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Dnr 2013/123 

VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal borgen 
tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsan
svar enligt miljö balken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag 
samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med be
gäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till bo
Jaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 21 

Lennart Björk och Inger Lindsrröm deltar vid ärendets behandiing 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
ill:!; teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor. under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 
att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 %på respek'ti'lle kommuns borgens~ 
åtaga11de gente1nut VafabMiljö AB, samt 
att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Hanna V/ estman (SBÄ) och Gunnel Söderström {V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

RESUIT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill:!; teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 ~lo på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fan för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eiier vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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~ SALA Bilaga KS 2014/8/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

l {l) 
2014-01-07 

Ink. 20!4 -01- O 7 

VafabMiljö- begäran om kommunal borgen 

VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen tecknas för att 
finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt 
Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag samt 
pensioner enligt ägaravtal. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29 954 610 kr samt 

m borgensåtagandet undertecknas av kommunstyreisens ordförande, eller vid 
förfall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller 
vid förfall för denne, av kommunchefen 

Ekonomikontoret ~- · 

~-z"" t0 tq::L 
Lennarl Björk 
ekonomichef 



Bilaga KS 2014/8/2 

2013-12-20 
Ärende: Nya borgenshandlingar 
Diarienr: 2013/623-VMA-047 
Vår referens: Carina Färm 
021-393501 
carina.fann@vafabmillo.se 

VafabMiljö 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Begäran om kommunal borgen 

På extra bolagsstämma 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skall gå vidare till 
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån för 
investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, 
säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. 

Därför skickar vi nu ut borgenshandlingar, specificerade per kommun. Vi önskar att dessa blir 
behandlade och undertecknade senast 2014-02-28. 

Påtecknade handlingar, inklusive kopior av beslut av respektive KF/KS och kopior av 
påskriftsrätt skickas till: 

Vafab Miljö AB 
721 87 Västerås 

Märk kuvertet: Borgen! Diarienr 2013/623-VMA-04 7 

Ev frågor kan ställas till: 
Carina Färm 021/39 35 01 
Helena Johansson 021/39 35 02 

Med vänlig hälsning 
Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 

Bilagor: 
• Borgensförbindelse 
• Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
• Protokoll från extra bolagsstämma 5 december 2013 
• Ägaravtal från 27 augusti 2004 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021~39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



2013-12-20 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för 
VafabMiljö 

Sammanfattning 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet for att klara av 
de stora investeringar som bolaget står infår. Den befintliga borgen får lån och bankkontokredit 
är idag utnyttjad till fullo och ägarkommunema behöver ta ett beslut om utökat borgensåtagande 
får investeringar och åtaganden som ska genomforas senast 2015. 

VafabMiljö står infor flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppforande av reningsanläggningar får lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utfåras och har krav på tidpunkt för fårdigställande. 

Det finns också andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar 
i befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon. 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till 410,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr for att klara investeringar och nödvändiga 
åtaganden. 

Västerås Stad är kreditgivare, och fördelningen mellan vad som är lånefinansiering via Västerås 
Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponln la 17 500 000 kr 

Nya Deponin lb 17 500 000 kr 

övrig borgen 74 300 000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmHjo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Ägarkommunema till VafabMiljö AB undertecknade i bötjan av 2009 en borgensförbindelse för 
lån och bankkontokrediter upp till 170 mkr. Kreditgivaren är Västerås stad. 

Nu, snart fem år senare, har VafabMilj ö nått gränsen l 70 mkr och behöver därför snarast få en 
utökning av kredit och borgen för att klara nödvändiga åtaganden de kommande åren. 

En utökning av borgensåtagandet för bolaget har under det senaste året diskuterats i 
företagsledning och med styrelsen för VafabMiljö. Det har då konstaterats att det ansetts 
fördelaktigt att invänta ombildande! av VafabMiljö från aktiebolag till ett kommunalförbund. 
Den processen har tyvärr dragit ut på tiden och det är i dagsläget inte möjligt för bolaget att 
fortsätta med den finansiella situation som råder utan att få en utökad borgen. 

