
Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde i Provas A/S og
datterselskab)

07-09-2021 15:00 - 18:00

Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Information:
Mødet afholdes ved Provas
Der vil være kaffe/te/vand og kage under mødet.
Mødet afsluttes med smørrebrød kl. 18:00.
Følgende deltager i dele af mødet:
Chefgruppen
Projektleder på Jomfrustiprojektet, Jens-Kristian Mikkelsen og rådgiver FM Larsen
kl. 15:15-16:00
Britta Nørgaard Dinsen og Anders Grarup Jensen kl. 16:00-17:00
Jette Breuning fra SamAqua kl. 17:00-17:30
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning for Punkt 2: Gensidig orientering

Direktøren informerede om,

• Personalenyt
• Vand
• Spildevand
• Affald
• Service
• Betyrelsesdokumenter
• Forbrugervalg

◦ Håndtering og evaluering af forbrugervalget

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Afrapportering af styregrupperne (Jomfrustien)
Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Orienteringssag om status på Jomfrusti-projektet.

Den 4. maj 2021 blev bestyrelsen orienteret omkring Jomfrusti-projektet. Efterfølgende er 
der arbejdet videre med projektet i flere retninger, og der gives hermed en orientering 
omkring status og kommende aktiviteter

Projektlederen deltager og giver en uddybende orientering omkring aktiviteterne og de 
kommende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Siden 4. maj, hvor der sidst blev givet en orientering, er der blandt andet arbejdet videre 
med følgende aktiviteter.
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• Udformning af bassiner og vandhåndtering i øvrigt
• Renovering af eksisterende ledning i den nedre del af Jomfrustien
• Trafikafvikling
• Detailtidsplan
• VVM og lokalplanlægning
• Koordinering af Jomfrusti-projektet med byggeriet på Honnørkajen
• Designmanual
• Fondsstrategi

I den østligste del af Jomfrustiprojektet ligger en eksisterende ledning/kanal, der skal 
renoveres. Ledningen betegnes som et teknisk anlæg, oprindeligt et rørlagt vandløb. Det 
ejes af Haderslev Kommunes Drift- og Vejafdeling.

Anlægget der har forskellig udformning og dimension undervejs, strækker sig fra det 
nordligste Kongevej og løber ned og ud i Haderslev fjord ved Jomfrustien/Honnørkajen.

Rådgivningsfirmaet Rambøll a/s har undersøgt forholdene på stedet i simpelt omfang. 
Betonkanalen har dimensionerne 1.300 x 1.200 (h x b) og der er synlig armering på 
indersiden af kanalen.
Der er kommet forskellige løsningsforslag til renovering eller udskiftning, som Haderslev 
Kommune og Provas er ved at se på, samt at komme med yderligere input til.

Juridiske forhold

Provas er medbenytter af det tekniske anlæg i Jomfrustien, hvor Haderslev Kommune er 
ejer. Da Provas og andre er medbenyttere af anlægget gør, at vi skal betale hvad der 
vurderes, er vores andel, af det der løber af til regn- og overfladevand fra vores 
eksisterende ledningssystem.

Haderslev Kommune har ikke selv ekspertisen i at beregne og vurdere dette omfang. Så 
det er aftalt med Provas at en ekstern rådgiver kommer med et kvalificeret bud på 
fordelingen. Dette arbejde pågår.

Økonomiske forhold

Det tekniske anlæg er ikke en del af medfinanseringsaftalen. Og da Provas ikke 
fremadrettet har anlægsaktiver på dette anlæg, som hidtil, skal økonomien hertil tages af 
vores driftsbudgetter. Budgettet kendes ikke endnu, da løsningen og fordelingen ikke 
foreligger.

Procedure

Bestyrelsen, 7. september 2021
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Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

• orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 3: Afrapportering af styregrupperne 
(Jomfrustien

Orienteringen blev tages til efterretning.

Jens-Kristian Mikkelsen's oplæg om Jomfristprojektet er vedhæftet referatet

Punkt 4: Afrapportering af styregrupperne
(Ressourcecentrum Haderslev)
Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold

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

Sagsfremstilling

Byggeriet af ressourcecentrum Haderslev skrider godt og planmæssigt frem. Det har 
betalt sig at have vinteren 2020/2021 som mulig option, entreprenøren benyttede sig af 
denne, hvilket afspejler sig i at tidsplanen kan holde.

Rejsegilde for håndværkere og åben plads for offentligheden, blev slået sammen til et 
fælles rejsegilde den 27. august fra kl. 11-14. Formandskabet, borgmesteren og 
kommunaldirektøren deltog.

