingelser. Inden for rammebetingelserne kan man formulere en politik, der definerer hvilke typer
løsninger man ønsker undersøgt. Når data er undersøgt kan man udarbejde en strategi for at løse den
ønskede politik. Herefter vælges konkrete indsatser for at beskytte grundvandet på en individuel kildeplads.

Figur 1 Proces for udvikling af strategi for grundvandsbeskyttelse
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I Figur 2 ses en opdeling efter de tre bundlinjer med flere overlappende begreber og fænomener fra både
de interne og de eksterne rammebetingelser. For at gennemføre den optimale strategi skal både de
menneskeskabte og de naturlige rammebetingelser afstemmes og vægtes i forhold til hinanden.

Figur 2 Elementer der skal vægtes i en bæredygtig og optimal strategi for grundvandsbeskyttelse
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Politik for grundvandsbeskyttelse
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S (herefter benævnt Svendborg Vand) har med dette notat modtaget
følgende oplæg til en politik for grundvandsbeskyttelse opdelt efter de tre bundlinjer virksomheden operer
efter. Noterne forsøger meget kort at belyse hvilke implikationer en politik kan have i forhold til nogle af de
mere alment kendte begrænsninger i de interne og eksterne rammebetingelser.

Økonomisk bundlinje



Svendborg Vand vil sikre forbrugerne et optimalt afkast af investeringerne i grundvandsbeskyttelse
i form af god drikkevandskvalitet og langsigtet forsyningssikkerhed.
Svendborg Vand ønsker at vælge en strategi for grundvandsbeskyttelse, der har færrest mulige
negative konsekvenser for samfundet.1

Social bundlinje





Svendborg Vand vil være en kompetent og attraktiv samarbejdspartner for myndigheder og
interessenter. Grundvandsbeskyttelse kræver samarbejde.
Svendborg Vand vil have et højt fagligt niveau i arbejdet med grundvandsbeskyttelse for at kunne
imødekomme fremtidens udfordringer.
Svendborg Vand vil via formidling forbedre omverdenens forståelse for, at der er behov for at
beskytte grundvandet.
Svendborg Vand vil arbejde for at forbedre de lovfæstede muligheder for grundvandsbeskyttelse.

Miljømæssig bundlinje








Svendborg Vand vil basere vandforsyningen på drikkevand produceret af grundvand2, som kun
kræver en simpel vandbehandling. Videregående vandbehandling for at fjerne forurening er sidste
udvej og altid en midlertidig løsning.3
Svendborg Vand mener som udgangspunkt, at grundvandsforurening skal bekæmpes ved kilden4.
Svendborg Vand vil beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand på
kildepladserne.
Svendborg Vand vil udnytte grundvandsressourcen således, at der er færrest mulige negative
effekter på grundvandskvaliteten.
Svendborg Vand vil arbejde for en bæredygtig udvikling på kildepladserne som et led i
grundvandsbeskyttelsen – bl.a. via virkemidler såsom skovrejsning eller andre naturområder.
Svendborg Vand vil beskytte natur og miljø, så vandindvindingen ikke forsager kort- eller
langsigtede skader på dyre- og planteliv5.