Västerås Stad kan inte som enda ägare ge kredit utan säkerhet, vilket kommer att resultera i 
kraftigt höjda räntor för VafabMiljö för det belopp som överstiger 170 mkr from 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fått en överenskommelse med Västerås Stad att fram till2014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under förutsättning att frågan om borgen från ägarkommunema löses under 
den här tiden. 

Anledningen till utökning av kredit och borgen är flera. De olika delarna beskrivs nedan. 

Svensk Växtkraft 
Svensk Växtkraft blev ett helägt dotterbolag till VafabMiljö under 2012 och därmed ändrades 
förutsättningar och ny hantering med koncernkredit uppkom 20 Il. I befintliga borgensåtagande 
på 170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av 
VafabMiljö's totala borgen utökades betydligt. 

Idag utgör ca 74 mkr av borgensåtagandet på 170 mkr lån fcir Svensk Växtkraft. Dessa lån är i 
huvudsak tagna under de senaste tre åren och är kopplade till omfattande investeringar som har 
gjorts för att klara leveransen av fordonsgas till VL. 

Utöver detta har Svensk Växtkraft ett externt lån i Provinsbanken på, i dagsläget, 20,5 mkr som 
ska amorteras av till20!6. Detta lån togs vid uppbyggnad av Svensk Växtkraft 2006. För detta 
lån finns inget borgensåtagande. 

Kommande investeringsbehov 

VafabMiljö står inför flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppförande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utföras och har krav på tidpunkt för fardigställande. 

Det finns även andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar i 
befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon mm. 

Nödvändiga investeringar uppgår till228 mkr fram till och med 2015. Till en del fmansieras de 
via avgift från ägarkommunerna för sluttäckning av deponier och genom egen finansiering, 
vilket innebär att lånebehovet är 146,1 mkr. Nedan sammanställs investeringarna i tabell! samt 
i tabell 2 redovisas lånebehovet för investeringarna. 
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Investeringar Belopp Kommentar 
okt 2013-2015 

Torrötningsanläggning för produktion av biogas 20,8 mkr total investering 46,8 mkr (+26 mkr 
2016) 

Utökning nya deponin 1B 20,2 mkr 

Lakvattenrening Gryta 34,1 mkr toto/ investering 35,1 mkr1 

Deponigasanläggningar 14,2 mkr ink/ energiförsörjning Gryta 
total investering 19,4 mkr' 

Lakvattenrening, Sala, Enköping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr' 

Awattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr total investering 6,8 mkr' 

VA-förstärkning Gryta 4,3 mkr total investering 4,6 mkr 

Maskiner/containers/kärl 12 mkr 

Fordon 8,0 mkr 

Reinvesteringar förbränningsanläggning, 5,2 mkr 
Norsa, Köping 

Nytt Återbruk i Arboga 15 mkr 

Ny tankstation för biogas i Västerås 9,2 mkr total investering 13,4 mkr' 

Ny tankstation för biogas i Fagersta 13,3 mkr total investering 14,3 mkr' 

Reinvesteringar i befintlig anl. Svensk Växtkraft 12,4 mkr 

Reinvesteringar /förbättri ngssåtgå r der - 9,2 mkr 
Återbruk och avfallsanläggningar 

Övriga investeringar 3,4 mkr 

sluttäckning av deponier 33,6 mkr 56,1 mkr inkluderat hela 2013 

Summa 227,7 mkr 
.. J Tabell l. Sammanstallnmg over mvestermgar tom 2015. ~mkl mvesterzng ttd1gare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 
2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46000 107 000 75 000 228 000 

Avgift från kommunerna för -4 500 -18 700 -18 700 -41900 
sluttäckning 

Egen finansiering o -20 000 -20 000 -40 000 

Summa 41500 68300 36300 146100 

o Tabell 2. Investenngar och berakmng av lanebehov tom 2015 

Borgen till Länsstyrelsen för sluttäckning 
Länsstyrelsen ställer krav på att den som har ansvaret for sluttäckning av en deponi har en 
borgen motsvarande ett belopp som Länsstyrelsen fastställer. I dag har vi borgen for 50,8 mkr 
for befintliga deponier varav ägarkommunema står for 40,8 mkr och l O mkr via Swedbank. 