Jordarbejder, Ledningsarbejder og de bærende lag, er 95 % færdige. Belægninger i form 
af belægningssten og asfalt starter op i uge 34. Det sidste betonarbejder pågår og El 
arbejdet er halvvejs, som forventeligt på et byggeri af denne karakter.

Bygning ABC er 65 % færdig, det er den mest komplekse og bliver den sidste der står 
færdig. Bygning D er 80 % færdig og Bygning E er 40 % færdig, facader pågår.

Regnly nærmer sig halvvejs til at stå færdigt. Der placeret ovenlys i hvert andet fag, der 
vil giver et godt udtryk og lysindfald.

Myndighedstilladelser er alle ok.
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TVO-Projekt, Overvågningskamera inkl. Nummerpladeløsning er klarlagt på pladsen.
Afklaring af punktudsug og sorteringsfaciliteter for miljøkasser pågår.

Slusen som brugerne møder som det første, når de kommer kørende ind på pladsen, er
flyttet til en bedre placering. Bedre i forhold til trafik og krydsende fodgængere til butik.
Den planlagte belægning på gangsti bag ved bygning ABC bliver erstattet af græs, da
stien ikke har noget egentligt formål.

Økonomiske forhold

Budgettet forventes overholdt, med de tilvalg og det ekstra arbejder der er valgt. Dog
med forbehold for uforudsete udgifter, da bufferen er fyldt op med tilvalg.

Budgettet er med forbehold for momssagens betydning, dette redegøres der for i
kvartalsrapporten

Procedure

Bestyrelsen, 7. september 2021

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

• Orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 4: Afrapportering af styregrupperne
(Ressourcecentrum Haderslev)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Skolesamarbejde

Selskab

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

Sagsindhold

I samarbejde med skoleområdet i Haderslev Kommune arbejder vi med at få børnene til
at hjælpe os i at inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer let.
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Skolesamarbejdet introduceres til bestyrelsen ved en lille workshop i mødelokale 6.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Britta, der er lærer på Bregnbjergskolen i Vojens, har Anders, som er
udviklingskonsulent hos os, det sidste halve års tid, været med til at udarbejde et nyt
læringskoncept for både vand, spildevand og affald/genbrug.

Samtidig har vi indrettet et lokale i stueetagen i Forsyningshuset, til et mødelokale, der
også kan anvendes som undervisningslokaler, når vi har besøg af skoleklasser.

Formålet med skolesamarbejdet er at få kommunens ”børneborgere” til at hjælpe os i at
inspirere, guide og gøre bæredygtig brug af vores fælles ressourcer let for deres forældre
og bedsteforældre.

Vi ønsker gennem skolesamarbejdet, at

• Give børnene gode vaner, så de kan guide og hjælpe til bæredygtighed i hjemmet
• Inspirere børnene og give større interesse for naturvidenskab, som kan påvirke
deres uddannelses- og erhvervsvalg og understøtte vores fremtidige rekruttering
• Understøtte borgernes goodwill og forbrugernes tillid og tryghed til
forsyningsselskabet.

Skolesamarbejdet er ved at starte op og har allerede fået god opmærksomhed ved vore
kolleger i Blue Kolding, der har været på inspirationsbesøg.

Blue Kolding siger: Det var vildt spændene – Haderslevs skolebørn kan godt glæde sig!
Vi takker mange gange for inspirationen, og vi glæder os, til vi ogsa kan tilbyde
sådanne forløb til Koldings institutioner ??

Tilsvarende vil vi i løbet af efteråret give samarbejdet et øget pressefokus.

For at give bestyrelsen en god introduktion til samarbejdet har Anders og Britta forberedt
en lille workshop i skolelokalet, der tager ca. 1 time.

Procedure

Bestyrelsen, 7. september 2021

Indstilling

Direktøren indstiller, at

• Introduktionen til skolesamarbejdet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Skolesamarbejde

Punkt 5 udgik fra dagsordenen, men tages med på næste bestyrelsesmøde
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Punkt 6: Risikovurdering - IT-sikkerhed

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Som en del af årshjulet er der en årlig drøftelse af selskabernes praksis for risikoledelse,
hvor temaet denne gang er håndtering af IT-sikkerhed. På punktet deltager Jette
Breuning fra SamAqua.

Sagsfremstilling

Anbefalinger for god selskabsledelse beskriver, hvordan en bestyrelse aktivt bør tage
stilling til virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici. Risici er i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring.