1

Svendborg by er afhængig af, at der oppumpes grundvand fra de ældre og centrale kildefelter – uanset om vandet er
velegnet til drikkevand – ellers vil store dele af byen være i fare for meget overfladenært grundvand i store mængder.
2
Der findes også mulighed for at benytte kunstig infiltration, langsom sandfiltrering, behandlet overfladevand,
omvendt osmose af havvand, membranfilteranlæg, slutbruger mikrofiltrering, og opsamling af regnvand mv.
3
Som det også fremgår af Fremtidens Vand, er der flere uafklarede forhold på Tåsinge, hvor bla. videregående
vandbehandling foregår på Landet Vandværk, der renser pesticidholdigt vand med et AC/UV anlæg.
4
Der findes også flere tekniske muligheder for at behandle forureningsfaner in situ i grundvandsstrømmen, og derved
mere eller mindre passivt medvirke til oprensning af forurenet jord/grundvand.
5
Såfremt kildepladserne på sigt overudnyttes kan man overveje at etablere brug af sekundavand hos forbrugerne.
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Indblik i et eksempel på en strategi for grundvandsbeskyttelse fra Vandcenter Syd
Vandcenter Syd formulerede deres første egentlige strategi for grundvandsbeskyttelse i 2008 efter 2 års
arbejde. Strategien fulgte op på erfaringerne samlet sammen i en stor og teksttung teknisk rapport, der
opsamlede al den indhentede og tilgængelige viden relevant for at kunne ligge en fornuftig og langsigtet
investeringsstrategi i grundvandsbeskyttelse.
Vandcenter Syd (VCS) har en årlig produktion på
11 mio. m3. Indvindingen er fordelt på 7
kildepladser med i alt 42 indvindingsboringer.
Strategien sikrer en investering på ca. 134 mio. kr
over en periode på 30 år.
VCS lagde vægt på følgende i deres strategi:
 Fagligt velfunderet
 Risikobaseret
 Omkostningseffektiv
 Enkel at administrere
 Enkel at formidle
 Realistisk
Der opereres med en overordnet generel indsats:
 Samarbejde med myndigheder
 Aktiv rolle som høringspart
 Aktivt arbejde i DANVA
 Formidling af viden
 Grundvandsbeskyttelsesindsats efter akut
opstået behov/mulighed
Den specifikke indsats er mere målrettet og
geografisk bundet op på kildepladserne:
 Centrale kildepladser
 Bæredygtig indvinding
 Optimal indvindingsstrategi
 Tidssvarende indvindingsanlæg
Tiltag i indsatsprogrammet efter grundig
kortlægning af grundvandet:
 Medfinansiering/støtte til skovrejsning
 Opkøb af landbrugsejendomme
 Dyrkningsaftaler (pesticid/nitrat)
 Spildevandsslam/andre affaldsstoffer
 Sløjfning af brønde/boringer/septiktanke
 Vaske-/fyldepladser
 Miljøtilsyn
 Landbrugs- og informationskampagner
Figur 3 Eksempel på indhold i en strategi.
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Indblik i et eksempel på en handleplan fra Vandcenter Syd
Vandcenter Syd har de sidste ca. 10 år med udgangspunkt i en grundlæggende politik og en konkret strategi
arbejdet sig hen imod udmøntningen af individuelle handleplaner for deres 7-8 kildepladser. I 2015 blev de
første 4 handleplaner endeligt vedtaget. Her gives et indblik i hvad en sådan handleplan kan indeholde.
Borreby kildeplads har 4 indvindingsboringer og
en indvindingstilladelsen er på 1,6 mio. m3/år.
Der produceres ca. 0,9 mio. m3/år – hvilket er
lige under halvdelen af den samlede produktion
i Svendborg.
Vandcenter Syd har i deres handleplan for
Borreby kildeplads afsat 23,3 mio. kr til
gennemførelse af handleplanens aktiviteter
henover en planperiode på 23 år. Handleplanen
forventes således ikke endeligt gennemført
førend i år 2038.
Indsatsen for grundvandsbeskyttelse på denne
kildeplads er skovrejsning.
Handleplanen er resultatet af meget lange og
grundige undersøgelser af alle forholdene
forbundet med grundvandsindvinding. Alle de
relevante aspekter er derfor velunderbygget og
dokumenteret yderligere i underrapporter.
Der er vist flere illustrationer fra rapporten for
at illustrere det store data og vidensniveau
nødvendigt for at kunne udvælge det rigtige
område for indsatsen.
De 23,3 mio kr omfatter indsats for udvidelse af
skovarealet ved privat skovrejsning, tilskud til
privat skovrejsning, tilskud til offentlig
skovrejsning, og dyrkningsaftaler. Dertil mindre
beløb til kommer sløjfning af private brønde og
boringer, samt løbende kontrol med
kloakledninger.
En sidste, og endnu økonomisk og
indholdsmæssigt uafklaret post i handleplanen
er målrettede grundvandskampagner til
private, landbrug og erhverv.
Handleplanen vil over de næste 23 år rejse skov
på det røde område i illustrationen til højre.
Figur 4 Eksempel på indhold i en handleplan.
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Tidsplan
Det foreslås, at der følges en overordnet tidsplan som skitseret i Figur 5 nedenfor. I 2016 udarbejder og
vedtager Svendborg Vand A/S en politik for grundvandsbeskyttelse. Efterfølgende i 2017 udarbejdes og
vedtages en strategi for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet med at udforme konkrete handleplaner for de
individuelle kildepladser påbegyndes også i 2017 og afsluttes i løbet af 2018. Planperioden for
implementering af handleplanerne afhænger af de valgte tiltag for kildepladserne, og er derfor behæftet
med stor usikkerhed – der er herunder indsat en foreløbig planperiode på 20 år. Den lange planperiode
skyldes bla., at det erfaringsmæssigt tager 10-15 år, at forhandle gode aftaler på plads ved brug af
jordbytning til skovrejsning eller lignende naturtyper.

Figur 5 Overordnet tidsplan de næste 20 år. Planperiode afhænger af de valgte tiltag.

