Fremtiden for en fælles
vandsektor
EFFEKTIV

Tendenser i kommunale beslutningsprocesser
Konsekvenser/eksempler
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1

Kommuner bruger aktivt deres (egne) forsyningsselskaber
til at indfri egne (klima)mål i stedet for ved indkøb af ydelser
"" Krav om konkurrenceudsættelse og udbud af varmeløsninger
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Hvile-i-sig-selv giver svage incitamenter til
omkostningseffektive investeringer
"" For høje omkostninger, der overvæltes 1:1 på forbrugeren
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Tætte bånd mellem kommune og forsyningsselskab
skaber kasketforvirring – kort armslængde
"" god selskabsledelse og lige konkurrencevilkår mellem offentlige
og private leverandører i forsyningssektoren.
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Undervurdering af kommercielle risici skaber
ulige konkurrencevilkår
"" Forkert fastsatte kommunale garantiprovisioner

Hvorfor skulle HOFOR være eneste
mulighed for en varmeløsning i
København? Er det den billigste løsning?

Fejlslagen geotermi i Viborg: 14.500 kr./forbruger.
Køb af kraftværk i Aalborg: 2.300 kr./forbruger.

Direktøren i Miljø-og Energiforvaltningen i
Aalborg Kommune er også direktør for
Aalborg Forsyning Holding A/S

Risiko for at investeringer godkendes med god
samfundsøkonomi alene som følge af kunstigt
favorable investeringsvilkår og manglende
indregning af reelle projektrisici.

Non-profit regulering beskytter ikke forbrugerne
imod dårlig selskabsledelse og fejlinvesteringer
Eksempler på dårlige investeringsprojekter
Aalborg – Køb af Nordjyllandsværket
•

Den kommunale forsyning Aalborg Energikoncern køber Nordjyllandsværket for 725 mio. kr. af Vattenfall.

•

Købet skulle fastholde lave varmepriser og sikre større uafhængighed i varmeforsyning.

•

Købsbeslutning i juni 2015. Udmelding om stigende varmepriser i marts 2016.

•

Problem: For høj pris sfa. overvurdering af fremtidigt elmarked. Priserne stiger med over 2.000 kr.

•

Købet møder kritik hos et mindretal i byrådet bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

•

Projektforslag fra 2009 om efterforskning efter og indvinding af geotermisk energi i Kvols. Energi Viborg sammen med tre omegnsbyer.

•

Primo 2012: Boringer opstartes, Viborg Fjernvarme kan ikke længere finansiere projektet, derfor stiller Viborg Kommune en kommunegaranti.

•

Gennem 2012 er der ved flere lejligheder problemer med tabt udstyr i borehullet og i juni 2012 beslutter byrådet i Viborg at stoppe projektet pga. tekniske problemer med boringen. I 2014 afgør
Energitilsynet, at regningen skal betales af varmeforbrugerne i Viborg.

•

Samlet regning for Energi Viborg på 165 mio. kroner – opkræves hos kunderne og indregnes i varmeprisen. Regning pr. måler ca. 14.500

•

Omegnsbyer er blevet stævnet for deres andel og ingeniørfirmaet bag er blevet trukket ind i en voldgiftssag i 2015. Afgørelser ventes i 2017.

•

Biomassefyret kraftvarmeværk – dyrt projekt med høj risiko på varmeforbrugernes bekostning, hvis området åbnes for biomassekedler.

•

Konvertering af naturgasområder til fjernvarme – samfundsøkonomisk gevinst på 13 mio. kr. ifølge Forsyning Helsingør, men samfundsøkonomisk tab på 64 mio. kr. ifølge HMN [sagen skulle være løftet
til domstolene, men kender ikke status]

•

[Muligvis] positiv samfundsøkonomi i transmissionsforbindelse til storkøbenhavn, men er ikke rentabelt efter investering i det nye biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Helsingør.

•

Sagen viser, at det er for let at fremstille et ønsket projekt, som samfundsøkonomisk rentabelt, når der er stor frihed til at vælge alternativer og øvrige forudsætninger. Behov for klarere retningslinjer på
området.

•

Nybyggeri af kraftværker er dyrere og låser varmeforbrugerne til eksisterende teknologi i længere tid.

•

Drevet af et politisk ønske om en CO2-neutral hovedstad i 2025.

