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1. Låneoptagelse for Høje Thorstrup Vandværk - garantistillelse
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/9681

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Høje Thorstrup Vandværk I/S søger herved om kommunal garantistillelse ved
konvertering af et eksisterende lån i Kommunekredit.
Fornyelsen vedrører den af Høje-Taastrup kommune afgivne garantistillelse i 2004 for optagelse af lån på op til 750.000 kr. i kommunekredit.
Lånet blev brugt til delvis finansiering af den tredjedel af vandværkets forsyningsledning, som
bestod af omkring 100 år gamle støbejernsledninger.
Såfremt kommunegarantien fornyes, vil vandværket have mulighed for at konvertere det optagne lån på mere favorable betingelser i Kommunekredit.
Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.
Statsforvaltningen er kommet med en afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti til
eksempelvis forsyningsvirksomheder. Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier. Administrationen forelægger sag for Byrådet, hvor der indstilles, at der opkræves en garantiprovision på 1 pct. af restgælden.
Byrådet har endnu ikke truffet afgørelse i den principielle sag om opkrævning af garantiprovision, idet Økonomudvalget ønsker sagen drøftet yderligere. Således kan der fremadrettet blive
truffet afgørelse, hvor der skal opkræves garantiprovision.
Konkret i denne sag træffer Byrådet beslutning om garantistillelse, da sagen kræver en afgørelse nu i fht. Høje Thorstrup Vandværk I/S’s låneoptagelse. Dog vil Byrådet kunne pålægge
Høje Thorstrup Vandværk I/S en efterfølgende garantiprovisionsudgift til Høje-Taastrup Kommune svarende til 1-5 pct. Det vil ikke være sådan, at garantiprovisioner opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet tiltræder den forelagte sag, men da denne konkrete sag er
tidsmæssigt sammenfaldende med de generelle drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
Vandværket er orienteret om, at der forelægges en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om en
genbevilling af tidligere afgivet kommunegaranti for optagelse af lån på op til 750.000 kr. i
Kommunekredit.
Administrationen vurderer dog, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen og
garantiprovisionen skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.
Den økonomiske risiko realiseres først, hvis det selskab, der garanteres for, ikke kan honorere
sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb,
der er stillet garanti for.
For at efterleve Statsforvaltningens afgørelser, forelægges Byrådet særskilt sag om fastlæggelse af niveauet for garantiprovision svarende til 1 pct. af restgælden. De markedsmæssige vilkår i fht. garantiprovision tilsiger, at denne kan udgøre op til 5 pct., hvilket administrationen
dog ikke indstiller.
Det vil ikke være sådan, at garantiprovisioner opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet tiltræder den forelagte sag, men da denne konkrete sag er tidsmæssigt sammenfaldende
med de generelle drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller,
1. at ansøgningen fra Høje Thorstrup Vandværk om genbevilling af kommunegaranti ved konvertering af tidligere optaget lån på op til 750.000 kr. i Kommunekredit godkendes
2. at der i forlængelse af Byrådets eventuelle vedtagelse af det generelle niveau for garantiprovision ved kommunal garantistillelse, sker en orientering af Høje Thorstrup Vandværk, idet
de pålægges den besluttede fastsatte garantiprovision.
3. at garantiprovisioner ikke opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet tiltræder den
forelagte sag, men da denne konkrete sag er tidsmæssigt sammenfaldende med de generelle
drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
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2. Låneoptagelse for HTK Forsyning AS - garantistillelse
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/9681
Sagsfremstilling
HKT Vand A/S ønsker at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret 2011.
Selskabet anmoder Høje-Taastrup Kommune om at meddele garanti for lånet.
Et vandselskab kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding
og distribution samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet
kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.
HTK Vand A/S har i 2011 haft udgifter til ovenstående for 4,8 mio. kr. og ønsker at lånefinansiere udgifterne.
Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.
Statsforvaltningen er kommet med en afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti til
eksempelvis forsyningsvirksomheder. Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier. Administrationen forelægger sag for Byrådet, hvor der indstilles, at der opkræves en garantiprovision på 1 pct. af restgælden.
Byrådet har endnu ikke truffet afgørelse i den principielle sag om opkrævning af garantiprovision, idet Økonomudvalget ønsker sagen drøftet yderligere. Således kan der fremadrettet blive
truffet afgørelse, hvor der skal opkræves garantiprovision.
Konkret i denne sag træffer Byrådet beslutning om garantistillelse, da sagen kræver en afgørelse nu i fht. HTK Vand A/S’s låneoptagelse. Dog vil Byrådet kunne pålægge HTK Vand A/S en
efterfølgende garantiprovisionsudgift til Høje-Taastrup Kommune svarende til 1-5 pct. Det vil
ikke være sådan, at garantiprovisioner opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet
tiltræder den forelagte sag, men da denne konkrete sag er tidsmæssigt sammenfaldende med
de generelle drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
Vandværket er orienteret om, at der forelægges en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v.
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Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om
kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 4,8 mio. kr. i Kommunekredit.
Administrationen vurderer dog, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen og
garantiprovisionen skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præcisere, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.
Den økonomiske risiko realiseres først, hvis det selskab, der garanteres for, ikke kan honorere
sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb,
der er stillet garanti for.
For at efterleve Statsforvaltningens afgørelser, forelægges Byrådet særskilt sag om fastlæggelse af niveauet for garantiprovision svarende til 1 pct. af restgælden. De markedsmæssige vilkår i fht. garantiprovision tilsiger, at denne kan udgøre op til 5 pct., hvilket administrationen
dog ikke indstiller.
Det vil ikke være sådan, at garantiprovisioner opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet tiltræder den forelagte sag, men da denne konkrete sag er tidsmæssigt sammenfaldende
med de generelle drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
Indstilling
Administrationen indstiller,
1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 4,8 mio. kr. til HKT Vand A/S.
2. at der i forlængelse af Byrådets eventuelle vedtagelse af det generelle niveau for garantiprovision ved kommunal garantistillelse, sker en orientering af HTK Vand A/S, idet de pålægges den besluttede fastsatte garantiprovision.
3. at garantiprovisioner ikke opkræves med tilbagevirkende kraft såfremt Byrådet tiltræder den
forelagte sag, men da denne konkrete sag er tidsmæssigt sammenfaldende med de generelle
drøftelser, vil denne garantistillelse være omfattet.
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3. Tilpasninger i forretningsomfang m.v. med Danske Bank LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/16501
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