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Meddelelser fra Formanden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (JIBM) orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner: 

  

Handelsstandsforeningen, Rønde, inviterede Syddjurs Kommune og Syddjurs Spildevand til en drøftelse 
af handelen i byen samt den mulige indflydelse de kommende projekter, herunder separat kloakering af 
Hovedgaden, kan få på handelen i byen. JIBM orienterer.  

  

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder sker i Better Board. Vi har drøftet procedurer for 
godkendelse, som vil blive fremlagt på mødet. 

  

Indstilling 

Formandens beretning tages til efterretning. 

Referat: 

Der var en kort drøftelse af mødet med Handelstandsforeningen. Opmærksomhed henledes på en 
god og rigelig kommunikation med interessenter i separerings- og tilhørende projekter. 

blr@syddjursspildevand.dk
blr@syddjursspildevand.dk


Der blev fremlagt en procedure for behandling og godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne: 

BLR fremsender referat til kommentering seneste 2 dage efter bestyrelsesmødet.  

Bestyrelsesmedlemmerne har herefter 2 dage til kommentering. Her blev det bemærket, at 
kommentering på dagsorden ikke indbefatter sagsbehandling, men alene kommentering på referat 
fra drøftelser på mødet.  

Efter kommenteringsfristen udsendes referatet til  godkendelse.  

Der er en frist på 3 dage for bestyrelsens godkendelse af referat. 

 

Beslutning 

Det blev besluttet af de enkelte sager på dagsordenen fremadrettet nummereres. 

Formandens beretning blev taget til efterretning 

 

Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Status fusionsproces 

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har indstillet, at der arbejdes videre med en fusion af 
selskaberne. I forlængelse af fællesmødet i DjursSam den 13.10.2022 er der udarbejdet et udkast til 
kernefortælling der præciserer, hvorfor selskaberne har behov for og hvilke synergier, der høstes ved 
fusion. Kernefortællingen er indbygget som baggrund i principnotat – Fusion mellem AquaDjurs og 
Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver. Endvidere er kernefortællingen vedlagt som 
bilag, hvor der er tilført specifikke statements.  

  

Den administrative og politiske proces i forhold til en ejerbeslutning på går i hhv. Norddjurs og Syddjurs 
Kommuner. Styregruppen for planlægning af fusionen har udarbejdet et principnotat, der samler det 
materiale bestyrelserne i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand har behandlet. Notatet indgår i 
beslutningsgrundlaget for den politiske beslutning. 

Tidsplan for politisk beslutning 

Styregruppen, med repræsentanter fra de to ejerkommuner og vandselskaberne, har fastlagt tidsplan for 
den politiske beslutningsproces (møder i KB: Kommunalbestyrelsen; MTU, Miljø, og Teknikudvalg; ØK: 
Økonomiudvalg; NTM: Natur, Teknik og Miljø; BY: Byrådet):  

  
  



  Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune 

Fremlæggelse af 
notater 

MTU: 12. december 2022 NTM: 6. december 2022 

Temamøde KB: 21. februar 2023 BY: 1. marts 2023 
Politiske møder 

  

MTU: 27. marts 2023 

ØK: 11. april 2023 

KB: 18. april 2023 

NTM: 18. april 2023 

ØK: 26 april 2023 

BY: 3. maj 2023 
Generalforsamling 8. maj 2023 i AquaDjurs 9. maj 2023 i Syddjurs Spildevand 

  

Kommunikation om fusionsproces og beslutning om fusion 
Der vil i den kommende periode, og inden fusionen kommer på de politiske dagsordener, blive 
udarbejdet en kommunikationsplan. Planen kommer til at indeholde en oversigt over bl.a. 
pressemeddelelser, artikler samt hvem der udtaler sig. 
 
Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager "principnotat"  og tidsplan for fusion til efterretning. 

 

 

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer kernefortællingen. 

Referat: 

Kernefortællingen blev drøftet.  

Det blev fremlagt, at kernefortællingens tekst, "En centraliseret spildevandsstruktur med afskæring 
af spildevand fra sårbare recipienter og rensning på et stort centralt  renseanlæg ved Fornæs med 
udledning til den robuste recipient Kattegat", ikke er i overensstemmelse med at bibeholde en aftale 
om at sende spildevandet fra det nordvestlige Djursland til renseanlægget i Randers. 

Hvis vi ikke vender spildevandet og tager det til Fornæs, skal kernefortællingen tilrettes. 