För VafabMiljö kommer behovet av säkerhet for den delen att utökas med ytterligare 17,5 mkr 
när nya deponin byggs ut under 2015. 

Pensioner 

För pensioner har även en säkerhet utställts av ägarna motsvarande 13,7 mkr får räkenskapsåret 
2012. Borgenshehovet for pensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Prognosen 
fram till och med 2015 är totalt 16 mkr och måste således öka med ca 2,3 mkr. 
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Behov av utökat kommunalt borgensåtagande till och med 2015 

Tabellen nedan visar V afabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växkraft 20500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186 400 

Fördelningen av borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet utöver befintligt 
borgensåtagande blir således: 

Kommun Andel i Borgensansvar 

borgens- (kr) 

ansvar(%) 

Arboga 4,53 8 443 920 

En köping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

H e by 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsär 2,76 s 144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

5ala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

, Surahammar 3,42 6 374 880 

l Västerås 43,60 81 270 400 

l 
l Totalt 99,99% 186 381360 

' l avrund.diff. 0,01% 17 000 
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Totalt borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till410,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden 
enligt ovan. 

Det är Västerås Stad som är VafabMiljös kreditgivare. Fördelningen mellan vad som är borgen 
för länefmansiering via Västerås Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponln lb 17 500 000 kr 

övrig borgen 74 300000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Fördelningen av det totala borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet är 
sammanställt i tabellen nedan. Fördelningen är också gjord efter vad som är kommunens borgen 
for lånefinansieringen via Västerås Stad och vad som är övrig borgen. 

Arboga 4,53% 15 247 980 3 365 790 18 613 770 

Enköping 12,75% 42 916 500 9 473 250 52 389 750 

Fagersta 4,14% 13 935 240 3 076 020 17 011260 

Hallstahammar 5,04% 16 964 640 3 744 720 20 709 360 

Heby 4,60% 15 483 600 3 417 800 18 901400 

Norberg 1,99% 6 698 340 1478 570 8176 910 

Kungsör 2,76% 9 290 160 2 050 680 11340 840 

Köping 8,24% 27 735 840 6 122 320 33 858 160 

sala 7,29% 24 538 140 5 416 470 29 954 610 

skinnskatteberg 1,63% 5 486 580 1211 090 6 697 670 

Surahammar 3,42% 11511 720 2 541 060 14 052 780 

Västerås 43,60% 146 757 600* 32 394 800 179 152 400 

* Del av utlåning som saknar borgen från övriga kommuner. 
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Tidplan 
Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkornrnunema påhöljades i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november samt 
på extra bolagsstämrna den 5 december. VafabMiljö kan därmed begära utökad borgen från 
ägarkomrnunema, vilka behöver ta nödvändiga beslut i sina respektive kornmunfullmäktige 
senast 2014-02-28. 

Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 
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~ Gt&-
VafabfV\iljö 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll 

Sammanträde med Extra bolagsstämma i Vafab Miljö AB 

Sammanträdesdatum 2013-12-05 

Plats och tid ACC i Västerås, klockan 14.00-16.00 

sekreterare Gene Liljegren 

Dnr 2013/623-VMA-047 

§ 29 Borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
Dnr 2013/623-VMA-047 

Underlaget infor beslut gicks igenom och frågor besvarades. 

Tio kommuner vid stämman beslutade 

att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna 
till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, avslutning av avfallsupplag samt långsiktigt 
miljöskydd vid anläggningarna. 

att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4 mkr 
enligt ägaravtal2004-08-27 §9. 

Eliköpings kommun avstod från att rösta vid stämman for att avvakta kommande möte i 
kommunfullmäktige. 

Surahammars kommun företräddes inte på stämman. 