8-8

<0,01
<0,015

<0,01

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

<0,015

x

x

x

x

x

<0,01
<0,01
0,052

0,025

<0,01
<0,01
0,14
0,14

<0,01
<0,01
<0,015

<0,01
<0,01
<0,015

0,16

<0,020

<0,020

<0,01

0,04

0,05

<0,01

<0,01

<0,01

3,5
4

0,051

<0,015

11.06.2018 - I flg per er de først klar om ca 1 måned
12.07.2018 - i flg. Per bliver de tidligst klar efter sommerferien

DMS

kvantificeringsgrænsen = 0,06
Påvisningsgrænsen = 0,02

*(x) betyder at indholdet er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsrgænsen

Afvent klarmelding fra Stina - er ikke i drift

Ikke i drift - skal formentlig bruges til
afværgeboring

Bemærkninger

Afvent klarmelding fra Stina - er ikke i drift

<0,01

0,2

5,6

0,039

0,01

<0,01

03.07.18 er der bestilt omprøve. Indvindingen er
stoppet

0,051(x)
<0,01

Afvent klarmelding fra Stina - er ikke i drift

<0,01

03.07.18 er der bestilt omprøve

<0,020
0,02

Afvent klarmelding fra Stina - er ikke i drift

<0,01

Afvent klarmelding fra Stina - er ikke i drift

<0,020

<0,01

<0,01

0,04

0,1

0,092

<0,01
<0,01
0,051

<0,01
<0,01
0,041

0,059(x) 0,048(x)
<0,01

<0,02

Stenodden

<0,01
<0,01
<0,015

<0,01
<0,01
<0,015

<0,01
<0,01
<0,015

<0,020

<0,020

0,026(x)

<0,02

0,03

0,02(x)

<0,01
0,021

Boring 2
1.551.005

Boring 1
1.551.006

Boring 3

Lunde

173.462

Boring 3
164.461

Boring 2
172.332

Boring 1
172.319

Boring 2
1.641.246

1.641.167

Boring 1

Boring 16

<0,01

<0,020

<0,01
<0,01
0,53
0,058
<0,020
(LOD)
0,042(x)

DMS (aug)
DMS 29.-30. aug.
Desphenyl-Cloridazon
(april/juni/aug)

165.163

Boring 15
165.170

Boring 13

Landet

165.153

Boring 12
165.151

Boring 11
165.150

Boring 10
165.147

Boring 7

164.949

<0,01

164.431

Boring 5

Boring 4
164.61d

Boring 1,
Søgårdsvænge

Boring 4
1.641.094

1.641.095

Boring 3

Skovmøllen

164.182

164.183

Boring 2

Boring 1

Boring 2, Vestergade
1.641.099

Boring 4
164.358

164.343

<0,01
<0,01
<0,015

Skovmøllen

03.07.18 er der bestilt omprøve. Indvindingen er
stoppet.
September - Boringen er taget i drift

<0,01
<0,01
<0,015

Boring 3

Boring 2
1.641.796

Boring 1
164.334

Anlægsid/DGU nr.

BK+4,10,11,15,16,17
1,2,4-triazol
1,2,4-triazol (aug)
DMS (juni)
DMS (juli)

Holmdrup -

Sørupværket
Byen - Sørupværket

164.78r

Grundvan
d

Hvidkilde - Sørupværket

Grubbemøllen -

<0,01
<0,01
0,039

0,038(x)
0,02(x)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,000020

<0,000045

rentvandafgang

81132

Lunde Vandværk

Stenodden Vandværk

<0,000020

<0,000020

0,08

0,030(x)

<0,02(LOD)

0,035(x)

0,04

<0,01(LOD)

<0,02(LOD)

<0,02(LOD)

* 0,060(x)

<0,01

82552

<0,000031

<0,000337

DMS 06.08.18

0,03

rentvandafgang

<0,01
<0,01

0,073

Desphenyl-cloridazon (marts/aug)

Landet – afgang

<0,01
<0,01

DMS 04.07.18

DMS 22.08.18/29.08.18

82551

<0,01
<0,01

1,2,4-triazol (aug)
DMS 13.16.18

rentvandafgang

82548
rentvandafgang

82545
rentvandafgang

rentvandafgang

<0,01

Skovmølleværket

Grubbemølleværket

Sørupværket
187183

Anlægsid/DGU nr.

1,2,4-triazol (juni)

*(x) betyder at indholdet er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsrgænsen
(LOD) betyder at stoffet ikke kan detekteres da det ligger under detektionsgrænsen