Hvor bestyrelsen i forbindelsen med årsrapporten behandler selskabernes risici på et
overordnet niveau, går vi i denne sag tættere på det konkrete arbejde. Risikoledelse
omfatter som udgangspunkt fire områder;

• Strategiske risici, knyttet til virksomhedens mål
• Operationelle risici, knyttet til driften af virksomheden
• Finansielle risici, knyttet til indtægter og udgifter
• Compliance risici, knyttet til virksomhedens evne til at overholde og efterleve
gældende lovgivning, vejledning samt egne politikker – vores evne til at have ”styr
på tingene”.

Som selskabernes topledelse er det i høj grad bestyrelsens rolle, i samarbejde med
direktøren, at anvende risikoledelse til proaktivt at håndtere fremtidens udfordringer og at
styre uden om de risici, der vil skade virksomheden, samt identificere de risici, som kan
vendes til en fordel.

Væsentligt er det at arbejde med et afbalanceret risikoniveau, der minimerer
selskabernes omkostninger. Nogle risici kan konkret undgås ved at fravælge særlige
aktiviteter, andre kan overføres til en anden part fx gennem forsikringsdækning eller
outsourcing. Nogle risici kan formindske ved at overvåge og forebygge, mens andre risici
kan accepteres ud fra en helhedsbetragtning af konsekvenser og omkostninger.

Generelt arbejder vi i det daglige ledelsesarbejde med en skærpet opmærksomhed på
afvigelser fra det normale eller det vi forventer. Vi følger udviklingen i branchen og i vores
egen drift, indtænkes risici i projekter og laver scenarieplanlægning ved ukendte og
uvante opgaver, som fx håndtering af COVID-19 eller særlige kontraktforhold.

Som et element i denne sag præsenteres selskabernes IT-sikkerhed der håndteres af
Provas’ IT-leverandør SamAqua. Oplægget vil have følgende indhold:

• Hvad er IT-sikkerhed?
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◦ Hvordan måles det og hvordan ser Provas’ sikkerhedsbillede ud?
• Hvad gør SamAqua for at undgå brud på IT-sikkerheden?

◦ Procedurer og governance
• Sager fra tilsvarende virksomheder
• Hvad er beredskabsplanen, hvis der sker et brud på IT-sikkerheden?

◦ Hvordan og hvornår sættes den i spil og hvordan vedligeholdes den?
• Hvilke handlemuligheder er der?

Procedure

Bestyrelsen, den 7. september 2021

Indstilling

Økonomi og Kunder at

• Selskabernes håndtering af IT-sikkerhed drøftes

Beslutning for Punkt 6: Risikovurdering - IT-sikkerhed
Selskabets IT-sikkerhed blev drøftet

Punkt 7: Opsamling på bestyrelsesseminar
Selskab

Alle selskaber.

Sagsindhold

Den 4. maj afviklede bestyrelsen det årlige seminar. Årets seminar skulle danne grundlag 
for en god opstart af den kommende bestyrelsesperiode. Under seminaret blev der 
skrevet et opsamlingsnotat, som præsenteres i denne sag med henblik på evt. justering.

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesseminaret blev den nuværende bestyrelsesperiode evalueret ud fra 
følgende temaer:

• Opstart på bestyrelsesperioden
◦ Bestyrelsesuddannelse
◦ Introduktionsforløb

• Hvordan giver bestyrelsen størst værdi?
◦ Strategi-og innovationsprocesser

• Det aktive bestyrelsesarbejde
◦ Forretningsorden
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◦ Afviklingen af bestyrelsesmøder
◦ Redegørelse for god selskabsledelse

Den anvendte præsentation og det udarbejdede opfølgningsnotat fremgår af bilag.

Procedure

Bestyrelsen, 7. september 2021

Indstilling

Direktøren indstiller, at

• Opsamlingsnotatet fra bestyrelsesseminaret godkendes efter en evt. justering.

Beslutning for Punkt 7: Opsamling på bestyrelsesseminar
Opsamlingsnotatet fra bestyrelsesseminaret blev godkendt som notat.

Punkt 8: Kvartalsrapport
Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Gennemgang af 2. kvartalsrapport og dermed halvårsregnskabet. Økonomien følger som 
hovedtræk budgettet og det vurderes at selskaberne kommer til at overholde deres 
budgetter.

