
 
 
 
 

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde i Provas A/S og 
datterselskab) 

04-05-2021 09:00 

Hotel Norden, Storegade 55, Haderslev 
 
Information: 
Bestyrelsesmøde og efterfølgende seminar 
 
Mødet afholdes på Hotel Norden - Husk mundbind ved ankomst. 
Der vil være morgenbrød samt kaffe/te/vand frokost og kage under mødet.  
Mødet afsluttes med middag kl. 17:30. 
 
Chefgruppen deltager i dele af mødet, hvor der i øvrigt er følgende gæster 
09:45 - Director, Statsaut. revisor, Thomas Riis, PwC Denmark 
11:00 - Rådgiver Frank Larsen, FM Larsen 
11:30 - Projektleder Jens-Kristian Mikkelsen, Jomfrustiprojektet 
12:00 - Direktør Morten Hartman, Haderslev Fjernvarme 
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Afbud fra Søren Rishøj Jakobsen 
 

 
 
 

Punkt 2: Gensidig orientering 
Orienteringsnotat fremsendes umiddelbart før mødet 

Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering 

Direktøren informerede om, 
 

• Personalenyt 
• Økonomi 
• Vand 

◦ Bestyrelsen spurgte indtil, om vi orienterer forbrugerne, hvis der opleves 
stort vandspil. 

▪ En gang om ugen bliver der udtrukket en liste, som viser om der er 
vandspild. Er der spild udsendes en sms, til den/de 
pågældende forbrugere som har fået en indikatoralarm. 

• Spildevand 
• Affald og Genbrug 
• Generelt 

◦ Forsyningshuset 
◦ Whistleblowerordning 

 
 
 
 

Punkt 3: Kvartalsrapport 

Selskab 

Alle selskaber 
 

Sagsindhold 
 

Gennemgang og godkendelse af 1. kvartalsrapport. Økonomien følger som hovedtræk 
budgettet, og det vurderes at selskaberne kommer til at overholde deres budgetter. 

 

Sagsfremstilling 

I budget 2021 blev der igangsat et arbejdet med at omlægge budgetterne. Der blev 
arbejdet med at tilpasse dem, og vi er ikke kommet helt i mål med at ramme de rigtige 
tal. En anden proces der blev igangsat, var periodisering, hvilket betyder at 
budgetterne 
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er forsøgt placeret i den måned hvor den forventelige udgift kommer. Begge nye 
processer betyder at der i kvartalsrapporten ses forskellige afvigelser af mindre karakter. 

 

Service 
 

Omsætningen ligger lidt lavere end de budgetteret, men når regnskabet laves, udlignes 
det. Samtidig opgøres det endelige resultat og fordeles ud på de tre driftsselskaber. 

 
Personaleomkostningerne er lavere end budgetteret. Mindreforbruget skyldes primært en 
besparelse på løn, da der er er færre medarbejdere end budgetteret. Corona betyder 
også et lavere forbrug på personalerelaterede omkostninger. 

 
Efter en stadig og større oprydning er der et større tab på debitorer end budgetteret på 
nuværende tidspunkt af året. Det forventes, at det udligner sig i løbet af 2021. 

 

Spildevand 
 

Omsætning er 1,1 mio. kr. større end forventet. Der budgetteres generelt med et 
faldende forbrug, hvilket ikke er set i 1. kvartal. Det kan evt. være effekten af, at flere 
borgere er hjemme pga. Corona. 

 
De forskellige driftsområder har mindreforbrug fordelt mellem de forskellige poster. Det 
forventes at det hen over 2021 forbliver på samme niveau. 

 
Merforbruget på 0,8 mio. kr. på administration skyldes at er ryddet op i restancer, hvor 
der er sket en større afskrivning af uerholdelige forhold, ligesom der har været højere 
forbrug på IT og konsulentbistand. Det forventes at merforbruget bliver mindre i løbet af 
året, og at de resterende kan dækkes af de andre driftsposter. 

 
Der er et forventet mindreforbrug på anlægsbudgettet på i alt 10 mio. kr. 

Af større afvigelser kan nævnes: 

• Der er væsentligt flere byggemodninger end forventet, hvilket giver en merudgift 
på 4,0 mio. kr. 

• Kloakering i det åbne land, her udskydes projekter til 2022 for 2 mio. kr. 
• Ændringer i ledninger har et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket primært er 

udskydelser af projekter til 2021 
• Mindreforbrug på 7 mio. kr. på fornyelser kommer af, at vandhåndteringsstrategien 

ikke er så langt fremme som forventet 
 
 

Vand 
 

I 1. kvartal er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Samlet set 
forventes budgettet for 2021 at holde. 

 
Merforbruget er kommet i forbindelse med etablering af nye kildepladser, og vil udligne 
sig hen over året. 
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Anlægsbudgettet viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget kommer 
primært pga. projektet vedr. fjernaflæste målere ikke blev færdiggjort i 2020 pga. Corona 
og derfor er udskudt til i år. Det samme gælder byggemodninger, hvor et projekt i 
Højgårdsparken er overført til i år. 

 

Affald 

Samlet set forventes budgettet for Affald at holde, lige nu med et samlet mindreforbrug 
på 5,7 mio. kr. 

 
Dette skyldes primært en større omsætning end forventet pga. det højere aktivitetsniveau 
pga. Corona, ligesom taksten afspejler et forbrug der kommer senere på året til betaling 
af affaldsbeholdere og Ressourcecentrum. 

 
Driftsomkostninger er også lavere end budgetteret. Der er lavsæson lige nu på 
genbrugspladserne, hvilket betyder at mindreforbruget retter sig over tid. 

 
Pt. bliver der holdt igen for at afvente færdiggørelsen af Ressourcecentrum, ligesom 
behandlingsudgiften på problemkasser er lavere end forventet. Ift. mindreforbruget på 
genbrugsindsamling mangler der at blive modtaget en regning fra en aftager. 

 
 

Anlægsbudgettet viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Primært pga. anskaffelsen 
af nye, gule problemkasser til 2,2 mio. kr. udskydes til 2022. Døgnåbningen af Vojens 
genbrugsplads blev ikke lagt i budettet 2021, hvorfor der nu teknisk set er en 
overskridelse. 

 
 

Debitorer 

Det samlede tab på debitorer er på 0,5 mio. kr. Det er et fornuftigt niveau, da der er en 
større oprydning af gamle sager i gang. Tabet på debitorer er højere end budgetteret. 

 

Restancer 
 

De samlede restancer er på 5,2 mio. kr., hvilket er lidt lavere end sidst år. Det lavere 
niveau kommer fra oprydningen, der er beskrevet under Spildevand. Niveauet er generelt 
fornuftigt. 

 

Likviditet 
 

Likviditeten er stadig presset. Coronakrisen har dog gjort, at anlægsprogrammet ikke er 
så langt fremme som ventet. 

 
Lige pt. er der et træk på kassekreditten på 53 mio. kr. 

 
Der vil med bygningen af Ressourcecentrum være behov for optagelse af lån i 2021, 
ligesom der i budgettet er indregnet lån på både Spildevand og Vand.
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Status på mål for øget vidensniveau om vand- og spildevandsanlæg 
 

Som en del af kvartalsrapporteringen vil der komme en opfølgning på de mål der blev sat 
af Haderslev Kommune i foråret 2020. Ideen er at øge vidensniveauet om vand- og 
spildevandsanlæggene og kommende handlemuligheder. Indsatserne understøtter 
ejerstrategiens overordnede mål om at sikre den størst mulige langsigtede 
værdiskabelse, en god drift og service samt sund økonomi og fokus på miljø. Se bilag. 

 

Procedure 
 

Bestyrelsesmødet den 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Økonomi og Kunder indstiller at 
 

• Kvartalsrapporten godkendes 

 

Beslutning for Punkt 3: Kvartalsrapport 

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 blev godkendt. 

 
 
 
 

Punkt 4: Takster i Sydjylland 

Selskab 
 

• Provas–Haderslev Vand A/S 
• Provas–Haderslev Affald A/S 
• Provas–Haderslev Spildevand A/S 

 

Sagsindhold 
 

På bestyrelsesmødet den 2. februar 2021 efterspurgte bestyrelsen en oversigt over 
taksterne i Sydjylland. Derfor har Økonomi og Kunder udarbejdet en taksoversigt for 
Sydjylland i 2021. I gennemgangen af sagen vil bestyrelsen bl.a. blive oplyst om, 
takstsammensætningen og hvordan taksterne bliver drevet. 

