Beregning av garantibehovet og nødvendige vedtakspunkter når garanti stilles

Det vises til garantiforskriften, jf. Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner - Lovdata
Ved beregning av garantisum, skal man benytte maksimal oppnådd lånegjeld i det pessimistiske
alternativet. Deretter legge til et påslag på 20 pst. for å dekke ytterligere usikkerhet. Videre er det
krav om 10 pst. av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av påløpte renter og omkostninger.
Garantisummen er en fast sum, som ikke kronejusteres, og må således fremkomme i kroneverdi for
året maksimal lånegjeld oppstår.
Eksempel:
Maksimal lånegjeld i pessimistisk alternativ for prosjektet er 1 000 mill. kr i 2025.
Vi legger til 20 pst for å dekke inn ytterligere usikkerhet, noe som gir maksimalt låneopptak på 1 200
mill. kr.
I tillegg kommer krav fra bankene om 10 pst av til enhver tid gjeldende hovedstol. Noe som gir
endelig garantibeløp på 1 320.
[XX] fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for [selskap],
begrenset oppad til 1 200 mill. kr for lån til finansiering av [prosjektselskap].
Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig 1 320 mill. kr.

Bompengeselskapene har ulik selskapsstruktur. Vi anbefaler derfor at alle garantivedtak forelegges
det aktuelle bompengeselskapet før det legges fram for behandling hos garantisten. Dette for å sikre
at det aktuelle bompengeselskapets selskapsstruktur blir hensyntatt.
Under følger oppsett av vedtakspunkter i tre ulike scenarier i forhold til et bompengeselskaps
selskapsstruktur.
Konsernmodell med finansieringsselskap (konsernkontoordning)
1. «[prosjektselskap] skal gjennomføre finansiering av bompengeprosjektet gjennom interne
lån fra [finansieringsselskap], som eier alle aksjer i selskapet. [finansieringsselskap], et heleid
datterselskap av [selskap], skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.
2. [XX] fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for
[finansieringsselskap], begrenset oppad til [XX] mill. kr for lån til finansiering av
[prosjektselskap].
3. Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig [XX]
mill. kr.
4. Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering.
5. [XX] fylkeskommune garanterer samtidig ved selvskyldnerkausjon for [prosjektselskap] sin
gjeld overfor [finansieringsselskap] begrenset oppad til det samme beløp.

6. [XX] fylkeskommune har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i [prosjektselskap]
rett til å innkreve bompenger, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
7. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
[Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS] i byggeperioden, og gjennom
innkrevingsperioden på [X] år. [Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med
inntil fem år.]1 I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet
garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil [XX] år fra første opptrekk på finansieringen
i forbindelse med rekvisisjoner fra [Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS].
8. [For å redusere garantistens økonomiske risiko, kan [prosjektselskap] ved sviktende
økonomi, søke en økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og en forlengelse av
bompengeperioden med inntil 5 år.]2
9. [XX] fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
[finansieringsselskap] og [prosjektselskap] sin gjeld.
10. Om garantien kommer til anvendelighet frasier [XX] fylkeskommune seg muligheten for
regresskrav som går utover [prosjektselskapets] innkrevingsrett.
11. Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og distriktsdepartementets godkjenning
etter kommuneloven § 14-19 første ledd.»
Pr i dag gjelder følgende mal for garantivedtak overfor Vegfinans som har innført
konsernkontoordning med interne finansieringsselskaper fordelt etter garantist.
Konsernmodell uten finansieringsselskap
Forslag til vedtakspunkter
1. «[prosjektselskap] skal gjennomføre finansiering av bompengeprosjektet. [prosjektselskap],
et heleid datterselskap av [selskap], skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.
2. [XX] fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak
begrenset oppad til [XX] mill. kr for lån til delfinansiering av [prosjektselskap].
3. Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig [XX]
mill. kr.
4. Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering.
5. [XX] fylkeskommune har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i [prosjektselskap]
rett til å innkreve bompenger, med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
6. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
[Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS] i byggeperioden, og gjennom
innkrevingsperioden på [X] år. [Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med
inntil fem år.]3 I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet
garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil [XX] år fra første opptrekk på finansieringen
i forbindelse med rekvisisjoner fra [Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS].
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Tas ut for pakker med parallellinnkreving og porteføljestyring.
Gjelder ikke ved garanti til en pakke med parallellinnkreving og porteføljestyring.
Tas ut for pakker med parallellinnkreving og porteføljestyring.

7. [For å redusere garantistens økonomiske risiko, kan [prosjektselskap] ved sviktende
økonomi, søke en økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og en forlengelse av
bompengeperioden med inntil 5 år.]4
8. [XX] fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
[prosjektselskap] sin gjeld.
9. For å sikre bompengeinnkrevingen fra mulig kryssfinansiering frasier [XX] fylkeskommune seg
muligheten for regresskrav som går utover [selskap] sin innkrevingsrett for [prosjektselskap] i
tilfeller der garantien kommer til anvendelighet.
10. Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og distriktsdepartementets godkjenning
etter kommuneloven § 14-19 første ledd.»
Pr i dag gjelder følgende mal for garantivedtak overfor Bompengeselskapet Nord AS.
Prosjektmodell med og uten konsernkontoordning:
Forslag til vedtakspunkter
1. [XX] fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for
[selskap], begrenset oppad til XX mill. kr for lån til delfinansiering av [prosjektnavn].
2. Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning
av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig XX
mill. kr.
3. Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering.
4. [XX] fylkeskommune har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i [selskap] rett til å
innkreve bompenger i [prosjektnavn], med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
5. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra
[Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS] i byggeperioden, og gjennom
innkrevingsperioden på [X] år. [Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med
inntil fem år.]5 I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet
garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil [XX] år fra første opptrekk på finansieringen
i forbindelse med rekvisisjoner fra [Statens vegvesen/fylkeskommunen/NyeVeier AS].
6. [For å redusere garantistens økonomiske risiko, kan [selskap] ved sviktende økonomi i
[prosjektnavn], søke en økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. og en forlengelse av
bompengeperioden med inntil 5 år.]6
7. [XX] fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske nedbetaling av
[selskap] sin gjeld for [prosjektnavn].
8. For å sikre bompengeinnkrevingen fra mulig kryssfinansiering frasier [XX] fylkeskommune seg
muligheten for regresskrav som går utover [selskap] sin innkrevingsrett for [prosjektnavn] i
tilfeller der garantien kommer til anvendelighet.
9. Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og distriktsdepartementets godkjenning
etter kommuneloven § 14-19 første ledd.»

Pr i dag gjelder følgende mal for garantivedtak overfor Ferde AS og Vegamot AS.
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Gjelder ikke ved garanti til en pakke med parallellinnkreving og porteføljestyring.
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Tas ut for pakker med parallellinnkreving og porteføljestyring.
Gjelder ikke ved garanti til en pakke med parallellinnkreving og porteføljestyring.
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