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PROTOKOL
fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S
Onsdag, den 12. september 2018 kl. 08.00
Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør

Bestyrelsen: Flemming Erichsen (Formand), Ole Drost (Næstformand), Anders Koefoed,
Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil
Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Wismann, Stina Hansen
Fraværende: Anders Koefoed, Anders Nielsen
Dagsorden:
TIL OFFENTLIGGØRELSE:
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen.
- Dom vedr. forsyningspligt indenfor spildevandsområdet
- Renseanlæg - kontrol 2017
4. Ny spildevandsplan, herunder høringssvar.
ØVRIGE:
5. Orientering fra direktionen.
- Retssag vedr. vejbidrag
- Tinglysning af spildevandsledning
6. Halvårsregnskab.
7. Eventuelt.
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
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Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.
Indstilling
Formanden indstiller:
At

dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At fællesprotokollen godkendes.
Beslutning
Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Orientering fra direktionen.
Dom vedr. forsyningspligt inden for spildevandsområdet
I de senere år har der hersket usikkerhed omkring retsgrundlaget i forbindelse med tilslutning af nye
ejendomme i tidligere erhvervsområder. Herunder om spildevandsselskaberne for egen regning er
forpligtet til at etablere nye spildevandsledninger frem til de nye matrikler der opstår, når de tidligere
erhvervsområder udmatrikuleres.
Der er fornyligt faldet dom i en sag vedr. dette mellem et ejendomsudviklingsselskab og HOFOR
(Hovedstadens Forsyningsselskab). Dommen fastslår, at der ikke foreligger en sådan forsyningspligt
dvs. at spildevandsselskabet ikke er forpligtet til at tilslutte de nye matrikler til spildevandsselskabet.
Det er med andre ord fastslået, at det er byggeherrens ansvar.
Sagen er – ikke mindst grundet sagens principielle betydning – anket til landsretten.
SK Spildevand A/S vil i forbindelse med de kommende udstykninger administrere efter dommen, da
det er det bedste retsgrundlag p.t. Såfremt de enkelte bygherrer ønsker det, vil vi tilbyde at overtage
de nye anlæg uden godtgørelse for anlæggets værdi. Det forudsætter, at der indgås aftale om
overdragelse inden etableringen af spildevandsanlægget påbegyndes samt at bygherren indestår for
kvaliteten af arbejderne, herunder stiller de fornødne økonomiske garantier.
./.

Dommen er vedlagt for yderligere information.
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Renseanlæg – kontrol 2017.
Til bestyrelsens orientering kan oplyses, at SK Spildevand A/S i forbindelse med miljøstyrelsen
gennemgang at renseanlæggenes udledninger for 2017 har modtaget en indskærpelse vedr. 4 af
forsyningens helt små renseanlæg, grundet overskridelse af udledningstilladelserne. Der var ingen
bemærkninger til de øvrige anlæg.
SK Spildevand A/S har på denne baggrund taget initiativ til at anlæggene ombygges, så de
anvender det samme renseprincip som de nye anlæg ved Høve og Oreby. Der er ligeledes ændret i
driftsprocedurerne, således at de bundfældningstanke der er før anlæggene tømmes oftere om
sommeren. Herved reduceres udfordringerne mht. ammonium.
Det forventes at ovennævnte tiltag vil afhjælpe problemerne, således at de krav der er stillet i
udledningstilladelserne igen overholdes.
./.