 

Sagsfremstilling 
 

I bilaget er vedhæftet takster for de forsyninger, vi normalt har kontakt med. Priserne er 
inkl. moms. 
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De valgte selskaber er dem, Økonomi og Kunder er i netværk med. Ikke alle selskaber 
har spildevand, vand og affald som Provas har, derfor "mangler" der takster. Taksterne 
for de private vandværker er de vandværker som Provas administrerer. 

 
Generelt er Provas placeret i den dyre ende af takstsammenligningen. 

 
Taksterne bliver generelt drevet at et højt investeringsniveau der, for at undgå for meget 
låneoptag, finansieres gennem maksimal takst. 

 
På Spildevand sker der et hop fra 2016 til 2017, dette kommer fordi Vandsektorlov 2 blev 
vedtaget, hvilket gjorde at Provas fik en væsentlig større ramme, og dermed muligheden 
for væsentlig øget maksimaltakst. 

 
På vand er taksten set over tid mere stabil, hvilket betyder at taksten for 2021 er lavere 
end 2016 og 2017. Faldet i 2020 skyldes at der var en overdækning der skulle 
tilbagebetales til forbrugerne. 

 
Affald er mere stabilt. Lægges de to viste takster sammen er Provas ca. på niveau med 
de andre forsyninger. Springet i 2021 kommer af de nye affaldsordninger, samt en 
opdateret måde at beregne taksterne på. 

 
Denne type sammenligninger der laves her skal altid tages med forbehold, da der kan 
være bagvedliggende elementer der gør at taksterne ikke er helt sammenlignelige. 
F.eks. kan der på Spildevandsområdet være forskelle på om der er kloaksepareret, 
kloakeret i sommerhusområder eller der er store virksomheder i kommunen. 

 
I forbindelse med budgetlægningen for 2022 kommer der et notat der vil forsøge at 
redegøre yderligere for hvorfor taksterne for Provas ser ud som de gør. 

 

Procedure 
 

Bestyrelsen den 4. maj 2021. 
 

Indstilling 
 

Økonomi og Kunder indstiller, at 
 

• oversigten tages til efterretning 

 

Beslutning for Punkt 4: Takster i Sydjylland 

Taksoversigten for Sydjylland blev gennemgået og taget til efterretning. 
 

Bestyrelsen kom med et ønske om nøgletal, der kan bruges som 
sammenligningsgrundlag. 
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Punkt 5: Moms på dagrenovation 

Selskab 
Provas–Haderslev Affald A/S 

 

Sagsindhold 
 

I forbindelse med rigtigheden af momsopkrævningen på affaldsområdet har PwC 
udsendt det vedhæftede notat, der beskriver deres vurdering af, hvad Provas bør gøre 
fremadrettet. Sagen vil orientere bestyrelsen om den bagudrettede virkning, anbefalinger 
fra PwC og hvad der allerede er igangsat. 

 
Revisor ved PwC, Thomas Riis deltager på punktet. 

 

Sagsfremstilling 
 

Tilbage i 2014 blev der rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen på 
affaldsområdet. Efter EU-reglerne skal der ikke moms på regningen, hvis indhentningen 
af affaldet er en myndighedsopgave, hvilket affald er. Tre kommuner bragte sagen for 
Landsskatteretten der i efteråret 2020 fastslog, at det nu ikke længere er tilladt at 
opkræve moms på dagrenovation mm. for de private husholdninger, da det er i strid med 
EU-retten. Erhvervskunderne vil stadig være momspligtige. 

 
Den bagudrettede virkning 
Om der bør rejses et krav eller ej, afhænger af om Provas har haft et 
investeringsniveau, der gør, at det kan betale sig at rejse kravet. Et tilsvarende 
forsyningsselskab i Sydjylland har f.eks. ikke planer om at rejse et krav, da deres 
refunderede købsmoms er større end deres salgsmoms. 

 
Der har hersket forvirring om, hvorvidt der skulle rejses et krav allerede nu, for at sikre at 
der ikke sker forældelse. Skattestyrelsen har den 31. marts udsendt et brev, hvori der 
står at dette ikke er nødvendigt. 

 
 

Anbefalinger 

Styresignal 
PwC anbefaler, at styresignalet fra Skattestyrelsen afventes, og at der derefter træffes en 
beslutning om, hvad der skal gøres i Provas. I perioden frem til styresignalet udarbejdes 
der et skøn over de økonomiske konsekvenser bagud i tid. Det forventes at de 
økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i budgetlægningen. 

 
Styresignalet får også betydning for, hvilken model der skal anvendes til at lave en 
eventuel tilbagebetaling. Det forventes, at der kommer en model, hvor det er muligt at 
den eventuelle tilbagebetaling sker ved nedsættelse af de fremtidige takster. 

 
Nye takster? 
Det er muligt for Provas at ændre taksterne med det samme, eller afvente styresignalet 
og ændre taksten 1. januar 2022. PwC's anbefaling er, at de nye takster forberedes og at 
der træffes en beslutning om, hvorvidt taksterne skal ændres i indeværende år eller pr. 1. 
januar. 

 
De nye takster er endnu ikke beregnet, og vil derfor ikke kunne ske på denne side af 
sommerferien. I det tilfælde taksten skal ændres, vil det være mest realistisk at gøre ved 
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acontoafregningen den 1. november. I det tilfælde skal Haderslev Byråd også orienteres 
om de ændrede takster. 

 
Hvad er allerede gjort 
Punktet interne leverandører på side 9 i notatet foreslår, at 

 
1. Overføre de ansatte fra Service til Affald således omkostningen til løn fremadrettet 

bliver en momsfri ydelse, eller 
2. lave en momsmæssig fællesregistrering således der ikke længere er et 

leverandørforhold mellem Service og Affald og leverancen er derfor ikke 
momspligtig 

 
Økonomi og Kunder har igangsat model nummer to, der giver en momsbesparelse på ca. 
0,2 mio. kr. pr. måned. En fællesregistrering kan ophæves igen, hvis der viser sig en 
anden løsning. 

 

Ressourcecentrum 

Momsfritagelsen har også betydning for Provas' bygning af Ressourcecentrum. Da der 
ikke længere er salgsmoms at momstilsvare betyder det, at momsen på 
Ressourcecentrum ikke kan modregnes. Det betyder, at prisen stiger fra 60 mio. kr. til 
ca.  72 mio. kr. Grunden til den ikke stiger til 75 mio. kr. er at der stadig kan 
momsafregnes for erhvervsdelen. 

 

Økonomi 
 

Økonomien vil blive berørt enten nu eller den 1. januar 2022. Den store ubekendte er 
dog, hvordan den eventuelle momsfritagelse skal udmøntes. 
Den økonomiske effekt for den enkelte bruger er ikke, at hele momsbeløbet forsvinder fra 
regningen. Provas mister cirka det samme beløb i købsmoms, samtidig medfører 
ændringen øgede administrationsomkostninger, hvilket betyder at effekten for den 
gennemsnitlige kunde er ca. 50 kr. om året. 
Hvis den samlede periode havde været stabil og sammenlignelig med 2020 ville en 
simpel beregning vise at: 29.000 forbrugere x 50 kr./år x 10 år = 14,5 mio. kr. Dvs. det 
samlede beløb der skal tilbagebetales på den ene eller den anden måde svarer ca. til 
den ekstra moms der bliver pålagt Provas i forbindelse med bygningen af 
Ressourcecentrum. 

 

Procedure 
Bestyrelsen den 4. maj 2021. 
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Indstilling 
Økonomi og Kunder indstiller, at 

• orienteringen tages til efterretning 

Beslutning for Punkt 5: Moms på dagrenovation 

Orientering om moms på dagrenovation blev fremlagt og taget til efterretning. 
 

Det blev foreslået, at man ved fremtidige takstsammenligninger justerede for momsen på 
de historiske takster for at lette sammenligningsgrundlaget. 

 
Anbefalinger fra PwC er, at så længe Skat ikke har udsendt et styresignal, så bør vi 
afvente at træffe beslutninger i sagen. 