Sagsfremstilling

Som noget nyt i 2021 er budgetterne på alle selskaber periodiseret. Det betyder, at der 
gerne skulle være en bedre sammenhæng mellem, hvornår regningerne kommer og 
hvornår de er budgetlagt.

Service

Omsætningen ligger lavere end det budgetterede, men når regnskabet laves, bliver det 
udlignet. Samtidig opgøres det endelige resultat og fordeles ud på de tre driftsselskaber 
således at Service skaber et overskud, der er tilladt at skabe i forhold til salg til Affald. 
Provenuet benyttes til sænke de administrative udgifter i alt, således der fordeles mindre 
ud til Spildevand og Vand.
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Personaleomkostningerne er lavere end budgetteret. Mindreforbruget skyldes til dels, at 
der er færre medarbejdere end budgetteret, primært pga. ubesatte stillinger der besættes 
løbende hen over året. Corona har betydet, der er et mindreforbrug på 
personalerelaterede omkostninger.
Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. på IT-omkostninger ligesom i 1. kvartal, primært som 
følge af udskiftning af udstyr og lignende. Det forventes udlignet hen over året.
Der er et større overskud på de finansielle indtægter end budgetteret. Dette er udtryk for 
en konservativ budgettering.
Efter en stadig og større oprydning er der et større tab på debitorer end budgetteret. Det 
forventes at det udligner sig i løbet af 2021, og det er allerede faldet siden 1. 
budgetopfølgning.
Der forventes pt. et merforbrug på 0,1 mio. kr. på anlægsbudgettet. Det forventes at 
budgettet holdes for 2021.

Spildevand

I 2. kvartal er der et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
De forskellige driftsområder har merforbrug fordelt mellem de forskellige poster. Det 
forventes at budgetterne holder for 2021.
Omsætning er mindre end forventet. Det forventes at det udligner sig i løbet af året. 
Merforbruget på 0,6 mio. kr. på administration skyldes dels periodisering og dels 
oprydning på debitorer. Det retter sig forventeligt hen over året.
Merforbruget på plan skyldes et større forbrug af konsulenter end forventet som følge af 
færre medarbejdere.
Der er et forventet mindreforbrug på anlægsbudgettet på 30,6 mio. kr., hvilket er 20,6 
mere i mindreforbrug end ved 1. budgetopfølgning. Provas er nu også ramt af manglende 
leverancer på anlægsprojekterne, hvilket gør at en større del udskydes.
Af større afvigelser kan nævnes:

• Der er væsentligt flere byggemodninger end forventet hvilket medfører et
merforbrug på 9,5 mio. kr.
• Kloakering i det åbne land, her udskydes projekter til 2022 for 2,6 mio. kr.
• Der er forsinkelser på spildevandsplanen hvilket medfører et mindreforbrug på
15,7 mio. kr.,
• Mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på fornyelser kommer af, at
vandhåndteringsstrategien ikke er så langt fremme som forventet og at projekterne
pga. stigende priser udskydes
• Merforbruget på øvrigt på 0,6 mio. kr. kommer pga. tilretninger til ombygningen af
forsyningshuset

Vand

I 2. kvartal er der et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Samlet set
forventes budgettet for 2021 at holde.
Merforbruget kommer af højere driftsudgifter end budgetteret på håndtering af
vandværkerne samt øgede udgifter til distribution. Dette kommer af at vi er begyndt at
driftsføre vores anlæg.
Merforbruget på administration skyldes oprydning på debitorer.
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Anlægsbudgettet viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
Af større afvigelser kan nævnes:

• 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 2021, ligesom der kommer flere byggemodninger end forventet år i alt 1,6 mio.
kr.
• Der renoveres vandværker for 1,9 mio. kr. mindre end forventet
• Ligesom i Spildevand er en del projekter forsinket som følge af Corona

Affald

Budgettet for Affald har lige nu et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Merindtægten på
omsætningen er et udtryk for at der allerede nu spares op til betaling af
Ressourcecentrum og den nye affaldsordning. Samtidig er der ubetalte regninger for 2,2
mio. kr. som også bør indregnes.
Budgettet for driften har et merforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært
genbrugspladserne, der har oplevet et merforbrug som følge af Corona. Samtidig er der
højsæson for genbrugspladserne, hvilket også skaber større udgifter.
Driftsomkostninger er også lavere end budgetteret. Der er lavsæson lige nu på
genbrugspladserne, hvilket betyder, at der mindreforbruget retter sig over tid.
Anlægsbudgettet bliver overskredet på grund af sagen vedr. moms på affaldsbehandling.
Det betyder at udgiften for Ressourcecentrum forventeligt stiger med ca. 12 mio. kr. Da
der endnu ikke er kommet en afklaring af dommens konsekvenser, afventes det endelige
beløb. Den vedhæftede tabel indeholder ikke den eventuelle overskridelse.
Derudover er der mindre afvigelser:

• Anskaffelse af nye, gule problemkasser på 2,9 mio. kr. udskydes til 2022
• Budgettet til døgnåbningen af Vojens Genbrugsplads ikke har været budgetteret
med 1,2 mio. kr.