•

Forventet investeringssum: 4-5 mia. kr. Fornuftigt valgt af brændsel og anlægstype, men risiko for overdimensionering.

•

Borgerrepræsentationen godkender udarbejdelse af projekt i juni 2015

Viborg – Fejlslagen geotermi

kr.

Helsingør – Konvertering til fjernvarme

HOFOR – Ny kraftværksblok BIO4
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Genbrug af centrale kraftværker giver billig grøn varme i store byer
DONG Energys biokonverteringer giver billig grøn energi
og genbruger eksisterende kraftværker
Biokonverteringer

Nybyggeri af kraftværker er dyrere og låser
varmeforbrugerne til eksisterende teknologi i længere tid

Reinvestering Varmeaftale Grøn kapacitet

BIO4 (HOFOR)

Avedøre 1

0,7 mia. kr.

2033
(18 år)

254 MW el
359 MW varme

0,3 mia. kr.

2027
(15 år)

394 MW el
497 MW varme

0,7 mia. kr.

2029
(15 år)

360 MW el
515 MW varme

0,2 mia. kr.

2033
(15 år)

77 MW el
150 MW varme

1,9 mia. kr.

2037
(22 år)

95 MW el
320 MW varme

1,2 mia. kr.

2039
(20 år)

25 MW el
125 MW varme

Avedøre 2

Studstrup 3

Herning

Skærbæk 3

Asnæs 61)

5 mia. kr.

7

2.000 MW grøn varmekapacitet
1.200 MW grøn elkapacitet

Investering:
Ca. 5 mia. kr.

5 mia. kr.

Forventet levetid
2040+ (20-30 år??)

Grøn kapacitet
400 MW varme
100 MW el

400 MW grøn varmekapacitet
100 MW grøn elkapacitet

Overblik over vandsektoren i Danmark
• I 2014 var 311 vandforsynings- og spildevandsselskaber underlagt vandsektorloven.
• Selskaberne har i gennemsnit en nettoomsætning på ca. 66 mio. kr. De har i gennemsnit anlægsaktiver
for ca. 918 mio. kr. og en egenkapital på ca. 799 mio. kr. Vandselskabernes gæld er beskeden svarende
til ca. 10 pct. af balancen, og selskaberne er således i dag overvejende egenkapitalfinansieret.1
• Anlægsaktiverne udgør 163 mia. kr.
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Debiteret vandmængde - spildevand
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Rebild Vand & Spildevand A/S
Frederiksberg Vandværk
Kvarmløse-Tølløse Vandværk
Lille Næstved Vandværk
Tistrup Vandværk
Høng Vandværk a.m.b.a.
Faxe Vandværk Smba
Ry Vandværk
Randers Spildevand A/S
Mørkøv Vandværk
Hinnerup Vandværk a.m.b.a.
Hadsten Vandværk A.M.B.A
Næsby Vandværk
Bjøvlund Vandværk
Andelsselskabet Vejgaard Vandværk
Egedal Vandforsyning A/S
Langeland Vand ApS
Ishøj Vand A/S
Vandfællesskabet Nordvestsjælland
Rudersdal Forsyning A/S
Køge Vand A/S
HTK Vand A/S
Kalundborg Vandforsyning A/S
Gladsaxe Vand A/S
Vandcenter Syd A/S

Læsø Vand A/S
Langeland Spildevand ApS
Solrød Spildevand A/S
Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S
Odsherred Spildevand A/S
Glostrup Spildevand A/S
Middelfart Spildevand A/S
Syddjurs Spildevand A/S
Lolland Spildevand A/S
Assens Rensning A/S
HOFOR SPILDEVAND BRØNDBY A/S
Faxe Spildevandscenter A/S
Vesthimmerlands Vand A/S
TÅRNBYFORSYNING Spildevand
HTK Kloak A/S
Køge Afløb A/S
Hunseby Renseanlæg
SK Spildevand A/S
Silkeborg Spildevand A/S
Herning Rens A/S
Mølleåværket A/S
Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Biofos Lynettefællesskabet A/S

Burde flere lægges sammen?

Der er meget stor forskel på vand- og spildevandsselskaberne set fx på størrelse, jf. de to figurer som viser
fordelingen af de regulerede selskaber baseret på deres debiterede vandmængde.1 Det taler for, at man laver en
differentieret regulering, som bl.a. tilskynder til konsolidering både blandt de mellemstore og de mindre.
Debiteret vandmængde - drikkevand
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