 
 
 
 

Punkt 6: Regnskab 2020 

Selskab 

Alle selskaber 
 

Sagsindhold 
 

Økonomi har i de seneste måneder arbejdet på at få årsregnskabet færdiggjort til 
gennemgang af revisor PwC. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskaberne for 
Provas Holding A/S og datterselskaber. 
På punktet deltager revisor fra PwC Thomas Riis. 

 

Sagsfremstilling 

Årsrapporterne for Provas Holding A/S og datterselskaber er klar til bestyrelsens 
behandling. Revisor Thomas Riis fra PwC fremlægger hovedpointerne fra årsrapporterne 
på bestyrelsesmødet. 

 
Alle selskaber har modtaget en anmærkningsfri revision. 
Generelt er omkostningnerne i alle selskaber faldende, hvilket også betyder at 
resultaterne for alle selskaber er bedre end 2019-regnskaberne, hvilket er 
tilfredsstillende. 
 

 
Revisionsprotekollat 
Revisionsprotokollatet er et fortløbende protokollat. De manglende sider er således 
sidste års protokoller, der ikke er medtaget her. 
Som det ses i bilaget Revisionsprotokollat er der nævnt "Andre betydelige forhold". 
Revisionens definition på andre betydelige forhold er: "Andre betydelige forhold er de 
forhold, der efter vores opfattelse er væsentlige, men som ikke nødvendigvis kræver 
aktiv stillingtagen fra bestyrelsen". 
Her følger eventuelle handlinger til ovennævnte. 
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Moms på husholdningsaffald 
Som beskrevet i anden sag på dagsordenen arbejdes der med denne problemstilling 

 
 

Interne kontroller processer 
De nævnte svagheder forventes lukket senest i efteråret 2021, det er aftalt med PwC at 
de bistår i processen 

 
Momsmæssige forhold 
Der laves en systematisk gennemgang af momsområdet hvor arbejdsgange og 
kontrolprocedurer tilpasses. Processen indarbejdes sammen med de interne kontroller 

 
Kassekreditreglen 
Efter aftale med Haderslev Kommunes økonomiafdeling undersøges det nærmere 
hvordan Provas skal forholde sig og hvilke løsningsmuligheder der er. 

 

Procedure 

Bestyrelsen, 4. maj 2021. 
 
 

Indstilling 

Økonomi og Kunder indstiller, at 
 

• årsregnskaberne godkendes. 

Beslutning for Punkt 6: Regnskab 2020 

Årsregnskaberne blev godkendt. 
 

Revisor, Thomas Riis, PwC, gennemgik revisionsprotokollen og de særlige forhold. PwC 
er generelt enige i årsrapporten. 

 
PwC redegjorde for revisionens detaljeringsniveau og væsentlighedsvurderinger og 
havde generelt følgende bemærkninger 

 
• Økonomiafdelingen kunne godt bruge et løft, så de kan styrkes - dette er der ved 

at blive udformet en plan for i samarbejde med PwC 
• Risikoen for besvigelser vurderes lav 
• Regnskabet ser samlet set godt ud.” 
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Punkt 7: Behandling af dagsorden til den ordinære 
generalforsamling 

Selskab 

Alle selskaber. 
 

Sagsindhold 
 

I denne sag behandles dagsordenerne forud for til de ordinære generalforsamlinger i 
Provas-koncernen. 

 

Sagsfremstilling 
 

Ordinær generalforsamling i Provas-koncernens 5 selskaber afholdes hvert år i maj 
måned. 

 
Dette års generalforsamlinger er planlagt til fælles afvikling onsdag den 26. maj. kl. 9 i 
Byrådssalen, Christian X’s Vej 39, Haderslev. 

 
Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning 
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport 
5. Valg af revisor 
6. Eventuelt 

 
 

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsrapportens ledelsesberetning (bilag). 
 

Selskabernes årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en 
særskilt sag. 

 
Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller 
underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt 
overført til egenkapitalen. 

 
Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor fra EY til PwC. EY havde løst revisionsopgaven 
godt i perioden fra selskabsdannelsen i 2010. For at fastholde tryghed i en kritisk revision 
valgte man på daværende tidspunkt dog at skifte revisor. Et revisorskifte er forbundet 
med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at 
anbefale. Samarbejdet med den nuværende fungerer godt og PwC har, på samme vis 
som EY, vist sig at være professionel og kritisk i sin revision. 

 
Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at 
deltage i generalforsamlingen. 

 

Juridiske forhold 

Selskabernes vedtægter. 

 

Document key: a4a8826e-eaff-28ec-7c27-99e8f029cbb0



11 / 25 
 

 

 
Procedure 

 
Bestyrelsen, 4. maj 2021. 

 

Indstilling 
 

Direktøren indstiller, at 
 

• Jurist Annemette Skak Boesen fra Jura og Forhandling, Haderslev Kommune, 
indstilles som dirigent 

• Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning 
• Selskabernes revisor fremlægger årsrapport med revisionspåtegning samt 

årsberetning 
• Det anbefales at årets resultat overføres til egenkapitalen 
• Det anbefales at selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor. 

 

Beslutning for Punkt 7: Behandling af dagsorden til den 
ordinære generalforsamling 

Godkendt 
 
 
 

Punkt 8: Forbrugervalg 2021 
 

Selskab 

Alle selskaber 
 

Sagsindhold 
 

Sagen er en opsamling fra sidste bestyrelsesmøde om forbrugervalget. Her blev der 
spurgt indtil en mere digital løsning til afvikling af valget. Sagen indeholder en plan over 
valgprocessen, både før under og efter valget. Valgplanen tager afsæt i Provas' 
valgregulativetet og selskabets vedtægter. Bestyrelsen tager stilling til, om 
valgprocessen kan godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
 

Vi har været i dialog med Dataminds, som er vores valgsystemsudbyder. Dataminds har 
fremlagt muligheden om at benytte NemID som digital valgmetode. På baggrund af det 
tidligere godkendte valgregulativ og Dataminds valgsystem er der udarbejdet en plan for 
afholdelse af forbrugervalget 2021. I tidsplanen er der taget højde for følgende: 

 
• Iflg. Valgregulativet punkt 9, skal valgmaterialet offentliggøres senest 14 dage 

inden den første dag, der kan afgives stemme. 
• Iflg. alle selskabernes vedtægter punkt 7, skal vi, når Byrådet i Haderslev 

Kommune har konstitueret sig, nå at afholde en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor den nye bestyrelse vælges for de næste 4 år, inden årets udløb. 

• Iflg. Valgregulativet punkt 11, skal selskabets revisor optælle stemmerne og 
udarbejde en protokol over valgresultatet. 
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Vedlagt er en detaljeret tidsplanen for afviklingen af valget. Overordnet datoer for afholdelses af 

valget: 

• Opstilling af kandidater i perioden 2. august - 26. august 2021 
• Validering af kandidater i perioden 27. august - 31. august 2021 
• Offentliggørelse af kandidaterne 1. september 2021 
• Gennemførelse af valget 10. september - 8. oktober 
• Optælling af stemmer 10. oktober - oktober 2021 

 
 

Byrådet afholder formentligt deres ekstraordinære generalforsamling d. 30. 
november 2021, derfor foreslår vi følgende dage til afholdelse af Provas' 
ekstraordinære generalforsamling 

 
• d. 7.12.21 i tidsrummet: 9-10, 10-11 og 11-12. 
• d. 14.12.21 i tidsrummet: 9-10, 11-12 
• d. 15.12.21 i tidsrummet 9-10, 10-11 og 11-12 
• d. 16.12.21 efter kl. 11. 

 
 

I forhold til proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter udarbejdes en lokalaftale 
for Provas der beskriver reglerne for dette valg. 

 

Juridiske forhold 

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber beskriver reglerne for valget, 
ligesom de er beskrevet i Provas’ vedtægter. 

 
 

Procedure 

Bestyrelsen, 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Direktøren indstiller, at 
 

• Valgprocessen godkendes for afholdelse af forbrugervalget 2021 
• Drøftelse af dato til den ekstraordinære generalforsamling 

 

Beslutning for Punkt 8: Forbrugervalg 2021 

Valgprocessen blev godkendt 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 7. december 2012 kl. 09:00 

 
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at borgerne, som er fritaget for brug af nem-id, også 
skal have mulighed for at deltage i forbrugervalget og bad om en plan for, hvordan der 
kan afgives stemme ved fysisk fremmøde.” 