6. Screening af pesticider i vand fra de private vandværker
09/25219
Beslutningstema:
På baggrund af de seneste pesticidfund fra Skovmølleværket, Oure- og
Bjerreby Vandværker anbefaler formanden for Miljø- og Naturudvalget
Bruno Hansen, at der foretages en bred screening af pesticider af det
vand, der ledes til forbrugerne fra de almene og offentlige vandværker.
Indstilling:
Formanden for Miljø- og Naturudvalget indstiller,
 at der iværksættes en bred screening af
pesticider fra de 14 almene vandværker.
Miljø- og Naturudvalget’s møde den 04-09-2018
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Udgifterne til disse analyser afholdes af
Svendborg Kommune.
 at Vand og Affald anmodes om at foretage en
bred screening af pesticider i det vand, der ledes
til forbrugerne fra deres vandværker.
 at udvalget tager stilling til handlingsplan, når
analyseresultatet foreligger.
Sagsfremstilling:
På baggrund af flere fund af pesticidnedbrydningsproduktet N,Ndimethylsulfamid
(DMS) i drikkevandsboringer og drikkevand har
Miljøstyrelsen medio 2018 igangsat en screeningsundersøgelse af
tolylfluanid og DMS for at få bedre overblik over stoffernes udbredelse i
grundvandet. Resultaterne af screeningen forventes at foreligge i første
halvdel af 2019. DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne
tolylfluanid og dichlofluanid.
DMS er nu blevet omfattet af kontrolkrav ved den nye
drikkevandsbekendtgørelsen gældende fra 27. juni 2018. Der vil samtidig
blive fastsat analysekvalitetskrav for DMS i bekendtgørelse om
kvalitetskrav til miljømålinger.
Svendborg Kommune har p.t. desværre fundet DMS i Skovmølleværket,
Oure- og Bjerreby Vandværk, og i andre kommuner findes dette stof også
en del steder.
I den almindelige analysekontrol analyseres der for 39 pesticider eller
nedbrydningsprodukter. Der har gennem tiderne været anvendt mange
flere forskellige pesticider, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der kan
findes andre stoffer, som nu f.eks. DMS i vores drikkevand.
Svendborg Kommune har på opfordring af formanden for Miljø- og
Naturudvalget indhentet tilbud på en udvidet analyse for pesticider og
følgestoffer samt nedbrydningsprodukter. Den udvidede analyser omfatter i
alt 419 stoffer.
Det foreslås, at Svendborg Kommune afholder udgifterne til analyse af
afgangsvandet fra de 14 almene vandværker, og at Vand og Affald selv
foranstalter at få foretage denne udvidede pesticidanalyse på deres
vandværker. Svendborg Kommune kan ikke umiddelbart pålægge
vandværkerne denne udgift, da der er tale om en screening og ikke en
formodet mistanke om påvirkning.
Administrationen vil på mødet give en redegørelse af
grundvandsbeskyttelsen i Danmark, da stat, regioner og kommuner har
forskellige ansvarsområder mht til grundvandsbeskyttelsen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Udgifterne forbundet med den udvidede pesticidanalyse på de 14 almene
vandværker vil maksimalt udgøre 50.000,- kr.

Udgiften afholdes indenfor Natur og Miljøs budget.
Lovgrundlag:
LBK nr. 118 af 22/02/2018 - Vandforsyningsloven
Bekendtgørelse nr. 1068 af 23/08/2018 - Bekendtgørelse om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Miljø- og Naturudvalget’s møde den 04-09-2018
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Bilag:
Åben - Forvaltningen af grundvandsbeskyttelsen - Notat til Miljø- og
Naturudvalgets møde 040918
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 04-09-2018:
Beslutning:
 at der iværksættes en bred screening af
pesticider fra de 14 almene vandværker.
Udgifterne til disse analyser afholdes af
Svendborg Kommune.
Godkendt
 at Vand og Affald anmodes om at foretage en
bred screening af pesticider i det vand, der ledes
til forbrugerne fra deres vandværker.
Godkendt
 Administration på baggrund af
screeningsresultatet udarbejder et forslag til
handlingsplan for at håndtere eventuelle
overskridelser af grænse- værdierne.
Godkendt
 med henblik på at kunne træffe beslutning om
et sprøjteforbud, bedes administrationen belyse
mulighederne for, og konsekvenserne af et
sprøjteforbud.
Godkendt, for stemte A,Ø,F imod stemte C,V og Jens Munk
(løsgænger)