Rätt utdraget intygar: 



Original 04-08-27 

Äg aravial för Vafab Miljö AB 

Arboga, Kungsär och Köping bildade 1969 Västra Mälardalens Renhållningsal'iiebo
lag. Bo lagets verksarnl1et regleras i ett konsortialavtal daterat den 31 mars 1977. Avta
let gick ut den 31 dec 1999 men är förlängt till 31 dec 2009. 

Nuvarande kommuner i Västmanlands län och Enköpings kommun bildade 1981 
Västmanlands avfallsaktiebolag. Bolagets verksamhet regleras i konsortialavtal ur
sprungligen daterat 21 aug 1981 med ändringar 29 nov 1996 och 24 maj 2000. Avtalet 
gäller till den 31 dec 2006. 

Västra Mälardalens Renhålhringsaktiebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag arbe
tar båda med regional avfallshantering imlebärande att resurser fmns för bl a insam
ling och transport, behandling, deponering mm. Västra Mälardalens Renhållningsak
tiebolag och Västmanlands avfallsal'iiebolag arbetar även med utveckling, planering 
och information inom avfalls- och återvinningsområdet 

Ägarna till Västra Mälardalens Renhålhringsal'iiebolag och Västmanlands avfallsak
tiebolag har genom detta ägaravtal beslutat att slå samman de båda bolagen. Därige
nom skapas en organisation som klarar de laav som ställs på en långsiktigt hållbar 
avfallshantering i regionen. Sammanslagningen sker genom att ett nytt regionalt bo
lag, nedan kallat Vafab Miljö AB, köper Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsaktiebolag. 

Genom att detta avtal tecknas upphör de ovan nänmda konsortialavtalen att gälla. 

§ 1 Samverkan om regional avfallshantering 

För att samverka om regional avfallshantering träffas detta avtal mellan fcilj an
de kommuner: 

Arboga, Enköping, Fagersta, Hal!staharnmar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala, Surahammar och Västerås, nedan kallade kommunema. 

§ 2 Gemensamt aktiebolag 

Samarbetet ska ske genom Vafab Miljö AB, nedan kallat bolaget, som ska för
värvas den 27 aug 2004. 

För bolaget ska gälla bifogad bolagsordning (bilaga l) med de justeringar som 
kan påkallas av registreringsmyndigheten. 



Original 04-08-27 2 

§ 3 Bolagsbildning m m 

Kommunerna skall forvärva aktierna i Vafab Mi1iö AB, vilket inledningsvis 
blir moderbolag i den nya koncernen. Förvärvet sker i enlighet med de riktlinjer 
som anges i bilaga 2, Sammanslagning av V:MR och Vafab, Huvudrapport nr 2, 
daterad 25 mars 2004. 

Vafab Miljö AB förvärvar därefter samtliga aktier i Västra Målardalens ren
hållningsaktiebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag. Värdet av aktierna är 
för VMR 18,81 Mkr och för Vafab 56,88 Mkr. Vafab Miljö AB finansierar för
värvet genom reversskulder till de sälj ande kommunerna samt genom extern 
upplåning. På bolagsstämrna i Vafab Miljö AB beslutas det om höjning av ak
tiekapitalet samt att en nyemission skall genomföras enligt sannna fördelning 
som ovan. Vid betalning av de nya aktierna regleras samtliga reverser. 

Vid bildandet av koncernen skall reglering av den historiska milj ö skulden ske 
enligt§ 16 i detta avtal. Reglering sker mellan kommuner genom överlåtelse av 
reversfordran mot Vafab Miljö AB. 

Samtidigt med att den nya koncernen bildas och styrelsen väljs ska kommuner
na tillse att styrelserna i Västra Mälardalens renhållningsaktiebolag och Väst
manlands avfallsaktiebolag blir desannna som styrelsen i Vafab Miljö AB. 

Fusionering av Västra Målardalens renhållningsah.'iiebolag och Västmanlands 
avfallsaktiebolag i Vafab Miljö AB ska därefter ske så snart detta är möjligt och 
senast den l jan 2006. 

