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VEKS
Fagudvalg
Politisk følgegruppe
Bestyrelsesrepræsentant:
Kontakt i forvaltningen:

Klima- og Planudvalget
Niels Rolskov, Lene Møller Nielsen, Thomas
Kampmann, Ken Kristensen
Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kampmann (K)
Stig W. Isaksen, Torben Nøhr, Anders Skovbo

Der har været afholdt 2 møder i den politiske følgegruppe. Bestyrelsen og
embedsmandsudvalget har hver desuden afholdt to møder. På møderne er bl.a.
behandlet følgende emner:
1. Nye fjernvarmeområder
Som opfølgning på Køge Kommunes Klimaplan har der gennem hele første halvår været
meget tæt dialog med VEKS om yderligere udbygning af fjernvarmen i Køge med
henblik på, at nuværende naturgaskunder kan tilbydes overgang til fjernvarme. Til
efteråret forventes projektforslag efter varmeforsyningsloven udsendt i offentlig
høring.
2. Tilbud til kommende kunder
I drøftelserne i den politiske følgegruppe har der været stor fokus på, at nye
fjernvarmekunder tilbydes attraktive tilbud i forhold til varmepumpeløsninger. Dette
har VEKS arbejdet videre med, herunder med favorable låneordninger.
3. Overskudsvarme
Der arbejdes løbende på at finde nye kilder til overskudsvarme, som kan fødes ind i
fjernvarmesystemet. CP Kelco er p.t. den største kilde, men derudover er der muligvis
overskudsvarme fra kommende datacenter. Fra KER Rensningsanlæg undersøges også,
om der kunne produceres varme via en spildevands-varmepumpe.
4. Kommende anlægsarbejder
Listen over kommende anlægsarbejder koordineres løbende med kommunens øvrige
anlægsprojekter. I 2021 graves hovedsagelig i Køge Nord og i området ved
Kirkestræde/Nørregade.
5. Finansieringsstrategi
På Køge Kommunes foranledning har bestyrelsen i VEKS drøftet strategi for låneoptag
til Køge Fjernvarme. Da økonomien i seksabet fortsat er udfordret er det valgt at
fortsætte med variable lån op til 50 % af den samlede portefølje. Den variable rente er
p.t. på -0.29, medens den faste rente er på 2,22 %.
6. Regnskab 2020 og budgetopfølgning 2021
Årets resultat i 2020 blev et underskud på 2,8 mio kr, hvilket dog er 1,5 mio kr bedre
end det budgetlagte underskud. Starten af 2021 viser en højere afsætning af varme
grundet den kolde vinter, men alligevel lavere indtægter, da naturgasprisen er faldet
med 19 %.

Side 2/7

Dato

Dokumentnummer

2. august 2021

2017-003654-27

ARGO
Fagudvalg:
Bestyrelsesrepræsentant
Kontakt i forvaltningen:

Klima- og Planudvalget
Erik Swiatek (A)
Stig W. Isaksen, Torben Nøhr, Bjarne B.
Svendsen

Der har været afholdt 2 møder i bestyrelsen og 2 møder i ejerudvalget. Hertil kommer
et antal borgmestermøder i forbindelse med debatten om reduktion af
forbrændingskapaciteten. Der har bl.a. været behandlet følgende emner:
1. KLs forslag til Reduktion af forbrændingskapacitet
Kort før jul offentliggjorde KL en liste over forbrændingsanlæg, der skulle lukke allerede
i 2026. Det gav anledning til en omfattende debat og mange henvendelser til centrale
beslutningstagere, inden Energistyrelsen meldte ud, at man ikke kunne godkende
listen. På nationalt plan arbejdes der nu videre med modeller for, hvordan kapaciteten
på anden måde kan nedsættes.
2. CO2 fangst
Køge Kommune har foreslået Klimaministeren, at der som et alternativ til
konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren satses på CO2 fangst. På
affaldsforbrændingsanlæg vil der kunne opsamles mere CO2 end på andre anlæg, - ja,
der vil være tale om negativ udledning. ARGO er derfor gået sammen med ARC,
Vestforbrænding m.fl. om et samlet CO2-fangst projekt i et samarbejdet kaldet C4.
Klimaministeren bakker op om dette initiativ.
3. Fælles indsats om indsamling af 10 genbrugsfraktioner
ARGO og ejerkommuneren har i fællesskab analyseret mulighederne for indsamling af
alle 10 fraktioner, som der nu er krav om. Køge bakker op om initiativet, herunder ny
ordning med indsamling af farligt affald.
4. Genbrugspladsernes økonomi
Der kommer mere og mere affald til genbrugspladserne og samtidig øges
genanvendelsen, hvilket medfører forøgede omkostninger. Køge har bedt ARGO om
særlige analyser heraf, på baggrund af hvilke, den hidtidige strategi opretholdes. Køge
Byråd har besluttet at formalisere overdragelsen af kompetencen til at drive
genbrugspladserne – og behandle madaffald – til ARGO.
5. Egenkapital og kommunernes indskud
De i 2012 optagne rentesikrede lån til det nye forbrændingsanlæg har desværre den
konsekvens, at egenkapitalen i selskabet nu er blevet negativ (pga den faldende rente)
og at kommunernes indskudskapital ligeledes år for år reduceres. Der er blevet givet en
uddybende forklaring herpå i bestyrelsen.
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KLAR FORSYNING
Fagudvalg
Politisk følgegruppe
Bestyrelsesrepræsentant:
Kontakt i forvaltningen:

