Miljø- og Energiudvalget

Punkt 9.

Godkendelse af takst for Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området 2017
2016-009369
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at vedlagte hensigtserklæring
fremsendes til Aalborg Vand A/S vedrørende fastsættelse af bidrag for 2017 til Samarbejde om
forsyningssikkerhed i Nibe-området.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har ved vedtagelsen af Vandforsyningsplan 2013-2024 den 7. oktober 2013 (punkt 5) besluttet, at
der skal etableres et vandsamarbejde i Nibe-området med det formål at gennemføre opbygningen af et sikkerhedssystem i Nibe-området.
Vandsamarbejdet er beskrevet i Vandforsyningsplanens bilag:
 Bilag 11: Samarbejdsaftale om forsyningssikkerhed i Nibe-området
 Bilag 12: Regulativ for udførelse af vandforsyningsprojekter til forbedring af forsyningssikkerheden i
Nibe-området
 Bilag 15: Udkast til sikkerhedssystem i Nibe-området.
Byrådet godkendte i forbindelse med budgetrevision 2015 og 2016 på møde den 14. december 2015 en
takst til vandsamarbejdet på 0,90 kr. pr. m3.
Der blev ikke opkrævet penge til vandsamarbejdet i 2016. Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet
ville ikke godkende Aalborg Vand A/S’s bidrag til vandsamarbejdet som 1:1 tillæg til prisloftet for 2016. Argumentet herfor var, at Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet ikke fandt det bevist, at vandsamarbejdet formelt set var startet, da to vandværker endnu ikke deltager i samarbejdet. De to vandværker forventes at tilslutte sig samarbejdet i 2016.
Der er etableret en vandværksgruppe i samarbejdet, der har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser
til Aalborg Kommunes relevante stående udvalg samt via dette udvalg til byrådet.
Vandværksgruppen har på møde den 11. februar 2016 drøftet takst for 2017, ekskl. moms, og har besluttet
at indstille følgende:
Med henblik på finansiering af vandsamarbejdets aktiviteter i medfør af det i Vandforsyningsplanen godkendte regulativ (bilag 12) foreslås følgende fastsættelse af taksten.
Takst for 2017..................................................................................................... 0,90 kr. pr. m3
I forbindelse med budgetbehandlingen for 2017-20 forudsættes ovenstående takst således indstillet til Miljøog Energiudvalgets anbefaling over for byrådet.
Med taksten for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 444.000 kr. til etablering af et sikkerhedssystem i Nibe-området.
Aalborg Vand A/S skal senest den 15. maj 2016 indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen,
Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af selskabets prisloft for 2017, herunder vandselskabets
forventede omkostninger til Vandsamarbejde Nibe.
Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den
11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var
omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt
den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den
økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på det fastsatte bidrag.
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Bilag:
Brev til Aalborg Vand A/S vedrørende bidrag til Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området i 2017
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