§ 4 Bolagets ändamål, arbetsuppgifter m m 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala av
fallshanteringen för de i § l nämnda kommunerna. Grunden fcir verksamheten 
ska vara att medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömåL Bolaget ska därvid 
ta stor miljöhänsyn, uppnå god affarsmässighet och kosluadseffektivitet samt 
erbjuda avfallslämnarna en god service med bra kvalitet. 

Bolaget ska utföra följande arbetsuppgifter: 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga regionala behandlingsan
läggningar och avfallsupplag. 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga omlastningsstationer och 
återvinningscentraler. 

Svara för regionala transporter mellan omlastningsstation er, återvinnings
centraler och regionala behandlingsanläggningar. 

Teckna avtal om samarbete i avfallsfrågor med kornnmner, kommunägda 
bolag samt andra organisationer och företag inom såväl som utanfor regi
onen. 



• Svara för bortforsling av farligt avfall enligt Miljöbalken kap 15 § 10 och 
Avfallsforordningen § 15. Bolagets uppgift ska dock begränsas till sådant 
avfall som kan lämnas till företag som erhållit särskilt tillstånd enligt gäl
lande lagstiftning om farligt avfall. Om kommunernas möjlighet att utöka 
sitt renhållningsansvar till farligt avfall enligt ovan nämnd lagstiftning tas 
bort, ska bolaget endast arbeta med farligt avfall på affärsmässig grund. 

Svara för utveckling, regional avfallsplanering och information knuten till 
den regionala avfallshanteringen. 
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• Svara för information mot hushåll, skolor och företag m fl om grunderna 
för en långsiktigt hållbar avfallshantering och den information som behövs 
for den praktiska verksamheten. 

Utföra insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial. 

• V ara berett att utföra andra arbetsuppgifter som har samband med verk
samhetsområdet. 

Bolaget är dock inte skyldigt att svara for att resurser finns tillgängliga enligt 
ovan annat än för avfall och avfallshantering som kommunerna har ansvar for 
enligt Miljöbalkens bestännnelser. Resurser for övrigt avfall och övrig avfalls
hantering tillhandahåller bolaget endast på affärsmässig grund. 

Bolaget ska kunna vara verksamt och erbjuda sina tjänster på affärsmässig 
grund även utarrfcir regionen när detta är till gagn för syftet med bolagets verk
samhet 

Till grund for kommunernas samverkan ligger bilaga 2 Sammanslagning av 
VMR och Vafab, Huvudrapport m 2, daterad den 25mars 2004 samt bestäm
melserna i detta avtal. 

§ 5 Aktiekapitalet och dess fördelning m m 

Kommunerna ska inneha samtliga aktier i bolaget (Vafab Miljö AB). Vid utök
ning av aktiekapitalet ska kommunerna teckna aktier i förhållande till, vid teck
ningstillfållet, innehavda aktier. 

Aktiekapitalet ska utgöra 15 miljoner vid koncernbildningstillfället och fordelas 
mellan kommunerna utgående från befolkningstalen den 31 dec 2003 enligt 
bilaga 3. 

Betalning av aktierna sker enligt §3. 

Om någon av ägarkommunerna påkallar det ska fordelningen enligt bilaga 3 
förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2013 och därefter vart l O:e 
år. Vid en eventuell omfördelning ska nominella värden på al'iierna användas. 
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Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet f'ar ske på bolagsstämma 
endast om följ ande två villkor är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman näwarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aktie
kapital. 

Kommun äger inte rätt att pantsätta sina aktier i bolaget. 

§ 6 Bolagsstämmor 

Kommunernas rätt att som aktieägare besluta om bolagets angelägenheter ska 
utövas vid bolagsstämma i överensstämmelse med reglerna i detta avtal. 

Kommunerna ska utse fyra representanter att delta i bolagsstämman, varav en 
ska utses vara ombud enligt aktiebolagslagen och ntöva kommunens rösträtt. 

Representant som ej är röstombud har närvaro- och yttranderätt på bolags
stämman. Kommunernas röstombud ska om så påkallas vid bolagsstämma rösta 
för övriga representanters närvaro- och yttranderätt. 

