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Afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftale for 2021 

 

Bilag 1. Mål og resultatkrav for 2021 

I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og re- 

sultatkrav, der er aftalt. 

 
Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: 

 

Grøn farve Novafos forventer at nå målet i 2021. 

Gul farve Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2021. I teksten 

er det anført, hvorfor Novafos ikke forventer at komme helt i mål. 

Rød farve Målet bliver ikke nået i 2021. I teksten er det anført hvorfor. 

Grå farve Hvis et felt i status er gråt, skyldes det, at målet ikke længere er aktu- 

elt. Det kan fx skyldes, at det er aftalt med kommunen, at projektet 

skal udskydes til et efterfølgende år, eller det ikke kan gennemføres i 

år på grund af forhold, som Novafos ikke har indflydelse på. Novafos 
skal derfor ikke måles på opfyldelse af dette mål længere. 

 
Bilag 2. Investeringsoversigt for 2021 

Budgetlægning for 2021 skete i perioden fra maj til oktober 2020, hvorefter bud- 
getterne blev godkendt på bestyrelsesmøderne i november/december 2020. 

 
I maj 2021, ved afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2021, har 
Novafos en status på igangværende projekter og forbruget pr. 31. marts 2021 og 
dermed et mere realistisk billede af, hvad der er muligt at gennemføre i løbet af 
2021 inden for de fastsatte budgetter. Det medfører en tilpasning af kategorise- 
ringen af projekter og omplacering af budgetmidler inden for puljerne. Herefter 
udarbejdes estimatet pr. 31. marts 2021, som er et vigtigt styringsredskab for 
Novafos. 

 
I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i 
november/december 2020. 

 
Herefter vises estimatet pr. 31. marts 2021. Det vil sige Novafos nye forventning 
til årets resultat for 2021. Ændringer kan skyldes, at omkostningerne bliver større 
eller mindre. Men ændringer kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2020 
til 2021, fra 2021 til 2022 eller senere. 

 
Derefter vises det realiserede forbrug pr. 31. marts 2021 og forbruget i procent i 
forhold til estimatet pr. 31. marts 2021. Forbrugets størrelse afhænger af, om pro- 
jektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved 
kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort peri- 
ode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig 
forskydning mellem udførselsfasen og betaling. 
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Investeringsaftale 2021 for Måløv Rens, afrapportering for 1. kvartal 2021  

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav 

 

 

 

 

 Mål Handling Resultatkrav 2021 Uddybende bemærkninger 

Rens 

R1.0 Driftsoptimering 

 

Der etableres ny processtyring. Der 

gennemføres anlægsprojekter, der redu-

cerer anlæggets driftsomkostninger, 

øger processtabiliteten og reducerer 

ressourceforbruget.  

 

Der er gennemført projekt til optime-

ring af processtyring.  

 

Udskiftning af PLC (Programmable Lo-

gic Controller), som er en program-

merbar enhed til styring af anlægget, 

er i gang. ANKO 

R2.0 Registrering af bypass fra renseanlæggene. Der iværksættes et arbejde med at sikre 

registreringen af bypass fra rensean-

læggene, samt formidling af disse udad-

til. 

Novafos har udarbejdet et analysepro-
jekt, som afdækker eksisterende regi-
streringsniveauer og har opstillet et 
paradigme for registrering af overløb 
fra renseanlæggene samt en plan for, 
hvorledes hvert enkelt anlæg kan leve 
op til paradigmet. 
 

Novafos igangsætter analysearbejdet i 

3. kvartal. ANKO 

R3.0 Mindske lugtgener Lugtgener fra anlægget reduceres. Der er gennemført et forprojekt til re-

novering af sandfang med overdæk-

ning og luftrensning. 

 

Kommissorie for arbejde er sendt til 

godkendelse. Projekttidsplan er udar-

bejdet og tidsplanen er overholdt. 

ANKO 

R4.0 Etablering af fælles rensestruktur i Roskilde 

Fjord opland 

Novafos arbejder med etablering af en 
fælles renseanlægsstruktur i Roskilde 
Fjord opland i samarbejde med kommu-
nerne.  
 

