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Sønderborg Forsyning
Generelt
Sønderborg Kommune stiftede pr. 1. januar 2009 forsyningsvirksomheden Sønderborg Forsyning
Holding A/S, der er 100 % ejet af Sønderborg Kommune. Virksomheden er opdelt i en række
juridiske selskaber, der kan illustreres på følgende vis:

I det følgende omtales Sønderborg Forsyning Holding A/S som Sønderborg Forsyning. Med
omdannelsen af forsyningsvirksomheden til et aktieselskab, har Sønderborg Kommune kun
mulighed for at udøve sin indflydelse på generalforsamlingen i holdingselskabet.
Når en opgave er udskilt fra kommunen som en selvstændig juridisk person og udøver aktiviteten
i et selskab, så er aktiviteten ikke mere ”kommunal” og de sædvanlige styringsmuligheder er
derfor ikke til stede og t til, at kommunalbestyrelsen ikke har instruktionsbeføjelser overfor de
til bestyrelsen valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, er en ejerstrategi et vigtigt værktøj.
Formålet med en ejerstrategi er dels at henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på en
anderledes opgaveløsning og dels at sikre at kommunalbestyrelsen opnår størst mulig indflydelse
på virksomheden.
Denne indflydelse sker på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen er i den forbindelse
underlagt de almindelige selskabsretlige regler i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af
generalforsamlinger.
Nøgletal
Vi ønsker at styrke fokus på vores forretning og vores forretningsforståelse og har valgt at gøre
dette ved at gøre den viden vi har om forretningen tilgængelig i organisationen.
Ledergruppen har arbejdet på at identificere og definere de nøgletal hver enkelt afdeling skal
bruge som nøgletal til ledelse af afdelingen.
Forretningsprocesser
Der er i foråret 2013 i alle afdelingen gennemført en identificering af vigtige kerne- og
støtteprocesser og får disse gennemarbejdet, strukturereret og dokumenteret. Dette vil give
organisationen et bedre overblik over hvad, hvordan og hvorfor vi løser de opgaver vi gør i
dagligdagen.
Derudover vil det give os mulighed for at effektivisere og løfte kvaliteten for vores vigtigste
arbejdsgange.
Forbrugervalg til bestyrelsen
Forbrugervalget til bestyrelsen blev afholdt den 28. maj. Der var 8 kandidater til de to
bestyrelsesposter.
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Forud for valget var alle selskabers vedtægter blevet tilrettet, så de to forbrugervalgte
bestyrelsesmedlemmer indgår i alle koncernens syv bestyrelse. På denne måde fortsættes der
med princippet om at der er den samme bestyrelsessammensætning for alle bestyrelser i
koncernen.
Kandidaterne var:
Johanes Nissen, Sønderborg
Erik Petz, Nordborg
Jan Thiessen, Sønderborg
Erling Lundsgaard, Sønderborg
Henrik Sohl, Broager
Martin Toft Hansen, Rinkenæs
Arne Nielson, Augustenborg
Frank G. Neidhardt, Sønderborg
Der blev i alt blev afgivet 297 stemmer på valgdagen, med følgende resultat:
Erik Petz
86 stemmer
Erling Lundsgaard 62 stemmer
Johannes Nissen
48 stemmer
Frank G. Neidhardt 26 stemmer
Henrik Sohl
22 stemmer
Arne Nielson
19 stemmer
Martin Toft Hansen 16 stemmer
Jan Thiessen
6 stemmer
Blanke
2 stemmer
Ugyldige
10 stemmer
Det betød at Erik Petz og Erling Lundsgaard blev valgt ind i bestyrelserne og Johannes Nissen
blev 1. suppleant og Frank G. Neidhardt blev valgt som 2. suppleant.
De valgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. januar 2014.
Alle fire har været til en kort orientering den 18. juni om Sønderborg Forsyning, og om hvad der
sker frem til deres tiltræden.
Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling i holdningsselskabet og de seks driftsselskaber den 30. maj
2013. Generalforsamlingerne forløb uden problemer og årsregnskaberne er dermed endeligt
godkendt for 2012 og indsendt til Erhvervsstyrelsen.
Medarbejdervalg til bestyrelsen
Medarbejdervalg til bestyrelsen foregår elektronisk for samtlige medarbejdere i perioden 5.-9.
maj 2014 og resultatet vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet.
De valgte kandidater bliver indsat på den ordinære generalforsamling den 15. maj 2014.
Ejerstrategi
Sønderborg Kommune har ønsket at udarbejde en fælles ejerstrategi for selskaber som
kommunen er involveret i.