Klima- og Planudvalget
Marie Stærke, Niels Rolskov, Lene Møller Nielsen,
Flemming Christensen, Thomas Kampmann, Ken
Kristensen
Niels Rolskov (Ø), Lene Møller Nielsen (A)
Stig W. Isaksen, Torben Nøhr, Bjarne Svendsen

Der har i årets løb været afholdt to møder i den nyetablerede følgegruppe for KLAR
Forsyning. I selve bestyrelsen har der været afholdt 3 møder. Derudover har der været
afholdt en generalforsamling (Ejermøde). På møderne er bl.a. behandlet følgende
emner:
1. Evaluering af ejeraftalen
De fire ejerkommuner har foretaget en evaluering af ejeraftalen for det fælles selskab,
der startede 1.januar 2018. Grundlæggende er der stor tilfredshed med selskabet, som
har levet op til de fastsatte mål. Det er dog foreslået, at bestyrelsesformanden fra
næste valgperiode vælges udenfor de fire kommuners kreds og at
bestyrelseshonorarne til de forbrugervalgte repræsentanter forøges. Derudover skal
der i starten af næste valgperiode udarbejdes en ny ejerstrategi, - og der vil fremover
blive afholdt fælles ejerdage.
2. Strukturplan for renseanlæg
Indenfor hele forsyningsområdet er der arbejdet med forslag til effektiviseringer af
renseanlæggene. Et af forslagene omhandler eventuel overførsel af spildevand fra
Solrød til KER Renseanlæg i Køge. Undersøgelsen er endnu ikke færdig.
3. Hospitals-spildevand
Medicinrester fra det nye universitetshospital skal fremover renses i et særligt
rensetrin. Nye vurderinger tyder på, at det vil være en fordel at indrette anlægget, så
det også kan fjerne medicinrester fra plejehjem og alle øvrige husstande. Endelig
beslutning herom er dog endnu ikke truffet.
4. Blødgøring af vand
Køge Kommune har bedt KLAR Forsyning komme med forslag til blødgøring af
drikkevandet. Forslag hertil er under udarbejdelse.
5. Finansiel strategi
KLAR Forsynings bestyrelse har drøftet fordelingen mellem faste og variable lån, og har
indtil videre besluttet at opretholde op til 50 % variable lån i Køge Afløb A/S og Køge
Vand A/S.
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HMN
Fagudvalg
Bestyrelsesrepræsentant:
Kontakt i forvaltningen:

Økonomiudvalget
Flemming Christensen (K), Søren Brask (V)
Stig W. Isaksen, Torben Nøhr

HMN Naturgas er under afvikling.
I 2021 er en del af egenkapitalen blevet udloddet til ejerkommunerne. Køge
Kommune har modtaget ca. 13 mio kr.
Repræsentantskabet i HMN har besluttet at opløse selskabet med virkning
fra årets udgang. Særskilt sag med godkendelse heraf vil blive forelagt
Byrådet i september.
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ANDEL (Tidligere SEAS/NVE)
Fagudvalg
Bestyrelsesrepræsentant:
Kontakt i forvaltningen:

Klima- og Planudvalget
Niels Rolskov (Ø)
Stig W. Isaksen, Torben Nøhr

SEAS NVE var et Andelsselskab, hvor kunderne udgør andelshaverne. I hver
kommune med andelshavere – uanset antallet af andelshavere – udpeger
kommunalbestyrelsen et medlem til repræsentantskabet. Køge Kommune er
således repræsenteret med ét medlem i repræsentantskabet, men har ingen
ejerinteresser eller værdier bundet op i selskabet.
SEAS NVE har i 2020 opkøbt Radius og Ørsteds privatkunde- og
udelysforretning og har herefter skiftet navn til ANDEL. ANDEL ejer også
FIBIA og CLEVER. ANDEL er nu Danmarks største energiselskab med
aktiviteter i produktion, distribution, salg og service.
ANDEL har igangsat en proces med at formulere fremtidens værdiskabelse,
og på baggrund heraf foretage eventuel tilpasning af selve
andelshavermodellen.
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Østsjællands Beredskab
Fagudvalg
Bestyrelsesrepræsentant:
Kontakt i forvaltningen:

Økonomiudvalget
Borgmesteren
Peter Frost, Torben Nøhr

ØSB er lukket pr 31. december 2019 og beredskabsopgaven har siden 1.
januar 2020 været varetaget af ETK Brand og Redning under ansvar overfor
Køge Kommunes egen beredskabskommission.
Boopgørelsen er godkendt af Byrådene i foråret 2021 og der er derfor nu
ingen aktivitet tilbage i dette selskab.
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