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Dnr KS17/151
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att återbetala 22,5 Mkr till Naturvårdsverket.
2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende redovisar beslut av Naturvårdsverket om återbetalning av tidigare
förskotterade medel om 22,5 Mkr. Vidare har Naturvårdsverket beslutat om att
upphäva tidigare beslut om klimatinvesteringsstöd till Ekerö kommun och i stället
beslutat om att Ekerö Vasa Värme AB erhåller motsvarande stöd om 30 Mkr.

Beslutsunderlag
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Beslut om Klimatinvesteringsstöd till Ekerö Vasa Värme AB
Beslut om återbetalning av förskotterade medel
Ärendet
Naturvårdsverket har tidigare fattat beslut om att bevilja klimatinvesteringsstöd om
30 Mkr till Ekerö kommun för åtgärden ”Etablering av närvärme i Ekerö centrum”.
Ekerö kommun ansökte 2018 om förskott på medel i ett första steg. Samtidigt gjordes
upphandling av leverantör och bildande av ett bolag, Ekerö Vasa Värme AB. I
december utbetalade Naturvårdsverket 22,5 Mkr i förskott. Samtidigt så utfärdade
regeringen nytt regleringsbrev för Naturvårdsverket vilket interimistiskt innebar att
Naturvårdsverket inte hade mandat att hantera frågor om Klimatklivet. Kommunen
ansökte därefter om att föra över bidraget från Naturvårdsverket så att det beviljade
bidraget till kommunen istället överfördes till det nybildade bolaget Ekerö Vasa
Värme AB. I samband med kommunens ansökan om överföring av bidraget väckte
Naturvårdsverket frågan dels om garanti för det nybildade bolaget och även frågan
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om återbetalning. Naturvårdsverket avvaktade i sin tur beslut om nytt regleringsbrev
från regeringen för vidare hantering av frågor kring Klimatklivet.
Den 7 maj 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut om att lämna garanti för Ekerö
kommuns ägarandel (35 %) i det av kommunen gemensamt bildade bolaget Ekerö
Vasa Värme AB. I juni kom så beslut från Naturvårdsverket dels att överföra
klimatinvesteringsstöd till Ekerö Vasa Värme AB samt att dels upphäva tidigare fattat
beslut om utbetalning av klimatinvesteringsstöd till Ekerö kommun och kräva
återbetalning av de förskotterade medlen till kommunen på 22,5 Mkr.
Beslut om överföring av klimatinvesteringsstöd till Ekerö Vasa Värme AB innebar
samtidigt att Naturvårdsverket beslutade utbetala ett förskott till Ekerö Vasa Värme
AB på 10,5 Mkr. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunen godkänner
Naturvårdsverkets begäran om återbetalning av förskotterade medel om 22,5 Mkr.
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