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lnteressenterne i Hovedstadens Letbane:
- Transport-, Bygnings- og Boligministeren
- Region Hovedstaden
- Lyngby-Taa rbæk Komm une
- Gladsaxe Kommune
- Herlev Kommune
- Rødovre Kommune
- Glostrup Kommune
- Albertslund Kommune
- Brøndby Kommune
- Høje-Taastrup Kommune
- Hvidovre Kommune
- Vallensbæk Kommune
- lshØj Kommune

Anmodning om udvidelse af ejernes budgetbegrænsning

Som nævnt i bestyrelsens brev af 15. november 2Ot7 er Hovedstadens Letbane
underlagt en budgetmæssig begrænsning af sine omkostninger, indtil
ejergodkendelsen af letbaneprojektet foreligger. Selskabets omkostninger i denne
periode må således ikke overstige 475 mio. kr. i 2013-priser svarende til 502 mio.
kr. i 2OL7 -priser ( undtagen udgift erne ti I de d rift srelaterede a nlægsinveste ringer).

På baggrund af udskydelsen af udbuddet af letbanen som følge af den eksterne
granskning af projektets økonomi i sommeren 201"6 var der i tidsplanen for
ud budsprocessen forudsat ejergodkende lse i decem ber 2OL7 . Y ed selska bets
budgetlægning har det derfor været forudsat, at budgettet på de 502 mio. kr. af
forsigtighedsgrunde skulle kunne række til udgangen af januar 2018. Såfremt
ejergodkendelsen kan gennemføres ijanuar 2018,vi1 budgetbegrænsningen således

kunne overholdes.

Den af transport-, bygnings- og boligministeren ønskede eksterne kvalitetssikring af
letbaneprojektets aggregerede risiko og vurdering af det heraf afledte behov for
reserver, som foretages af revisionsfirmaet EY, forventes at foreligge inden

udgangen af 2OL7 . Herefter forventer bestyrelsen at kunne færdiggøre sin

indstilling til ejergodkendelse i begyndelsen af januar 20L8 og umiddelbart herefter
sende den til ejerne. Det er på den baggrund bestyrelsens vurdering, at en

ejergodkendelse sandsynligvis vil kunne foreligge indenfor 1". kvartal af 2018, men
næppe inden udgangen af januar.

Bestyrelsen finder det derfor rigtigst allerede nu at anmode ejerne om en udvidelse
af den fastlagte budgetbegrænsning på 502 mio. kr. i 20L7-priser. Bestyrelsen
anmoder således om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning
med 7-8 mio. kr. pr måned fra udgangen af januar 2018 og frem til,
ejergodkendelsen foreligger. De 7-8 mio. kr. er, som tidligere nævnt, de månedlige
omkostninger til opretholdelse af basisorganisationen.
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Da bestyrelsen forventer, at ejergodkendelsen kan foreligge i 1. kvartal 2018, er det
bestyrelsens vurdering, at forbruget - ud over den gældende budgetbegrænsning -

vil kunne holdes inden for ca. L5 mio. kr. Bliver perioden frem til ejergodkendelsen
længere end forventet, vil der kunne blive behov for en yderligere udvidelse af
budgetbegrænsningen.
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