Der blev orienteret om, at generalforsamlingen i AquaDjurs flyttes fra 8. maj til 22. maj 2022. 

Beslutning 

Principnotat og tidsplan for den politiske proces blev taget til efterretning. 

Bestyrelsen besluttede at henlægge punktet om analyse af spildevand fra NV til hhv. Randers eller 
Fornæs til orienteringspunktet "centralisering af renseanlæg.   

BLR sender mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne til de møder, hvor de forventes at 
deltage. 

 



Synergieffekter ved Fusion samt navn for det fusionerede selskab 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Synergieffekter 
I selskabernes langtidsplanlægning er der stor fokus på de synergieffekter, der kan høstes ved 
fusion. I den forbindelse har direktørerne fra AquaDjurs og Syddjurs Spildevand anbefalet 
formandskaberne at der tages de første drøftelser af fremtidige adresser/arbejdslokationer for 
det fælles selskab. 
Der er i Syddjurs Spildevand i dag 3 steder, hvor medarbejderne møder ind. Her er der kontor-
, møde-, laboratorie og, badefaciliteter. I AquaDjurs findes disse faciliteter på Fornæs. Herudover 
findes badefaciliteter på enkelte lokationer spredt i Kommunen. 
Som led i planlægning af vores fremtidige aktiver og for at undgå fejlinvesteringer anbefales det, 
at bestyrelsen drøfter og giver mandat til at påbegynde analyser af 2 lokationer med fulde 
faciliteter for det kommende fælles selskab. Det anbefales, at der fokuseres på 2 geografiske 
placeringer der dækker forsyningsområdet, synergier, effektiviseringer m.m. 
Navn for det fremtidige selskab 

I beslutningsprocessen for fusionen skal der indstilles et navn for det nye selskab.  AquaDjurs er drøftet 
af Formandskaberne og foreslås indstillet som navn for det fusionerede selskab. AquaDjurs dækker såvel 
de faglige indsatser på vand og spildevand samt det geografiske område vi kommer til at dække. 
Endvidere er der god overensstemmelse med det tværkommunale RenoDjurs. 

  

Indstilling 

Det indstilles at sagerne kvalificeres og direktøren bemyndiges til at igangsætte de indledende analyser af 
lokaliteter for det fælles selskab. 

  

Det indstilles at bestyrelsen drøfter navn til det fusionerede selskab. 

Referat: 

BLR fremstillede sagen om synergieffekter ved at reducere antallet at møde-ind lokaliteter til 2  i det 
kommende fælles forsyningsområde på Djursland. Der foreslås en gradvis reduktion af faciliteter, 
der passer til planerne om lukning af renseanlæg og udvidelse af ledningsnettet til Fornæs. 

Opmærksomheden blev henledt på, at det er vigtigt at tage hensyn til, at medarbejderne skal kunne 
passe arbejdet optimalt 

Det blev fremhævet, at det er vigtigt at have faciliteter ved både Fornæs, hvor renseanlægget er 
placeret, samt i den sydvestlige ende af forsyningsområdet for at sikre rekruttering af medarbejdere 
fra de større byer. 

AquaDjurs som kommende navn på et fusioneret selskab blev drøftet. Flere fremhævede navnet 
som et godt og fremtidssikret navn, der dækker både faglige indsatser og geografien. Andre 
fremhævede at "Spildevand" i navnet er vigtigt for identiteten, og at det er uheldig, at navnet 
stammer fra det ene selskab. 



Det blev fremhævet, at der er mange følelser i navnet, og at det bør fremhæves i beslutningen. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen besluttede at give direktøren mandat til at påbegynde analyser mod 2 fremtidige 
lokaliteter i forsyningsområdet. 

Et flertal i bestyrelsen beslutter, at indstille navnet  AquaDjurs som det fremtidige navn for det 
fusionerede selskab. 

Ved indstilling af navnet ønsker bestyrelsen, at det fremhæves, at  signalværdi til borgerne, 
medarbejderidentitet og andre navne har været drøftet, samt at der er mange følelser i navnet på 
det nye selskab. 

Emnet har følsom karakter for medarbejdere.  

 

Regnskab Q3 2022 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Omsætningsmæssigt er hele årets vandafledning bogført i de første 3 kvartaler og bogført med 85,8 
mio.kr. hvilket er 0,3 mio.kr. lavere end det budgetterede. Afvigelsen forklares med lavere grundlag for 
aconto opkrævninger end budget. Herudover er der tilbagebetalt 0,2 mio.kr. i vejbidrag til kommunen 
som følge af ændret fortolkning af beregningsgrundlaget. Endelig er der modtaget mere slam end 
budgetteret. 