 
 
 
+ 
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Punkt 9: Ressourcecentrum Haderslev, status 
 

Selskab 

Provas–Haderslev Affald A/S 
 

Sagsindhold 
 

Orientering om status på byggeriet af ressourcecentrum Haderslev. 
Rådgiver FM Larsen deltager på mødet med en opdateret status. 

 

Sagsfremstilling 
 

Byggeriet af ressourcecentrum Haderslev skrider godt og planmæssigt frem. 
Aflevering forventes primo december, hvorefter indflytningen for alvor kan påbegyndes. 
Det betyder at vi forventer, at pladsen kan indvies og åbnes for vore kunder i 
begyndelsen af det nye år. 

 
Med de nuværende udmeldinger om forventet ophævelse af forsamlingsforbuddet 
udendørs pr. 11. juni, forventer vi at kunne holde rejsegilde i september. 

 
Hovedpunkter for projektstatus: 

 
• Stabilgrusunderlaget under belægninger substitueres af genbrugsbeton, hvilket er 

endnu et bæredygtighedstiltag for projektet. 
• Udkast til videoovervågning er modtaget. Der etableres kameraer til hver enkelt 

container, så fejlsorteringer mv kan spottes. 
• Der er i skrivende stund ingen naboklager over anlægsarbejdet, men fortsat 

bekymring for den fremtidige trafikbelastning på Knavvej. 
• Brandgodkendelse på regnlyene udestår, og dermed også den endelige 

byggetilladelse for denne del af projektet. Der er dog givet grave/ støbetilladelse, 
og arbejdet er igangsat. 

• For den øvrige del af projektet, er samtlige nødvendige tilladelser på plads, inkl. 
særskilt tilladelse til regnvandsopsamlingsanlægget 

• Entreprenøren har varslet om risiko for leverandørsvigt pga. Corona, med deraf 
følgende fordyrelser. Umiddelbart vurderer FM Larsen, ikke at projektøkonomien 
bliver berørt af det, da man skal over 10 %, før det kommer til at gøre sig 
gældende efter AB18. Vores entreprenør har været god til at skaffe de nødvendige 
byggematerialer. 

• Arbejdstilsynet var på besøg på pladsen 1. februar og havde ingen anmærkninger. 
 

Økonomiske forhold 
 

Budgettet forventes overholdt, dog med forbehold for momssagens betydning. 
Økonomichefen redegør for dette i en anden sag i dagsordenen. 

 

Procedure 
 

Bestyrelsen, 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Plan og Projekt indstiller, at 
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• Orienteringen tages til efterretning 
 

Beslutning for Punkt 9: Ressourcecentrum Haderslev, 
status 

Orienteringen om status på ressourcecentrum blev gennemgået og taget til efterretning. 

 
 

Punkt 10: Status på etablering af forsøg med døgnåben 
Genbrugsplads Vojens 

Selskab 

Provas–Haderslev Affald A/S 
 

Sagsindhold 

Etableringen af forsøgsordningen med døgnåbning på genbrugspladsen i Vojens er nu 
så vidt, at vi forventer at starte op omkring den 1. juni 2021. I denne sag gives en kort 
status for projektet til bestyrelsens orientering. 

 

Sagsfremstilling 
 

Forsøgsordning med døgnåbning i Vojens forventes at starte op omkring den 1. juni 
2021. 

 
Gravearbejdet, etablering af overvågning, porte og lys er færdige i uge 19, hvorefter 
software mv. skal testes og indkøres. 
 
Vi har modtaget en miljøgodkendelse, og er i gang med at søge om trafikgodkendelse af 
ændret udkørsel. 

 
De mængder og besøgstal vi har set på genbrugspladsen i Coronatiden, er ikke set 
tidligere. Det kan være en joker i opstarten af den døgnåbne genbrugsplads i Vojens, 
hvor vi kan løbe ind i problemer med nok manglende kapacitet til de døgnåbne kunder. 
Sker det, tilpasser vi os, men der vil kunne opstå situationer, hvor det vil påvirke 
kundernes oplevelse. 

 

Ordningen kommer til at fungere på følgende måde 
 

Borgerne skal godkendes til at anvende 24/7-ordningen. Det sker med NemID via vores 
hjemmeside. Da der er en række forhold, som skal behandles, kan ekspeditionstiden 
være op til 3 hverdage. 

 

Godkendelsesprocedure 
 

Godkendelsesproceduren skal sikre: 
 

1. At borgeren er hjemmehørende i kommunen (bopæl eller ejer et sommerhus) 
2. At det angivne mobilnummer og nummerplade tilhører borgeren. Det er et krav i 

miljøgodkendelsen, at vi kan identificere brugerne af 24/7-ordningen i tilfælde af 
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fejlsortering 
3. At borgeren ikke står på vores ”Attention liste”. Borgere der står her, har tidligere 

haft en adfærd som gør, at de har behov for personlig betjening ved hvert besøg. 
Borgere på ”Attention listen” kan derfor ikke får adgang i den ubemandede 
åbningstid. 

 
 

Adgangsprocedure 
 

Når man skal ind på pladsen i den ubemandede åbningstid, kører man hen til porten, 
hvor nummerpladen læses op og porten åbner. 

 
Nummerpladelæseren kan ikke læse en beskidt eller skadet nummerplade. Kan 
nummerpladen ikke aflæses, kan borgeren derfor få adgang til pladsen ved hjælp af den 
”24/7-app”, som vi er ved at implementere. 

 
Der er ikke truffet beslutning om, hvordan papegøjepladebiler knyttet op mod erhverv, 
skal forholde sig. Der indhentes pt. erfaringer fra andre pladser hvor de har samme 
ordning og administrationspraksis som Provas. 

 

24/7-App’en 
 

24/7-appen, der kan anvendes til åbning af porten, vil også indeholde en 
sorteringsvejledning, der i øjeblikket er ved at blive færdiggjort. 

 
App’en giver borgerne mulighed for vejledning – også i den ubemandede åbningstid og 
kan anvendes hjemmefra, når man fx pakker sin trailer. 

 

Test af software 
 

Vi rådfører os med Haderslev Håndværker og Industriforening om udformningen af 
tilmeldingsblanketten for erhverv, og hører samtidig, hvilke ønsker de har til en døgnåben 
plads. 

 
”24/7-appen” er velafprøvet og anvendes på en række andre genbrugspladser. 

 

Fraktioner, som ikke kan afleveres i indkøringsperioden 
 

I miljøgodkendelsen stilles en række krav, bl.a. om sikkerheden ved containere med 
komprimatorer, som vi er ved at håndtere. Dette medfører, at der er seks fraktioner, som 
vi ikke kan modtage ved opstart: 

 
• Farligt affald (krav i miljøgodkendelse) 
• Pap i komprimator (krav i miljøgodkendelse) 
• Elektronik, stort og småt (står i aflåst hal og skal stå under tag) 
• Deponi. (betjenes kun i åbningstiden) 
• Rest efter sortering (krav i miljøgodkendelse) 
• Ting til GenByg Vojens og til direkte genbrug. 

 
 

Der arbejdes på at finde løsninger for fraktionerne ”rest efter sortering” og ”pap” indenfor 
en kortere tidshorisont. 
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Håndtering af fejlsorteringer 
 

Miljøgodkendelsen stiller bl.a. krav om, at vi skal føre detaljeret journal over 
fejlsorteringer og hvilken bruger der evt. er skyld i fejlsorteringen, samt have mulighed for 
at kunne bortvise brugere der ikke sorterer korrekt. Vi vurderer at fejlsortering kan ske 
”ubevidst” ved en fejl eller helt bevidst og vil håndtere de to situationer forskelligt. 
Herudover kan der være tale om småting og situationer, hvor fejlsorteringen er sket i den 
bemandede åbningstid. 

 
Ubevidst fejlsortering: Hvor fejlsorteringen ser ud til at skyldes uvidenhed som f.eks. når 
klikgulve ender i rent træ, vil vi kontakte brugeren, oplyse om fejlen og muligheden for at 
søge hjælp i appen. Der sendes ingen regning første gang. 

