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Anmodning om kommunal garantistillelse for omlægning af lån til anlægsudgifter i HOFOR Spildevand
Hvidovre A/S
Hermed fremsendes anmodning om kommunal garantistillelse til omlægning af lån til anlægsudgifter i perioden 2013 – 2016.
Baggrund
Hvidovre Kommune kan, med hjemmel i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer jf.
Vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme. Lån søges optaget med kommunal garanti, som
annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Fra og med regnskabsåret 2013 kan anlægsudgifter finansieres over 40
år.
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S har, for at skabe luft i prisloftsrammen, behov for at omlægge eksisterende 25-årige lån til
lån med op til 40 års løbetid. Bestyrelserne i HOFOR har i november 2019 godkendt igangsættelse af låneomlægninger i
HOFORs vand- og spildevandselskaber, hvor der er behov for dette.
Økonomi
Der søges således godkendelse af omlægning af 25-årige lån inden for lånegarantirammen på 750 mio. kr.
Ved det nuværende lave renteniveau vil der skulle betales et kompensationsbeløb til modparterne for låneomlægningen. Til
gengæld vil renten på de nye lån være væsentlig lavere p.t. ca. 0,45 % pa. Kompensationsbeløbene finansieres af de nye
lån ved låneomlægningen og vil kunne afholdes inden for den eksisterende garantiramme, også i et vist omfang, hvis renterne
skulle falde yderligere.
Fire lån søges omlagt. Lånenumrene 201441891, 201543830, 201645811 og 201747251 i porteføljeoversigten herunder.
Kompensationsbeløbet samlet for de fire lån er pr. 30/11 2019 beregnet til 56,8 mio. kr.

Der er hjemtaget 40-årige lån til investeringerne i 2017 og 2018.
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Herunder er status på udnyttelse af garantirammen for lån til investeringer i 2012-2018. Garantirammen for lån til
investeringer i 2011 er ikke medtaget her.

Frist m.m.
HOFOR kan ikke omlægge lånene før godkendelsen er på plads. Det skal i den forbindelse nævnes, at renter og kompensationsbeløb til modparter løbende ændre sig.
Ny ansøgning om garanti for lånoptagelse til anlægsinvesteringer for årene 2019 – 2024 fremsendes i 1. halvår 2020.
Med venlig hilsen
Henrik Vikke
Risk Management & Treasury
Finance/Økonomi
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