Vedrørende omkostningerne bemærkes at omkostningerne vedrørende bassiner og ledninger er højere 
end budget. Dette kan primært forklares med oprydningsomkostninger i Nødager og en opprioritering af 
fejlsøgninger på ledningsnettet. Administrationsomkostningerne er ligeledes højere end budget, hvilket 
forklares med konsulentomkostninger ifm. fusionsprocessen. 

Afskrivningerne for de første 3 kvartaler er på niveau med budget.  

De finansielle omkostninger er højere end budget, hvilket forklares med kursregulering på -525 tkr. på 
CHF-lån og negative renter på kassekreditten. 

Resultatet for de første 3 kvartaler blev 37,9 mio.kr. sammenholdt med de budgetterede 39,4 mio.kr., 
hvilket primært forklares med lavere omsætning (-0,3 mio.kr.), højere driftsomkostninger (-0,6 mio.kr.) og 
valutakursregulering (-0,5 mio.kr.). 

Investeringsaktiviteten i de første 9 måneder er lavere end budget, idet der er realiseret 38,4 mio kr. 
svarende til 52% af årsbudgettet. Vedlagt regnskabet er der en oversigt over investeringsaktiviteten. Det 
forventes at 85 % af årets budgetterede investeringer realiseres inden årets udgang. 

  



Indstilling 

Regnskab for Q3 indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Referat: 

KPO gennemgik kvartalsregnskab for Q3. 

Beslutning 

Regnskab for Q3 blev godkendt 
   

 

Langtids investerings- og finansieringsstrategi 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Til brug for fastlæggelse af budget- og takststrategien anvender Syddjurs Spildevand en 
langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en kobling til de statsligt 
udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden.  

Den aktuelle situation på verdensmarkedet i forhold til forsyningskæder, markedspriser, stigende renter og 
inflation resulterede i, at bestyrelsen den 5. september 2022 på bestyrelsesmøde nr. 72 genbesøgte 
langtidsbudgettet for investering og finansiering gennem en række scenarier.  

Der er udarbejdet alternative scenarier, som illustrerer forskellen mellem basisscenariet og scenarier 
tilpasset til den økonomiske regulering og valg af fusionsmodel. Konsekvensberegningerne vil blive 
gennemgået på mødet.  

Bestyrelsen behandler scenarierne og drøfter retning for finansiering. 

Med forventninger om vedtagelse af fusion på generalforsamlinger i maj 2023 vil der skulle udarbejdes 
langtidsbudgetter for de fusionerede selskaber med virkning fra 1. januar 2024. 

Der er i budgetgrundlaget for 2023 ikke indarbejdet ændringer i selskabs- eller ejerstrukturen, der 
forventes politisk behandlet i ejerkredsen forud for generalforsamlingen i 2023.  

Foreløbige beregninger ift. fusionen viser, at et selvstændigt renseselskab vil få begrænsede økonomiske 
rammer til anlægsinvesteringer.  

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kvalificerer scenarierne, der kan ligge til grund for revidering af 
den finansielle strategi.  

  



Referat: 

Bestyrelsen drøftede en investeringsmodel, hvor vi takstfinansierer rensestrukturen maksimalt for at 
spare renterne, og at der findes plads i investeringsbudgettet ved at reducere på 
basisinvesteringerne i det omfang, det er muligt. 

Fremtidsscenarier for budget og finansieringsmodeller blev gennemgået og drøftet, herunder 
scenarier som følge af den fremtidige selskabsstruktur efter fusionen. Konsekvenserne ved 
fremtidige økonomiske rammer for selskaberne Transport SDS, Transport AD og Renseselskabet blev 
gennemgået med de udfordringer opdeling af rammerne i en holding-struktur giver. 

Bestyrelsen påpegede igen, at det er vigtigt, at vi får succes med fusionen, og at en holding-model vil 
kunne accepteres af begge selskaber. 

Beslutning 

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 2, hvor basisinvesteringerne med 
udgangspunkt i Solteqs reinvesteringsanalyse reduceres i det omfang det er muligt, så 
låneoptagelsen ifm. renseanlægsstrukturen minimeres. 

