
OPP MED OFFENTLIG FINANSIERING
DEN BILLIGSTE VEJ TIL OPP SKER I SAMARBEJDE MED 

KOMMUNEKREDIT

Igennem de seneste måneder har der i medierne været en del 
opmærksomhed om OPP, ”Offentlig-Privat-Partnerskab”, i forbin-
delse med større bygge- og anlægsprojekter i den offentlige sek-
tor. OPP dækker over en samarbejdsform mellem offentlige og 
private enheder, der gør det muligt at udnytte de synergier, som 
de offentlige og private parter i fællesskab kan skabe.

OPP er kendetegnet ved, at design, projektering, etablering, drift 
og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt med en levetid på op 
til 25 år. Hvis OPP-projektet finansieres af kommunen med et lån 
i KommuneKredit, betegnes dette som ”OPP med offentlig finan-
siering”. Over for dette står ”OPP med privat finansiering”, hvor 
finansieringen tilvejebringes gennem f.eks. et lån fra en bank eller 
en pensionskasse.

KOMMUNEKREDIT
INFORMATION
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I dette nummer finder du nyheder om

 OPP med offentlig finansiering

 To skridt frem og et tilbage – eurokrisen formind-

sket, men lever stadig

 2011 set fra 2012

 KommuneKredits regnskabsresultat for 2011

 Lån med variabel rente er blevet relativt billigere

 Leasing af brandkøretøjer gav billig finansiering i 

Ballerup Kommune

 Husk at foretage ejerskifte af leasede biler ved 

aftaleophør
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Skiftende regeringer har etableret OPP-puljer, hvor fra kommu-
ner og regioner kan søge deponeringsfritagelse. For 2012 er OPP 
puljen fastsat til 100 mio. kr. for kommuner og 300 mio. kr. for 
regioner.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i marts 2012 
en rapport, der definerer en standardmodel, som skal gøre det 
lettere for offentlige enheder at etablere bygge- og anlægspro-
jekter i OPP-regi. 

Ved valg mellem ”OPP med offentlig finansiering” og ”OPP med 
privat finansiering” har forskellen mellem den rente, som den pri-
vate investor kræver, og den rente, som kommunen eller regionen 
alternativt kan låne til i KommuneKredit, selvsagt stor betydning. 

I medierne har finansieringsrenten fra f.eks. pensionskasser væ-
ret indikeret til ca. 6 pct. p.a. Tilsvarende er lånerenten i Kommu-
neKredit 3,1 pct. p.a. (marts 2012). Ved en investering på 100 
mio. kr. udgør nutidsværdien af rentebesparelsen ved finansiering 
gennem KommuneKredit ca. 22 mio. kr.

OPP med offentlig finansiering gennem KommuneKredit
Design, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse udføres 
typisk af én hovedentreprenør, eventuelt i samarbejde med di-
verse underleverandører og i dialog med kommunen/regionen.

Drift og vedligeholdelse vil typisk blive udliciteret til en facility 
manager på langvarige kontrakter. De private parter opererer 
eventuelt gennem et selskab oprettet til formålet, et såkaldt 
SPV (Special Purpose Vehicle).

Ejerskabet til anlægget forbliver ved ”OPP med offentlig fi-
nansiering” hos kommunen/regionen, hvorfor projektet kan 
finansieres gennem KommuneKredit. Dette sikrer som nævnt 
en væsentlig lavere rente end finansiering via pengeinstitutter 
eller pensionskasser. 

Der hjemtages lån i overensstemmelse med lånebekendtgø-
relsen eller afgivne dispensationer svarende til låneadgangen 
i det respektive regnskabsår, hvor kommunen/regionen over-
tager projektet. 

Fra kommunens/regionens side kan der som regel tilbagehol-
des i løbende betalinger til SPV’et, hvis ydelserne i OPP-projek-
tet ikke lever op til de aftalte standarder.

Ved anlæggets færdiggørelse overtager kommunen/regionen 
det fulde ejerskab af anlægget. 

