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Hedensted Spildevand A/S 

Først  

Tillykke til Hedensted Kommune, med kåringen til landets 2. bedste erhvervskommune 

 

Dernæst 

Tak for invitationen  
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Hovedtal for selskabet 

 

 Aktiver ca. 2,4 mia. kr.  

 Ca. 1000 km ledningsnet 

 216 store og 364 mindre pumpestationer 

  5 Renseanlæg 

 11 Spildevandsbassiner  

 82 Regnvandsbassiner  

 

   

Drift ca.  

33 mil kr. 

Investeringer  

ca. 40 mil. kr.  

Årlig omsætning 

ca. 73 mil. kr. 
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Hvad reguleres og styres vi af? 

 

• Vandsektorloven 

 

• Nye økonomiske rammer 

 

• 4-årige indtægtsrammer 
• Fortsat årlige prislofter, men 4 ad gangen (17, 18, 19, 20) 

• To gældende + to vejledende 

 

• Indtægtsrammen skal overholdes hvert år 

• Men, den kan overskrides ét år, hvis det indhentes de følgende år 
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Selskabets hovedopgaver i forbindelse med investeringer 

 

 At gennemføre spildevandsplanen for Hedensted Kommune 

 

 Planlægge indsatsen, projektere og gennemføre 
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Hedensted Spildevand A/S 

Selskabets investeringsbudget udgør ca. 40 mil kr./år 

 Ca. 80 – 90 % heraf tilgår lokale leverandører 

 

 Investeringerne fordelt over følgende hovedaktiviteter: 

 Renovering af pumpestationer 

 Spot renoveringer af brønde og stik 

 Renoveringer på renseanlæg 

 Renoveringer/separeringer/fornyelse/omlægning af ledningsanlæg 

 Regnvandsbassiner og spildevandsbassiner 

 Pumpeleverancer (oftest udenlandske produkter) 

 Tavle- og el entrepriser  

  

 Overtagelse af private og kommunale byggemodninger. Selskabet udfører ikke selv 

byggemodninger 

 

 Afdrag på optagne lån 
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Hedensted Spildevand A/S 

Hvor meget der investeres i de enkelte hovedaktiviteter varierer over årene, men da udbygningen af 

renseanlæggene er næsten gennemførte vil det de kommende år væsentligst være 

renoveringer/separeringer samt regnvandsbassiner der vil udgøre de største investeringer. 

 

Der vil i alle år samlet være afsat et sted mellem 2 og 4 millioner til  

 Renovering af pumpestationer og  

 Spot renovering af brønde og stik 
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Hvad kan selskabet bidrage med i lokalsamfundet? 

 

 Selskabets driftsbudget udgør ca. 33 mil kr./år 

 Ca. 25 % heraf tilgår lokale leverandører 

 

 Ydelserne er væsentligst indenfor: 

 Autoservice 

 El-arbejder 

 Små entrepriser for entreprenører (brønde, stik, ledninger) 

 Slamsugning 

 TV-inspektion 

 Elektronik (målere) 

 Pleje af grønne områder  

 Bassinoprensninger  
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Muligheder indenfor drift: 

 Rustfri montage, smedearbejde  

 Slamhåndtering 

 Konsulentydelser af forskellig art   

 

Ikke muligheder indenfor drift: 

 Levering af kemikalier 

 Levering af elektricitet  
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Udbudsformen kan være afgørende for om de lokale kan være med 

 

 EU-udbud (realistisk eller ikke?) 

 Tærskelværdier: 

 Tjenesteydelser 1,6 mil kr. 

 Bygge- og anlægsarbejder 38,9 mil kr. 

 

 Udbud efter udbudsloven over 3 mil kr. (realistisk) 

 

 Underhåndsbud mellem 0,3 – 3 mil kr. (realistisk) 

 

 Arbejder under 300.000 kr. på markedsvilkår (realistisk) 

 Selskabet er ikke omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvor der bl.a. er andre tærskelværdier for 

varer og tjenesteydelser 
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Hedensted Spildevand A/S 
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Investeringsprognose 2017 - 2021 

Aktivitet År 2017 2018 2019 2020 2021 

    Mil kr. Mil kr. Mil kr. Mil kr. Mil kr. 

Vandplaner:   18 18 18 18 18 

     Uldum     x x     

     Rask Mølle (bassin og strømpe)    x         

     Hedensted etape 3 (videreførelse fra 2016)   x         

     Øster Snede         x x 

     Gl. Sole            x 

              

Projekter der ikke er omfattet af vandplanerne:    10 10 10 10 10 

     Hedensted etape 4 og 5       x x x 

     Blæsbjergvej     x       

     Gesagervej             

     Vestergade, Hedensted    x         

     Horsensvej   x x       

Investeringer  
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Øvrige projekter:             

     Tørring Renseanlæg   7,5 17,5 10     

     Uvedkommende vand (As Vig)   3 1 1 1 1 

     Projekter drift (KPA og STH projekter):   4 4 4 4 4 

          Pumpestationer              

          Spot reparationer             

     Sommerhuse (Juelsminde)     12 12,5 x   

     Evt. udv. adm. bygning             

     Testopstilling Hedensted rens.    0,5         

     Bjerre   x         

     Korning    x         

     Asfalt Hedensted Kommune    8         

Byggemodninger:             

I alt  51 62,5 55,5 33 33 

Investeringsprognose 2017 – 2021 

Aktivitet År 2017 2018 2019 2020 2021 

    Mil kr. Mil kr. Mil kr. Mil kr. Mil kr. 

Investeringer (fortsat)  



 Vandplaner 
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Regn betinget overløb Skønnet samlet udgift ved 

separatkloakering 

Forbrug 

Senest 2016 

Forbrug 

2017-2021 

Bemærkning 

Mil kr. Mil kr. Mil kr. 

Uldum (2 udløb) 50 1 49 

Gl. Sole 5 1 4 

Øster Snede (2 udløb) 30 30 

Rask Mølle 22 19 3 Bassin udføres i 2017 

Hedensted (2 udløb) 42 39 3 Etape 1-3 

I alt 149 60 89 
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Øvrige forhold 

 

 Projekter der gennemføres vil blive udbudt i henhold til gældende regler, dvs. udbudslovens regler, såfremt de er 

omfattet heraf. Mindre opgaver tildeles oftest ved indhentning af pris fra to til fire entreprenører. 

 

 Et vigtigt budskab: En god idé, at være bekendt med reglerne i udbudsloven, herunder tildelingskriteriet 

”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”, da dette ofte anvendes 

 

 Er det et EU-udbud så kontakt os evt. for vejledning og råd 

 

 I forbindelse med større projekter anvender vi rådgivere 

 

 Projekter der udbydes vil fremgå af vores hjemmeside 

 

 Vi vil fremadrettet anvende udbud med forhandling som udbudsform 

 

 

 TOTEX Benchmark fordrer lang levetid på aktiverne derfor relevant med ”Økonomisk mest fordelagtigt tilbud” som 

udbudsform. 
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Fremtids musik (hvad arbejder vi ellers på og med) 

 

 Energiproduktion på renseanlægget i Hedensted 

 

 Klimaprojekter 

 

 Problematikken omkring Tørring Renseanlæg 

 

 Uvedkommende vand 

 

 Få overblik over alle aktiver og deres ”modenhed” så den rette investering kan iværksættes 

 Asset management  

 Hvorledes klarer vi reinvesteringerne grundet alder 
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Tak fordi I lyttede 

 

Ole Pedersen  

13.09.2016 16 

Hedensted Spildevand A/S 


