Magistraten

Punkt 19.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S
2021-036342
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der ydes kommunal lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 25 år til finansiering
af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby, og
at der ydes kommunal lånegaranti til en byggekredit på 90.000 kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 4 år
til 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej i Aalborg.
Daniel Borup var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet godkendte den 22. marts 2021 (punkt 12) en kommunal lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas
A/S med en løbetid på 30 år til finansiering af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby. Herudover godkendte
byrådet den 23. august 2021 (punkt 2) en kommunal lånegaranti til en byggekredit på 90.000 kr. til Aalborg
Bygas A/S med en løbetid på 4 år til 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej i Aalborg.
Begge godkendelserne var givet med hjemmel i varmeforsyningsloven og var betingede af, at Aalborg Bygas
A/S kunne opnå dispensation efter varmeforsyningsloven til at varetage aktiviteter vedr. kogegas og
procesgas.
I forbindelse med ansøgning om dispensation efter varmeforsyningsloven har det nu efterfølgende vist sig, at
Energistyrelsen vurderer, at Aalborg Bygas A/S ikke er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser.
Styrelsen henviser i stedet til at Aalborg Bygas A/S kan være omfattet af kommunalfuldmagten.
Med baggrund heri har Aalborg Bygas A/S fremsendt en anmodning om fornyet behandling af de to
lånegarantier med hjemmel i kommunalfuldmagten i stedet for i varmeforsyningsloven.
Retsgrundlag
Forsyningsvirksomhed, herunder bl.a. gasforsyning, har traditionelt været et af de områder, som
kommunerne lovligt kan varetage med hjemmel i kommunalfuldmagten. Forsyningen med gas skal dog ske
efter hvile i sig selv-princippet. Herudover må kommunerne også varetage accessorisk virksomhed til
forsyningsvirksomhed indenfor kommunalfuldmagten, hvis det sker på markedsvilkår.
Aalborg Bygas A/S leverer dels gas til kogeformål og gas til procesformål samt gas til opvarmningsformål.
Gas til kogeformål og opvarmning er underlagt hvile i sig selv-princippet, mens gas til procesformål må
betragtes som accessorisk virksomhed på markedsvilkår.
Det vurderes med baggrund i ovenstående, at Aalborg Bygas A/S’ virksomhed er omfattet af
kommunalfuldmagtsreglerne, og at kommunen dermed har mulighed for at stille garanti for lån optaget af
Aalborg Bygas A/S, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (herefter lånebekendtgørelsen).
Det fremgår af § 10, stk. 1 i lånebekendtgørelse, at løbetiden på lån ikke må overstige 25 år.
Lån optaget af Aalborg Bygas A/S vil ikke belaste kommunens låneramme.
Lån og omkostninger
Lånebeløbene er ikke ændret i forhold til den tidligere behandling af sagerne, men da Aalborg Bygas A/S
ikke anses for at være et kollektivt varmeforsyningsanlæg i henhold til varmeforsyningsloven, så vil løbetiden
på garantistillelse maksimalt kunne være på 25 år, jf. § 10, stk. 1 i lånebekendtgørelsen.
Med baggrund heri har Aalborg Bygas A/S i forhold til lånet til et nyt ejektoranlæg anmodet om en
lånegaranti på 3,7 mio. kr. til Aalborg Bygas A/S med en løbetid på 25 år. Investeringen afskrives over 25 år,
således at 1/25-del af investeringen indarbejdes i bygastaksten hvert år i 25 år, jf. § 4, stk. 3 i
afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991. Ved en reduktion af løbetiden fra 30 til 25 år forventes
de årlige afdrag på lånet i KommuneKredit (afskrivnings- og finansieringsomkostninger) at stige fra ca.
140.000 kr. til ca. 175.000 kr.
Garantiprovision
I forbindelse med den tidligere behandling af de to lånegarantier blev der fastsat en garantiprovision på 0,5%
for de to lån.
Garantiprovisionen forventes at være uændret ift. den nye godkendelse, da det alene er hjemlen til at give
kommunegarantien, der er ændret.
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Vilkår for kommunegaranti
I forbindelse med den tidligere behandling af de to lånegarantier blev der fastsat vilkår om,
at

Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen
har stillet garanti for selskabets gæld, og

at

Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Disse vilkår vil også at være gældende i forhold til den nye godkendelse.
Samlet vurdering
Aalborg Bygas A/S ønsker at optage to kommunegaranterede lån i KommuneKredit på hhv. 3,7 mio. kr.,
med en løbetid på 25 år, til finansiering af et nyt ejektoranlæg i Nørresundby og på 90.000 kr., med en
løbetid på 4 år, til en byggekredit i forbindelse med 1. etape af et fælles driftscenter på Gasværksvej.
Da aktiviteterne i Aalborg Bygas A/S vurderes at være omfattet af kommunalfuldmagten, og kommunen
derfor har mulighed for at stille garanti for lånene, indstilles det at de ønskede garantier godkendes. Samtidig
bortfalder de tidligere godkendte garantier af 22. marts 2021 og 23. august 2021.
Aalborg Bygas A/S skal i garantiperioden fremsende takster, budgetter og regnskaber til godkendelse hos
Aalborg Kommune. Herudover skal Aalborg Kommune i garantiperioden godkende lånoptagning, køb, salg
og pantsætning af fast ejendom.
Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats.
Garantiprovisionen fastsættes til 0,5%. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt.
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Bilag:
Fornyet anmodning om garantistillelse til Aalborg Bygas A/S
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