 
Bevidst fejsortering: Hvor fejlsorteringen ser ud til at skyldes ligegyldighed, som når der 
f.eks. afleveres en pose madrester i dåsecontaineren, vil der blive sendt en regning på 
oprydningen, jf. takstbladet. 

 

Kommunikation 
 

Der er udarbejdet en kommunikationsplan (bilag), som bl.a. omfatter annoncering i 
ugeavis, på Facebook, omdeling af foldere, kontakt til Haderslev Erhvervsråd, Haderslev 
Håndværker og Industriforening samt Forum Vojens. 

 
 

Procedure 
 

Bestyrelsen, 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Drift indstiller, at 
 

• orienteringen tages til efterretning. 
 
 

Beslutning for Punkt 10: Status på etablering af forsøg 
med døgnåben Genbrugsplads Vojens 

Orienteringen tages til efterretning 
 
 
 

Punkt 11: Jomfrustiprojektet 
 

Selskab 

Provas–Haderslev Spildevand A/S 
 

Sagsindhold 
 

Orienteringsag om Jomfrustiprojektets grundfortælling og ny organisering. 
Byrådet ved Haderslev Kommune har med vedtagelsen af budget 2021-24 fastlagt, at nu 
igangsættes Jomfrusti-projektet. Projektet skifter hermed karakter til at have fokus på 

Document key: a4a8826e-eaff-28ec-7c27-99e8f029cbb0



17 / 25 
 

 

udførelse og Jens-Kristian Mikkelsen er ansat som projektleder til denne opgave. 
 

Da Jens-Kristian Mikkelsen er projektleder på projektet, medvirker han ved 
orienteringen, og vil give en kort status på projektet. 

 

Sagsfremstilling 
 

Byrådet vedtog den 30. marts følgende grundfortælling for projektet: 
 
 

• Sammen skaber vi en grøn, levende og attraktiv Jomfrusti – vi bruger regnvandet 
og fællesskabet til at danne et voksested til virkelyst og det gode liv i Haderslev. 

 
 

Grundfortællingen afspejler det liv og den aktivitet, som projektet skal tilføre, og viser 
hvordan projektet adskiller sig fra andre klima- og byudviklingsprojekter. 
 
Grundfortællingen vil være et vigtigt afsæt for det videre arbejde med at søge fondsmidler. 

 
Byrådet vedtog samtidig nedenstående organisering. Illustration ses i bilag. 

 
Det overordnede politiske ejerskab for projektet, er Haderslev Byråd og Provas’ 
bestyrelse, idet det er et fælles projekt mellem kommune og forsyning. 

 
Jomfrustiprojektet peger ind i Haderslev Kommunes dagsorden for Vækst og Velfærd, og 
§17,4 udvalget for Vækst og Velfærd bliver derfor styregruppe for projektet. Her kan der 
efter behov og emne inddrages kompetencer fra en referencegruppe. Personer fra 
referencegruppen inddrages til rådgivning og sparring, men har ikke stemmeret. 
Referencegruppen kan være repræsentanter for investorer, ejendomsudviklere, 
kulturinstitutioner, Provas, brugergrupper for eksempel fra forskellige råd og andre, der 
undervejs i de forskellige projektfaser kan være med til kvalificere løsningerne. 

 
Der etableres en administrativ styregruppe. Styregruppen bemandes med blandt andet 
kommunaldirektøren, den administrerende direktør for Provas, chefen for Teknik og 
Miljø, projektlederen, samt relevante chefer eller direktører fra andre forvaltninger, som 
bidrager med andre vinkler i målet om at skabe en levende Jomfrusti. 

 
Der etableres en projektgruppe og en række arbejdsgrupper. Som arbejdsgrupper 
nedsættes grupper vedrørende de strategiske partnerskaber og en gruppe, der arbejder 
målrettet med fondsarbejde. 

 
Den aktuelle status for projektet er, at undersøgelser og beregninger for den østlige 
etape er igangsat med henblik på opstart af anlægsarbejdet i indeværende år. Der 
foregår ligeledes et arbejde med konkretisering af de 2 øvrige etaper. Etapeinddelingen 
ses i bilag. 

 

Juridiske forhold 
 

For forsyningens del af projektet er medfinansieringsaftalen mellem Haderslev kommune 
af Provas af 22/12-20 anmeldt rettidigt, inden 15/4, efter overgangsordningen, og der er 
søgt om forhåndsgodkendelse hos Forsyningssekretariatet. 

 

Procedure 

Bestyrelsen, 4. maj 2021. 
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Indstilling 
 

Plan og Projekt indstiller, at 
 

• orienteringen tages til efterretning 

Beslutning for Punkt 11: Jomfrustiprojektet 
Orienteringen blev tages til efterretning. 

 
Jens-Kristian Mikkelsens oplæg om Jomfristprojektet er vedhæftet referatet. 
 
 

 
 

Punkt 12: Klimasag DK2020, opstartssag 
 

Selskab 

Alle selskaber 
 

Sagsindhold 
 

Haderslev Kommune besluttede i efteråret 2020, at tilmelde sig DK2020. Dermed har 
Kommunen forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan, der skal vise vejen til en 
klimaneutral kommune inden udgangen af 2050. 

 
Det foreslås, at Provas tilslutter sig arbejdet med Haderslev Kommunes 
klimahandlingsplan ved at arbejde videre med en klimahandlingsplan for Provas som 
virksomhed efter samme koncept. Denne plan vil samtidig være handlingsplan for, 
hvordan vi lever op til regeringens klimaplan. 

 

Sagsfremstilling 
 

Med Paris aftalen fra 2015 har 195 lande sat en fælles målsætning om at begrænse 
den globale temperaturstigning til under 2 grader og at arbejde for at begrænse 
stigningen til 1,5 grader. 

 
Realdania tog i 2019 initiativ til DK2020, hvor 20 danske kommuner blev udvalgt til et 
pilotprojekt om at udarbejde kommunale klimaplaner, der lever op til målsætningerne i 
Paris aftalen. 

 
I efteråret 2020 tilsluttede Haderslev Kommune sig DK 2020, sammen med 45 andre 
kommuner. Ved at tilslutte sig DK2020, har Haderslev Kommune forpligtet sig til at 
udarbejde en klimahandlingsplan med konkrete mål og delmål for, hvordan kommunen 
som geografisk område kan blive klimaneutral og opnå netto-nuludledning inden 
udgangen af 2050. Haderslev kommune har ansat en klimakoordinator til opgaven. 

 
En klimaneutral kommune betyder: 

 
1. Netto-nuludledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri 
2. Netto-nuludledning fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet 
3. Netto-nuludledning fra affaldshåndtering inden for byens grænser 

4. Mindsket udledning af drivhusgasser som følge af varer og tjenester, produceret udenfor 
byens grænser, der forbruges af byens indbyggere, virksomheder og offentlige sektor, 
hvor det er muligt. 
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Derudover skal kommunen anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at 
tilpasse sig og forbedre sin modstandsdygtighed overfor de klimaforandringer, der kan 
ramme kommunen nu, og i fremtidige klimascenarier. 

 
Kommunen skal inddrage lokalsamfundet samt beskrive kommunens beføjelser og 
kapacitet, samt de samarbejdspartnere, som skal inddrages. 

 
Med de skitserede elementer, vil Provas naturligt få en betydelig rolle som Haderslev 
Kommunes samarbejdspartner i den kommende klimahandlingsplan. 

 
Samtidig er Provas, som forsyningsselskab, forpligtet af regeringens klimaplan om 70 % 
reduktion i 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet i 2050. Derfor foreslås det, at Provas 
udarbejder en klimahandlingsplan for selskaberne i Provas, efter samme koncept som 
Haderslev Kommune. 

 
Klimatilpasning er, gennem flere år, konkretiseret af Provas ved dimensionering af nye 
spildevandsanlæg og ved renoveringsprojekter, hvor kloakkerne hver gang tilpasses til 
fremtidens regn. Snart får vi også et synligt klimaprojekt på Jomfrustien. 

 
Genanvendelse af affald og den kommende udnyttelse af det organiske affald til 
biogasproduktion, bidrager ligeledes til drivhusgas-reduktioner. Det igangværende 
indsamlingsudbud indeholder mulighed for at tilvælge el-skraldebiler til bymidtekørsel. 

