
OM KOMMUNEKREDIT

HVEM ER  
KOMMUNEKREDIT?

CASE

UDLÅN PÅ  
LIGE VILKÅR 
UANSET HVOR  
I DANMARK
Karise Vandværk A.m.b.a. i Faxe 
Kommune bygger nyt vandværk. Det 
nye værk – som afløser et gammelt 
værk fra 1938 – etableres med to 
parallelle produktionsanlæg for at sikre 
en høj grad af forsyningssikkerhed. 

Nye ståltanke sikrer, at risikoen for 
forurening af drikkevandet mindskes 
betydeligt, ligesom værket lever op til 
de nyeste krav om hygiejne. 

Anlægget finansieres i opførelsesfa-
sen med en byggekredit, som kon-
verteres til et fast forrentet lån, når 
byggeriet er færdigt.

Det har ikke været muligt for selskabet 
at få tilbud på den fulde finansiering af 
værket fra andre end KommuneKredit.

SAMMEN ER VI STÆRKE
KommuneKredit er kommuner og 

regioners kreditforening.

Foreningen blev oprettet i 1899. Be-
hovet opstod, fordi kommunerne blev 
pålagt opgaver, som gav et investe-
ringsbehov, eksempelvis skolevæse-
net og socialområdet.

KommuneKredit betyder stordrifts-
fordele for medlemmerne, som kan 
optage lån og få professionel, uvildig 
rådgivning om relevant regulering og 
finansiering. KommuneKredit skal 
ikke give overskud og låner ud på 
lige vilkår for alle låntagere, uanset 
postnummer.

KommuneKredit bygger på den gode 
danske model, at når vi går sammen 
i en forening og hæfter solidarisk, så 
er fællesskabet stærkere. Kommu-
neKredit har i 119 år aldrig tabt én 
krone på udlån. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er 
tilsynsmyndighed for KommuneKredit.
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SAMMEN ER VI STÆRKE
fordele for medlemmerne, som kan 
optage lån og få professionel, uvildig 
rådgivning om relevant regulering og 
finansiering, uden at KommuneKredit 
skal give overskud - og på lige vilkår 
for alle låntagere, uanset postnummer.

KommuneKredit bygger på den gode 
danske model, at når vi går sammen i 

en forening og hæfter solidarisk, så er 
fællesskabet stærkere. KommuneKredit 
har i 118 år aldrig tabt én krone på udlån.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er 
tilsynsmyndighed for KommuneKredit.