Debitorer

Det samlede tab på debitorer er på 0,6 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 6,3 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Niveauet er 
fornuftigt.
Likviditet
Likviditeten er stadig presset. Coronakrisen har dog medført, at anlægsprogrammet ikke 
er så langt fremme som ventet.
Lige pt. er det et træk på kassekreditten på 27 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. Disse behandles i 
andre sager på dagsordenen

Procedure

Bestyrelsesmødet den 7. september 2021
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Økonomi og Kunder indstiller at

• Kvartalsrapporten godkendes

Beslutning for Punkt 8: Kvartalsrapport
Opmærksomhedspunkterne blev drøftet og kvartalsrapporten er godkendt

Punkt 9: 1. budgetudkast
Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Sagen beskriver 1. budgetudkast, der er basisbudgettet, hvor de enkelte 
budgetansvarlige har indberettet deres forventninger til budget 2022. Budgettet skal 
drøftes, ligesom ideer til hvad der kan ændres er velkommen.

Sagsfremstilling

De enkelte budgetansvarlige har indberettet deres forventninger til 2022. Dette giver 1. 
budgetudkast som hermed forelægges bestyrelsen, der har mulighed for at komme med 
input, ændringsforslag, spørgsmål, analyseforslag og lignende, således dette kan 
indarbejdes i 2. budgetudkast der fremlægges på mødet den 6. oktober 2021.

Sagen indeholder også et notat der beskriver hvorfor taksterne ser ud som de gør i 
Provas, ligesom der kommes med forslag til handlemuligheder for bestyrelsen.

Procedure

Bestyrelsen, den 7. september 2021

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

• 1. budgetudkast drøftes
• der kommes med forslag til ændringer og analyser til 1. budgetudkast
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Beslutning for Punkt 9: 1. budgetudkast

1. budgetudkastet blev drøftet og bestyrelsen bad om

• overblik over konsekvenserne ved at skære 15 mio ned i renoveringsprojekterne
• at selskaberne fortsætter den økonomiske optimering

Punkt 10: Optagelse af byggekredit - Spildevand
Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

For at kunne finansiere den del af anlægsprogrammet der ligger udover, det der kan 
finansieres ved hjælp af taksterne, skal der optages en byggekredit, således der kan 
optages lån løbende til finansieringen.

Sagsfremstilling

Der forventes investeringer i selskabet i perioden 2021-2023 for 259 mio. kr. Da der kun 
finansieres ca. 215 mio. kr. via taksterne, er der et forventet finansieringsbehov på 48 
mio. kr. Hertil tillægges 10 % i sikkerhedsmargin, hvilket betyder at det samlede 
finansieringsbehov bliver på 53 mio. kr.

For at kunne optage lånet, er der behov for en kommunegaranti for optagelse af 
anlægslån på op til 53 mio. kr. Haderslev Kommune opkræver 0,55% i garantiprovision, 
samt 2.000 kr. i stiftelsesprovisio. I bilaget vises de planlagte projekter der kommer til at 
bære ansøgningen.

Skulle der et år være investeringer, der er mindre end det, der er opkrævet via taksterne, 
optages der et tilsvarende mindre lån.

Den endelige beslutning om lånet løbetid, type osv. afgøres hvis der optages lån.

Juridiske forhold

Bestyrelsen er berettiget til at godkende denne indstilling. Låneoptagelse hos 
Kommunekredit kræver garantistillelse ved Haderslev Kommune, hvilket betyder at 
sagen videresendes til Byrådet i Haderslev Kommune.
Der skal herefter indhentes garanti fra Haderslev Kommune via økonomiudvalget og 
byrådet. Kommunen kan give garantien uden, at det påvirker kommunens 
lånemuligheder. Haderslev Kommune har 25. august 2011 vedtaget, at der skal betales 
2.000 kr. i stiftelsesprovision i forbindelse med garantistillelse.

