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INDSTILLING
BESTYRELSESMØDE NR. 422

ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2020

Punkt

3. - Indstillingssager.
b.

Låneramme 2021

Indstilling
Det indstilles,


at en låneramme på 180,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2021
godkendes



at Vestforbrænding indhenter godkendelse om lånoptagelse svarende til den samlede
låneramme.

Baggrund
Nærværende indstilling vedrører godkendelse af låneramme for forventede strategiske og
driftsmæssige investeringer for regnskabsår 2021.
Med henvisning til § 10 i Vestforbrændings vedtægter vedrørende godkendelse af låneansøgninger, samt § 2, stk. 3 i den kommunale lånebekendtgørelse, udløber mulighederne
for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår senest 30. april i det efterfølgende regnskabsår.
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Dette indebærer, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets
udløb, da godkendelse af låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.
Låneramme for 2021
Strategiske investeringer
Følgende strategiske investeringer er godkendt eller forventes indstillet til godkendelse
mhp. gennemførelse i 2021;
Tabel 1 Låneramme 2021: Strategiske investeringer
Projekt (Mio. kr.)

Godkendelse

I alt

1 NOx optimeringer - anlæg

B 420 18.03.2020 *)

12,0

2 Køb af DTU Kraftvarmeværk

B 420 18.03.2020

65,0

Forventet lånoptagelse
*) Godkendelse af Budget 2021

Ad 1 – Reduktion af udledningen af NOx (kvælstof)

77,0

Optimering af processer/anlæg til reduktion af udledningen af NOx (kvælstof) fra begge
affaldsforbrændingsanlæg. Udledningen af NOx (kvælstof) opfylder i dag de fastsatte
grænseværdier, men projektets skal sænke udledningen yderligere, til gavn for miljøet.
Ad 2 – Køb af anlægsaktiver fra Lyngby Kraftvarmeværk A/S (tidligere DCG).
Køb af DTU Kraftvarmeværk fra selskabet Lyngby Kraftvarmeværk A/S blev gennemført
med overtagelsesdagen 1. juli 2020. Investeringen er finansieret over egenkapitalen og vil
efter godkendelse i bestyrelsen og ejerkommuner blive finansieret ved lånoptagelse.
Driftsmæssige investeringer
Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse, mhp. gennemførelse i 2021;
Tabel 2 Låneramme 2021: Driftsmæssige investeringer
Projekt (Mio. kr.)

Godkendelse

I alt

1 Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter

B 420 18.03.2020 *)

40,0

2 Varmenet tilslutning eksisterende net

B 420 18.03.2020 *)

30,0

3 Varmenet tilslutning akkumeleringstanke

B 420 18.03.2020 *)

13,0

4 Bygninger - Kraftvarmeanlæg

B 420 18.03.2020 *)

20,0

Forventet lånoptagelse
*) Godkendelse af Budget 2021

103,0

Ad 1 Kraftvarmeanlæg
Forventede investeringer i forbindelse med planlagt udskiftning og optimering af eksisterende komponenter på anlæggene, herunder også optimering af dele af forbrændingsanlæggets elforsyningsanlæg/installationer.
Ad 2 - Varmenet
Tilslutning af nye kunder, herunder kunder i nybyggerier med tilslutningspligt og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Disse aktiviteter skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.
Ad 3 – Akkumuleringstanke
Forventet investering i akkumuleringstanke i forbindelse med varmenettet til at optimere
udnyttelse af fjernvarme, herunder reduktion af behov for spidslastvarme på naturgas og
øget fleksibilitet i varmenettet.
Ad 4 – Bygninger
Forventede indstillinger af en række forbedringer af produktionsbygninger og modtagehal.
Retningslinjer for låneoptagelse
Vestforbrænding hjemtager relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2021,
såfremt og når projekterne gennemføres.
Nye lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3,
Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen samt i
samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.
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