Den foreløbige ejerstrategi er sendt ud til høring i den respektive selskabers bestyrelser og
ledelser, og kommentarer til den skal være ejerstrategien arbejdsgruppe i hænde senest den 1.
maj.
Direktionen afholder et koordinerende møde den 28. april, hvor bestyrelsens kommentarer til
ejerstrategien samles og indsendes til arbejdsgruppen. Herefter indsender arbejdsgruppen
Ejerstrategien til godkendelse i Sønderborg Kommunes direktion og derefter i Byrådet.
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Samarbejde med Arwos
Der arbejdes på et tættere og mere formelt reguleret samarbejde med Arwos. I første omgang
vil der blive etableret en aftale om udlån af IT medarbejdere fra Sønderborg Forsyning til Arwos.
CSR politik
Første udgave af Sønderborg Forsyning CSR politik er udarbejdet og diskuteret i chefgruppen.
Når politikken er blevet tilpasset og finslebet vil den blive fremlagt for bestyrelsen til
kommentering og endelig godkendelse.
ProjectZero – Fase 3
ProjectZero har fremsendt et ønske om at Sønderborg Forsyning skal være en af deres
bidragsydere i fase 3 af projektet. Det betyder at de ønsker at Sønderborg Forsynings skal støtte
med 1 mio. DKK om året i årene 2014-2017 – i alt 4 mio. DKK.
Bestyrelse valgte at følge Project Zeros ønske og har bevilliget beløbet.
Det er blevet besluttet at Lars Riemann varetager bestyrelsesposten i ProjectZero.
Bestyrelsesseminar 23. januar
Som introduktion til de kommende nye medlemmer af bestyrelse og som opdatering af de
siddende medlemmer, blev der planlagt og genneført et heldags seminar for Sønderborg
Forsynings bestyrelse den 23. januar.
Seminaret indeholdt en introduktion af opgaven som bestyrelsesmedlem i et A/S, ansvar og
opgaver for bestyrelsen, udviklingen i Sønderborg Forsyning siden 2009, nuværende strategi og
målsætning og kommende opgaver.
Kundehenvendelser
Proceduren for behandling af kundehenvendelser er blevet drøftet med bestyrelsen. Specielt
retningslinjer for hvem, der foretager sig hvad, når kunden har sendt sin henvendelse til flere
medlemmer af bestyrelsen og byrådet.
Grundlæggende reagerer Sønderborg Forsyning på alle henvendelser inden 3 hverdage, som
minimum med en kvittering for at vi har modtaget henvendelsen og at der arbejdes på sagen.
Det betyder, at hvis henvendelsen er stilet til Sønderborg Forsyning, er det sikret at kunden får
en tilbagemelding på sagen og at alle henvendelser bliver registreret.
Solceller – Ellegårdvej
Med de ændrede regler for opsættelse af solceller til elproduktion for erhvervsvirksomheder, er
det blevet økonomisk attraktivt for os at opsætte solceller på taget af Ellegårdvej.
Solcelleanlægget dækker 1300 m2 på taget af administrationsbygningens haller og har en
maksimal effekt på 200kWp.
Anlægget blev taget i brug primo august og har til dags dato produceret 82.200 kWh.
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Afprøvning og drift af SonForce
SonForce er Sønderborg Forsynings nye formidlingstilbud til skoler og børnehaveklasser. SonForce
er indrettet i de gamle administrationskontorer på Nørrekobbel og tilbyder i første omgang
formidling og indsigt i affaldsstrømme og genbrug.
Det er lykkedes os gennem et aktivt medlemskab af House of Science at få sat besøg på SonForce
på kommunens grønne læseplan. Derved sikrer vi os at der er ”kunder i butikken” og at vi
derved er i stand til at opfylde en del af vores formidlingsforpligtelse.
SonForce var i foråret under indkøring, hvor de specifikke undervisningsforløb blev afprøvet på
skoleklasser far forskellige klassetrin.
I forbindelse med lock-outen af de folkeskolelærerne, var det nødvendigt at aflyse 14 planlagte
testbesøg af klasser i vores formidlingscenter SonForce.
Til gængæld benyttede medarbejdernes børn i en 3 ugers periode til at gennemføre så mange
testforløb som muligt.
Der er udsendt informationsmateriale til alle skoler i kommunen og afhold introduktion af
SonForce til House of Sciences lærere. SonForce var derfor klar til at gå i egentlig drift efter
sommerferien 2013.
Projektportal
Der er udviklet et projektstyringsværktøj som en forlængelse af et værktøj affaldsafdelingen har
til at holdes styr på kunderne, deres henvendelser og deres affaldsbeholdere.
