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Referat af 

Bestyrelsesmøde Læsø Vand A/S 

tirsdag d. 07.08.2018 kl. 10.00- Mødesalen 

Per Bragt - bestyrelsesformand 
Folmer Hjorth Kristensen - bestyrelsesmedlem 
Jens Morten Hansen- bestyrelsesmedlem 
Poul lshøy- forbrugerrep ræsentant 
Bo Jensen - medarbejderrepræsentant 
Hanne Krogh - administration 
Berith Jensen - administration 
Tue Melchiorsen - driftsleder 
Jørgen Vestby Christiansen - direktør og referent 

1. Meddelelser fra formanden 
Forbrug af vand i den seneste 45 årige periode blev præsenteret . 

2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde 
Intet 

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

4. Emner til debat: 

A. Budget og takster 2019 

Administrationen har udarbejdet et oplæg til budget og takster for 2019 til drøfte lse forud for 

endelig godkendelse . Materialet foreligger til mødet. 

Beslutning: 

Der afsættes på anlæg kr. 2.000.000 til prøveboringe r (5) (Vand) 
Der afsættes på anlæg kr. 200.000 til udpumpningspumpe ved vandværket. (Vand) 
Der afsættes på anlæg kr. 500.000 til ombygning af tank (forfiltrering) (Spildevand) 
Der afsættes på anlæg kr. 500.000 til vurdering af løsninger for opfyldelse af krav (Spildevand) 
Tiltag vedrørende det eksisterende vandværk afholdes via driftsbudget. 
Takster fastholdes vedrørende vand og spildevand. 
Eventuelle ændringer for tilslutningsafgift håndteres i betalingsvedtægt. 

B. Vejbidrag 

Læsø Kommune betaler et årligt vejbidrag til Læsø Spildevand A/S for afledning af regnvand fra 

veje i kloakerede områder. 
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Før 2014 blev der opkrævet et bidrag ud fra vejarealets størrelse og nedbørsmængde. 

Der er fra 2014 blevet opkrævet et årligt beløb på 24.000,00 kr. ekskl. moms ud fra en stop

lovsafgørelse fra Forsyningssekretariatet. 

I 2017 blev afgørelserne fra Forsyningssekretariatet kendt ugyldige. 

Vejbidraget for 2018 vil ud fra nugældende takst blive beregnet således: 

Vejarealet, der afleder vejvand, er opmålt til 48.100 m2. Ud fra en nedbørsmængde på 0,12 m3 

pr. m2 vej, vil dette medføre afledning af 5.772 m3. Ud fra nugældende takst for vandafledning 

på 31,20 kr. vil det betyde en opkrævning på 180.086,40 kr. ekskl. moms i 2018. 

Beslutning: 

Vejbidrag opkræves jf. afgørelse fra Forsyningssekretariatet fra år 2018. 

C. Kontrol med renseanlæg 

Der er modtaget resultat af Miljøstyrelsens kontrol med renseanlæggene 2017 - se bilag 

Beslutning: 
Krav opfyldes på årsbasis. 

D. Budgetopfølgning 2018 

Balance pr. 30.06.2018 er vedlagt som bilag 

Beslutning: 

Mindre forbrug vedrørende anlæg forudsættes overført til 2019. 

5. Evt. 
Administration og driftsleder deltager i bestyrelsesmøder. 

6. Næste møde 
12. september 2018, kl. 10.00. 

Bilag: 
Brev af 17. juli 2018 fra Miljøstyrelsen vedr. kontrol med renseanlæg 2017 
Balance pr. 30.06.2018 Læsø Vand 
Balance pr. 30.06.2018 Læsø Spildevand 

Referent: 

07.08.2018 
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Læsø Vand A/S 

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08 .05.2018 

Læsø, den 08.05.2018 

Folmer Hjorth Kristensen 

Jens Morten Hansen 

Poul lshøy 


