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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil
105 mill. kroner i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på
lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for representant
Berge (V) og 8 representanter til stede under behandlingen.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill.
kroner i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.
Repr. Lohne (H) ba om følgende protokolltilførsel
Formannskapet ber om å få opplyst hva NIBOR-tilknyttet rente innebærer.

Ordfører Hilde (AP) ba om følgende protokolltilførsel
Ønsker en redegjørelse for garantien og de juridiske forhold rundt garantien i neste kommunestyre.
Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsler enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunest:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill.
kroner i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Bakgrunn for saken:
Styret i Avfall Sør AS har i styremøte 01.03.17 vedtatt å søke eierkommunene om garanti for
låneopptak på 105 mill. kroner til utbygging av ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann, andre
vedtatte investeringer i 2017 samt refinansiering av eksisterende lån fra Avfall Sør Holding
AS. Søknad om garanti ble sendt fra Avfall Sør AS til eierkommunene i brev av 03.03.17 (se
vedlegg).
Det foreligger lånetilbud fra Kommunalbanken som forutsetter at det stilles
selvskyldnergaranti for lånebeløpet med tillegg av 10 % til dekning av renter og omkostninger.
Saksutredning:
Avfall Sør AS er et 100 % eiet datterselskap av Avfall Sør Holding AS, og eies av
Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner. Selskapets virksomhet består i
innsamling, mottak, bearbeiding og salg av husholdningsavfall og avløpsslam i samsvar med
tildelt enerett fra eierkommunene.
Selskapet ber kommunene om å stille garanti for et låneopptak på 105 mill. kroner. Formålet
med låneopptaket er:




Utbygging av ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
Vedtatte investeringsprosjekter i 2017
Refinansiering av tidligere investeringer

42 mill. kr.
15 mill. kr.
48 mill. kr.

Avfall Sør AS hadde pr. 31.12.16 følgende lån:




Kommunalbanken AS. Restgjeld 72,5 mill. kr. Løpetid til 2031. Flytende p.t. rente på
1,8 % (pr. i dag)
Lån fra Avfall Sør Holding AS. Restgjeld 48 mill. kr. Dette ønskes innfridd ved nytt
låneopptak.
Kassekredittgrense på 5 mill. kroner i Sparebanken Sør.

Selskapet har innhentet 5 tilbud fra ulike långivere, hvor alle forutsetter at eierkommunene
stiller selvskyldnergaranti for lånene. Styret i selskapet har vurdert at tilbudet fra
Kommunalbanken AS er det totalt sett beste tilbudet, og har enstemmig besluttet å akseptere
dette tilbudet forutsatt at kommunale garantier innvilges.

Tilbudet fra Kommunalbanken AS er gitt med følgende betingelser:








Lånebeløp på inntil 130 mill. kroner (Styret i Avfall Sør AS har nedjustert lånebehovet
til 105 mill. kr).
Det stilles selvskyldnergaranti for lånebeløpet + 10 %, dvs. 115,5 mill. kroner
Garantitiden skal være lånets løpetid med tillegg av inntil 2 år i tilfelle utestående
beløp.
Utbetaling av lånet kan skje i perioden mai 2017 – mai 2019. Lånebeløp som ikke er
tatt ut innen 31.05.19 bortfaller.
Serielån med løpetid på 20 år.
Halvårlige avdrag.
Flytende p.t. rente, for tiden 1,8 % (1,808 % effektiv rente)

Avfall Sør AS søker kommunene om å stille garanti fordelt etter eierandelen i selskapet:
Kommune
Kristiansand
Vennesla
Søgne
Songdalen
Totalt

Eierandel
73,30 %
12,10 %
9,10 %
5,50 %

Garantibeløp
84 661 500
13 975 500
10 510 500
6 352 500
115 500 000

Garantibeløpet vil bli redusert i takt med nedbetalingsplanen på lånet. Lånets løpetid anses som
forsvarlig estimat for antatt levetid på de aktuelle investeringene. Kommunen mottar provisjon
på 0,2 % av restgjeld på dagens lån i Kommunalbanken. Det foreslås en garantiprovisjon på
0,2% av restgjeld også for det nye låneopptaket. Dette vil for Søgne utgjøre 21.000 kroner gitt
at garantibeløpet utnyttes fullt ut. Dette vil bli redusert i takt med nedbetalingen av lånene.
Uten kommunal garanti for lånene vil Avfall Sør AS måtte betale høyere renter. Dette vil igjen
føre til høyere renovasjonsgebyr enn med kommunal garanti.
Reglene for kommunal garanti er gitt i kommunelovens § 51 og forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier. Kommunen kan stille garanti for andres økonomiske forpliktelser
forutsatt at den aktuelle virksomheten ikke defineres som næringsvirksomhet.
Garantiforskriften stiller krav til hvilke garantier kommuner har anledning til å stille:





Kommunen kan forplikte seg ved simpel garanti eller selvskyldnergaranti
Den kommunale garantien må stilles for en bestemt tidsperiode. Denne perioden kan
ikke overstige investeringens levetid, og kan uansett ikke overstige 40 år.
Vedtaket skal alltid angi et maksimumsansvar som garantien omfatter.
Fylkesmannen må godkjenne garantier som er høyere enn kr. 500.000,-.

Kommunen har ikke anledning til å stille garanti til virksomheter som driver
næringsvirksomhet. Det er ikke klare regler for hvordan næringsvirksomhet skal forstås.
Lovforarbeidene til gjeldende rett omtaler heller ikke hvordan virksomhet som er delt mellom
ideell og næringsvirksomhet skal behandles. I NOU 2016:4 Ny kommunelov (kap. 19.10.3.4)
er imidlertid problemstillingen drøftet, og oppsummeres slik: «Ut fra det som over tid synes å
ha vært departementets praksis, legger utvalget til grunn at dersom næringsdelen utgjør mer
enn om lag 1/3 av den samlede virksomheten, må virksomheten normalt anses som næring i
kommunelovens forstand».

Avfall Sør AS sin virksomhet omfatter innsamling og behandling av husholdningsavfall og
slam samt kommunalt næringsavfall. Selskapet oppgir at inntekter fra konkurranseutsatt
virksomhet utgjør 15,3 % av budsjettet for 2017. Dette er godt under 1/3, som angis som en
grense i NOU 2016:4. Det føres eget regnskap for den konkurranseutsatte delen av
virksomheten.

Vedlegg
1 Revidert søknad om kommunal garanti for lån i Kommunalbanken AS - Avfall Sør AS

