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LÆSØFORSYNINGA/S 

Referat af 

Bestyrelsesmøde Læsø Vand A/S 

tirsdag d. 06.02.2018 kl. 09.45 - Mødesalen 

Deltagere: 

Per Bragt - bestyrelsesformand 
Folmer Hjorth Kristensen - bestyrelsesmedlem 
Jens Morten Hansen - bestyrelsesmedlem 
Poul lshøy - forbrugerrepræsentant 
Bo Jensen - medarbejderrepræsentant 
Hanne Krogh - administration 
Berith Jensen - administration 
Hans-Henrik Hjorth-Bak - driftsleder 
Jørgen Vestby Christiansen - direktør og referent 

1. Meddelelser fra formanden 

2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde 
Se punkt 4A, 48, 4C og 4D 

3. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden -
herunder pkt. 4 -

4. Emner til debat : 

A. Ændret forretningsorden 
Behandling af forslag til ændret forretningsorden 

Beslutning: 
Ændringer blev godkendt. 

B. Køb af jord ved vandværket 
Alle dokumenter vedr. køb af arealer er underskrevet og sendt til videre behandling ved advo
kat. 

Beslutning: 
Køb af areal ved vandværket er gennemført. 

C. Vandværk, boringer og indhegninger 
Orientering om status på hegning og egenkontrol. 
Der blev orienteret om tilladelse til prøveboringer. 

Der er budget til undersøgelse af muligheder omkring vandværk. 
Ventiler gennemgås. 

Beslutning: 
Der er givet tilladelse til prøveboringer- 25.000 m2 vand - kan udnyttes 1 år. 
Egenkontrol sat i værk. 
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Indhegning skal være optimal. 

D. Honorering af bestyrelsesmedlemmer 
Læsø forsynings bestyrelse har på møde den 15. november 2017 udtrykt ønske om en honore
ring af bestyrelsens medlemmer . 

Begrundelsen for ønsket om honorering er den arbejdsbyrde, der pålægges formand, kommu 
nalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt både forbrugervalgte og medarbejdervalgte re
præsentanter . I forbindelse med vedtægtsændringer i Forsyningen, foregår der nu valg af for
brugere og medarbejdere i samtlige forsyningens bestyrelser og ikke kun i vandselskabet som 
hidtil. 

Vedtægterne for Læsø forsyning indeholder ikke umiddelbart en forpligtelse til, at Læsø Kom
munalbestyrelse skal godkende et sådant ønske, men Læsø forsynings bestyrelse finder det 
hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet . 

Derfor behandlede Læsø Kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2018 spørgsmålet og 
vedtog at give mandat til Forsyningen om at beslutte honorering svarende til Færgens bestyrel 
se. Måtte Forsyningens bestyrelse beslutte yderligere begrænset honorering til medlemmer, 
anerkendes denne beslutning . 

Der er således mulighed for en beslutning om honorering i Forsyningens bestyrelse. 

Beslutning: 

Formanden honoreres med kr. 48.000 om året. Øvrige medlemmer honoreres med kr. 12.000 

om året for den samlede deltagelse . Aftalen er alternativet t il udbetaling af diæter. Aftalen er 

gældende fra 1. februar 2018. 

E. Driftsmæssig årsplan 2018 
Gennemgang af driftsmæssig årsplan 2018 

Beslutning: 

F. Konsekvensvurdering af grøftelukning i indvindingsområde 
Læsø Kommune har anmodet Læsø Vand A/S om stillingtagen til grøftelukninger i indvindings 
området, idet LIFE Læsø planlægger at nedlægge flere kunstigt etablerede grøfter, så de natur
lige grundvandsforhold kan genetableres. Det drejer sig om i alt 6 grøfter . Nedlægningen for
ventes at blive udført ved etablering af en spuns eller ved opfyldning i de tilfælde, hvor det op
gravede materiale fortsat er til stede langs grøften. 
Læsø Kommune har indhentet udtalelse fra Dansk Miljørådgivning om konsekvenser for kvali
teten af grundvandet ved lukning af grøfterne. 

Af konsekvensvurderingen fremgår, at grøfterne i dag medvirker til afstrømning af overflade
vand til nærliggende recipienter. Ved lukning af grøfterne vil nettoinfiltrationen øges, hvilket 
vurderes at medføre højere grundvandsstand i området med grøfterne . En øget nettoinfiltrati
on vurderes teoretisk set at medføre fortynding af grundvandets kloridindhold , som skyldes 
saltvandsindtrængning . Desuden kan der lokalt ske øget forsuring og tilførsel af aggressivt kul
dioxid fra nedbøren. Det vides dog ikke, om dette vil have en målbar effekt på pH. Den øgede 
nettoinfiltration vurderes ikke at have en væsentlig betydning for forekomsten af arsen, jern 
og tungmetaller i grundvandet. Et højere grundvandsspejl vurde res ikke at ændre på, at grund-
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vandet i indvindingsboringerne er reduceret. Derimod vil et højere grundvandsspejl reducere 
geniltningen af de dybder , hvor der indvindes fra . Herved reduceres risikoen for frigivelse af 
bl.a. nikkel, bly og arsen, som kan blive mobilt ved tilstedeværelse af ilt . På det foreliggende 
grundlag vurderes en øget nettoinfiltration og øget grundvandsstand samlet set ikke at have 
en negativ indvirkning på grundvandskvaliteten ved den nuværende indvindingsstrategi med 
relativ mange indvindingsboringer, hvormed grundvandssænken ved de enkelte boringer er lil
le. Dog kan der muligvis være en mindre effekt på grundvandets pH og indhold af aggressivt 
kuldiox id. 

Beslutning: 
Forsyningen har ikke bemærkninger til nedlægning af grøfter i indvindingsområder. 

G. Afsigelse af dom i skattesager 
Der er afsagt dom i de principielle sager fra Landsretten , der har vurderet uoverensstemmelse 
mellem forsyningsselskaberne og SKAT omkring værdiansættelse af anlægsaktiver i forbindelse 
med udskillelse af vandselskaber fra kommunerne. Vandselskaberne har tabt sagen. DANVA har 
besluttet at skattesagerne ankes til højesteret . Målet med at anke sagerne er at opnå en værdi
ansættelse afvandselskabernes aktiver, så de skattemæssige afskrivninger er på et niveau, der 
giver en skattebetaling svarende til de politiske intentioner, der er grundlaget for vandsektorlo
ven. 

Beslutning: 
Sagen er anket. Forsyningen afventer. 

H. Rundvisning på vandværk og rensningsanlæg 
Udsat 

5. Evt. 

6. Næste møde 

Bilag: 
Forslag til forretningsorden 

Referent: 

06 .02.2018 
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Læsø Vand A/S 

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018 

Læsø, den 06.02.2018 


