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SØKNAD OM OMGJØRING AV GARANTIER - VEIPAKK SALTEN AS

Vedlegg; Søknad om omgjøring av garantier fra Veipakke Salten AS

Sammendrag:

Veipake Salten AS søker Fauske kommune om omgjøring av tidligere innvilget simpel garanti
til selvskyldnergaranti for sertifikatlånet i Nordea. Fauske kommune har proratisk stilet garanti
for 11/125 del av sertifikatlånet på rest 120,5 milL. kr. Begrunnelse for søknaden er at selskapet
kan 0Rpnå bedre rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldnergara.tì. Rådmanen a.befaler
at søknaden imøtekommes under forutsetnng av at også Nordland Fylkeskoiiune og Bodø
kommune initekoiier krav for sin andel av garantien.

Saksopplysninger:

Fauske koiiune har innvilget en simpel garanti til Veipake Salten AS på 11/125 del av
sertifikatlånet på rest 120,5 mil kr, dvs 10,604 mil kr..

Veipake Salten AS søker i sitt brev av 30. juni 2012 om omgjøring av garantiansvaret fra
simpel til selvskyldner garanti. Begruelse for søknaden er at selskapet vil oppnå bedre
rentevilkår på lån hvis det foreligger selvskyldner garanti fra garantister, i dette tilfelle Bodø
kommune, Nordland Fylkeskommune og Fauske koiiune.- '
Veipakke Salten AS har finansiert FV 17 og delfinansiert RV 80 med fastrentelån tatt opp i KLP.
Rentebinding utgår 1.1 2025 hvorfor det ikke er behov for endring av garantien. Restfinansiering
av RV 80 finansieres med sertifikatlån hos Nordea og det er her selskapet kan oppnå bedre
rentevilkår hvis det foreligger selvskyldnergaranti.

Detfinnes to typer garantier, nemlig simpel og selvskyldnergaranti. Når det foreligger simpel
garanti betyr det at långiver i tilfelle selskapet misligholder lån må først realisere skyldneres
aktiver før det kan rettes krav mot garantisten. I tilfelle selvskyldnergaranti kan långiver straks
gå på garantist hvis skyldneren ikke betaler ved fodall.

Vurderinger:



I denne saken finnes det argumenter både for å avslå og godkjenne endring av garantiansvar.
Selvskyldnergaranti innebærer større ansvar i forhold til simpel garanti. Dette argumentet i seg
selv teller i mot å endre garanti og kommunen bør avslå søknaden.

En selvskyldnergaranti vil medføre lavere lånekostnader for selskapet og dermed støte
selskapets økonomi. Fare for mislighold av lån som følge av dårlig økonomi vil med dette bli
lavere. Kommunen har allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapets
økonomi ikke belastes med høere kostander enn det er nødvendig.

Sansynligheten for at den kommunale garantien kan bli akivert anses som svært liten.
Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån ikke kan nedbetales
etter at takstene er økt med 20 %og bompengeperioden er forlenget med fem år. Kreditor har
kun en teoretisk mulighet til å kreve at garantistene innrir garantiforpliktelser etter
bompengeperiodens utløp. Samferdselsdeparementet vuderer det slikt at i praksis er det liten
forskjell mellom å gi simpel og selvskyldner garanti til bompengeselskap. Bakgr for dette er
at aktiva til et bompengeselskap ikke er så stor og kreditor kan straks gå til garantist selv i tilfelle
hvor det er gitt simpel garanti. Ovennevnte arguenter teller for å omgjøre garanti.

Konklusjon og anbefaling:

Selvskyldner garanti betyr større ansvar for garantist i forhold til simpelgarantì. Kommunen har
imidlertid allerede forpliktet seg overfor selskapet og bør bidra til at selskapet holder risiko for
forverring av selskapets økonomi på lavest mulig nivå. Dette kan oppnås blant annet ved å
redusere totale iånekostnader på lån. I tilegg vuderes det at risiko for mislighold av lån og
dermed aktivering av garantiansvaret er liten. Rådmanen anbefaler derfor at søknaden fra
Veipake Salten AS imøtekommes.

'-

INNSTILLING:

1. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens
garanti for.ån ti Veipakke Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifkatlån, dvs
10,604 mil kr..

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø
kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.

3. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld.

FOR-145112 VEDTAK- 22.10.2012

Siv Anita Johnsen Brekke (AP) stilte spørsmål med egen habiltet (styremedlem i
Veipake Salten AS).
Brekke ble enstemmig erklært inhabiL.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:



L. Det godkjennes en omgjøring fra simpel garanti til selvskyldner garanti av kommunens
garanti for lån til Veipake Salten AS. Det omfatter 11/125 del av rest sertifikatlån, dvs
10,604 mil kr..

2. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen og Bodø
kommune aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser.

3. Garantiansvar reduseres i tak med nedbetaling av gj eld.

Even Ediassen
Rådmanm
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