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TILLÆGSDAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER
A/S
Til bestyrelserne.
Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S
Onsdag den 10. juni. 2020 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,

Deltagere:
Sadik Topcu, Formand
Per Nørhave, Næstformand
Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem,
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem,
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør
Selskaber:
Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
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3. Revisionsbemærkning

4. Godkendt referat af 26. feb. 2020 vedlagt.

5. Orientering fra Formanden

6. Tillægsbevilling til jordkarteringsplads
Indledning:
I forbindelse med projektoptimering af karteringspladsen jf. myndighedsgodkendelse, ny lokalplan
samt indarbejdelse og indretning af plads til slamafvanding m.v., har det været nødvendigt at
tilpasse karteringspladsen i forhold hertil.
Der er nu udarbejdet et udbudsprojekt med et anlægsbudget på indretningen herefter, hvorfor der
anmodes om en ekstrabevilling på 3.500.000 Kr.
Desuden anmodes om ekstrabevilling på kr. 500.000 for etablering af brovægt, resterende
beplantning og indhegning samt slidlag på udvidelsen af Havbyrdvej.

Beskrivelse af sagen:
Historik.
Ideen om at anlægge en karteringsplads startede i 2016, da det gang på gang viser sig voldsomt
dyrt at håndtere jord i store anlægsprojekter og uhensigtsmæssigt i små anlægsprojekter.
Vi har haft mulighed for at anvende pladsen på det gamle renseanlæg på Hybenvej til akutte og
små opgravninger samt til afvanding af slam m.v. – dette ikke længere en mulighed. Pladsen på
Hybenvej er ikke anvendelig til formålet dels grundet pladsens indretning og underlag og dels fordi
den tunge trafik skal ledes igennem et parcelhuskvarter, herunder tilladelse.
Der blev i 2016 givet dispensation fra den gældende lokalplan for området ved centralrenseanlægget på Møllevej til terrænregulering, anlæg af indkørsel, indhegning, beplantning og
vejudvidelse. Vejudvidelsen var et krav fra Ringsted Kommune for at gøre tilkørselsvejene bedre og
mere sikre for anden trafik, da karteringspladsen vil medføre mere tung trafik.
Af anlægsbudgettet fremgår det, at der er afsat kr. 4 mio. Der har til dato været et forbrug på kr.
1.7 mio. til følgende opgaver:
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Vejudvidelsen blev lavet i 2017, der er udestår slidlag, da dette gøres i samarbejde med
Ringsted Kommune.
I perioden 2017 ind til nu har der været kørt jord til terrænregulering samt mellemdeponi.
I 2019 er der etableret en andel af beplantning, indhegning samt ny skydeport ud mod
Havbyrdvej.

Efterfølgende har Ringsted Kommune udarbejdet en helt ny lokalplan for området, som er
indarbejdet i det nye udbudsprojekt.
Den nye karteringsplads.
Nu udestår selve færdiggørelsen med belægning, slamafvanding, karteringsbåse og den resterende
beplantning, indhegning samt slidlag.
Der har været afholdt inspirationstur til en noget større karteringsplads i Rødbyhavn, hvor
delelementer af det vi så er blevet indarbejdet og forbedret. Erfaringer og læring dernedefra er
indarbejdet flere steder i projektet.
Pladsen er også forberedt med et afvandingsområde til opsugede materialer fra vejbrønde m.v. og
er på den måde tænkt til, at eksterne samarbejdspartnere kan afvande materialer på forsvarlig vis,
mod betaling.
Vurdering:
Med den nye plads kan vi adskille de små jordmængder fra akutopgravninger m.v.. få taget
jordanalyser og bunket sammen. Det enkelte forsyningsselskab kan pålignes regningen og
håndteringen i jordweb vil følge jordlovgivningen. Når der er tilpas meget jord eller der åbner en
jordtip tæt på eller til favorable priser, indgås aftale og jorden bortkøres.
Eksemplet i dag er, at jord fra Sct. Hansgade skal køres til Nordhavnen, hvilket betyder en lastbil
kan nå 2 læs på en dag, hvorimod et nærmere tip vil betyde højere i kadence.
Økonomi
Godkendt budget for projektet er 4,0 mio. kr., i den forbindelse anmodes bestyrelsen for Ringsted
Centralrenseanlæg A/S om at øge budget 2020 for projektet med 4.000.000 kr., således at pladsen
opfylder myndighedskrav samt anvendelighed.
Takstmæssig konsekvens forventes at blive 4.000.000 / 1.829.619 m3 / 40 år * 1,03 = 0,06 kr./m3.
såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Indstilling:
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Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Centralrenseanlæg godkender en forøgelse af
anlægsbudgettet 2020 med 4,0 mio. kr.

7. Eventuelt

8. Kommunikation
Åben
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