FORVALTNINGEN AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN
Forvaltningen af grundvandsområdet og herunder beskyttelsen af grundvandet er dækket af
henholdsvis staten, regionerne og kommunerne.
Staten.
Den overliggende kortlægning af grundvandsforekomsterne ligger ved staten. Staten afsluttede i
2015 kortlægningen af Områderne med Særlig Drikkevandinteresse (OSD), og vandværkernes
indvindingsoplande uden for disse, i Svendborg Kommune. Før lå kortlægningsopgaven og ansvaret
for indsatsplanlægningen i Amterne, og Fyns Amt udarbejde i 2003 Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse på Tåsinge. Staten udsendte i 2007 kortlægningen af det centrale af
Svendborg Kommune og senest kom der en kortlægningsrapport for henholdsvis den nordøstlige og
vestlige del af kommunen i 2015. Det viste sig efterfølgende, at der var uoverensstemmelse mellem
de ældre kortlægninger og de nye. Derfor blev det besluttet, at staten skulle samle alle
grundvandskortlægningerne for Fyn til en samlet og enslydende model. På baggrund af
kortlægningerne skal staten også udlægge de områder, hvor grundvandet vurderes sårbart, og som
kommunerne efterfølgende skal gøre en indsats for at beskytte i indsatsplanerne.
Statens direkte ansvar mht. at beskytte grundvandet ligger bl.a. i den godkendelsesordning, der er
for pesticider, hormonstoffer mf. Desuden gennemføres undersøgelse af om allerede godkendte
pesticider udviser tegn på at blive nedsivet enten direkte eller via nedbrydningsprodukter ved
regelret anvendelse. Sidstnævnte undersøges på særlige marker, hvor der er udført boringer samt
lagt dræn, hvor der kan udtages prøver til analyse. Se i øvrigt vedtagne Pesticidstrategi 2017-2021,
som er Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider.
Et af de senest tiltag til grundvandsbeskyttelse er kravet om udlægning af de boringsnære
beskyttelsesområder, BNBO’er, som indtil videre er beskyttet mod planmæssige arealudlægninger,
som vil øge sandsynligheden for forurening af grundvandet. Der ud over må der ikke etableres nye
vaske-/fyldepladser i de boringsnære beskyttelsesområder.
Beskyttelsen af grundvandet ligger også i tilknytning til landbrugsområdet herunder krav om
uddannelse af personer, der arbejder med pesticider, regler for opbevaring af pesticider, kontrol
med landbrugets anvendelse af pesticider og gødningsstoffer via tilsyn og krav om kvælstof og
fosforregnskab, efterafgrøder og regler for udbringning af gødning og forbud mod modning af korn
med glyfosat mf.
Regionerne
Regionerne er myndighed på jordforureningsområdet mht. opsporing af punktforureninger,
kortlægning og evt. oprydning af grundvandstruende forureningerne indenfor OSD og især
vandværkernes indvindingsoplande. Regionerne er i de seneste år begyndt at arbejde mere med
pesticidforureninger. Det er som udgangspunkt gartneri og maskinstationer, der er prioriteret og for
nuværende ikke direkte frugtavl. Stoffet DMS indgår ikke i deres undersøgelser på nuværende
tidspunkt. Som nævnt er det punktforureninger, som regionerne har ansvaret for at kortlægge, mens
eventuelle fladeforurening, der kommer fra anvendelse af stoffer på f.eks. marker og i
frugtplantager, ikke vil være omfattet.
Kommunerne
Kommunerne er myndighed på den direkte beskyttelse grundvandet, og har mulighed på en saglig
baggrund at påbyde restriktion på arealanvendelse for at beskytte grundvandet. Det kan gøres med
baggrund i statens udpegning af de sårbare grundvandsressourcerne, og herunder også indenfor
BNBO’erne.

I de seneste indsatsplaner, der blev udarbejdet for Svendborg i 2009, er der ikke foretaget indgreb
over for arealanvendelsen i områder, der blev vurderet sårbare overfor pesticider herunder
nitratfølsomme. De indsatser, der blev iværksat, er af overordnet karakter, så som tilsyn hvert 3. år
på landbrug og orientering om ”miljøbetinget tilskud” til f.eks. ikke at anvende pesticider.
På daværende tidspunkt i 2009 var der ikke umiddelbart tegn på, at vi skulle se forureninger af
grundvandet igen, som vi havde set med BAM. Udgangspunktet var og er, at tilladte
landbrugspesticider er designet til at blive nedbrudt under iltrige forhold i pløjelaget.
Beskyttelse skulle derfor ophænges på forsigtighedsprincippet frem for begrundet mistanke, som
ellers er den lovmæssighed, som umiddelbart kunne forsvare, at der blev pålagt jordejere
dyrkningsrestriktioner. Desuden ville udlægningen af arealrestriktioner skulle betales af de enkelte
vandværker, og tvivlen om der måske ikke var nødvendigt, gjorde også, at opbakningen til denne
indgriben var begrænset. I Svendborg Kommune er det kun Vindeby Vand, der direkte arbejder med
grundvandsbeskyttelse. Deres forbrugere har i mange år betalt 1 kr. pr. kubikmeter til beskyttelse af
grundvandet. Pengene er bl.a. brugt til etablering af nye boringer i skovområder og opkøb af jord, da
vandværket i årrække har måtte anvende kulfilter pga. BAM i grundvandet.

Forretningsorden for bestyrelsen i

Svendborg Forsyning A/S

1.

Forretningsordenens hjemmel

1.1

Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til selskabslovens §
130.

1.2

Originaleksemplaret skal stedse findes i bestyrelsesprotokollen.

2.

Bestyrelsens konstitution

2.1

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesformand og næstformand.

