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Bekymring vedr. den økonomiske regulering af vandselskaber
Kære Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen
Først og fremmest tillykke med de første godt 150 dage som Klima-, Energiog Forsyningsminister. Det er med stor glæde, at vi noterer os Regeringens
fortsatte høje ambitioner for forsyningssektorerne, både som en vigtig aktør
i den grønne omstilling og i forhold til at sikre høj forsyningssikkerhed og
fortsat effektiv drift til gavn for borgerne.

Sekretariat og analyse

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Rasmus Bo Hansen
Tlf. +45 56 67 20 34
Mail koef@koege.dk

I Køge Kommune er der forståelse for nødvendigheden af effektiviseringer i
forsyningssektoren, og som ejer har vi længe haft fokus på at fremme
effektiv drift i vores selskaber. Den nuværende økonomiske regulering
medfører dog en række uhensigtsmæssige barrierer for en
udviklingskommune som Køge Kommune.
Inden 2030 forventes indbyggertallet i Køge Kommune at stige med knap
10.000 indbyggere. Det stiller krav til byens udvikling, og en central
antagelse i den seneste befolkningsprognose er, at der i perioden vil blive
opført min. 4.000 nye boliger i kommunen.
Den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren udfordrer dog vores
vandselskabs investeringsniveau betragteligt, og gør det meget svært for
selskabet at sikre en afbalanceret økonomi. Grundlæggende betyder det, at
vandselskabet reelt ingen mulighed har for at nedbringe gæld, snarere
tværtimod, hvis selskabet samtidig skal kunne følge med byudviklingen. I
sidste ende får det ikke kun betydning for byudviklingen, men for
forsyningssikkerheden, miljøet og kvaliteten i almindelighed.
Helt konkret betyder det, at Køge Kommune er tvunget til at ændre den
kommende spildevandsplan, som netop skal til at sendes i høring, hvis
vandselskabet fortsat skal være i stand til at servicere kommunen.
Nye bygherrer, som ønsker at udstykke ejendomme, vil således fremover
selv skulle afholde udgifter til anlæg af regnvandsbassiner og -kloak, og
driftsansvaret vil blive pålagt de fremtidige grundejere. Ligeledes må
nødvendig renovering og separering af eksisterende kloak i flere områder
udskydes til næste planperiode. Begge dele alene af hensyn til at reducere
investeringsniveauet i vandselskabet, og begge dele med betydelige
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økonomiske og miljømæssige negative konsekvenser til følge for både Køge
Kommune og de berørte borgere.
Ønsket om byudvikling sker dermed på bekostning af at kunne opretholde en
klimatilpasset og driftssikker spilde- og regnvandsforsyning. Det er på ingen
måde holdbart!
De væsentligste udfordringer i den nuværende regulering, som skaber et
uholdbart pres på vores vandselskab, er i vores optik følgende:


En overvejende andel af selskabernes investeringer kan alene
opkræves som et tillæg til investeringsrammen fordelt over 75 år,
mens selskaberne maksimalt kan lånefinansiere over 40 år. Ydermere
er tillæggene underlagt de samme effektiviseringskrav som resten af
selskabets omkostninger, hvilket samlet skaber en
likviditetsudfordring – den såkaldte likviditetsklemme. Det virker ikke
logisk, at der ikke er sammenhæng mellem låneperiode og
opkrævningsperiode.



Politisk ønskede man oprindeligt 4-årige indtægtsrammer. Imidlertid
har manglende tillid til sektoren medført, at vandsektoren hidtil reelt
kun har haft 1-årige rammer. Det skaber problemer for selskaberne,
både fordi det giver meget lidt plads til at manøvrere, og fordi en
manglede opkrævningsret tabes hurtigt, og i nogle tilfælde hurtigere
end den har kunne gøres op.

I Køge Kommune ser vi et stort behov for en bedre balance og sammenhæng
mellem den økonomiske regulering i vandsektoren og de øvrige politiske
hensyn, herunder forsyningssikkerhed, kvalitet og udvikling.
Ovennævnte skaber store problemer for både vores vandselskab og for os
som kommune, og vi håber meget, at du vil tage udfordringerne med i de
kommende politiske forhandlinger.
På vegne af Køge Byråd
Venlig hilsen
Marie Stærke
Borgmester

Side 2 / 2