Bestyrelsen gav direktøren mandat til maksimal takstfinansiering af renseanlægsstrukturen under 
forudsætning af, at sikker drift og håndtering af udpegninger ikke påvirkes. 

 

Takst og budget 2023 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af 
takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for håndtering af spildevand inden for selskabets 
forsyningsområde. Syddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende foretage legalitetskontrol af, at 
taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet og 
selskabets betalingsvedtægt. 

Bestyrelsen drøftede på sidste møde principperne for den fremadrettede takststrategi, der overordnet 
tager afsæt i opkrævning af maksimale variable takster og en stor grad af takstfinansiering. 

Der er vedlagt forslag til budgetter for Syddjurs Spildevand A/S for 2023 i form af budgetter for drift, 
balance, pengestrømme samt investeringer. 

Budgetterne vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet d. 8. november, men der kan på forhånd gøres 
opmærksom på følgende væsentlige forudsætninger og forhold: 

−         Vandafledningstaksten maksimeres i forhold til selskabets Økonomiske Rammer, så den udgør 
50,90 kr./m3 inkl. moms i 2023. Prisen på abonnement samt standardtilslutningsbidraget er som 
vanligt reguleret med udviklingen i indeks for jordarbejder 2. kvartal, hvilket giver anledning til 
en forøgelse på 11,48% for begge taksters vedkommende.  



−        Omsætningsbudgettet baserer sig på de i 2021 realiserede mængder og antal kunder pr. 30/6 
2022. 

Driftsbudgettet er på udgiftssiden udarbejdet ud fra bestyrelsesbeslutningen om at holde uændret niveau 
således at der effektiviseres svarende til prisudviklingen. Der er dog budgetteret med en forhøjelse af 
driftsbudgettet sammenlignet med budget 2022 med baggrund i følgende forhold: 

• Produktions- og distributionsomkostninger er hævet 3.696 t.kr. med baggrund i stigende 
omkostninger til el.  

• Lønninger er forhøjet med lønstigninger i oktober 2022 og forventede stigninger i 2023 (600 
t.kr.) 

• −       Lønninger er reduceret som følge af stillinger, som ikke forventes genbesat (1.100 t.kr.) 

Investeringer / Finansiering.  Der budgetteres i 2023 med investeringer, der skal finansieres af 
selskabets likviditetsoverskud. 

Investeringsprogrammet på 43,9 mio.kr. er tilpasset i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået 
med NTM-udvalget i Syddjurs Kommune vedrørende spildevandsplanen, samt en gentænkning af 
reinvesteringsniveauet. Der er i 2023 indregnet 4,0 mio.kr. til ny rensestruktur – primært til projektering 
og VVM-undersøgelser. 

Økonomiske Rammer Selskabet har modtaget de økonomiske rammer for 2023 og de fremlagte 
omkostninger, investeringer og indtægter vil gøre, at selskabet overholder de givne økonomiske rammer. 

 

Indstilling  

Det fremsendte budgetmateriale inkl. takstblad indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Referat: 

Beslutning 

Budget 2023 og taksblad 2023 blev godkendt, og  direktøren fik mandat til at fremsende takstblad til 
legalitetstjek i byrådet. 

 

Mødekalender 2023 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Der er forelagt mødekalender for 2023 til behandling. Mødekalender er tilpasset de politiske kalendere i 
Syd-, og Norddjurs Kommuner samt mødekalender for AquaDjurs. 

 



 

 

Indstilling 

Bestyrelsen tager mødekalenderen til efterretning, og giver direktøren mandat til udarbejdelse af årshjul, 
der uploades på bestyrelsesplatformen. 

 

 

Referat: 

Der er kommet et tilbageløb på generalforsamlingen i AquaDjurs, der er blevet flyttet fra den 8. maj 
til den 22. maj. Der er derfor ønske om, at fællesmødet i DjursSam den 24. maj flyttes til den 14. juni 
fra 14 - 17. Vil I venligst kommentere på, om det er muligt. 

Beslutning 

Det fælles bestyrelsesmøde i DjursSam den 25.10.2023 var lagt samme dag som byrådsmøde. Mødet 
flyttes til den 26.10.2023 kl. 14 - 17. 

Alle bestyrelsesmøder afholdes på Tyrrisvej 14 fra kl. 14 - 17. BLR indkalder til møderne, så 
bestyrelsesmedlemmerne får dem i kalenderen. 

 



Orienteringspunkter 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Efterfølgende punkter fremlægges til orientering for bestyrelsen. De gennemgås ikke systematisk på 
mødet, men der kan naturligvis spørges ind til alle orienteringsemnerne. 