2.2

I tilfælde af formandens forfald varetages formandens opgaver af næstformanden.

3.

Tiltrædelse af forretningsorden

3.1

Samtlige bestyrelsesmedlemmer lover ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være
motiveret af hensyn til selskabets tarv.

3.2

Når nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.

4.

Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse

4.1

Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det nødvendigt,
samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem, en direktør eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, jf. selskabslovens § 123, 2. pkt.
Der afholdes normalt 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

4.2

Formanden indkalder til møderne – almindeligvis med mindst 6 dages
varsel – ved brev eller pr. e-mail til alle bestyrelsesmedlemmer. Mødeindkaldelsen til hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal indeholde en dagsorden samt så vidt muligt eventuelt bilagsmateriale. Ethvert medlem af
ledelsen kan forlange, at spørgsmål optages på dagsordenen.

4.3

Møderne afholdes på selskabets adresse, medmindre formanden i indkaldelsen har angivet andet sted i Danmark.
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5.

Bestyrelsens afgørelser

5.1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige
medlemmer er til stede, for så vidt der ikke efter vedtægterne stilles
større krav. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt
samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

5.2

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

5.3

Bestyrelsen kan ikke delegere sin beslutningskompetence. Undtaget
herfra er behandling af standardiserede sager, som kan henlægges til
behandling og afgørelse i et udvalg under bestyrelsen, hvis der på forhånd af den samlede bestyrelse er fastlagt retningslinjer for sagernes
behandling. Disse retningslinjer samt udvalgets behandling af de pågældende sager skal løbende evalueres af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens ansvar for sagernes behandling kan ikke delegeres.

5.4

Væsentlige anliggender, der ikke er optaget på dagsordenen, kan behandles, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen er til stede og tiltræder behandlingen.
Telefoniske og skriftlige bestyrelsesmøder:

5.5

I særlige tilfælde kan formanden beslutte, at en bestyrelsesbeslutning
kan træffes ved telefonisk eller elektronisk votering, herunder e-mail,
dog skal bestyrelsesmøde fysisk afholdes, såfremt direktionen eller et
medlem af bestyrelsen ønsker dette.

5.6

Betingelserne for skriftlig behandling af bestyrelsesanliggender er følgende:
•

•

•

5.7

Bestyrelsen skal på forhånd have besluttet, hvilke typer af emner,
der egner sig til skriftlig behandling, og dette skal fremgå af protokollen.
Det skal være sager af standardmæssig karakter eller presserende
sager, hvor der ikke skal tages stilling til væsentlige eller usædvanlige forhold, og hvor en fælles drøftelse ikke er påkrævet.
Der skal være angivet et tidspunkt for sagens afslutning, så sagen
ikke trækker unødigt ud.

I det omfang en bestyrelsesbeslutning træffes, uden at bestyrelsen er
samlet, kræves som minimum en egentlig tilkendegivelse fra de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, der skal protokolleres. En undladelse af etat reagere på fremsendt materiale er ikke tilstrækkelig.

Side 3

6.

Bestyrelsesmedlemmers forfald

6.1

Har et medlem af bestyrelsen forfald, underretter han omgående formanden herom.

6.2

Har et medlem forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Medmindre andet er besluttet af bestyrelsen eller fastsat i vedtægterne, kan et medlem i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til at et andet medlem kan give møde i stedet for at indkalde en suppleant, hvis
dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.

7.

Dagsorden

7.1

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

7.2

På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde
følgende punkter:
1. Meddelelser fra formanden.
2. Forelæggelse og stillingtagen til indholdet af Revisionsprotokollen
samt underskrift af denne.
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne
periode.
4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.
5. Dato for næste møde.
6. Eventuelt.

8.

Protokol

8.1

Formanden er ansvarlig for, at der føres en beslutningsprotokol over
bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

8.2

Det bestyrelsesmedlem eller enden direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at fa sin mening indført i protokollen.

8.3

Af forhandlingsprotokollen skal til hver en tid fremgå:
•
•
•
•

Hvem der har deltaget.
Hvem der har ledet mødet.
Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt
punkt i henhold hertil.
Hvem der har ført protokollen.
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8.4

Protokollatet udarbejdes og tilstilles bestyrelsens medlemmer snarest
muligt efter mødets afholdelse.

8.5

Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige de medlemmer, der
var til stede på det protokollerede møde.

8.6

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager i et bestyrelsesmøde, har pligt
til efterfølgende at orientere sig om, hvad der er drøftet og besluttet på
mødet. Disse bestyrelsesmedlemmer påtegner protokollen med dato og
"læst" som tilkendegivelse af, at de er gjort bekendt med indholdet af
denne.

8.7

Protokollen skal indrettes således, at risikoen for efterfølgende tilføjelser, rettelser eller udeladelser er mindst mulig. Protokollen føres som et
løsbladssystem.

