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Till extra bolagsstämma för 
VafabMiljö AB 

Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö 

Förslag till beslut 

Stämrnan för VafabMiljö AB föreslås besluta 

att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att fmansiera 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. 

Sammanfattning 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet för att klara av 
de stora investeringar som bolaget står inför. Den befintliga borgen för lån och bankkontokredit 
på l 70 mkr är idag utnyttjad till fullo och ägarkommunerna behöver ta ett beslut om utökat 
borgensåtagande för investeringar och åtaganden som ska genomföras senast 2015. 

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 fårdigställande. 

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

Behov av kommunalt borgensåtagande t o m 2015 måste därför utökas med 186,4 mkr. 

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 



Ärendebeskrivning 

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

Nu, snart fem år senare, har VafabMi1jö nått gränsen 170 mkr och behöver därfor 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 kommunalf6rbund. 
Den processen har tyvärr dragit ut på tiden och det är i dagsläget inte möjligt for bolaget att 
fortsätta med den fmansiella 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 for VafabMiljö för det belopp som överstiger 170 mkr fr o m 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fatt en överenskommelse med Västerås Stad att fram ti112014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under forutsättning att frågan om borgen från ägarkommunerna 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 
forutsättningarna och ny hantering med koncernkredit uppkom. I befintliga borgensåtagande på 
170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av VafabMiljös 
totala borgen utökades betydligt. 

Idag utgör ca 74 mkr av borgensåtagandet på 170 mkr lån for Svensk Växtkraft. Dessa län är i 
huvudsak tagna under de senaste tre åren och är kopplade till omfattande investeringar som har 
gjorts for 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 till2016. 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 
uppforande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utf6ras och har krav på tidpnnkt för färdigställande. 

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

Nödvändiga investeringar uppgår ti11228 mkr fram till och med 2015. Till en del finansieras de 
via avgift från ägarkommunerna for 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 18 20,2 mkr 

Lakvattenrening Gryta 34,1 mkr total investering 35,1 mkr1 

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

Lakvatten rening, sala, Enköping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr' 
Avvattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr total investering 6,8 mkr' 

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

Maskiner l containers/kär l 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 mkr1 

Ny tankstation för biogas i Fagersta 13,3 mkr total investering 14,3 mkr1 

Reinvesteringar i befintlig a ni. Svensk Växtkraft 12,4 mkr 

Reinvesteringar/förbättringssåtgärder- 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 
Tabell l. Sammanställnmg over mvestermgar tom 2015. 1 =mkl mvestermg tld1gare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 
2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46 000 107 000 75 000 228000 

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

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

Summa 41500 68 300 36 300 146100 

Tabell 2. Investermgar 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 
för befintliga deponier varav ägarkornrnunema står för 40,8 mkr och l O mkr via Swedbank. 

För VafabMiljö kornmer 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 för räkenskapsåret 
2012. Borgensbehovet fcir pensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Progoosen 
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 VafabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146 100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växtkraft 20500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186400 

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

Kommun Andel i Borgensansvar 
borgens- (kr) 
ansvar(%) 

Arboga 4,53 8 443 920 

Enköping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

Heby 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsör 2,76 5144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

sala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

Surahammar 3,42 6 374 880 

Västerås 43,60 81270400 

Totalt 99,99% 186 381360 

avrund.diff. 0,01% 17000 

Tidplan 

Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkomrnunema har påböljats i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november och 
kommer upp till beslut på extra bolagsstämrna den 5 december. 

Därefter kan bolaget begära utökad borgen från ägarkommunerna som måste ta nödvändiga 
beslut i sina respektive kommunfullmäktige under januari/februari 2014. 

Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 
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