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På mødet 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal gennemføres i perioden 2016-2025. Både HOFOR og Teknisk Forvaltning
havde forventet, at HOFORs tillæg til den økonomiske ramme ville blive udløst for det enkelte projekt,
når det blev igangsat. Forsyningssekretariatet har imidlertid indført en ny praksis, hvor HOFORs tillæg til
den økonomiske ramme bliver udløst fra og med 2017, uanset hvornår projekterne rent faktisk igangsættes.
Det betyder, at der i den økonomiske ramme for 2017 på 31,1 mio. kroner for HOFOR Spildevand Rødovre A/S indgår 2,4 mio. kroner for forventede udgifter til medfinansieringsprojekter i de 4 risikoområder.
Det er ikke realistisk, at alle de planlagte projekter gennemføres allerede i 2017. Det betyder, at HOFOR
bliver nødt til at trække ansøgningerne tilbage for de projekter, der ikke gennemføres i 2017, og sende
nye ansøgninger om forhåndsgodkendelse, når projekterne er umiddelbart forestående. Disse ansøgninger vil så blive behandlet af Forsyningssekretariatet efter de til den tid gældende regler.
Hvis HOFOR ikke trækker ansøgningerne tilbage og sender nye ansøgninger om forhåndsgodkendelse,
vil HOFORs tillæg udløbe i 2026 for projekter, der finansieres via 10-årige lån og i 2041 for projekter, der
finansieres via 25-årige lån. Hvis Rødovre Kommune eksempelvis først har optaget lånet i 2020, vil de
sidste 3 års afdrag og renter dermed ikke kunne dækkes af HOFOR, men må i stedet dækkes af skatteyderne.
For vandforbrugerne i Rødovre betyder Forsyningssekretariatets nye praksis, at de begynder at betale
for projekterne allerede i 2017, selvom de først gennemføres senere. Når/hvis det viser sig, at HOFORs
udgifter til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017 bliver mindre end 2,4 mio. kroner, vil der
ske en korrektion af HOFORs økonomiske ramme for 2019, hvor vandforbrugerne så alt andet lige vil
komme til at betale mindre for vandet. Samlet set kommer vandforbrugerne til at betale det samme, men
betalingen bliver fordelt anderledes mellem de enkelte år.
I den forbindelse skal dog bemærkes, at vandprisen holdes stort set uændret fra 2016 til 2017. Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2017 er på dagsordenen som punkt nr. 9. Den stort set
uændrede vandpris i 2017 skyldes blandt andet, at der i den økonomiske ramme for 2017 for HOFOR
Spildevands Rødovre A/S indgår en korrektion på 3,9 mio. kroner, som vedrører 2015.
Samlet set kommer vandforbrugerne derfor formentlig til at betale mindre i vandafledningsafgift i 2017,
end de udgifter HOFOR faktisk har på spildevandsområdet i 2017. Uden Forsyningssekretariatets nye
praksis ville vandprisen falde i 2017 for herefter at stige igen.
Forsyningssekretariatet har tilkendegivet over for HOFOR, at nye ansøgninger om forhåndsgodkendelse
som udgangspunkt vil blive behandlet efter reglerne om 100% medfinansiering fra forsyningen af de udgifter, der er relateret til håndtering af regnvand. Det skyldes, at aftalerne mellem Rødovre Kommune og
HOFOR blev indgået inden 31. december 2015. For aftaler indgået efter den dato kan forsyningen kun
medfinansiere 75% af udgifterne til regnvandshåndtering.
Umiddelbart får Forsyningssekretariatets nye praksis derfor ikke økonomiske konsekvenser for Rødovre
Kommune, da projekterne stadig vil høre under ordningen om 100% medfinansiering. Dette dog under
forudsætning af, at der ikke sker ændringer i lovgivning mv., før projekterne gennemføres.
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På mødet 8. marts 2016 (sag nr. 23) vedtog Teknik- og Miljøudvalget at afgive kommunalt tilsagn om
Rødovre Boligselskabs klimatilpasningsprojekter i 5 af deres afdelinger. Disse ansøgninger blev også
godkendt af Forsyningssekretariatet i deres afgørelse om de økonomiske rammer for 2017 for HOFOR
Spildevand Rødovre A/S.
Som konsekvens af Forsyningssekretariatets nye praksis har HOFOR trukket sine ansøgninger om medfinansiering af Rødovre Boligselskabs klimatilpasningsprojekter tilbage. De indgår derfor ikke i beregningen af de økonomiske rammer for 2017 og dermed heller ikke i beregningen af vandprisen i 2017. Efterfølgende er projekterne indsendt med anmodning om forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelse blev
meddelt 22. december 2016.
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