8.8

Hver side i forhandlingsprotokollen skal være fortløbende nummereret.

8.9

Hvis beslutninger træffes ved elektroniske eller skriftlige bestyrelsesmøder, skal det fremgå af protokollen.

8.10

Såfremt bestyrelsen ønsker, at andre, f.eks. en ekstern rådgiver, en konsulent eller en anden person, skal deltage under et eller flere punkter i
dagsordenen, skal det protokolleres, under hvilke punkter den pågældende deltog.

9.

Inhabilitet

9.1

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen
eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham
selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv, eller. Dette gælder også
spørgsmål om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod
tredjemand, hvissåfremt han har væsentlig interesse deri, der kan være
stridende mod selskabets.

9.2

Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet forud for sagernes drøftelse. Opstår
der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem
forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det
pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen
måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.
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10.

Direktionen

10.1

Direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens
møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

10.2

Direktionens løn- og ansættelsesvilkår aftales med bestyrelsen.

10.3

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

10.4

Direktionen varetager, efter nærmere aftale med formanden, forholdet
til omverdenen.

10.5

Orientering af personalet om selskabets forhold sker udelukkende gennem direktionen.

11.

Direktionens opgaver

11.1

Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabets virksomhed og
skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har
givet. Bestyrelsen skal løbende kontrollere, at direktionen følger de udstukne retningslinjer.

11.2

Direktionen har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager
af væsentlig betydning for selskabets virksomhed.

11.3

Direktionen skal, hvis der sker ændringer i det til Erhvervsstyrelsen anmeldte, rettidigt foretage de fornødne anmeldelser herom.

11.4

Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår
på betryggende måde. Direktionen skal herudover sikre, at selskabets
kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at
det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

11.5

Direktionens daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne
dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse
fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes
uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så
fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
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11.6

De overordnede beslutninger skal træffes af bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.

12.

Bestyrelsens pligter med hensyn til virksomhedens ledelse

12.1

Bestyrelsen forestår i samarbejde med direktionen ledelsen af selskabet.
Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

12.2

Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, selskabsloven og andre love, der måtte have betydning for
selskabet og i øvrigt på forsvarlig måde.

12.3

Bestyrelsen godkender målsætninger, hovedretningslinjer for selskabets drift, regnskaber, årlige budgetter, takster, investeringsplaner og
eventuelle lån og kreditter.

12.4

Bestyrelsen skal endvidere påse;:
at
at
at
at
at

bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der
efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og
interne kontroller,
bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om
selskabets finansielle forhold,
direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets
nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de
forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til
at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

12.5

Bestyrelsen skal herudover årligt evaluere virksomhedens strategier og
vurdere brancheudviklingen samt sikre, at virksomheden er tilstrækkelig forsikret.

12.6

Bestyrelsen sørger for førelse af en ejerbog i henhold til bestemmelserne i selskabslovens, § §§ 50 ff. Ejerbogen skal være tilgængelig for
offentlige myndigheder.
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13.

Svendborg Byråd

13.1

Alle meget afgørende beslutninger om selskabets forhold, herunder takster og optagelse af lån, skal godkendes af Svendborg Byråd.

14.

Tavshedspligt

14.1

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et bestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne
har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af
medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt eller ifølge Selskabslovens regler er genstand for
umiddelbar offentliggørelse.

14.2

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, han
modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

14.3

Brud på tavshedspligten er tidsmæssigt ubegrænset. Overtrædelse af
tavshedspligten kan medføre strafforfølgning og erstatningspligt efter
dansk rets almindelige regler.

14.4

Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal vedkommende makulere eller tilbagelevere alt fortroligt materiale, som er modtaget i egenskab af bestyrelsesmedlem samt eventuelle kopier heraf. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår ved døden, påhviler denne pligt boet efter bestyrelsesmedlemmet.

14.5
15.

Revision

15.1

Ethvert medlem af bestyrelsen kan begære revisors tilstedeværelse ved
et bestyrelsesmøde.

15.2

Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten m.v.
er til behandling, og har pligt til at deltage, hvis blot et medlem af bestyrelsen anmoder herom. Revisor skal herunder blandt andet udtale sig
om, hvorvidt årsrapporten efter revisionens opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dens økonomiske stilling
samt driftsresultatet.

15.3

Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets
forhold i øvrigt. Han skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav
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til regnskabets materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at
regnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.
15.4

Bestyrelsen forventer, at revisor foretager revision flere gange om året
som led i forberedelsen af årsrapportens revision.
Afgivelse af oplysninger, m.v. til revisor

15.5

Ledelsen i selskabet skal give enhver revisor eller granskningsmand,
der er valgt af generalforsamlingen, og som skal erklære sig om selskabets forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af selskabet, og hvis selskabet er et moderselskab, dets koncern i
henhold til årsregnskabsloven.

