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KommuneKredit-lån til affaldsenergianlæg – konsekvenser af lovforslaget om 
konkurrenceudsættelse af behandling af forbrændingsegnet affald 

Ovennævnte lovforslag vil – hvis det vedtages, som det foreligger i høringsversionen – 
medføre, at investeringer i affaldsenergianlæg ikke fremover kan finansieres hos 
KommuneKredit. De eksisterende lån i KommuneKredit kan videreføres på nugældende 
vilkår under visse betingelser. Det har vi oplyst om i vores høringssvar, som er 
vedhæftet.  

Jeg skriver for at informere nærmere om, hvordan vi i KommuneKredit vil håndtere 
videreførelsen af eksisterende lån i praksis, så vi sikrer, at dette sker i 
overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.  

Overgangstidspunkt  
De eksisterende lån til affaldsenergianlæg er ydet på grundlag af en vurdering af, at der 
– med den hidtidige regulering, det lille antal udbud og den begrænsede import af affald
– ikke har været reel konkurrence om det forbrændingsegnede affald i Danmark, og at
den rentefordel, som KommuneKredit har ydet, derfor ikke har været
konkurrenceforvridende. Dermed har der ikke været tale om statsstøtte.

Vurderingen er, at det forhold, at der nu indføres konkurrence mellem anlæggene ved 
at fastsætte nye krav i dansk lovgivning, indebærer, at rentefordelen ved de allerede 
ydede lån "omklassificeres" til at være eksisterende støtte. 

Vi vurderer, at denne overgang til ny retstilstand i relation til statsstøttereglerne må 
anses for at være tidspunktet for lovens ikrafttræden, dvs. 1. juli 2023. Således vil 
rentefordelen ved de eksisterende KommuneKredit-lån fra dette tidspunkt blive anset 
for "omklassificeret" til eksisterende støtte, og lånene vil derfor ikke kunne ændres efter 
dette tidspunkt.  

Ligeledes vil KommuneKredit ikke fra dette tidspunkt kunne yde nye lån til 
affaldsenergianlæg. 

Videreførelse af lån på uændrede vilkår 
Som konsekvens af "omklassificeringen" til eksisterende støtte vil KommuneKredit 
fra og med den 1. juli 2023 ikke længere kunne tilbyde, at et lån til et 
affaldsenergianlæg konverteres til en anden type lån, fx fra fast til variabel rente.  

Sendt pr. e-mail til: 
16 selskaber med KommuneKredit-lån til affaldsenergianlæg og 
økonomidirektørerne i de pågældende ejerkommuner 

Cc: 
Dansk Affaldsforening, att.: Direktør Henrik Friis 
KL, att.: Direktør Morten Mandøe og direktør Stine Johansen 
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Som nævnt i vores høringssvar gælder det også konvertering fra en byggekredit til et 
langfristet lån i KommuneKredit samt forhøjelse af den aftalte maksimale trækningsret 
på en byggekredit hos os.   

Frem til den 1. juli 2023 vil en byggekredit dog kunne konverteres til et langfristet lån i 
KommuneKredit, svarende til det beløb, der på det tidspunkt er trukket på kreditten 
til finansiering af afholdte udgifter til affaldsenergianlægget.  

Låntager vil efter den 1. juli 2023 og frem til den aftalte udløbsdato kunne trække det 
resterende beløb i KommuneKredit op til den aftalte maksimale trækningsret, men 
konverteringen af denne del af byggekreditten til et langfristet lån skal så ske på det 
private lånemarked.     

Eventuel opsplitning af eksisterende lån 
I det omfang, der i dag er optaget et lån i KommuneKredit, som finansierer både 
affaldsforbrændingsvirksomhed og anden virksomhed, skal et sådant lån være opsplittet 
inden 1. juli 2023, hvis den andel af lånet, der vedrører affaldsforbrændings-
virksomhed, og som skal overtages af det nye affaldsforbrændingsselskab, skal kunne 
videreføres i KommuneKredit.  

Det gælder også byggekreditter, hvis de finansierer både affaldsforbrændings-
virksomhed og anden virksomhed. 

Vi er opmærksomme på, at der er tale om en kort frist for at få lavet en sådan opsplitning 
og er naturligvis behjælpelige med dette helt frem til fristen.     

Debitorskifte til nyt affaldsforbrændingsselskab 
Det er en forudsætning for videreførelsen af et KommuneKredit-lån, der er ydet til et 
kommunalt fællesskab (et I/S), at der stilles en 100% garanti fra en eller flere 
kommuner for lånet, der skal overtages af det nye selskab.  

Med en kommunal garanti kan der gennemføres et debitorskifte til nyt 
affaldsforbrændingsselskab; dvs. at ny debitor – på baggrund af behørig dokumentation 
for gældsovertagelsen – underskriver et gældsovertagelsesdokument. Debitorskiftet vil 
ikke blive anset for en ændring af selve lånet og kan således gennemføres på det 
tidspunkt, hvor det nye selskab stiftes. (Der skal dog være tale om et lån, der alene 
vedrører affaldsforbrændingsvirksomhed, jf. ovenfor om eventuel opsplitning af 
eksisterende lån.)  

Vi står til rådighed, hvis I ønsker rådgivning om processen for videreførelse af lån. I er 
meget velkomne til at kontakte os på kunde@kommunekredit.dk eller telefon 33121511. 

Venlig hilsen 

Jens Lundager 
Administrerende direktør 
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