Projektstyringsværktøjet vil dels give vores projektafdeling et langt støtte overblik over deres
projekter, samt give os mulighed for at se hvilke kunder der bliver berørt af vores projekter.
Alt sammen noget der bidrager til effektiviseringen i vores afvikling og administration af vores
projekter.
Værktøjet er taget i drift pr. 1. januar 2014.
Udbud rådgiveropgaver
Sønderborg Forsyning ønsker at udbyde rådgiveropgaver i større grad end det foregår i dag.
Der arbejdes derfor på at finde de rigtige vurderingskriterier til disse udbud, så vi undgår
udelukkende at få rådgiverne til at konkurrere på pris.
Kriterierne kunne bl.a. være Kvalitet, Erfaring, Viden på området og pris i kombination.
Insourcing
Der vil i 2014 blive lavet forsøg med at tage rådgivningsopgaver ind i huset på visse projekter.
Sønderborg Forsyning bruger ca. 8-9 mio. DKK på rådgivere, omkostninger som vi kunne spare en
del af ved selv at tage projektering og projektopfølgning ind.
Vindprojekt- Kystnære havvindmøller
Sønderborg Forsyning har – på opfordring af Sønderborg Kommune og med bestyrelsens
godkendelse – igangsat en afklaring af beslutningsgrundlaget for igangsætning af et egentligt
projekt med opstilling af kystnære havvindmøller i Lillebælt.
Der er i projektet nu afholdt to af i alt tre workshops med det formål at tilvejebringe et
beslutningsgrundlag i form af en rapport.
Rapporten forventes stadig færdig ultimo maj måned, hvor den vil blive fremsendt til
bestyrelsen og der vil blive afhold et præsentationsmøde båd efor bestyrelsen og for byrådet.
Der har desuden været indledende positive drøftelser med Energistyrelsen om fremgangsmåden i
projektet for ansøgning og tilladelser.
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Ændring af spildevandstakst for erhvervsvirksomheder 2014
Virksomheder som er underlagt konkurrencelignende vilkår og har et vandforbrug på over, trin 1:
500m3 og trin 2: 20.000/m3 pr. år, få mulighed for at få reduceret deres spildevandstakst med
hhv. 4% og 12% i 2014.
På baggrund af lange lister over forbrug, hvor der er frasorteret en lang række ikke
reduktionsberettigede virksomheder (institutioner, boligforeninger mv.), er vores skøn at vi står
til at miste ca. kr. 1 mio. i indtægtsgrundlag på baggund af disse nye regler.
Der er dog stor usikkerhed i vurderingen, bl.a. fordi vi i sidste ende kun skal give reduktion til de
kunder, som ansøger om det.
Tankerne bagved loven lægger op til, at vi skal dække indkomsttabet ind ved at foretage
yderligere effektiviseringer.
Men for at få et billede af ”worst case” så vil et tab på 1 mio. kunne dækkes ind ved en
takststigning på 36 øre/m3 til kunder, som ikke er omfattet af takstreduktionen.
I årene efter 2014 øges reduktionsprocenterne, så vi må have dette i tankerne når vi arbejder
med takst-politik på lidt længere sigt.
Naturstyrelsen, der administrerer ordningen, havde lavet en hjemmeside, hvor forbrugere der
mente de var berettiget til rabat skulle tilmelde sig. Hjemmesiden blev varslet med 14 dage og
var åben for tilmelding i en måned.
Sønderborg Forsyning skulle derefter selv trække tilmeldte forbrugere ud af systemet og rette
deres betaling til i henhold til trappemodellen.
Antallet af tilmeldte forbrugere var indenfor det forventede og udgifterne i forbindelse med
dette er derfor også indenfor det forventede.
Forsikring – Risikopolitik og -vurdering
Vi har fået foretaget en forsikringsgennemgang af virksomheden som helhed og fået udarbejdet
en forsikringsmæssig risikopolitik og -vurdering.
Dokumentet giver et overblik over vores risici i virksomheden og den forsikringsmæssige dækning
af disse risici.
Vores vurdering og vores mæglers vurdering er at vi har den fornødne dækning.
SKATs fastsættelse af aktiver
Sønderborg Forsyning har modtaget en agterskrivelse – på linje med alle andre
vandforsyningsselskaber – hvor SKAT med et pennestrøg nedsætter vores aktiver med 85%.
Dette var forventet, idet vi har set det samme ske for vores kolleger. DANVA er gået ind i sagen
og fører en række prøvesager.