15.6

Ledelsen i selskabet skal give enhver revisor eller granskningsmand,
der er valgt af generalforsamlingen, og som skal erklære sig om selskabets forhold, adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sikre, at revisor eller granskningsmand får de oplysninger og den bistand, som den pågældende anser for nødvendig for
udførelsen af sit hverv.

16.

Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

16.1

Revisor fører til brug for bestyrelsen en revisionsprotokol, hvori han
skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført og konklusionerne
heraf, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen der måtte være forefundet. Revisionsprotokollen skal være
i overensstemmelse med de for revisionen i lovgivningen fastsatte regler og god revisionsskik.

16.2

Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med
indholdet. Revisor skal sende enhver tilførsel direkte til hvert bestyrelsesmedlem inden mødet.

16.3

Et indtrædende bestyrelsesmedlem skal ved indtrædelsen have udleveret revisors seneste protokollat om revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling.

17.

Årsrapportens udarbejdelse

17.1

Direktionen udarbejder og forelægger udkast til årsrapport til bestyrelsens godkendelse.
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17.2

Bestyrelsen skal påse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling og resultat og i øvrigt er opgjort og udfærdiget i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægterne samt således
som god forretnings- og revisionsskik tilsiger.

17.3

Bestyrelsen skal endvidere påse, at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide, ligesom bestyrelsen skal påse, at årsrapporten indsendes
til Erhvervsstyrelsen inden for de i loven fastsatte frister.

17.4

Årsrapporten underskrives og dateres af bestyrelsen og direktionen i tilknytning til en ledelsespåtegning. Selv om et bestyrelsesmedlem eller
en direktør er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan
medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Den pågældende
kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende
begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

17.5

Bestyrelsen udarbejder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten og forelægger forslaget for den
ordinære generalforsamling.

18.

Generalforsamlingen

18.1

Formanden indkalder til generalforsamlingen samt udarbejder generalforsamlingens dagsorden under hensyntagen til de i vedtægterne anførte
bestemmelser. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst
4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes hverhvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen offentliggøres på Vand og affalds og Svendborg Kommunes
hjemmeside. Samtidig gives der revisor meddelelse om tidspunktet.

19.

Ændring og tillæg

19.1

Bestyrelsen skal efter behov og mindst en gang om året vurdere nærværende forretningsorden og om nødvendigt revidere den.

19.2

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et
flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
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**************
Således vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde, den [DATO]
201828. april 2014
Bestyrelsen:

______________________________

______________________________

Søren Kristian Kongegaard Mortensen

Arne Knudsen

______________________________

______________________________

Niels Chr. Nielsen

Jesper Kiel

______________________________

______________________________

Birger Møller Jensen

Claus Bøgeskov Mogensen

______________________________

______________________________

Per Nykjær Jensen

Hans Jordan Kroman

______________________________
Peer Munk

Tiltrådt af direktionen, den ______________

______________________________
Ole Steensberg Øgelund
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Drøftelse af forventninger til bestyrelsessamarbejdet, den 21. juni 2018
1. Hvordan håber du, at samarbejdet i bestyrelsen kommer til at forløbe?
 Godt. Udnytter hinandens viden og kompetencer
 Giver plads til hinanden og lytter uden nødvendigvis at være enige
 Vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde, hvor der arbejdes for gode og
rigtige løsninger
 At bestyrelsen er åben for andres ideer og løsninger
 Konstruktivt arbejde, gode løsninger for selskabet
 Godt orienteret, ”kaster os ind i kampen”
 Fokus på kunder, økonomi, ”Lange briller” og god arbejdsplads
 Tillid – sige hvad man mener
 Alle er velforberedte og deltager 100 %

2. Hvordan kan du bidrage til samarbejdet?
 Sætte miljø og klima i fokus. Grøn omstilling
 Sammenspil med kommunens vedtagne politikker
 Brugerperspektiv
 Koordinering mellem forsyning og energivirksomheder
 Ved at lytte til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som har en lang række
kompetencer, der samlet burde give synergi og nye ideer
 Give sparring, komme med indlæg, indgå i arbejdsgruppe, faglig, kreativt, ideer
 Skabe en god atmosfære
 Erfaring, jura, sund fornuft
 Kemi, bidrage med sammenhold
 Søge konsensus

3. Hvad skal der til, for at du lykkes med dit bestyrelsesarbejde?
 At bestyrelsen har fælles indsigt i udfordringer og løsningsmuligheder
 En interesseret bestyrelse, som holder sig opdateret på de behov og problemer vi
skal arbejde med, og som er indstillet på at et samarbejde går begge veje
 At vi bliver hørt, taget med på råd og kan se resultaterne at virksomheden styrkes
økonomisk over tid
 Spiller på samme hold.

