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Fællesreferat 
Forsyning Ballerup A/S 

Forsyning Ballerup Service A/S  
Vand Ballerup A/S, Afløb Ballerup A/S 

Bestyrelsesmøde nr. 25  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar 2015 kl. 15:00 på Hotel Lau-
truppark, 2750 Ballerup 

Deltagere: Ole Nielsen, Helle Hardø Tiedemann, Charlotte Holter-
mann, Lone Madsen, Line Markert, Bjarne Hansen, 
Johnny Toxværd, Jørn Nielsen, Jens Ohlsson   

Line Markert deltog fra og med dagsorden pkt. 8 
Afbud:   

UDDRAG
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13. Anlægsbudget 2015 
 

På sidste bestyrelsesmøde den 5. november vedtog bestyrelsen: 
 
Afløb A/S: 
”Efter anmodning fra Formanden blev der givet en nærmere gennemgang 
af afløbsprojektet omkring Egekrogen. Projektet, der er optaget i investe-
ringsplanen er blevet nedjusteret og den samlede udgift andrager forvente-
ligt 8 mio. kr.  
 
Da der er tale om ca. 1/3 af det samlede anlægsbudget er det aftalt at pro-
jektet granskes af en rådgiver for så vidt angår økonomien. 
 
De resterende 2 mio. kr. op til det budgetterede beløb på 10 mio. kr. vil 
indgår i en ny prioritering som forelægges på næste bestyrelsesmøde. 
 
Anlægsbudgettet for Afløb A/S blev godkendt, dog således at der på det 
førstkommende bestyrelsesmøde forelægges et færdigt oplæg til en over-
ordnet afløbsstrategi til drøftelse. 
 
Vand A/S 
Der var til bestyrelsen lavet to oplæg til anlægsbudget 2015 for Vand. 
Et oplæg der holdt sig indenfor den givne anlægsramme i prisloftet og et 
forslag der medtog opgaver for yderligere 8 mio. kr. 
 
Bestyrelsen godkendte at igangsætte de aktiviteter der lå indenfor forslag 
2015-1 samt, at direktionen vender tilbage med et oplæg til et revideret 
anlægsbudget for 2015 på baggrund af en samlet ”strategi for det rene 
vand.” 
 
På baggrund af oplægget til strategier og vedtagelsen i bestyrelsen 
foreligger der nu et revideret forslag til anlægsbudget for 2015.   
  
Vand A/S 
 
Prisloftet angiver en anlægsramme på ca. 8,1 mio. kr. incl. tilslut-
ningsbidrag og excl. afdrag på lån. 
 

 Bilag 12.1 og 12.4 beskriver de enkelte anlægsprojekter og bud-
gettet, der ligger til grund for direktionens oplæg til et revideret 
anlægsbudget for 2015 med udgangspunkt i strategien for det rene 
vand frem til og med 2016.  

 
 I forhold til budget 2015-1 er budget 2015-2 ændret på følgende 

poster: 
 
 2201 Ledningsfornyelse: 
 Ledningsfornyelse i Skovlunde syd udgår, og erstattes i budget 

2015-2 af de to specificerede projekter Kirkebyvej m.fl. samt Bø-
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gesvinget / Bøgevej. Derudover er tilføjet Malmparken etape 1 i 
2015, da denne hovedledning er årsag til mange ødelæggende og 
meget omkostningskrævende ledningsbrud. Budgetudvidelse 2.108 
t. kr. 

 
 2210 Sektionering: 
 I henhold til vores strategi for sektionering foreslås sektionering af 

Ballerup Nord gennemført i 2015 sammen med Skovlunde Nord. 
 Budgetudvidelse 1.825 t. kr. 
 
 2230 Udskiftning og omlægning af div. hovedledninger: 
 Er tilføjet to konkrete og specificerede projekter Kildedalsvej (om-

lægning) og Motorring 4 (aflukning). Nødvendig budgetudvidelse 
200 t. kr. 

 
 2280 Øvrige vand og værker: 
 Budget for løbende udskiftning af vandmålere foreslås øget med 

2.200 t. kr. for at vi kan indhente den pukkel vi har af vandmålere, 
der er ældre end 6 år.  

 
 2281 Indvinding og kildepladser: 
 Investeringsbehov 2.050 t. kr. for at vi kan leve op til vores strate-

gi for indvindings- og drikkevandsbeskyttelse.  
 

Ved en fuldt udnyttet kreditramme på 8,4 mio. kr. i 2015 og 9,2 
mio. kr. i 2016, har revisionen beregnet, at låneoptagelsen vil påvir-
ke taksten i 2016 med 0,14 kr. pr m³ og fra 2017 med i alt 0,34 kr. 
pr. m³. 

 
Direktionen indstiller til, at budget 2015-2 godkendes i henhold til 
strategiplanen for de enkelte områder, med et samlet finansierings-
behov ud over investeringsprisloftet for 2015 på i alt kr. 8,4 mio. kr. 
og for 2016 på foreløbig 9,2 mio. kr. 
  
  
Afløb A/S 
 
Prisloftet angiver en anlægsramme på ca. 28,3 mio. kr. incl. tilslut-
ningsbidrag og excl. afdrag på lån. 
 
Afløbsprojektet omkring Egekrogen er blevet gransket af en uvildig/ 
ekstern rådgiver (Krüger A/S).  
 
Resultatet af Krügers projektgranskning er, at det samlede anlægs-
budget for renovering af kloakledningerne omkring Egekrogen, for-
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ventes at blive 9.216,- mio. kr. inkl. uforudsete udgifter samt rådgi-
verhonorar og interne projekttimer. 
 
Projektet foreslås gennemført med dette budget og de resterende 
0,8 mio. kr. disponeres til færdiggørelse af olieudskilleren ved Tons-
bakken sammen med yderligere 0,4 mio. kr. fra projekt ”øvrige re-
noveringer”. Projekt olieudskiller ved Tonsbakken foreslås således 
øget med i alt 1.200 t. kr. til omkobling og færdiggørelse af terræn-
arbejder.  

  
Budgetter og ændringer fremgår af de vedlagte notater.   
  
Direktionen foreslår at tilretningerne for 2015 godkendes.   
 
Bilag: 

12.1 Tilrettet anlægsbudget vand 2015 
12.2 Tilrettet anlægsbudget afløb 2015   
12.3 Notat anlægsbudget afløb – 2015 
12.4 Notat anlægsbudget vand – 2015 
12.5 Notat projektområde Egekrogen 

 
Beslutning:  
 
Anlægsbudget for Vand A/S 
Bestyrelsen tiltrådte det tilrettede budget 2015-2, og bemyn-
digede Direktionen til at gå videre med lånefinansiering af 
projekterne omkring ”Ledningsfornyelse”, ”Udskiftning og 
omlægning af div. hovedledninger” samt ”Indvinding og kil-
depladser”. Samlet låneramme i alt 8,35 mio. kr. i 2015 og 
9,2 mio. kr. i 2016.  
Bestyrelsen er enig i, at beslutningen overholder rammerne i 
Vedtægterne for Vand Ballerup A/S.  
Beslutning om lånefinansiering af anlægsprojekter forelæg-
ges på Vand Ballerup A/S generalforsamling den 19. maj 
2015. 
 
Anlægsbudget for Afløb A/S 
Bestyrelsen tiltrådte det reviderede anlægsbudget for Afløb 
A/S med de ændringer, der er foretaget indenfor budgettet, - 
primært omkring Egekrogen og projektet vedr. den nye olie-
udskiller ved Tonsbakken. 
 

 Kommunikation af behandlingen: Åbent referat. 
 
  