 
En foreløbig opgørelse viser, at Provas, som samlet virksomhed, årligt er årsag til 
følgende anslåede CO2-udledning. 

 
• El: 675 ton 
• Opvarmning: 75 ton 
• Brændstof til Provas bilflåde: 55 ton 
• Lattergas fra renseanlæg, omregnet til CO2e.: 1.110 ton 
• Lattergas fra kvælstof i overløb og regnvandsudløb, omregnet til CO2e.: 165 ton. 

 
Definition af CO2e: Drivhuseffekten for lattergas er 298 gange kraftigere end 
drivhuseffekten for CO2. For at kunne sammenligne drivhuseffekten af forskellige 
drivhusgasser, omregner man til CO2 ækvivalenter (CO2e) . 

 
Arbejdet hen imod netto-nuludledning kan ske som en kombination af en række tiltag, 
bl.a: 

 

• Energieffektivisering, herunder systematisk energistyring 
• Overgang til fossilfri energiforsyning 
• Produktion af fossilfri energi til eget forbrug og/eller videresalg 

◦ solceller 
◦ solvarme 
◦ vind 
◦ biogas 

• Udnyttelse af overskudsvarme via varmepumpe på renseanlæggets udløb, 
(uddybes i andet punkt i dagsordenen om muligt energisamarbejde med Haderslev 
Fjernvarme) 

• Udskiftning af fossildrevne køretøjer til eldrevne 
• På sigt, skift til fossilfri drivmidler til køretøjer (afhængig af teknologiudvikling) 
• Tiltag for at mindske personlig transport 
• Stille ladestandere til rådighed for borgere og medarbejdere 
• Justere processer med henblik på reduktion af lattergasudledningen fra spildevand 
• Mindske forbrug og spild af materialer 
• Øget genanvendelse af affald for Provas som virksomhed 
• Øget genanvendelse af affald hos kommunens borgere og (mindre) virksomheder 
• Klimakompensation, fx skovrejsning 
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• Køb af grøn strøm 
• Inspirere borgere og virksomheder til at gøre en indsats for klimaet 
• Stille klimakrav ved indkøb og projekter, til leverandører og entreprenører 

 
 

Overordnet plan: 
 

Fase 1: 
 

• Etablering af baseline og beregning af reduktionernes størrelsesorden for at nå 
målene 70 % 2030 og klimaneutralitet i 2050 

• Screening af CO2-effekt, økonomi og gennemførlighed for mulige tiltag 
• Bestyrelsen drøfter screeningen og oplæg til det videre forløb 
• Skitsering af mulige scenarier for en klimahandlingsplan for Provas 

 
 

Fase 2: 
 

• Bestyrelsesbeslutning om det videre arbejde og ambitionsniveau for 
klimahandlingsplanen ud fra fremlagte scenarier 

• Udkast til klimahandlingsplan for Provas og følgende beslutningsproces 
 

Fase 3: 
 

• Endelig klimahandlingsplan vedtages 
• Iværksættelse af handlingsplanens tiltag 
• Årligt klimaregnskab 
• Løbende opfølgning 

 
 

I alle faser samarbejdes med Haderslev Kommune og der leveres data til Haderslev 
Kommunes klimaplan. 

 

Juridiske forhold 
 

Opgaven forankres i Provas Haderslev forsyningsservice og omfatter alle selskaber 
 

Økonomiske forhold 
 

Den økonomiske konsekvens af mulige tiltag screenes forud for fase 2. Til de indledende 
analyser forventes udover egne timer en mindre udgift til ekstern rådgivning 

 

Procedure 
 

Bestyrelsen, 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Plan og Projekt indstiller, at 
 

• Ambitionsniveau for klimaindsatsen drøftes 
• Fase 1 igangsættes 
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Beslutning for Punkt 12: Klimasag DK2020, opstartssag 

Ambitionsniveauet for klimaindsatsen blev drøftet og bestyrelsen kom med følgende 
input til ambitionsniveauet: 

 
• Hvor stort et ansvar skal vi tage: 

◦ Vi skal tage det alvorligt og gøre hvad vi kan 
◦ Vi skal ikke indgå i projekter, hvor der ikke er lavet fornuftige beregninger 
◦ Det skal være lønsomme projekter 
◦ Vi laver en afdækning og finder de løsninger, som er fornuftige for Provas 
◦ Vi skal ikke opfinde ny teknologi på området 

Det blev godkendt at igangsætte Fase 1 

 

 

Punkt 13: Muligt energisamarbejde med Haderslev 
Fjernvarme 

Selskab 

Provas–Haderslev Spildevand A/S 
 

Sagsindhold 
 

Mulighederne for at indgå et energisamarbejde med Haderslev Fjernvarme om 
udnyttelse af værdien af det rensede spildevand på Haderslev Renseanlæg beskrives 
med henblik på at iværksætte et afdækkende forprojekt med dataindsamling, indledende 
analyser og udarbejdelse af business case. 

 
 
 

Sagsfremstilling 
 

Haderslev Renseanlæg behandler årligt omkring 5 mio. m3 spildevand. Det rensede 
spildevand har ved udløb til Haderslev Fjord en temperatur på mellem 9 og 20 grader 
afhængig af årstid og udgør dermed en varmekilde, som kan udnyttes med 
varmepumpeteknologi. Varmen i spildevand er regulatorisk ikke overskudsvarme og er 
dermed ikke afgiftsbelagt, hvilket understøtter en positiv businesscase. 
 
En ændring i reglerne om kollektiv varmeforsyning har gjort at det er mere attraktivt for 
borgerne at skifte fra gas til Fjernvarme. Dette har medført, at Haderslev Fjernvarme står 
over for markante udvidelser af forsyningsområdet og dermed har behov for øget 
varmeproduktion inden for de kommende år. Kraftvarmekravet er samtidig blevet fjernet, 
hvilket åbner op for fjernvarmens brug af varmepumper. 

 
Provas-Haderslev Spildevand har haft indledende møder med Haderslev Fjernvarme, der 
ser et godt potentiale i et samarbejde. 

 
Varmepumper anvender el, som bliver mere og mere grøn i Danmark. Ved 
filterprocessen renses spildevandet yderligere og giver bl.a. reducerede fosformængder 
samt en lavere udløbstemperatur til gavn for miljøet. Samtidig er udnyttelsen af energien 
i det rensede spildevand en af de få teknologier, der kan medvirke til at gøre 
spildevandsselskabet energineutralt og muligvis påvirke selskabets CO2-afrtyk. 
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Haderslev Renseanlæg kan groft vurderet give en årlig varmepumpeeffekt på 5 MW, der 
ved 7.000 fuldlasttimer kan der producere 35 GWh, hvilket svarer til knap 2.000 
husstandes årlige varmebehov. 

 
I regi af den strategiske energiplanlægning (SEP Sønderjylland/Energy Cluster Denmark) 
er der lavet en identifikation af de mest lovende overskudsvarmeprojekter i Haderslev 
Kommune, hvor Haderslev Renseanlæg og Dybdal Losseplads skiller sig markant ud 
som de største overskudsvarmekilder (bilag). Da Haderslev Fjernvarme ligger knap 500 m 
fra Haderslev Renseanlæg vurderes et samarbejde om at udnytte varmen i det rensede 
spildevand umiddelbart at kunne være rentabelt. 

 
Et evt. samarbejde kan give værdi både for spildevands- og fjernvarmeforbrugerne. 

 

Proces for etablering af varmepumper på renseanlæg 
 

Processen for etablering af varmepumpeanlæg kan overordnet inddeles i to faser, der 
forventeligt vil kunne gennemføres på to år. Hvor processens indledende fase har en 
”stop/go-vurdering” ved hvert trin, håndteres etableringsfasen som alle andre 
anlægsprojekter. 

 

Forprojekt (indledende fase) 
 

1. Dataindsamling, indledende analyser, udarbejdelse af business case 
2. Selskabskonstellation, afregningspriser, finansiering og regulering 
3. Udarbejdelse af projektforslag, VVM-screening mv. 

 

Hovedprojekt (etableringsfase) 
 

1. Udarbejdelse af udbudsmateriale 
2. Udbud og kontrahering 
3. Anlægsarbejde 
4. Idriftsætning 

Da der er stor interesse i ”sektorkobling” og udvikling af grønne energiløsninger er der 
forskellige støttemuligheder til etablering af forprojekter. 