Vi har med hjælp af Deloitte lavet en svarskrivelse til SKAT, hvor vi fremfører vores noget anden
opfattelse af vores aktivers værdi, samt påpeger en række fejlantagelser i SKAT fastsættelse.
Revisoren vil på bestyrelsesmødet gennemgå sagen.
Sønderborg Forsyning har fået henstand i betalingen af skat til den 1. januar 2014. Det betyder
at vi har tid til at drøfte, hvor stor skattebetalingen skal være og parallelt med dette afvente
prøvesagerne som DANVA fører, som vedtaget på det seneste bestyrelsesmøde.
Vores revisor er ikke enig med SKAT om opgørelsen og der er således fire forskellige skattebeløb
i spil.
Skattevæsenet: kr. 47,0 mio.
Deloitte, bud 1: kr. 3,6 mio.
Deloitte, bud 2: kr. 8,6 mio.
Deloitte, bud 3: kr. 9,8 mio.
Det skal ingen tvivl herske om, at vi går benhårdt efter bud 1 og i øvrigt mener at vi slet ikke
skal betale skat.
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Vi har påklaget afgørelserne til landsskatteretten. Sagerne er endnu ikke behandlet.
For at udligne den betalbare skat som opstod ved SKATs forhøjelse af indkomsterne, har vi
anmodet om maksimale afskrivninger i alle selskaberne. SKAT har i april 2014 afgjort, at vi ikke
kan foretage yderligere afskrivninger for perioden før selskaberne blev sambeskattede.
Vi har til hensigt at påklage disse afgørelser til Landsskatteretten. SKAT har yderligere sendt
forslag til afgørelse for sambeskatningsperioden, hvor de godkender vores anmodning om
afskrivninger.
Budget 2014
Der er udarbejdet forslag til budget for 2014 for alle selskaber i koncernen. Budgettet er
gennemgået og suppleret med lidt forklarende tekst i vores samlede Forretningsplan og Budget
2014.
Hovedpunkterne i budgettet for 2014 er:





Drikkevandsprisen fastholdes
Vandafledningsbidraget som vi sænkede med 1,00 kr. sidste år stiger i år med 1,00 kr.
Affaldsafgiften stiger svagt og er tilbage på niveau med 2012.
Varmepriserne beregnes som sædvanligt efter graddage.

Takster
Der er på baggrund af det foreslåede budget for 2014 udarbejdet et tilhørende takstblad.
Hovedpunkterne i takstbladet er:













Drikkevandsprisen fastholdes
Statsafgift drikkevandsbidrag er uændret til og med 2017 ifølge lov
Statsafgift ledningsført vand er uændret til og med 2014 ifølge lov
Vandafledningsafgift ændret til vandafledningsbidrag.
Vandafledningsbidraget stiger med 1,00 kr.
Tillægsprisen for fjernaflæste målere fjernes.
Fasteårlige bidrag herunder sprinklerbidrag fastholdes.
Tømningspriser for septiktanke fastholdes.
Behandlingspris for samletanksvand indeksreguleres i forhold til ændring af
særbidragstakster.
Tilslutningsbidrag af enhver art for vand er indeksreguleret med +1,5% i henhold til
Danvas anbefaling.
Tilslutningsbidrag spildevand er reguleret med prisindeks jordarbejder. Også Danvas
anbefaling.
Takst om særbidrag er tilføjet.
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Taksteksempel

Betalingsvedtægt
På bestyrelsesmødet i december blev den reviderede betalingsvedtægt for vand og
vandafledning godkendt.
Betalingsvedtægten er konsekvensrettet, så
 Den følger vandsektorloven (Forsyningsselskabet er indtrådt i stedet for Kommunen).
 Beregningsmetoden for særbidraget (for særligt forurenet spildevand) er ændret, så den
afspejler de faktiske meromkostninger.
 Der er medtaget bestemmelser om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask.
 Beregning af vejafvandingsbidraget er bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold
og med udmelding fra Konkurrencestyrelsen, svarende til 8% af forsyningens
anlægsbudget.
 Der er tilføjet afsnit om beregning af fradrag for erhvervsmæssigt vandforbrug, der ikke
afledes til spildevandsanlæg.
 Der er tilføjet afsnit om refusion i forbindelse med forskellige former for vandspild.
 Indekseringsberegningen af tilslutningsbidrag er ændret, så den følger Danvas anbefaling.
Prislofter
Forsyningssekretariatet fik i august 2013 besked på at prislofterne for 2012, 2013 og 2014 skulle
genberegnes, som følge af at DANVA fik medhold i en ankesag om dette.