F öreträdare för massmedia äger rätt att närvara om inte bolagsstämman beslutar 
att stämman helt eller delvis ska hållas inom stängda dörrar. 

Bolaget har minst två stämmor per kalenderår. Ordinarie stämma hålls i april 
eller maj för behandling av årsredovisning mm enligt bolagsordningen. Extra 
stämma hålls i fjärde kvartalet för antagande av bolagets budget och taxa. 

§ 7 styrelse 

Följande ska gälla för bolagets styrelse: 

a) Bolagets styrelse ska bestå av tolv ordinarie styrelseledamöter och lika 
många styrelsesuppleanter utsedda av respektive kommuns ko=un
fullmäktige. 

b) De av kommunerna sålunda utsedda ledamöterna och suppleanterna ska 
utgöra styrelse, förutom i bo Jaget, även i Västmanlands avfallsaktiebo
lag och Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolag intill dess de båda 
bolagen har fusionerats med bolaget. 

c) Varje kommun ska vara representerad av en ordinarie ledamot och en 
suppleant. Av kommtm utsedd styrelsesuppleant äger endast rätt att in
träda i stället för kommunens ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen 
inte beslutar armat äger suppleanter rätt att närvara vid styrelsemötena 
endast när ordinarie ledamot är förhindrad. 

4 
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d) Uppdraget som ledamot och suppleant gäller fortiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följ er närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill s!ntet av den ordinarie bolagsstämma som foljer närmast 
efter nästa val till konmmnfullmäktige. 

e) Styrelsens ordförande väljes från den kommun som innehar störst andel 
aktier i bolaget. Styrelsens förste och andre vice ordförande väljes av 
styrelsen. 

f) De fackliga organisationer med vilka bolaget har kollektivavtal ska ge
nom avtal beredas möjlighet att delta i bolagets styrelsearbete. Repre
sentanterna ska ha närvaro- och yttranderätt och rätt att framställa yr
kande men inte ha rätt att delta i beslut. 

Sknlle avtal av det slag som anges i föregående stycke ej kmma träffas 
ska bolaget begära dispens enligt 17 § lagen om styrelserepresentation 
för privatanställda för att nå samma resultat. 

§ 8 Finansiering och taxor 

För finansiering av bolagets verksamhet ska följande gälla: 

a) Bolagets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i första 
hand med eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i bola
gets egendom. Kommunerna kan dock i särskilda fall besluta om kom
munal borgen enligt § 9. 

b) Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer. Till 
grund for debitering ska ligga taxa, utarbetad så att inkomster och utgif
ter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att bolaget kan 
konsolidera sin verksamhet så att framtida investeringar nödvändiga for 
bolagets verksamhet möjliggörs. 

c) Utdelning på bolagets alctier ska ej förekomma. 

d) Bolaget äger rätt att differentiera taxan efter olika avfallsslag. För av
fallstyper som kommunerna har ansvar för enligt Miljöbalkens be
stämmelser ska samma avgift alltid uttagas för samma slag och enhet 
av avfall. Bolaget ska årligen före den l juli skriftligt meddela ett pre
liminärt förslag till taxor for dessa avfallstyper till kommunerna. 

För ÖVliga avfallstyper utgår avgifter som fastställs av styrelsen på af
farsmässig grund. 

§ 9 Borgensåtagande 

I de fall kommunerna på bolagsstämma beslutar att det är fordelaktigt för verk
samheten att kommunal borgen tecknas för en upplåning eller på grund av 
andra förpliktelser t ex som en fciljd av beslut enligt Miljöbalken, ska denna 
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fördelas i förhållande till varje kommuns aktuella aktieinnehav i bolaget. Bola c. 
get ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva kommunerna och redovisa 
motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Exempel på när det kan vara lämpligt att erhålla kommunal borgen är långsikti
ga investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, 
avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna etc. 

Beslut om sådan borgen far ske på bolagsstämma endast om följ ande två villkor 
är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aktie
kapital. 