 

Juridiske forhold 
 

Salg af energi fra spildevand kan håndteres gennem etablering af et energiselskab, der 
tilsvarende Provas-koncernens øvrige forsyningsselskaber skal hvile i sig selv. Salg af 
energi skal ske på markedsvilkår og vil medføre en positiv indvirkning på koncernens 
samlede omkostninger. 

 

Økonomiske forhold 
 

På renseanlæg Bjergmarken i Roskilde er der i 2020 etableret et varmepumpeanlæg. 
Bjergmarken har meget optimale vilkår og arbejder med en forventet tilbagebetalingstid 
på 4,5 år for en investering på godt 60 mio. kr. Helt så optimale vilkår vil næppe være 
til stede på Haderslev Renseanlæg. 

 
Der ses gode muligheder for økonomisk bistand til den indledende afdæknings fase. 
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Procedure 
 

Bestyrelsen, 4. maj 2021. 
 
 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 
 

• En afsøgning af muligheder og businesscase igangsættes i samarbejde med 
Haderslev Fjernvarme. 
 
 

 

Beslutning for Punkt 13: Muligt energisamarbejde med 
Haderslev Fjernvarme 

Det blev godkendt at igangsætte en afsøgning af muligheder og businesscase i 
samarbejde med Haderslev Fjernvarme. 

 
 

Punkt 14: Strategi for overløbsregistrering 
 
 

Selskab 
Provas-Haderslev Spildevand A/S. 

 

Sagsindhold 
 

I sagen her vil vi beskrive, hvordan ”overløb” indgår som aflastningsmulighed i 
kloaksystemet, og hvad den aktuelle status er for overløbsregistrering hos os. Da vores 
registreringsudstyr i stort omfang står til udskiftning, lægges der samtidig op til at omfang 
og kvalitet af fremtidig overløbsregistrering drøftes. 

 

Sagsfremstilling 
 

Et overløb er en konstruktion på kloaknettet der træder i funktion, når der sker en 
overbelastning af fællessystemet. Aflastningen sker for at undgå kloakvand på terræn 
eller tilbagestuvning i huse og kældre. Med bygværkerne styres det til at ske steder, hvor 
det giver mindst mulig påvirkning. Ved separatkloakering og etableringen af 
sparrebassiner er antallet af overløb de senere år reduceret. 

 
Generelt opleves både på landsplan og lokalt et voksende fokus på udledninger fra 
overløb og deres påvirkning på recipienter og rekreative områder. Sidste forår skabte en 
planlagt udledning af kloakvand fra hovedstaden til Øresund i forbindelse med et større 
entreprenørarbejde stor debat. Lokalt har TV-Syd i dette forår haft fokus på 
kommunernes indberetning af overløb til Miljøstyrelsens Puls-database og afdækket en 
lang række uregelmæssigheder hos nabokommuner. Lokalt i Haderslev undersøger vi 
sammen med kommunen helt aktuelt muligheden for at skabe badevand i dam og fjord. 

 
Siden 2015 har vi opsat udstyr til registrering af overløb i alle vores 64 
overløbsbygværker. Konkret registrerer vi, når der er overløb og overløbets varighed – 
hvilken mængde, kloaknettet aflastes for, og hvor stor en mængde af overløbet, der er 
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regnvand, registreres ikke. Bortset fra 2 steder, foretages registreringen ved en simpel 
niveaumåling over bygværkets ”overløbskant”. 

 
Haderslev Kommunes indberetning af overløb til Miljøstyrelsen sker på baggrund af 
modelberegninger, der laves på grundlag af nedbørsdata og hydraulisk model for opland 
og ledningsanlæg. Her anvendes sammenhængende målte overløbsserier til kalibrering 
og justering af den hydrauliske model af vores samlede kloaksystem. Fra kommune til 
kommune kan der være forskel på det data der indberettes til Miljøstyrelsen. 

 
Vores lokale registreringer anvendes aktuelt også i ”badevandsundersøgelsen”, som en 
registrering af, hvornår der har været aflastning fra de enkelte bygværker. 

 
Registreringsudstyr er opsat i perioden 2015 – 2017 og er på grund af det aggressive 
miljø, der findes i kloaknettet, flere steder klar til udskiftning, hvilket er anledningen til 
denne sag. 

 
Nationalt har Forsyningssekretariatet fået udarbejdet et grundlag for standardiseret 
indberetning af overløb. Her lægges der op til, at man på nationalt plan prioriterer en 
bedre registrering og indberetning af udledninger fra overløb i Danmark. I rapporten laves 
en prioritering i forhold til størrelsen på den årlige udledning fra det enkelte 
overløbsbygværk. Den umiddelbare konklusion i rapporten er, at der skal etableres en 
bedre registrering og måling i de overløbsbygværker der har de største udledninger på 
landsplan. Alle overløb i Haderslev Kommune er så små, at de ikke er omfattet. 

På vores kloaknet er der i alt 64 overløbsbygværker, hvoraf de 33 er etableret efter 1974, 
hvor myndighedsbehandlingen af kloaknettet ændrede indhold. Efter 1974 gives der 
særskilt udledningstilladelse til overløbsbygværker. Ved 8 af disse tilladelser er der krav 
til registrering, hvor typen af registrering varierer fra krav om registrering af antal, 
varighed, bestemmelse af udledt mængde og egentlig flowmåling. Egentlig flowmåling 
sker på 2 bygværker. 

 
I Haderslev Kommunes aktuelle miljømål for Provas omtales overvågning af 
overløbsbygværker generelt. Heri hedder det bl.a. at overvågningens formål er, at 
forbedre vidensgrundlaget for at sammenligne teoretisk beregnede overløb med de 
registrerede og at kunne vurdere påvirkningen af vandmiljøer. Samtidig er der en 
forventning om at overvågningen også kan danne grundlag for et eventuelt online 
varslingssystem på udvalgte overløbsbygværker i forbindelse med rekreative områder. 

 
Siden etablering af det nuværende system er markedet for måleudstyr til bygværker 
vokset, dermed vil der være et større udvalg af målere, metoder til online overvågning og 
dataindsamling. 

 
Etablering af reel flowmåling kræver desværre stadig tilpasning og ombygning af 
hovedparten af de eksisterende bygværker lige som et pålideligt varslingssystem, vil 
kræve etablering af en væsentligt mere stabil online overvågning og bedre kvalitet af 
registreringerne. 
Vi er i øjeblikket i dialog med DHI vedr. et udviklingsprojekt. Projektet skal demonstrere 
mulighederne for at bruge nye og nuværende online målinger i udledninger og recipient, 
til at skabe fremtidens styring og overvågningssystem. Projektet søges som et 
Fyrtånsprojekt til august. Fyrtårnsprojekter etablerer og demonstrerer nye 
miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og 
bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. 
 

Økonomiske forhold 
 

Det nuværende overvågningssystem har kostet godt 3 mio. kr., og har direkte årlige 
driftsomkostninger på 50 – 100 t. kr. Overvågningssystemet kræver rundt regnet et halvt 
årsværk at servicere og håndtere, hvilket er en yderligere omkostning på godt 200 t. kr. 
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En 1:1 udskiftning af aktuelt defekt udstyr vil koste godt 500 t. kr. 

 

Procedure 
 

Bestyrelsen, 4. maj 2021 
 

Indstilling 
 

Drift indstiller, at 
 

• Orienteringen aflastningsmuligheden i kloaksystemet og den aktuelle status er for 
overløbsregistrering hos os tages til efterretning 

• Omfang og kvalitet af fremtidig overløbsregistrering drøftes 
• Der i samarbejde med Haderslev kommune udarbejdes et forslag til prioritering af 

overløbsbygværker, hvor det i forhold til modelkalibrering og hensyn til recipient 
eller rekreative områder, vil give værdi at bibeholde eller forbedre 
overløbsregistreringen. 
 