Det væsentligste er nok, at vi i 2014 bliver ramt af at vi ikke fik etableret Danfoss-ledningen som
planlagt i 2012, og vi fik således ikke afholdt de investeringsudgifter, der var indberettet – og de
penge skal jo så tilbage til kunderne
Vi bliver dog ikke ramt med fuld styrke, da vi jo heller ikke opkrævede tilslutnings-bidraget i
2012.
Korrektionerne er indregnet i budgettet for 2014.
Vejafvandingsbidrag
Sønderborg Kommune har gennem Borgmesteren og Kommunaldirektøren fremsat et ønske om at
få nedsat kommunens vejafvandingsbidrag fra 8 % af Sønderborg Forsynings anlægssum til 7 %.
For 2014 er det en nedsættelse af bidraget på ca. 900.000 DKK.
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Der er flere problemstillinger i dette.
Vores revisor vil ved en nedsættelse være nødsaget til at skrive en bemærkning i vores
årsregnskab om dette. Hvilket med meget høj sandsynlighed vil blive bemærket af
Forsyningssekretariatet – de læser dog i det mindste vores årsregnskaber. Nedsættelsen vil blive
opfattet som en ”udlodning” af midler til Sønderborg Kommune og medføre at
Forsyningssekretariatet vil indstille til at Sønderborg Kommune trækkes for et tilsvarende beløb i
bloktilskuddet.
Sønderborg Kommune mener at have retten på deres side med udgangspunkt i en skrivelse fra
HORTEN advokaterne, som har deres stillingtagen på baggrund af en meget speciel sag fra Århus.
Thorkild Bruhn havde allerede i efteråret 2013 denne diskussion med Sønderborg Kommune og
rettede i løbet af drøftelsen henvendelse til Forsyningssekretariatet, for at få deres stillingtagen
til sagen fra Århus.
Den umiddelbare reaktion fra Forsyningssekretariatet var at Århussagen ikke kunne bruges som
en grund til generel nedsættelse af vejafvandingsbidraget.
Hvis Sønderborg Kommune fastholder deres ønske om nedsættelse og bestyrelsen tilslutter sig
dette er der lidt formalia der skal på plads.
Idet vejafvandingsbidraget er indarbejdet i vores gældende betalingsvedtægt, godkendt af den
forrige bestyrelse i december 2013 og godkendt på det sidste byrådsmøde, også i december
2013, skal der først udarbejdes en ny betalingsvedtægt. Denne skal derefter godkendes af
bestyrelsen og derefter af det siddende byråd.
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Affald

Affaldsordningen
Den nye todelte affaldsordning har fundet sit normale driftsleje og de daglige udfordringer, der
dukker op er af driftsmæssig karakter, som der nu er i en sådan ordning.
Vi er nu i stand til at lave en systematisk opfølgning overfor entreprenøren og har et konstruktivt
samarbejde om opgaverne.
Alle private husstande, boligforeninger og sommerhuse har fået udleveret deres respektive
affaldspande og vi er i normal drift med hensyn til udskiftning af spande. Det ser ud til at vores
prognose på normalsituationen på ca. 100-200 udskiftninger pr. uge holder stik.
De fleste private hustande og også boligforeningerne har tilpasset deres spandestørrelse efter
deres behov.
Sommerhuse
Sommerhusfolket har haft meget travlt med at få tilpasset deres dagrenovationsspand til deres
faktiske behov hen over sommeren 2013. Samtidigt har vi lavet en ekstra indsats for at få tømt
genbrugskuberne, der er sat op i områderne og samtidig få ryddet op 2-3 gange ugentligt
omkring kuberne i højsæsonen.
Dette ser stort set ud til at have fungeret, der er dog stadig store mængder dagrenovation ved
genbrugskuberne. Vi tror at dette skyldtes en manglende tilpasning fra sommerhusejernes side
til den nye ordning. Efterfølgende har vi oplevet, at mange af sommerhusejerne nu har fået
tilpasset deres beholderstørrelse til det reelle behov.
De udpegede repræsentanter for sommerhusejerne, som vi havde møde med før sommerferien
2013, blev blevet indbudt til et opfølgningsmøde på sommerens oplevelser af affaldsordningen.
Vi lavede mindre tilrettelser på området, idet vi overordnet set har haft meget få problemer i
sommerhusområderne.
Gråsten Containerplads
Den nyrenoverede Gråsten Containerplads blev indviet og taget i brug den 18. december 2012.
