
– NU UDVIDET MED TO NYE SPILDEVANDSSELSKABER

At udvide HOFOR er i tråd med 
ejerkommunernes oprindelige ønske 
om på sigt at lade flere forsynings
selskaber indtræde i koncernen. 

HVORFOR KONSOLIDERING?
Konsolideringen af f.eks. spildevands
området skaber rammer for øget 
samarbejde mellem ejerkommunerne i 
forhold til spildevandsplanlægning. 
Håndtering af ekstremregn og over
svømmelser sker mere effektivt, når 
kompetencerne på området samles. 
Derudover giver samarbejdet mulighed 
for at koordinere energibesparelser og 
investeringer, så de sker, hvor det 
samlet set er mest hensigtsmæssigt. 

På tilsvarende vis har samarbejdet 
mellem drikkevandsselskaberne givet 
bedre mulighed for eksempelvis at 
beskytte grundvandet mod forurening 
samt at arbejde med innovative 
løsninger, f.eks. indføring af blødgøring 
– en proces, hvor man fjerner en del af 
kalken fra drikkevandet. Ydermere har 
det medvirket til, at prisen på at hente 
rent drikkevand har kunnet sættes ned.

Endelig er der betydelige administrative 
gevinster ved at samle kompetencer, 
herunder vedrørende opgaver i 
forbindelse med Forsynings sekretariatet 
for at nævne et enkelt eksempel.

Frank Brodersen var direktør i de to 
spildevandsselskaber, der nu indgår i 
HOFOR. Han siger om baggrunden for 
udvidelsen: 

”Både Brøndby og Vallensbæk var fra 
begyndelsen en del af vandfusionen, og 
det er glædeligt, at de nu også er 
blevet en fuldbyrdet del af HOFOR på 
spildevandsområdet. Der er nemlig 
mange gode argumenter for at få 
samlet spildevandsforsyningerne” siger 
han og fortsætter: ”Udover drifts
mæssige og administrative synergier 
giver udvidelsen mulighed for at samle 
og styrke kompetencer vedrørende 
klimaarbejdet samt at foretage en 
endnu bedre koordinering af arbejdet.” 

HVORDAN GØR MAN?
Arbejdet med at tilrettelægge og 
gennemføre en fusion af kommunale 
forsyningsselskaber er en omfattende 
og kompleks proces, som kræver høj 
grad af koordinering mellem forsynings
selskaberne, ejerkommunerne og de 
rådgivere, som bistår i processen. 

De juridiske opgaver kan bl.a. omfatte 
bistand i forbindelse med forhandling 
af vedtægter og ejeraftale, gennemgang 
af eksisterende kontrakter og bistand til 
at indhente samtykke fra leverandører, 
fusionsgodkendelse ved Konkurrence 
og Forbrugerstyrelsen, drøftelser med 
Forsyningssekretariatet om ejerfordeling 
og takster, samt udarbejdelse af 
selskabsretlige dokumenter og teknisk 
gennemførelse af ændringerne. 
Arbejdet udføres i nært samarbejde 
med revisor, der bl.a. står for at 
udarbejde åbningsbalancer og 
vurderingsberetninger. 

Afhængigt af kompleksitet og de 
politiske processer skal der typisk afses 
11 1/2 år til at gennemføre processen i 
sin helhed. n

Ved indgangen til det nye år blev HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, 
udvidet med yderligere to spildevands selskaber. Horten bistod med processen fra 
start til slut. 

TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE
HOFOR blev stiftet i løbet af 2012 – 
først den del, der forsyner borgerne i 
otte kommuner i hovedstadsområdet 
med rent drikkevand, og dernæst den 
del, som afleder spildevand i seks af 
kommunerne. Herudover forsyner 

HOFOR København med fjernvarme, 
bygas og fjernkøling – og HOFOR er 
også i gang med flere vindmølle
projekter både i og uden for København. 
Derudover ejer virksomheden Amager
værket, der producerer el og varme.

To af de kommuner, der var med i 
vandkoncernen fra stiftelsen, valgte på 
grund af en særlig servicestruktur at 
stå uden for spildevandskoncernen. 
Men i 2014 besluttede de to kommuner 
– Brøndby Kommune og Vallensbæk 
Kommune – sig dog for, at de også 
ønskede at træde ind i HOFOR 
Spildevandskoncernen. Dette blev 
effektueret ved årsskiftet 2014/15. 

“BRØNDBY OG VALLENSBÆK VAR FRA BEGYNDELSEN 
EN DEL AF VAND FUSIONEN, OG DET ER GLÆDELIGT, 
AT DE NU OGSÅ ER BLEVET EN FULDBYRDET DEL AF 
HOFOR PÅ SPILDEVANDS OMRÅDET.” 

FRANK BRODERSEN
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