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1. I - Principbeslutning om etablering af en fælles Rense-koncern TU
Sagstype: Åben
Type:
Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 13/102

Sagsfremstilling
I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer
selskaber, som alle er kommunalt ejede:
·

Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber, der indvinder, transporterer
og leverer rent vand (drikkevand),

·

Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand
og regnvand, og

·

To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre
I/S, der er organiserede som § 60-fællesskaber. De to rensefællesskabers i alt
tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne,
behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i
Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr.

Enkelte spildevandsselskaber har også eget renseanlæg, men det altovervejende udgangspunkt er, at spildevand og regnvand behandles på Lynettefællesskabets og Spildevandscenter
Avedøres renseanlæg.
Høje-Taastrup Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S og har en ejerandel
på 14,6 %.
Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende
og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt
andet:
·

at klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer – både
mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i
hele hovedstadsområdet

·

at Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer

·

at der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling

·

at vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation mv. og dermed en
tungere administration.

Der er derfor behov for at vurdere om en ny organisering kan være til bedre gavn for borgere
og virksomheder og derved danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling.
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På et borgmestermøde 14-10-2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klimaforandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand.
Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter
Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur
for de to rensefællesskaber. Denne analyse er nu afsluttet.
Analysen viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele
ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn mv.
En sammenfatning af analysen er vedlagt som bilag 1. Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport, inkl. bilag,
kan hentes på www.vores-rens.dk.
Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne
som minimum tilslutter sig Model 1.
Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rensekoncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to § 60-fællesskaber
omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil,
dvs. drive i alt 3 renseanlæg og 54 km. transmissionsledninger mv.
Modellen fremgår af bilag 2.
Interessentkommunernes borgmestre holdt møde den 10-12-2012, hvor analysens resultater
blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene enighed om, at sagen bør forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning primo 2013 og til endelig beslutning inden sommeren
2013.
Processen frem mod en endelig beslutning
Kommunalbestyrelserne i de 15 interessentkommuner træffer hurtigst muligt principbeslutning
om, hvorvidt der skal gennemføres en ny organisering af rensefællesskaberne.
Der vil i foråret 2013 blive udarbejdet forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne sker i
regi af den embedsmandsgruppe, og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af renseanlæggene var forankret.
Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner.
Ejerfordelingen i rense-koncernen skal drøftes med Forsyningssekretariatet. Formålet er at sikre, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny
koncern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensefællesskaber drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden.
I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelige politisk beslutning om at gennemføre en ny organisering.
Under forudsætning af, at alle interessentkommunerne træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende rense-koncern. I forbindelse
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med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed
for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde,
når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at
gennemføre en ny organisering.
En ny organisering vil kunne gennemføres ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for
koncernen vil blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.
Økonomi
Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre.
De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale
mv., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca. 400.000 kr., som
fordeles med 25.000 kr. til hver interessentkommune, dog 50.000 kr. til Københavns Kommune. Udgiften afholdes inden for eksisterende budget.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Spildevandscenter
Avedøre, som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i
den takst, som borgere og virksomheder betaler til HTK Kloak A/S.
Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensefællesskaberne også i fremtiden
kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau.
Det er administrationens vurdering, at det for at opnå dette, er nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, herunder på grund af de effektiviseringskrav, som rensefællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet.
Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensefællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekretariatet pålægger gennem prislofterne. Det vil være meget
vanskeligt og vil i endnu højere grad påvirke medarbejderne.
Ved en ny organisering af rensefællesskaberne vil der muligvis kunne indgås en aftale med
blandt andet serviceselskabet i HOFOR om, at medarbejdere i det nye serviceselskab, der afskediges i en vis periode efter stiftelsen af rense-koncernen, er sikret ansættelse i serviceselskabet i HOFOR. Herudover vil der kunne ske reduktioner som følge af naturlig afgang.
Administrationen er enig med embedsmandsgruppen i, at der vil være en fordel ved en ny organisering af renseopgaven.
Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensefællesskaberne.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern (Model 1), hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre,
2. administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen,
3. sagen forelægges til endelig beslutning i byrådet, når de endelige vilkår for at deltage i
en fælles rensekoncern foreligger,
4. kommunens udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for en ramme på
25.000 kr.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-02-2013
Anbefales med tilføjelse af et nyt pkt. 5
5. Høje-Taastrup kommune forudsætter, at der i en ny aktionæroverenskomst optages bestemmelse om, at udvidelse, overførsel og/eller ophør af selskabets aktiviteter, kræver at alle
kommuner er enige i beslutningen (vetoret) på samme måde, som de bestemmelser, der i dag
findes i vedtægterne for Spildevandscenter Avedøre.
Bilag:
1 Åben Sammenfatning af analyse af den fremtidige organisering af renseopgaven

8503/13

2 Åben Rammer for ny rensekoncern

8504/13

3 Åben Referat fra borgmestermøde den 10.12.2012 vedr. etablering af en fælles
Rense-koncern

8434/13
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