 

Grønfeld - dialog om overtagelse af  privat spildevands-laug 

Centralisering af renseanlægsstruktur 

Rønde separering 

Beredskabsplan ved evt. strømafbrydelse  

 

 

Grønfeld – dialog om overtagelse af privat spildevandslaug 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Det private Spildevands-laug Grønfeld, repræsenteret ved Formand Peter Simonsen, har 
kontaktet Syddjurs Spildevand for at drøfte mulighederne for, at blive tilsluttet Syddjurs 
Spildevand via den kommende afskærende ledning til Fornæs (fase 1 senest i 2026). Spildevands-
lauget er udfordret af øgede myndighedsmæssige krav, og ønsker ikke at fremstå "alene", når 
Syddjurs Spildevand nedlægger anlæggene med udledning til Aarhus-bugten i fase 1 af 
strukturplanen.  

Formanden ønsker at fremlægge beslutningspunkt på laugets generalforsamling i april/maj 2023, 
hvor de ønsker sparring fra Syddjurs Spildevand til udformning af beslutningsgrundlaget, 
herunder de økonomiske konsekvenser. Der arbejdes mod to scenarier 1) Syddjurs Spildevand 
overtager hele ledningsnettet og 2) lauget bibeholder ledningsnettet men tilkobles Syddjurs 
Spildevand via et stik. Vurderingen er, at scenarie 1 er det sandsynlige. 

Formanden har givet accept af, at tilslutning, herunder afskæring til Syddjurs Spildevands anlæg, 
tages med i den kommende miljøvurdering i forbindelse med strukturplanen. 

Grønfeld Spildevands-laug har igangværende arbejde med at separatkloakere området. Vi har 
givet tilsagn om, at kvalitetssikre dette arbejde, så det tilpasses de retningslinjer og forskrifter, der 
er for Syddjurs Spildevand. 

Endelig har BLR taget kontakt til Morten Hundahl, Syddjurs Kommune, for at afklare 
myndighedsmæssige forhold, herunder udledningstilladelser m.m. 

  



Indstilling 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Referat: 

Beslutning 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Centralisering af renseanlægsstruktur  

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 
Det overordnede formål med rensestrukturen blev sat i perspektiv ved det fælles bestyrelsesmøde, hvor 
Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand præsenterede en realiseret centraliseringsplan i Mariager Fjord 
kommune.  
Erfaringerne herfra understøtter, at strategien for Djursland både er realiserbar og miljøøkonomisk 
bæredygtig. Projektgruppen har en løbende kontakt med Magerfjord Vand, som fungerer som værdifuld 
sparringspartner i processen. 

Der arbejdes pt. på flere fronter ift. realisering af strukturplanen, herunder; 

-        Investeringsplanen genberegnes med afsæt i den nuværende markedssituation, hvor bl.a. priser 
på el, kemikalier og materialer samt rentesatser ligger udover den følsomhedsanalyse, der er 
udarbejdet.  
Den foreløbige konklusion er, at det valgte scenarie fortsat er det mest fordelagtige, men at det 
vil være fordelagtigt at reducere låneoptaget i det omfang det er muligt.  

-         Ift. aktiviteter i Norddjurs, er de første tiltag ift. udvidelse af Fornæs igangsat og der forventes en 
snarlig afklaring omring spildevandet fra den vestlige del af Norddjurs, som i dag renses i 
Randers.  

-         Ift. nedlæggelse af renseanlæg har der været et dialogmøde med Miljøstyrelsen omkring 
Bønbækken i Mørke. Meldingen herfra er, at de ikke vil stille sig i vejen for en nedlukning. 

-         Dimensioneringsgrundlag (vandmængder, ledningstraceer mm) er i gang med en konkretisering, 
som er nødvendig forud for igangsætning af en miljøvurdering. Denne forventes igangsat i første 
kvartal 2023.  

Indstilling 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 



Referat: 

Orienteringspunktet om "centralisering af renseanlægsstrukturen" blev udvidet med en orientering 
om AquaDjurs' behandling af sagen om spildevandet, der i dag ledes til Randers centralrenseanlæg - 
som besluttet under behandling af punktet "Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs". 

BLR redegjorde for en ny miljøøkonomisk analyse, som AquaDjurs har fået udført på baggrund af 
bl.a. nye oplysninger om økonomiske konsekvenser for Vandmiljø Randers.  