12 / 16

Document key: 1a47f17e-7ca7-c09f-cb06-2bb5a3ee463d



Procedure

Bestyrelsen, den 7. september 2021
Økonomiudvalget i Haderslev Kommune, den 20. september 2021

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller at:

• der bevilges en låneramme for optagelse af anlægslån på op til 53 mio. kr.
vedrørende perioden 2021-2023
• direktionen bemyndiges til at søge garantistillelse ved Haderslev Kommune

Beslutning for Punkt 10: Optagelse af byggekredit -
Spildevand

Godkendt

Punkt 11: Optagelse af byggekredit - Vand
Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsindhold

For at kunne finansiere den del af anlægsprogrammet, der ligger udover det der kan 
finansieres ved hjælp af taksterne, skal der optages en byggekredit, således der kan 
optages lån løbende til finansieringen.

Sagsfremstilling

Der forventes investeringer i selskabet i perioden 2021-2023 for 66 mio. kr. Da der kun 
finansieres ca. 31 mio. kr. via taksterne, er der et forventet finansieringsbehov på 38 mio. 
kr. Hertil tillægges 10 % i sikkerhedsmargin, hvilket betyder at det samlede 
finansieringsbehov bliver på 42 mio. kr.
For at kunne optage lånet, er der behov for en kommunegaranti for optagelse af 
anlægslån på op til 42 mio. kr. Haderslev Kommune opkræver 0,55% i garantiprovision, 
samt 2.000 kr. i stiftelsesprovision. Vedhæftet er oversigt over anlægsprojekterne. 
Oversigten víser større projekter som kommer til at bære selve låneansøgningen.

Den endelige beslutning om lånet løbetid, type osv. afgøres hvis der optages lån.

Skulle der et år være investeringer, der er mindre end det, der er opkrævet via taksterne, 
optages der et tilsvarende mindre lån.
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Juridiske forhold

Bestyrelsen er berettiget til at godkende denne indstilling. Låneoptagelse hos
Kommunekredit kræver garantistillelse ved Haderslev Kommune, hvilket betyder at
sagen videresendes til Byrådet i Haderslev Kommune.
Der skal herefter indhentes garanti fra Haderslev Kommune via økonomiudvalget og
byrådet. Kommunen kan give garantien uden, at det påvirker kommunens
lånemuligheder. Haderslev Kommune har 25. august 2011 vedtaget, at der skal betales
2.000 kr. i stiftelsesprovision i forbindelse med garantistillelse.

Procedure

Bestyrelsen, den 7. september 2021
Økonomiudvalget i Haderslev Kommune, den 20. september 2021

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller at:

• der bevilges en låneramme for optagelse af anlægslån på op til 42 mio. kr.
vedrørende perioden 2021-2023
• direktionen bemyndiges til at søge garantistillelse ved Haderslev Kommune

Beslutning for Punkt 11: Optagelse af byggekredit - Vand
Godkendt

Punkt 12: Optagelse af byggekredit - Affald
Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold

Byrådet besluttede den 24. april 2018 at opføre Ressourcecentrum. Finansieringen af 
opførelsen af Ressourcecentrum sker ved at optage lån. Der forventes åbning af 
Ressourcecentrum i december måned, derfor skal der optages en byggekredit i 2021 der 
senere konverteres til et lån.

Sagsfremstilling

Før afgørelsen om moms på håndtering af affald var det samlede budget for opførelse af 
Ressourcecentrup på ca. 60 mio. kr. Da der nu også skal svare moms af opførelsen
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ender den samlede regning forventeligt på 72 mio. kr. Der er en overdækning på 10,5 
mio. kr. ligesom regnskabet for 2021 også indeholder et forventet overskud. 
Byggekreditten vil derfor umiddelbart skulle være på 59 mio. kr. Ud fra et 
forsigtighedprincip optages der en byggekredit på de 72 mio. kr., således der er en buffer 
at arbejde med, primæt for at kunne håndtere evt. uforudsete udgifter. Et lån af denne 
type kan maksimalt have en løbetid på 25 år.
Når lånet optages udnyttes kun den del af byggekreditten, som ikke kan finansieres vha. 
overdækning og overskud i 2021.
For at kunne optage lånet, er der behov for en kommunegaranti for optagelse af 
anlægslån på op til 72 mio. kr. Haderslev Kommune opkræver 0,55% i garantiprovision. 
Den endelige beslutning om lånet løbetid, type osv. afgøres når lånet optages. Optages 
der f.eks. et lån på 52 mio. kr. til en rente på 0,15% og en garantiprovision på 0,55% vi 
ldet betyde en årlig ydelse på ca. 2,3 mio. kr. Det vil betyde en takstpåvirkning på 
omkring 100 kr. pr. år. pr. kunde.

