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Kommunstyrelsen

Klimatklivet – Garanti till Naturvårdsverket
Dnr KS17/151
Förslag till beslut
1.Kommunstyrelsen beslutar att lämna garanti i enlighet med Naturvårdsverkets
begäran i ärendet vad gäller Etablering av närvärme i Ekerö centrum.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Detta ärende avser lämnande av garanti till Naturvårdsverket för Ekerö kommuns
andel på 35 % av Ekerö Vasa Värme ABs åtaganden enligt Klimatklivet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande, 2019-04-01
- Naturvårdsverkets begäran i ärende KKL-02603-2017 (Etablering av
närvärme i Ekerö centrum, garanti Ekerö Vasa värme AB)
Ärendet
Naturvårdsverket beslutade 2018-02-20 att lämna bidrag till etablering av närvärme i
Ekerö centrum med 30 Mkr. Beslutet var förknippat med vissa villkor, bl a
lägesrapport om klimatreducerande åtgärder och idrifttagande av anläggning innan
den slutgiltiga utbetalningen kunde ske. Därefter beslutade Naturvårdsverket att
utbetala 22,5 Mkr till kommunen i slutet av 2018 vilket var den maximala möjliga
utbetalningen enligt klimatklivetförordningen.
I november 2018 gjordes av KS den slutgiltiga upphandlingen av leverans av
närvärme till kommunen och Ekerö Bostäder. Upphandlingen vanns av Vasa Värme
holding där upplägget är att kommunen och Vasa Värme bildar ett gemensamt bolag
Ekerö Vasa Värme AB med kommunen som minoritetsägare (35 %). Se även beslut i
KS den 12 februari i aktuellt ärende.

Tjänsteutlåtande
2019-04-01

Nu avser emellertid Naturvårdsverket att fatta beslut om att kräva garanti från Vasa
Värme resp. Ekerö kommun om att Ekerö Vasa Värme AB fullgör sina villkor
gentemot Naturvårdsverket i fråga om beslutat klimatklivsbidrag (30 Mkr). Det
aviserade beslutet är sett mot bakgrund av att Ekerö Vasa Värme AB är ett nybildat
bolag och att det finns en viss osäkerhet från Naturvårdsverkets sida om bolaget har
förmågan att genomföra de åtgärder som krävs vid byte av stödmottagare enligt
Klimatklivet.
Kommunen har tidigare ansökt om byte av stödmottagare bidraget från Klimatklivet
till Ekerö Vasa Värma AB. Beslutet är under prövning hos Naturvårdsverket varvid
viss diskussion uppstått hos myndigheten huruvida bidraget/(förskottet, 22,5 Mkr)
kan överlåtas direkt till Ekerö Vasa Värme AB eller om återbetalning först behöver
ske i sin helhet till Naturvårdsverket.
Från kommunens sida har vi framhållit att det hela tiden varit känt att ett bolag
skulle bildas som svarande för åtaganden i enlighet med det beslutade
klimatklivsbidraget. I beslutet står det också att kommunen med samarbetspartner
erhåller ett bidrag om 30 Mkr och att det är förenat med vissa villkor. Något beslut är
i skrivande stund ännu inte fattat av Naturvårdsverket varför kontoret ev får
återkomma i frågan.
Kontoret föreslår således att garantin lämnas till Naturvårdsverket i enlighet med
bilagda förslag.
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