Sagen er til behandling i AquaDjurs på bestyrelsesmøde den 9. november, hvor det er aftalt, at 
beslutningen skubbes til bestyrelsesmødet i Januar. 

Beslutning 

Det blev besluttet, at formandskaberne drøfter sagen om spildevandet fra den nordvestlige del af 
Djursland på deres næste møde i december. Sagen fremstilles efterfølgende på bestyrelsesmødet 
den 17.1. 2023. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

Rønde separering 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Anlægsarbejdet foregår planmæssigt. Vi er færdige med dobbeltledninger på Lillerupvej 5 – 15, 
diverse stikledningsarbejder på Lillerupvej og spildevandsledningen på Bækkelundsvej. Herudover er 
vi meget tæt på at være færdige med dobbeltledninger på Strandvejen. Herefter åbnes Strandvejen 
igen. Afspærringen er foregået uden de større problemer.  

Vi har modtaget oplysning om, at kommunen vil godkende omkørsel til Vester Fasanvej via 
Hovedgaden. Denne løsning giver god adgang til Vestre Fasanvej også for større køretøjer, men den 
forudsætter, at der på et mindre areal udlægges jernplader. 

Med hensyn til tidsplanen er der en overskridelse på ca. 1 uge. Overskridelse skyldes, at en ældre 
stor vandledning ikke var placeret, som det var anvist via LER. Vi var nødsaget til at få vandværket til 
at flytte ledningen. Arbejdet blev foretaget om natten til den 20. oktober, idet der er mange 
forbrugere, der forsynes af vandledningen. 

Lillerupvej, Bækkelundsvej og Strandvejen asfalteres i uge 44, 2022. 

Der har til Syddjurs Spildevand ikke været henvendelser fra borgere i området udover et spørgsmål 
til, om vi vil være behjælpelig i forbindelse med en elbil, der skal oplades hver aften i garagen. Vi har 
endnu ikke en løsning på problemet. 



Der er modtaget tilladelse efter §19 i jordforureningsloven til midlertidigt oplag af jord på areal på 
Føllevej. Dette betyder, at mere opgravet jord kan genanvendes. Pladsen på Skrejrupvej må ikke 
anvendes til oplag af opgravet jord fra etape 4. Pladsen bruges hovedsagelig til skurvogne og oplag 
af nye rør. 

Når asfalteringen er færdig fortsætter gravearbejdet på Vestre Fasanvej og på Vagtelvej. Vi 
forventer, at kloakarbejdet i etape 4 er færdiggjort i foråret 2023- 

Indstilling 

Orienteringen tages til efterretning 

 

Referat: 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 

Beredskabsplan ved evt. strømafbrydelse 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sagsfremstilling 

Energistyrelsen har orienteret om risiko for planlagt lukning af elforsyningen i op til 2 timer (såkaldt 
Brown Out). Miljøstyrelsen opfordrer derfor spildevandsforsyningsselskaber til at foretage en kortlægning 
af egne, kritiske funktioner og processers afhængighed af energi samt at skabe overblik over, hvilke 
konsekvenser det kan få, hvis selskabet ikke kan opretholde processer mv. som følge af et eventuelt 
afbrud af energi. 

Ledelsen i Syddjurs Spildevand har på den baggrund kortlagt risikoen ved selskabets kritiske anlæg.  
Den overordnede konklusion er, at IT-systemer og renseanlæg er godt rustede mod en afbrydelse. 
Hovedparten af pumpestationerne vil også kunne klare en afbrydelse, dog med den bemærkning at 
nødoverløb risikerer at træde i kraft – især under regn.  

Der er udpeget enkelte pumpestationer, som ved strømafbrydelse vil kunne give anledning til tilbageløb af 
opspædet spildevand til private ejendomme eller udledninger på terræn. Der er udarbejdet procedurer for 
hvordan disse håndteres. Herunder opkobling på netselskabernes varslingssystem og en konkret 
vagtinstruks.  

  
Indstilling 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat: 

Orienteringen blev taget til efterretning 

 



Kommunikation fra mødet 

Beskrivelse/sagsfremstilling 
Kommunikation fra mødet i form af offentliggørelse af referat, samt evt. anden ekstern kommunikation 
drøftes. 

Referat: 

Beslutning 

Der er ingen emner til ekstern eller intern  kommunikation 

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Der er pt. ingen emner under eventuelt 

Referat: 

Der var ingen emner under eventuelt 
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