Kunderne har taget godt imod den nye plads, dog har vi haft nogle problemer med frihøjden på
bilerne og vores rampe. Dette er dog løst og pladsen fungerer rigtigt godt.
Vesterlund Containerplads
Den nye Vesterlund Containerplads blev åbnet for kunder den 25. maj og er blevet rost af vores
for god funktionalitet og service.
Forbrændingsegnet affald - klagesager
Vi oplever en øget kamp om kommunernes forbrændingsegnede affald i regionen. Senest har vi
budt på – og tabt – forbrænding af Tønder Kommunes affald. Samtidigt oplever vi kraftige og
uforklarlige fald i erhvervsaffaldet i f.eks. Åbenrå Kommune. Fald som kunne tyde på at affaldet
eksporteres til andre kommuners forbrændingsovne.
Alt sammen gør at vi har svært ved at leve op til at kunne levere 55.000 ton affald til
Sønderborg Kraftvarmeværk.
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Vi engagerede advokat Tine Braad fra Bech-Brun til at føre sagerne om forbrændingsegnet
affald, og har vundet den første klagesag, som dermed har nu resulteret i at Haderslev
kommunes brændbare affald er blevet sendt i udbud.
Endvidere har Affaldsregion Nord fået lov til at betale vores sagsomkostninger og en bøde på
500.000 DKK.
Sønderborg Affald A/S byder på at aftage affaldet fra Haderslev og er i gang med at få priser fra
forskellige vognmænd, som vi skal bruge til at byde på opgaven med at få de 17.000 tons
affald/år fra Haderslev. Aftalen er udbudt til at skulle starte den 1.juli 2014.
Den anden klagesag vedrørende prisfastsættelse af forbrændingsegnet affald kører stadig og
forventes afsluttet i løbet af 2014.
National ressourcestrategi
Miljøministeren har barslet med den ny Ressourcestrategi for afflad. Grundlæggende er
budskabet at affald ikke er affald mere, men ressourcer, der skal genanvendes. Selve
Ressourcestrategien er en overordnet strategi og selve udmøntningen i bekendtgørelser og
konkrete tiltag afventes stadig.
Vurderingen fra Sønderborg Forsynings siden på baggrund af selve strategien, er at vi er
overordentligt godt med og endog på forkant af mange af strategiens punkter. Dette vil blive
mere tydeligt når Ressourcestrategiens udmøntning kommer på banen.
Engelsk affald
Vi har for 2014 lavet aftale med en engelsk leverandør(GemiUK) af affald til forbrænding på
leverance af 10.000 ton.
Vi får nu dagligt engelsk affald ind på SKVV. Det praktiske problem med at modtage affaldet i
baller, få dem aflæsset og sprættet op er løst og kører planmæssigt.
Vores aftale med GemiUK på 10.000 ton i 2014 gør, at kapaciteten på SKVV udnyttes bedst
muligt og kan hindre priserne på det øvrige affald i at stige væsentligt.
Affaldsplan 2014-2018
Affaldsafdelingen holder for tiden arbejdsmøder med Miljøafdelingen for at få konsensus om
forslag til indhold og initiativer i affaldsplanen for den kommende planperiode. Det har været
lidt frem og tilbage, om hvor faste rammer planen skal udstikke i forhold til den frihed
Sønderborg Forsyning skal have til at regulere driften optimalt.
Kompostdagen den 12. april
Affaldsafdelingen forsøgte sig i år med et nyt initiativ på de 4 af containerpladserne. Den
billigste komposttype blev tilbud gratis sammen med læsningen, - de 2 andre komposttyper til ½
pris. Samtidig havde vi indbudt maskinforhandlere og haveforeninger til at have udstillinger på
pladserne. Derudover var affaldsadministrationen til stede med information og forskellige
konkurrencer. Der var en ”stomp”-bil og en pølsevogn, der stod for det festlige indslag. Dagen
gav en stor tilstrømning, god afsætning af kompost og glade kunder, og vi forventer at
evalueringsmødet viser, at kompostdagen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.
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Vand
Fjernaflæste vandmålere
Vi har igangsat udrulning af fjernaflæste vandmålere. I første omgang bliver vandmålerne i
Sønderbog og Gråsten udskiftet. Herved opnås også at der kan laves en mere struktureret og
målrettet søgning efter brud og lækager fra systemet.
Grundvandsbeskyttelse
Der er i øjeblikket en diskussion om hvordan omkostningerne til grundvandsbeskyttelse skal
fordeles mellem de private vandværker og Sønderborg Forsyning.