Novafos har i samarbejde med de fem 

kommuner (Frederikssund, Egedal, 

Ballerup, Furesø og Herlev) forsat ud-

arbejdelse af strukturplan for fælles 

renseanlægsstruktur med de tilhø-

rende miljøvurderinger og Natura  

2000-vurdering for Roskilde Fjord. No-

vafos har forestået og koordineret ar-

bejdet på baggrund af kommunernes 

beslutning om at igangsætte udarbej-

delse af strukturplan.  

 

Novafos har nedsat to arbejdsgrupper 
(Natur og Vandløb samt Bæredygtig-
hed). Kommissorierne for arbejdsgrup-
perne er godkendt af arbejdsgrup-
perne. Der er afholdt bæredygtigheds-
workshop med fokus på FN´s verdens-
mål og handlinger i relation til rensean-
lægsstruktur. Styregruppen har god-
kendt formål, organisering og tidsplan 
for projektet.  
Frederikssund Kommune gennemfører 

placeringsanalyse i samarbejde med 

Novafos. ANKO 
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Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status 

 

 

 

Kommentar til tabel 

 

Der har generelt været god fremdrift på projekterne, og det samlede forbrug er på 12 % af 1. 

kvartals estimat. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af for-

skydningen mellem udførelse og betaling. 

 

Det samlede estimat for 1. kvartal er opskrevet med 2,5 mio. kr. fra 11,0 mio. kr. til 13,5 mio. kr. i 

forhold til det oprindelige budget.         

 

De væsentligste ændringer af estimatet i forhold til budgettet er beskrevet i det følgende. 

 

Puljeprojekter 

Planlægning 

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning. 

 

Det samlede forbrug er på 32 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,1 mio. kr. fra 

0,3 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Den primære årsag til dette er, at flere projekter er blevet justeret en 

smule i forhold til økonomien. Dette giver i alt den omtalte opskrivning på 0,1 mio. kr. 

 

Renovering 

Puljen omfatter arbejdet med renoveringer af anlægget. 

 

Det samlede forbrug er på 13 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 1,8 mio. kr. fra 

7,7 mio. kr. til 9,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet med udskiftning af 

PLC er blevet dyrere, da der også skal udskiftes gamle elinstallationer. 

Budgetoverslag for forsyningsselskabet

Tabel: Måløv Rens - Investering 2021 i 1.000 kr.

Budget Estimat Realiseret 

forbrug pr.

Forbrug i % af 

estimat pr. 

Reference til 

bilag 1

2021 31.03.21 31.03.21 31.03.21

Spildevandsområdet 10.950 13.500 1.638 12%

Puljeprojekter

Planlægning 300 350 113 32%
Renovering 7.700 9.450 1.184 13%

Pumpestationer 2.200 2.450 46 2%

Projekter

Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland 650 650 130 20% R4.0

Fælles IT projekter 100 600 165 28%

I alt 10.950 13.500 1.638 12%
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Pumpestationer 

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer. 

 

Det samlede forbrug er på 2 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er opskrevet med 0,3 mio. kr. fra 

2,2 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet med Edelsminde-

vej pumpestation forventes at blive lidt dyrere på grund af køb af areal, forundersøgelser m.m. 

 

Projekter 

Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland  

Projektet omhandler udarbejdelse af strukturplan for en fælles rensestruktur med tilhørende miljø-

vurdering og Natura 2000 vurdering for Roskilde Fjord.  

 

Det samlede forbrug er på 20 % af 1. kvartals estimat. Estimatet er fastholdt på 0,7 mio. kr. 

 

Fælles IT-projekter 

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende 

reinvesteres på IT-området. 
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Projektoversigt, Oversigt over forbrug på projekterne 

 

Forbrug 1. kvartal 2021 for forsyningsselskaberne  

  

Tabel: Måløv Rens - Investering 2021 i 1.000 kr.   

 

Realiseret  
forbrug pr. 

 
31.03.21 

Spildevandsområdet 1.638  

 

Puljeprojekter  
Planlægning 113 

Planlægning af Spildevandsområdet 2021 113 

  
Renovering 1.184 

Udskiftning af PLC 589 

Mellempumpestation 104 

Øvrige mindre projekter 490 

  
Pumpestationer 46 

Øvrige mindre projekter 46 

  

Projekter  

Fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland 130 

  

Fælles IT projekter 165 

Fælles IT projekter 165 

  

I alt 1.638 

 