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Västmanlands avfallsaLrtiebolag och 
Västra Mälardalens Renhällningsaktiebolag förs över på Vafab Miljö AB och 
fördelas enligt bilaga 3. 

§ 1 O Kommunstyrelsers rätt till insyn 

Kommunstyrelse i kommun som är part i detta avtal kan när som helst ta del av 
bolagets handlingar san1t i övrigt informera sig om verksamheten. 

§ 11 Samråds- och insynsfrågor 

Följande ska gälla beträffande samråds- och insynsfrågor. 

a) Kommun.erna förbinder sig att samråda sinsemellan och med bolaget i 
frågor av betydelse för den regionala avfallshanteringen. Exempel kan 
vara stora förändringar av avfallsmängder och avfallstyper mm. 

b) Bolaget ska till samtliga kommuner samt till Västmanlands kommun
förbund senast vid kallelse till ordinarie bolagsstämma, översända av
skrifter av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på bo
lagsstämma. 

c) Ett särskilt samrådsorgan som sanm1anträder minst två gånger per år 
ska imättas. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. 
Kommunernas representant bör därvid vara den inom respektive kom
mun ansvarige tj ärrsternarmen fcir renhå!Iningen. 

Sanrrådsorganet sanm1anträder med bolagets ledning efter kallelse av 
bolaget och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor 
rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. 

Inr1an bolagets styrelse framlägger förslag om ändring av bolagsordning ska 
fullmäktige i kommunerna höras. 
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§ 12 Arkivvård 

Västerås Stads arkivreglemente ska gälla för bolaget. 

§ 13 Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal 
avfallspla11ering enligt Miljöbalken kap 15 § 11. Kommunerna och bolaget ska 
verka för att samordna denna planering så att förutsättningar skapas för en lång
siktigt hållbar avfallshantering i regionen. 

§ 14 Skyldighet att lämna avfall mm 

Kommunerna ska till bolaget lämna avfall som kan tas emot i bolagets anlägg
ningar och som kommunerna har ansvar för enligt Milj ö balkens bestämmelser. 
Bolaget är skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

Skyldighet att lämna sådant avfall gäller ej det slam från enskiida brunnar mm 
och latrin som kommunerna själva kan omhändertaga på annat sätt. 

Kommunerna och bolaget ska gemensamt verka för att slam och askor från 
kommunal energi- och va-verksamhet används för sluttäckning av bolagets av
fallsupplag. Därmed skapas förutsättningar for att minska kostnaderna for slut
täckningen. 

§ 15 Markanskaffning 

Kommunerna ska medverka vid markanskaffu.ing for bolagets anläggningar och 
om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

§ 16 Miljöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/39/EG och forordning SFS 
2001:512) på deponeringsområdet har Västmanlands avfallsaktiebolag och 
Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolag idag betydande framtida kostnader 
för avslutning och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänför sig 
dessa kostnader till tidigare verksamhet och kan betraktas som en milj ö skuld 
(bilaga 2). Reglering av skilloaden i miljöskuld fore och efter att bolaget biidats 
sker enligt principerna i bilaga 2 och med de belopp som framgår av bilaga 3. 

Bolaget övertar efter bildandet båda bolagens ansvar for sin miljöskuld med de 
förutsättningar som beskrivs i bilaga 2. Bolaget ska finansiera och avsätta er
forderliga medel for miljöskulden genom de taxor och avgifter som tillämpas. 

Om nu ej kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands av
fallsaktiebolags eller Västra Mälardalens Renhålloingsaktiebolags verksamhet 
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innan bolaget förvärvar dessa bolag, ska ansvaret för att åtgärda och bekostfi 
dessa ligga på de konununer som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respekti
ve Västra Målardalens Renhållningsalctiebolag. 