De samlede udgifter til grundvandsbeskyttelse på Nordals skønnes til 16,8 mio. kr. ud fra
kommunens opgørelse af berørte arealer og overslag over erstatningsstørrelser. Hvis de samlede
omkostninger fordeles efter indvindingstilladelser skal Sønderborg Forsyning betale 70 %
svarende til 11,8 mio. kr. Hvis vi i stedet klarer beskyttelsen selv bliver omkostningerne 5,9 mio.
kr. For Sønderborg Forsyning er det altså ikke økonomisk hensigtsmæssigt at deltage i en fælles
vandfond på Nordals.
Der er flere af de 6 private vandværker, der bliver økonomisk hårdt ramt af indsatsplanen.
Samlet set er det usikkert, om Sønderborg Forsyning kan reducere driftsudgifter ved at overtage
de private vandværker på Nordals. Det skyldes, at vi ikke på forhånd kender fordelingen af
udgifter til ny forsyningsledning, tilstanden af deres ledningsnet og øgede udgifter til
grundvandsbeskyttelse på grund af større vandindvinding.
Se vedlagte notat.
Problematikken drøftes i øjeblikket med Sønderborg Kommune
Danfoss vand
Vi har den 4. februar 2013 efter knap to års frem og tilbage med Danfoss fremsendt en fra vores
side underskreven aftale om levering af vand. Den 15. maj modtog vi aftalen om levering af vand
til Danfoss, tilbage fra Danfoss i underskreven stand. Projektet blev sat i gang med det samme
og blev afsluttet fra vores side medio august 2013.
Danfoss skulle selv renovere en lagertank og deres distributionssystem inden de var klar til at få
vand fra Sønderborg Forsyning og dette interne projekt har åbenbart trukket ud.
Medio april 2014 modtog vi besked fra Danfoss, om at det sandsynligvis kommer til at vare endnu
et år før vi kan åbne for hanen og levere vand til dem.
Danfoss har en meget kompliceret dialog med Sønderborg Kommune om lukning og/eller
bevarelse af deres nuværende boringer og indvinding af vand.
Vi vil forsøge at forsyne Elsmark så hurtigt som muligt, hvis forbruget og teknikken tillader dette
og afvente yderligere afklaring af Danfoss´ situation.
Økonomisk har dette mindre betydning for Sønderborg Forsyning - bortset fra at de 200.000 m3 vi
havde forventet at levere til Danfoss, er indregnet i det nuværende budget.
Ladegårdsskov
Vi har indgået en aftale med det private vandværk i Ladegårdsskov om levering af vand.
Tilslutningen er udført og de nye kunder er glade for deres nye vand.
Gråsten vandværk
Hvis vi skal leve op til de standarder og krav der stilles til et moderne vandværk i dag, står
Gråsten Vandværk overfor en større renovering.
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Det nuværende vandværk er fra 1960 og er nedslidt teknisk og lever ikke op til nutidige
hygiejnekrav.
Der er derfor lavet et forprojekt, til afklaring af omfang af opgaven, der omfatter midlertidig
vandforsyning af Gråsten by samt selve renoveringsarbejdet. I budgettet for 2014 og 2015 er der
indarbejdet hhv. 3,5 og 12,5 mio. DKK til dette projekt.
Projektet forventes at blive lånefinansieret.
Der er drøftet forskellige placeringer af det nye vandværk i samarbejde med kommunens
erhvervskontakt, og der forventes en afklaring i løbet af maj 2014. Tidsplanen er, at
anlægsarbejdet påbegyndes primo 2015 med idriftsættelse primo 2016.
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Spildevand
De fem haver
De fem haver i Digterkvarteret blev indviet i foråret 2013 og vandt den nationale konkurrence
om grønne projekter.
Kathrinelund
Det nye forsinkelsesbassin ved Kathrinelund færdigetableret og ibrugtaget.
Renseanlæg – renovering og nedlæggelse
Et af vores væsentlige indsatsområder i driften er, at får nedlagt tre mindre renseanlæg i hhv.
Nybøl, Ullerup og Blans og erstatte dem med pumpestationer. Nybøl blev nedlagt i 2013 og Blans
og Ullerup forventes nedlagt i efteråret 2014.
Derudover forberedes renoveringen af Hummelvig renseanlæg og Gråsten renseanlæg så disse
bliver teknisk tidssvarende og har en kapacitet der er tilpasset udviklingen i området.
Nybøl renseanlæg er nedlagt og omdannet til en pumpestation, Hummelvig renseanlæg er under
ombygning og udvidelse, Gråsten Renseanlæg skal renoveres og er under projektering og Ullerup
og Blans Renseanlæg skal nedlægges i 2014 og projekteringen starter i slutningen af året.