KommuneKredit har udarbejdet en pjece, som beskriver finan-
siering af OPP-projekter gennem KommuneKredit. Pjecen inde-
holder bl.a. en beskrivelse af erfaringerne fra Gribskovs Kom-
mune med OPP med finansiering via KommuneKredit. Pjecen er 
under udsendelse til kommuner og regioner og kan downloa-
des på KommuneKredits hjemmeside, www.kommunekredit.dk

OPP MED OFFENTLIG FINANSIERING
Fortsat fra forsiden
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Grækenlands gældssituation er stadig på dagsordenen. Afta-
len om gældsreduktion fra de private kreditorer blev endelig 
gennemført her i starten af marts. Den indebærer en direkte 
nedskrivning af gælden med 53,5 pct. Løbetiden på den reste-
rende gæld er forlænget og til en lavere rente, dog er renten 
svagt stigende over restløbetiden. 

Med forlængelsen af løbetiden på den resterende gæld og en 
lavere rente på 2-3,6 pct. løber det samlede tab for de private 
investorer op i overkanten af 70 pct. Formålet med nedskriv-
ningen af gælden har været at få den græske statsgæld til at 
falde til 120 pct. af BNP i 2020. Resultatet blev, at 85,8 pct. af 
de private investorer frivilligt var med i gældsnedskrivningen. 
Det udløste en juridisk tilføjelse i alle græske statsobligationer 
ejet af private investorer og betød en tvangsindløsning af de 
resterende obligationer. Det har medført en gældsreduktion 
på næsten EUR 200 mia. 

Den resterende del af gælden, der er udstedt under engelsk 
lov, er ikke omfattet af aftalen. Markedet har reageret posi-
tivt med stigende aktiekurser, faldende renter og en stærkere 
euro i valutamarkedet. Aftalen betød samtidigt, at Græken-
land kunne få udbetalt den meget omtalte 2. hjælpepakke på 
EUR 130 mia., således at en statsbankerot blev undgået.

ECB har i december 2011 og i februar 2012 udlånt penge til 
bankerne mod sikkerhed med 3 års løbetid til en variabel rente 
på forventet 1 pct. En del af pengene er blevet anvendt til op-
køb af korte statsobligationer i bl.a. Italien og Spanien, hvor 
renterne efterfølgende er faldet. De 2 tildelinger har fået pen-
gemarkedsrenterne i EUR til at falde, og renterne ventes at 
holde sig på det lave niveau de næste kvartaler. Rentefaldet 
reducerer også behovet for, at ECB sænker den toneangivne 

rente yderligere fra de nuværende 1 pct. Markedet vurderer, at 
op mod 90 pct. af ECBs udlån nu er med 3 års løbetid, og ca. 8 
pct. er med 1 års løbetid. 

På ECBs ordinære møde i sidste uge blev bankens toneangivne 
rente holdt uændret på 1 pct. På det efterfølgende presse-
møde udtalte ECB-chef Draghi, at der er tegn på en mere stabil 
udvikling i den europæiske økonomi, men at der stadig er risiko 
for en recession i Eurozonen i de kommende kvartaler. Des-
uden nævntes, at ECB ikke havde drøftet renteændringer på 
mødet. Det kunne tyde på uændrede renter gennem en perio-
de. ECB ventes ikke at hæve den toneangivne rente før i 2014. 
Samtidig er der dog ikke meget, der tyder på, at ECB vil tildele 
likviditet med 3 års løbetid igen. Den rigelige likviditet ventes 
at presse de korte renter lidt nedad. Markedet vurderer, at ECB 
har købt politikerne tid til at finde en løsning på den fortsatte 
gældskrise indenfor de kommende 3 år.

Selvom Grækenland har fået et pusterum, er den europæiske 
gældskrise ikke løst. Portugal nævnes som det næste land, 
markedet vil kaste sig over. Portugiserne har i lighed med 
grækerne en tilbagestående industri og eksport til fortrinsvist 
stagnerende markeder. Underskuddene har været stigende, 
men regeringen har været villig til at spare betydeligt for at 
kunne undgå at komme i samme situation som Grækenland. 
Et af Portugals problemer er den manglende vækst og dermed 
muligheden for at arbejde sig ud af krisen. En yderligere hjæl-
pepakke kan komme på tale i løbet af 2012, men uroen ventes 
ikke at komme op på samme niveau som i Grækenland. Villig-
heden til samarbejde i Portugal ligger på et højere niveau end 
i Grækenland. Til trods herfor vurderer markedet, at Portugal 
i dag er der, hvor Grækenland var for et år siden, så det bliver 
nok gældskrisens næste tema.