Om kommunerna beslutar att avveckla bolagets verksamhet enligt detta avtal 
ska den återstående miljöskulden fördelas mellan kommunerna i förhållande till 
varje kommuns al'i:uella aktieinnehav i bolaget 

§ 17 Personalfrågor 

Bolaget ska vid fusioneringen av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållni:ngsaktiebolag åta sig att överta de båda bolagens perso
naL 

§18 Avveckling av personal och tekniska resurser 

Enligt bilaga 2 ska bolaget vara berett att teckna avtal om kundadministratio:n, 
insamling och transport av hushållsavfall i Köping, Arboga, Kungsör och Väs
terås. Bolaget övertar dessutom Västmadands avfallsaktiebolags nuvarande 
insarnlingskontralct i Fagersta, Hallstahanunar, Norberg och Skinnskatteberg. 
Om bolaget ej får fortsatta uppdrag när kontraktstiderna gått ut, t ex beroende 
på konlrurrensutsättning, ska följande gälla: 

Bolaget och alctuell kommun ska tillsmans verka för att bolagets eventuella 
avvecklingskostnader för entreprenaden minimeras. Detta innebär till exempel 
att kommunen ska verka för att den tillträdande entreprenören övertar personal, 
fordonspark och eventuell annan utrustning knuten till entreprenaden. Kommu
nen ska även verka för att eventuell övertalig personal i bolaget kan få fortsatt 
arbete inom kommunen. 

§ 19 Väsentliga förändringar 

Förutsättningarna för bolagets verksamhet kan ändras beroende på omvärlds
förändringar som bolaget inte kan råda över. Detta gäller särskilt den affärsmäs
siga verksan1heten. Om sådana förändringar leder till att förutsättningarna för 
värderingen i bilaga 2 av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra Mälarda
lens Renhållningsalctiebolag väsentligt ändras kan kommunerna begära omför
handling av värderingen. Rätten till omförhandling gäller dock enbart för en 
tidsperiod av tre år från detta avtals tecknande 

Under avtalstiden kan även andra väsentliga förändringar inträffa som t ex att 
en kommun önskar lämna samarbetet eller att andra kommuner önskar inträda i 
samarbetet Vid denna typ av föräodringar ska samtliga kommuner vara överens 
därom. -------



Original 04-08-27 

§ 20 Giltighetstid m m 

Detta avtal ska gälla från då det godkänts och nnderteclmats av konnnunema 
till och med utgången av år 2024. Har avtalet ej uppsagts två år före avtalsti
dens utgång förlängs det med fem år åt gången. Uppsägning ska vara slaiftlig 
och tillställas samtliga konnnuner samt bolaget för kännedom. 
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Konnnunema ska efter ca l O års verksamhet dvs senast utgången av 2013 göra 
en utvärdering av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella 
förändringar i detta avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att 
gälla i nuvarande utformning. 

§ 21 Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om skil
jefcirfarande. Därvid ska Västmanlands kommunförbund utse två ledamöter 
som i sin tur utser en tredje ledamot. 

Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska kommunerna för
binda sig att alla och envar underkastar ett och samma tvisteförfarande. 

§ 22 Ägardirektiv 

Detta avtal ska vid bolagsstämma i bolaget läggas fast som ett ägardirektiv för 
bolaget att tillämpas i de delar som avser bolagets förvaltning. 
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Av detta ägaravtal är tretton lika lydande exemplar upprättade av vilka delägarkorn
rnunema enligt § l erhållit var sitt. Det trettonde exemplaret har Västmanlands korn
munförbund erhållit. 

Västerås den 27 aug 2004 

Arboga kornmun Eliköpings kornmun Fagersta kommun 
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Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Förslag om införande av borgensavgift 

Majorilelen av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljö ABs ägarkommuner diskuterade 
vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av 
borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar för till bolaget. 

Borgensavgiften föreslås motsvara 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande. 

Detta fårslag till beslut kompletterar tidigare utsänt beslutsunderlag angående "Utökat 
lånebehov och borgen får VafabMiljö" som beslutades vid extra bolagsstämma 2013-12-05. 

Respektive delägarkommun föreslås besluta 

att införa en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande 
gentemot VafabMiljö AB. 

Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 

Huvudkontor: Returvägen 20. Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: INWW.vafabmiljo.se 