Juridiske forhold

Bestyrelsen er berettiget til at godkende denne indstilling. Låneoptagelse hos 
Kommunekredit kræver garantistillelse ved Haderslev Kommune, hvilket betyder at 
sagen videresendes til Byrådet i Haderslev Kommune.
Der skal herefter indhentes garanti fra Haderslev Kommune via økonomiudvalget og 
byrådet. Kommunen kan give garantien uden, at det påvirker kommunens 
lånemuligheder. Haderslev Kommune har 25. august 2011 vedtaget, at der skal betales 
2.000 kr. i stiftelsesprovision i forbindelse med garantistillelse.

Procedure

Bestyrelsen, den 7. september 2021
Økonomiudvalget i Haderslev Kommune, den 20. september 2021

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller at:

• der bevilges en låneramme for optagelse af anlægslån på op til 72 mio. kr. til
opførelse af Ressourcecentrum
• direktionen bemyndiges til at søge garantistillelse ved Haderslev Kommune

Beslutning for Punkt 12: Optagelse af byggekredit - Affald
Godkendt

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt
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• Vandspild blev diskuteret.
• Måleaflæsning kan i nogle steder ikke følges dagligt - Jannie følge op på det.

Punkt 15: Evaluering af mødet

Beslutning for Punkt 15: Evaluering af mødet

Afviklet af mødet har været glimrende.

Godt at punkt 5 blev taget af dagsordenen, da mødet blev langt.
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Certificate of Completion - Gunnar Asmussen


Gunnar Asmussen


IP Number: 2.105.32.137
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: 41eed5fc-1dad-86d8-e673-231d720ed653
Signed: 2021-09-15 15:36 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.47


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-15 15:32 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-15 15:32 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-15 15:36 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-15 15:32 (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 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Provas


Envelope creator
Sara Vest Hansen


Envelope was created 2021-09-15 12:33 (UTC)
Signed - completed 2021-09-17 07:53 (UTC)


Signed Documents Pages
Beslutningsreferat - 7. september 2021
Document key: 1a47f17e-7ca7-c09f-cb06-2bb5a3ee463d 19


Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Martine H. Martin
Provas E-mail 2021-09-17 05:51 


(UTC) Danish 87.54.19.174


Jannie Boysen 
Westergaard
Provas


E-mail 2021-09-15 13:33 
(UTC) Danish 87.49.147.160


Esge Homilius
Provas E-mail 2021-09-15 12:47 


(UTC) Danish 87.54.19.174


Henrik Bech
Provas E-mail 2021-09-16 05:29 


(UTC) Danish 87.54.19.174


Henrik Rømer Bro E-mail 2021-09-17 07:53 
(UTC) Danish 185.37.84.172


Benny Bonde E-mail 2021-09-16 07:40 
(UTC) Danish 91.236.16.10


Søren Rishøj 
Jakobsen E-mail 2021-09-15 12:52 


(UTC) Danish 212.222.61.82


Ole Bang Jensen E-mail 2021-09-16 08:31 
(UTC) Danish 185.5.165.192


Thies Mathiasen E-mail 2021-09-16 05:41 
(UTC) Danish 185.5.167.3


Gunnar Asmussen E-mail 2021-09-15 15:36 
(UTC) Danish 2.105.32.137


Events Timestamp
Envelope was created 2021-09-15 12:33 (UTC)
Envelope distribution is started 2021-09-15 12:39 (UTC)
Envelope was distributed to Esge Homilius 2021-09-15 12:40 (UTC)







Envelope was distributed to Gunnar Asmussen 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Martine H. Martin 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Søren Rishøj Jakobsen 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Henrik Rømer Bro 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Jannie Boysen Westergaard 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Benny Bonde 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Ole Bang Jensen 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Thies Mathiasen 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was distributed to Henrik Bech 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened by Esge Homilius 2021-09-15 12:47 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Esge Homilius 2021-09-15 12:47 (UTC)
Envelope was signed by Esge Homilius 2021-09-15 12:47 (UTC)
Envelope was opened by Søren Rishøj Jakobsen 2021-09-15 12:52 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Søren Rishøj Jakobsen 2021-09-15 12:52 (UTC)
Envelope was signed by Søren Rishøj Jakobsen 2021-09-15 12:52 (UTC)
Envelope was opened by Jannie Boysen Westergaard 2021-09-15 13:33 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Jannie Boysen 
Westergaard 2021-09-15 13:33 (UTC)