Indskærpelse fra miljøstyrelsen ved de 4 små anlæg vedlagt for orientering.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Ny spildevandsplan, herunder høringssvar.
Slagelse Kommune er p.t. i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan for de kommende 4 år.
Spildevandsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med SK Spildevand A/S. Planen foreligger nu i
udkast og skal i løbet af sidste halvår af 2018 sendes i offentlig høring. Miljø-, plan- og
landdistriktsudvalget har besluttet, at planen først fremsendes til høring hos SK Spildevand A/S for
evt. bemærkninger m.v., inden den sendes i offentlig høring.
Udkastet til ny spildevandsplan forelægges derfor bestyrelsen for at fastslå evt. ønsker til ændringer.
Om spildevandsplanen
Spildevandsplanen er en rammeplan, som ret konkret beskriver hvad der skal gennemføres i løbet
af de kommende år. Planen indeholder herudover en perspektivperiode, hvor der tegnes et billede af
forventet investeringer i fremtiden.
SK Spildevand A/S har i de senere år gennemført kloakeringsprojekterne i tæt dialog med de
kunder, som bliver berørt af arbejdet. Denne metode medfører, at der skal udarbejdes et tillæg til
spildevandsplan for hvert område. Der lægges op til at denne fremgangsmåde videreføres dvs. at
der afholdes dialogmøder med kunderne om projektet, inden de konkrete planer fastlægges. Målet
er at styrke dialogen, samarbejdet og forståelsen for spildevandsopgaven ved at borgerne,
forsyningen og kommunen i fællesskab udformer et tillæg til spildevandsplanen, hvor det beskrives
hvordan spildevandshåndteringen skal se ud hos dem.
Et andet mål er at udarbejde en spildevandsplan, der har fokus på at få ”Mest miljø for pengene”.
Det betyder, at der sættes ind der, hvor effekterne er størst. Planen tager højde for de
indtægtsrammer m.v. som SK spildevand A/S er underlagt, herunder at den gældsætning som
bestyrelsen tidligere har fastlagt fastholdes (maksimal gæld på 200 mio. kr.).
Det samlede investeringsniveau er derfor fastsat til ca. 75 mio. kr. pr. år de næste 4 år.
Projekter de næste 4 år
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SK Spildevand A/S er meget langt fremme mht. kloakering af sommerhusområder i forhold til andre
forsyningsselskaber på Sjælland. Kloakering af sommerhusene er i de senere år sket på bekostning
af landsbyerne. Der er derfor en del landsbyer som fortsat afleverer urenset spildevand til
vandløbene og hvor det eksisterende kloaksystem er i meget dårlig forfatning. Vandløbene lever
derfor ikke op til målsætningerne i disse områder.
I de næste 4 år lægges der derfor op til, at der satses meget kraftigt på at forbedre
spildevandsrensningen i landområderne. Kloakeringen af sommerhusområderne stoppes derfor.
I byerne er der fortsat et stort investeringsbehov grundet et stort investeringsefterslæb fra fortiden.
I planen lægges der op til, at dette arbejde igangsættes umiddelbart efter landsbyerne dvs. fra 2024.
Der afsættes fortsat midler til gennemførelse af TV inspektion og efterfølgende strømpeforring
ligesom der er planlagt renovering/separering i nogle få områder.
På renseanlæggene er der lagt op til at der kun gennemføres mindre vedligeholdelsesinvesteringer.
Herunder investeringer i udskiftning af eksisterende beluftningssystemer i procestanken på de tre
største renseanlæg. Den eksisterende struktur, herunder antallet af renseanlæg fastholdes i
perioden.
Anlægschef Torben Kofoed vil på bestyrelsesmødet holde et indlæg om den kommende
spildevandsplan, hvorefter bestyrelsen får mulighed for at drøfte planen og komme med ønsker til
justeringer. Input fra bestyrelsesmødet vil herefter blive fremsendt til Slagelse Kommune i et
høringssvar.
Det er direktionens vurdering, at det er en fornuftig prioritering der er foretaget i spildevandsplanen
indenfor for den investeringsramme der er fastsat for at fastholde nuværende gældsniveau (200 mio.
kr.).
På bestyrelsesmødet bør det drøftes om kloakeringen af sommerhusområderne skal stoppes som
der lægges op til. De næste etaper omkring Frølunde Fed i Korsør kan formentligt gennemføres
uden de store økonomiske udfordringer for SK Spildevand A/S, grundet områdets matrikulære
forhold. Endelig bør bestyrelsen også forholde sig til investeringsniveauet, herunder om den
nuværende strategi mht. en maksimal gældsætning på 200 mio. kr. ønskes fastholdt.
./.

Udkast til spildevandsplan vedlagt samt foreløbig udkast til investeringsplan.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At bestyrelsen drøfter spildevandsplanen, herunder om der er forhold som ønskes ændret.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning, idet der var et ønske om at fremme kloakeringen af de
resterende sommerhusområder. Der ønskes konkret planlægning af de tilbageværende
sommerhusområder. Der ønskes i højere grad indtænkt infrastruktur som f.eks. veje, stier og LARanlæg ved den kommunale planlægning af nye byggemodningsområder. Der ønskes særlig
opmærksomhed omkring, at der ikke nedsives spildevand i områder for indvinding af drikkevand
eller områder, som forventes udnyttet til indvinding af drikkevand.