TO SKRIDT FREM OG ET TILBAGE
– EUROKRISEN FORMINDSKET, MEN LEVER STADIG
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Når markedet i dag ser tilbage på den globale økonomiske ud-
vikling og herunder rente- og valutakursudviklingen i 2011, er 
der mange profetier for 2011, der ikke gik i opfyldelse. 

Det drejer sig i første omgang om udviklingen i Eurozonen, hvor 
den økonomiske situation i adskillige lande er meget alvorlig 
og er blevet forværret yderligere i 2011. Desuden har sænk-
ningen af kreditvurderingen af adskillige Eurozonelande ikke 
gjort finansieringssituationen lettere. Det er særligt Frankrig 
og Østrig, hvis kreditvurdering blev sænket fra AAA til AA+, der 
var stærkt medvirkende til, at vurderingen af den europæiske 
hjælpefond EFSF faldt tilsvarende. Der har også været særlig 
fokus på Italien og Spanien i den sidste halvdel af 2011, og 
denne vil sandsynligvis fortsætte i det kommende år. 

I februar 2011 gav Spanien det indtryk, at spanierne var be-
vidste om, at landet var i en alvorlig økonomisk krise. Spanien 
fik en ny regering senere i 2011, og der er lagt op til en alvor-
lig stramning af Spaniens økonomi i 2012. Men regeringen har 
indset, at besparelser ikke gør det alene - der er også brug for 
vækst. Derfor ønsker regeringen, at budgetunderskuddet for 
2012, der maksimalt skulle være på 4,4 pct. af BNP, nu øges til 
5,8 pct. for at undgå yderligere fald i den økonomiske vækst. 
Det kommer efter en tilsvarende budgetoverskridelse i 2011, 
men med stor og stigende ledighed er valgmulighederne for 
Spanien få. Eurozonelandene har efterfølgende anmodet Spa-
nien om, at budgetunderskuddet som aftalt bør ende på 5,3 
pct. i år og på 3 pct. i 2013. Det bliver en alvorlig udfordring 
for Spanien. 

I Italien havde man ikke samme krisebevidsthed i februar 2011, 
men alvoren ser ud til at være gået op for italienerne sidst på 
året. Berlusconi blev skiftet ud med Monti som premiermini-
ster, der i december 2011 fremlagde en større spareplan for de 
kommende år. Det største problem for Italien er den lave pro-
duktivitet, lav økonomisk vækst og høje finansieringsomkost-
ninger. Denne kombination er en dårlig cocktail for økonomien. 
Meget vil afhænge af gennemførelsen af den vedtagne spare-
plan samt gennemførelsen af Europagten, der blev vedtaget 
på et EU-topmøde i starten af 2012. 

Flere lande har siden appelleret til især Tyskland om, at den 
europæiske hjælpefond, EFSF, skal have øgede finansielle 
”muskler” ud over de nuværende EUR 500 mia. Tyskland har 
hidtil været modstander af en forøgelse af fondens midler. 
Muligvis vil 2012 vise, at det var en uklog beslutning, såfremt 

Italien og/eller Spanien får brug for lån fra EFSF i lighed med 
Grækenland, Portugal og Irland. I et sådant tilfælde vurderes 
den nuværende kapital i EFSF utilstrækkelig.

Grækenland har hidtil været det land, som krisen i 2011 var 
centreret om. Risikoen for en ukontrolleret statsbankerot har 
været det overordnede tema for 2011. Men indsættelsen af en 
midlertidig regering og gennemførelsen af kraftige besparelser 
har i første omgang reddet grækerne. Temaet har ofte været 
berørt i vores nyhedsbrev ”Rente- og Valutaforventninger” i lø-
bet af 2011. Grækerne kan dermed opfylde betingelserne for 
den lovede hjælpepakke på EUR 130 mia., så man i første om-
gang kan klare betalingen af ydelser på lån med forfald i marts 
2012. Selv om trykket synes lettet på kort sigt, er Græken-
lands økonomi givetvis et emne på dagsordenen i 2012. 