Envelope was signed by Jannie Boysen Westergaard 2021-09-15 13:33 (UTC)
Envelope was opened by Gunnar Asmussen 2021-09-15 15:32 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Gunnar Asmussen 2021-09-15 15:32 (UTC)
Envelope was signed by Gunnar Asmussen 2021-09-15 15:36 (UTC)
Envelope was opened by Henrik Bech 2021-09-16 05:27 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Henrik Bech 2021-09-16 05:28 (UTC)
Envelope was signed by Henrik Bech 2021-09-16 05:29 (UTC)
Envelope was opened by Thies Mathiasen 2021-09-16 05:40 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Thies Mathiasen 2021-09-16 05:40 (UTC)
Envelope was signed by Thies Mathiasen 2021-09-16 05:41 (UTC)
Envelope was opened by Benny Bonde 2021-09-16 07:37 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Benny Bonde 2021-09-16 07:37 (UTC)
Envelope was signed by Benny Bonde 2021-09-16 07:40 (UTC)
Envelope was opened by Ole Bang Jensen 2021-09-16 08:30 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Ole Bang Jensen 2021-09-16 08:30 (UTC)
Envelope was signed by Ole Bang Jensen 2021-09-16 08:31 (UTC)
Envelope was opened by Martine H. Martin 2021-09-17 05:51 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Martine H. Martin 2021-09-17 05:51 (UTC)







Envelope was signed by Martine H. Martin 2021-09-17 05:51 (UTC)
Envelope was opened by Henrik Rømer Bro 2021-09-17 07:52 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Henrik Rømer Bro 2021-09-17 07:52 (UTC)
Envelope was signed by Henrik Rømer Bro 2021-09-17 07:53 (UTC)
Envelope signing has been completed 2021-09-17 07:53 (UTC)








Certificate of Completion - Martine H. Martin


Martine H. Martin


On behalf of: Provas
IP Number: 87.54.19.174
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: 4ef022f6-f1d6-0ca6-9ced-594185e5da08
Signed: 2021-09-17 05:51 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.47


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-17 05:51 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-17 05:51 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-17 05:51 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-17 05:51 (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: 87.49.147.160
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: 98a3b2b5-2444-3ee3-dc5a-9bc61858a2ce
Signed: 2021-09-15 13:33 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/14.0 EdgiOS/46.3.30 Mobile/15E148 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-15 13:33 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-15 13:33 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-15 13:33 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-15 13:33 (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 - Esge Homilius


Esge Homilius


On behalf of: Provas
IP Number: 87.54.19.174
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: 72380690-22fc-8f2f-42a8-7a81d150aa2f
Signed: 2021-09-15 12:47 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-15 12:47 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-15 12:47 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-15 12:47 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-15 12:47 (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: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: c4a55d55-7f38-4b04-2a88-6efaad475349
Signed: 2021-09-16 05:29 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.47


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-16 05:27 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-16 05:28 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-16 05:29 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-16 05:28 (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: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: f37778ff-6782-7cca-6127-ed7343d0488b
Signed: 2021-09-17 07:53 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-17 07:52 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-17 07:52 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-17 07:53 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-17 07:52 (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: 91.236.16.10
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: 5a4ed997-90ae-3a43-a25d-f8eac8a6dd1f
Signed: 2021-09-16 07:40 (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/14.1.2 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-16 07:37 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-16 07:37 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-16 07:40 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-16 07:37 (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: 212.222.61.82
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: aa473e8e-1298-1588-9f95-c2e4c95cf5b1
Signed: 2021-09-15 12:52 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-15 12:52 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-15 12:52 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-15 12:52 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-15 12:52 (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: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: e4f3c8b9-fd9f-a20b-c727-d4552e5db7db
Signed: 2021-09-16 08:31 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36 Edg/93.0.961.47


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-16 08:30 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-16 08:30 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-16 08:31 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-16 08:30 (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: 185.5.167.3
Envelope ID: 6b584337-e8cd-17dc-94d0-ff0d3019066b
Signer ID: b2a6b8b3-6009-0383-f85c-42e5a2f8dcc4
Signed: 2021-09-16 05:41 (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/14.1.2 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-09-15 12:40 (UTC)
Envelope was opened 2021-09-16 05:40 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-09-16 05:40 (UTC)
Envelope was signed 2021-09-16 05:41 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-09-16 05:40 (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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