Hummelvig Renseanlæg
Renoveringen af Hummelvig renseanlæg er i fuld gang og processtankene er stort set
færdiggjorte og alt det tekniske udstyr og styringen af anlægget er ved at blive installeret.
Tør/våd test, omkobling og indkøring sker fra medio maj til ultimo juni.
Nedbrydning af eksisterende anlæg udføres efter omkobling og forventes færdig ultimo juni.
Gråsten- HUK Renseanlæg
Vi har afsluttet en større teknisk gennemgang af Gråsten renseanlæg, samt fået afklaret den
fremtidige spildevandsbelastning med Sønderborg Kommune og de fire større
spildevandsproducerende virksomheder i Gråsten.
Dette har ført til en revurdering af Gråsten Renseanlæg som helhed og forslag til renovering og
udbygning af anlægget, som er mere omfattende en den første indledende vurdering viste.
Det nuværende renseanlæg er teknisk utidssvarende og meget mandskabskrævende, og
anlæggets kapacitet er allerede i dag for lille.
Der er udarbejdet to projektforslag til fremtidssikring af anlægget, den ”traditionelle” løsning
og den ”energioptimale” løsning til en anslået projektværdi på hhv. 70 og 90 mio. DKK.
I budgettet for 2014 og fremefter er der arbejdet videre med den ”traditionelle” løsning, idet
det vurderes at den ”energioptimale” løsning tager udgangspunkt i en række scenarier som vi vil
have svært ved at efterleve - også i fremtiden.
Den ”energioptimale” løsning forudsætter, at der kan etableres et rådnetankanlæg som ud over
store mængder slam og fedt fra industrispildevand også skal udrådne bioaffald fra
husholdninger. Placeringen af renseanlægget ved Huk, gør at alene tilkørslen af denne mængde
af bioaffald vil give store problemer. Desuden forudsætter løsningen, at industrien bliver hvor
den er i dag for at kunne forrente de ekstra 20 mio. DKK.
Derfor har vi valgt at se bort fra denne løsning og kun at arbejde videre med den ”traditionelle”
løsning.
Myndighedsbehandling af projektet er opstartet og Envidan skal lave et rådgiverudbud for hele
projektet.
Det undersøges om renseanlægget skal dimensioneres til at kunne tage spildevandet fra Broager
og hvilke driftsmæssige fordele dette vil give.
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Hjemtagning af arbejdsopgaver
Vi har foretaget en driftsøkonomisk vurdering af vores omkostninger i forbindelse med vores
løbende renovering af større pumpestationer. Arbejdet er hidtil blevet udført af eksterne
entreprenører ved licitation. Analysen har vist at vi ved at ansætte to mand til opgaven kan
spare minimum 200.000 DKK årligt. Opgaven er herefter hjemtaget og igangsat.
Oversvømmelseskort
Der er udarbejdet oversvømmelseskort for Sønderborg Kommune, hvor der ikke kun er taget
højde for terrænets højdekurver, men også hvordan arealet er kloakeret. Kortet skal bruges i
forbindelse med kommunens klimatilpasningsplan og til at prioritere fremtidige anlægsopgaver.
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Varme

Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund varme - fremtid
Der er udvekslet økonomital og model for at Sønderborg Fjernvarme overtager Nordborg
Kraftvarmeværk og Østerlund Varme i løbet af 2013.
Vi afventede at Sønderborg Fjernvarme får det endelige mandat til overtagelse fra deres
bestyrelse og generalforsamling.
Det forventedes et ”go” fra Sønderborg Fjernvarme først i 2014 og vi derefter kunne sende et
tilbud til Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund Varmes kunder om dels en overtagelse fra
Sønderborg Fjernvarme med en god pris og dels et tilbud om egen overtagelse.
Den endelige aftale forventedes dermed at kunne have været lukket umiddelbart før
sommerferien 2014.
Med udmeldingen fra Sønderborg Fjernvarme på deres generalforsamling april 2014 om, at de
trækker sig dels fra projektet omkring transmissionsledning Als og dels fra overtagelse af
fjernvarmeforsyning i Nordborg, giver anledning til, at der hurtig skal træffes en række
beslutninger omkring Nordborg Kraftvarmeværk og fjernvarmeforsyningen i Nordborg.
Der vil blive udarbejdet en separat rapport om situationen og mulighederne omkring
fjernvarmeforsyningen i Nordborg og emnet drøftes med bestyrelsen, idet dette sandsynligvis
indebærer en betydelig ændring af strategien for Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund Varme.
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