 
 

Beslutning for Punkt 14: Strategi for overløbsregistrering 

Orienteringen om aflastningsmuligheden i kloaksystemet og den aktuelle status for 
overløbsregistrering hos os blev taget til efterretning 

 
Omfang og kvalitet af fremtidig overløbsregistrering blev drøftet. Det blev tilkendegivet at 
man på sigt som udgangspunkt ønsker færre overløbshændelser og overløbsbygværker 

 
Det blev godkendt, i samarbejde med Haderslev Kommune, at udarbejde et forslag til 
prioritering af overløbsbygværker, hvor det i forhold til modelkalibrering og hensyn til 
recipient eller rekreative områder, vil give værdi at bibeholde eller forbedre 
overløbsregistreringen.” 
 
 

 
 

Punkt 15: Eventuelt 

Beslutning for Punkt 15: Eventuelt 

Intet 
 

Punkt 16: Evaluering af mødet 

Beslutning for Punkt 16: Evaluering af mødet 

Lokalet må gerne være varmere fra start. 
 

Orienteringen bør fremadrettede fremsendes forud for bestyrelsesmødet. 

Linket virker ikke, det bliver bragt i orden til referatet. 
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Certificate of Completion - Gunnar Asmussen


Gunnar Asmussen


IP Number: 80.62.124.98
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 0c04c26a-0c44-83a7-7d06-ac5d42b4920b
Signed: 2021-05-10 08:06 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818.56


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 08:01 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 08:01 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 08:06 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 08:01 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Envelope - Certificate of Completion


Envelope ID 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Provas


Envelope creator
Sara Vest Hansen


Envelope was created 2021-05-10 07:39 (UTC)
Signed - completed 2021-05-11 06:13 (UTC)


Signed Documents Pages
Bestyrelsesmøde 4. maj 2021 - referat
Document key: a4a8826e-eaff-28ec-7c27-99e8f029cbb0 28


Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Esge Homilius
Provas E-mail 2021-05-10 08:08 


(UTC) Danish 185.5.164.74


Henrik Bech
Provas E-mail 2021-05-10 07:48 


(UTC) Danish 87.54.19.174


Jannie Boysen 
Westergaard
Provas


E-mail 2021-05-11 05:24 
(UTC) Danish 87.49.45.250


Martine Martin
Provas E-mail 2021-05-11 06:13 


(UTC) Danish 87.54.19.174


Benny Bonde E-mail 2021-05-10 07:48 
(UTC) Danish 95.154.18.223


Thies Mathiasen E-mail 2021-05-10 09:47 
(UTC) Danish 185.5.167.52


Ole Bang Jensen E-mail 2021-05-10 07:55 
(UTC) Danish 185.5.165.192


Søren Rishøj 
Jakobsen E-mail 2021-05-10 07:58 


(UTC) Danish 91.236.16.10


Henrik Rømer Bro E-mail 2021-05-10 07:52 
(UTC) Danish 185.37.84.172


Gunnar Asmussen E-mail 2021-05-10 08:06 
(UTC) Danish 80.62.124.98


Events Timestamp
Envelope was created 2021-05-10 07:39 (UTC)
Envelope distribution is started 2021-05-10 07:44 (UTC)
Envelope was distributed to Jannie Boysen Westergaard 2021-05-10 07:45 (UTC)







Envelope was distributed to Esge Homilius 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Henrik Rømer Bro 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Henrik Bech 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Thies Mathiasen 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Ole Bang Jensen 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Martine Martin 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Benny Bonde 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Søren Rishøj Jakobsen 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was distributed to Gunnar Asmussen 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened by Henrik Bech 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened by Benny Bonde 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Henrik Bech 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened by Henrik Rømer Bro 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Henrik Rømer Bro 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Benny Bonde 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope was signed by Benny Bonde 2021-05-10 07:48 (UTC)
Envelope was signed by Henrik Bech 2021-05-10 07:48 (UTC)
Envelope was signed by Henrik Rømer Bro 2021-05-10 07:52 (UTC)
Envelope was opened by Ole Bang Jensen 2021-05-10 07:54 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Ole Bang Jensen 2021-05-10 07:55 (UTC)
Envelope was signed by Ole Bang Jensen 2021-05-10 07:55 (UTC)
Envelope was opened by Søren Rishøj Jakobsen 2021-05-10 07:56 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Søren Rishøj Jakobsen 2021-05-10 07:56 (UTC)
Envelope was signed by Søren Rishøj Jakobsen 2021-05-10 07:58 (UTC)
Envelope was opened by Gunnar Asmussen 2021-05-10 08:01 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Gunnar Asmussen 2021-05-10 08:01 (UTC)
Envelope was signed by Gunnar Asmussen 2021-05-10 08:06 (UTC)
Envelope was opened by Esge Homilius 2021-05-10 08:08 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Esge Homilius 2021-05-10 08:08 (UTC)
Envelope was signed by Esge Homilius 2021-05-10 08:08 (UTC)
Envelope was opened by Martine Martin 2021-05-10 09:32 (UTC)
Envelope was opened by Thies Mathiasen 2021-05-10 09:45 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Thies Mathiasen 2021-05-10 09:46 (UTC)
Envelope was signed by Thies Mathiasen 2021-05-10 09:47 (UTC)
Envelope was opened by Jannie Boysen Westergaard 2021-05-11 05:24 (UTC)







Envelope consumer disclosure was accepted by Jannie Boysen 
Westergaard 2021-05-11 05:24 (UTC)


Envelope was signed by Jannie Boysen Westergaard 2021-05-11 05:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Martine Martin 2021-05-11 06:13 (UTC)
Envelope was signed by Martine Martin 2021-05-11 06:13 (UTC)
Envelope signing has been completed 2021-05-11 06:13 (UTC)








Certificate of Completion - Esge Homilius


Esge Homilius


On behalf of: Provas
IP Number: 185.5.164.74
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 6212e04c-9302-11b4-d019-d61328b86220
Signed: 2021-05-10 08:08 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 08:08 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 08:08 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 08:08 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 08:08 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Henrik Bech


Henrik Bech


On behalf of: Provas
IP Number: 87.54.19.174
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: f3b9c6e9-3af9-0412-64ba-cd016cecbab0
Signed: 2021-05-10 07:48 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818.51


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 07:48 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 07:45 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Jannie Boysen Westergaard


Jannie Boysen Westergaard


On behalf of: Provas
IP Number: 87.49.45.250
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 93d59fa6-1625-be3c-6af9-064562a1e7b8
Signed: 2021-05-11 05:24 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/14.0 EdgiOS/46.3.13 Mobile/15E148 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-11 05:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-11 05:24 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-11 05:24 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-11 05:24 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Martine Martin


Martine Martin


On behalf of: Provas
IP Number: 87.54.19.174
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 2fa3400e-5ad2-ee2b-3d0f-35d5394a4f39
Signed: 2021-05-11 06:13 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818.56


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 09:32 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-11 06:13 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-11 06:13 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-11 06:13 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Benny Bonde


Benny Bonde


IP Number: 95.154.18.223
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 7f0ba469-1f2a-bb8c-a59f-f4ebd7ac6047
Signed: 2021-05-10 07:48 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 07:48 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 07:46 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Thies Mathiasen


Thies Mathiasen


IP Number: 185.5.167.52
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: 0d15ecf9-c8eb-b290-42d3-3338d9011a19
Signed: 2021-05-10 09:47 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818.51


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 09:45 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 09:46 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 09:47 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 09:46 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Ole Bang Jensen


Ole Bang Jensen


IP Number: 185.5.165.192
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: e63d165f-1605-f584-a53c-685ad62db42e
Signed: 2021-05-10 07:55 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 07:54 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 07:55 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 07:55 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 07:55 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Søren Rishøj Jakobsen


Søren Rishøj Jakobsen


IP Number: 91.236.16.10
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: f69a8a68-a86a-3b62-3f74-65dffc7e7239
Signed: 2021-05-10 07:58 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 07:56 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 07:56 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 07:58 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 07:56 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Henrik Rømer Bro


Henrik Rømer Bro


IP Number: 185.37.84.172
Envelope ID: 628d37de-f56e-0c6a-4c88-5ef7114253df
Signer ID: ea039fde-952f-aa58-2505-a35f415cd6bc
Signed: 2021-05-10 07:52 (UTC)
Security level: E-mail
Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-05-10 07:45 (UTC)
Envelope was opened 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-05-10 07:46 (UTC)
Envelope was signed 2021-05-10 07:52 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-05-10 07:46 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.
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