Rentemæssigt var det ikke ventet, at ECB ville ændre på ren-
ten i 2011. To forhøjelser i 1. halvår og to sænkninger i 2. halvår 
bragte os på status quo på 1 pct. for ECBs ledende rente. Der 
er i skrivende stund ikke forventninger om, at ECB vil sænke 
renten yderligere. 

ECB har ikke i større omfang selv villet være køber af obliga-
tioner fra gældsramte lande. I stedet har ECB sørget for den 
nødvendige likviditet til bankerne til, at disse kan købe op. 
Markedet venter ikke, at Europagten er den endelige løsning 
på alle Eurozonens finansielle udfordringer, men den kan være 
rammen om de nødvendige reformer, der skal til for at få de 
enkelte lande på ret økonomisk kurs igen. Det er en proces, der 
vil række over adskillige år.

Euroen lå ved slutningen af 2011 på et lidt lavere niveau mod 
USD og CHF end ved starten af året. Der var i løbet af 2011 sto-
re bevægelser i begge valutakryds, og udviklingen har nok væ-
ret mest dramatisk mod CHF. Med en start- og slutkurs i 2011 
i CHF mod DKK på ca. kurs 600 var der i årets første 3 kvartaler 
en kraftig stigning i CHF. Toppen blev nået i midten af august 
med en kurs over 720, hvorefter den schweiziske centralbank 
i september introducerede et kursloft svarende til kurs 621 
mod DKK. Siden medio september har kursudviklingen været 
væsentlig mere stabil. Markedet forventer, at centralbanken 
kan undgå, at CHF igen styrkes mod DKK og EUR selv med den 
nuværende udvikling i Eurozonen. Problemet for centralbanken 
og CHF kan opstå, hvis et eller flere lande vil forlade Eurozo-

Fortsættes næste side

2011 SET FRA 2012
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nen, og der stilles tvivl om fortsættelsen af Europrojektet. I det 
tilfælde kan en flugt til ”sikre havne” som CHF, JPY og de skan-
dinaviske valutaer blive resultatet med stigende valutakurser 
til følge. Denne risiko er dog blevet mindre i de første måneder 
af 2012, men er absolut stadig til stede.

I USA var 2011 måske året, hvor det endeligt gik op for ameri-
kanerne og markedet, at USA også har et gældsproblem. Det 
var særligt den politiske farce i august i forbindelse med for-
højelsen af det amerikanske gældsloft, der rettede investorer-
nes opmærksomhed på den høje amerikanske statsgæld. Det 
forventes at blive et tema i USA for det kommende år sam-
men med det amerikanske præsidentvalg den 6. november. 
Markedet forventer dog, at gældsproblematikken først vil blive 
adresseret efter indsættelsen af den nyvalgte præsident me-
dio januar 2013. Forventningen om, at USA holder den tone-
angivne rente tæt på 0 pct. frem til 2014, er der ikke ændret 
på, selv om den økonomiske vækst ventes at stige i 2012. Det 
er markedets vurdering, at så længe inflationen holder sig i ro, 
forventes centralbanken ikke at ændre på den hidtidige mål-
sætning for renten.

I Danmark har vi set et uventet kraftigt rentefald i løbet af 
2011. Flere rekorder er blevet slået i obligationsmarkedet. 
Mest opmærksomhed har der været på, at de danske renter 
for første gang er kommet under de tilsvarende tyske. Selv 
Nationalbankens udlånsrente var ved slutningen af 2011 0,30 
procentpoint lavere end ECBs ledende rente. Desuden er der 
for første gang opnået negative renter på Nationalbankens 
udstedelse af korte statsobligationer, også kaldet skatkam-
merbeviser. Med en stærk DKK i valutamarkedet peger rente-
pilen stadig nedad i 2012. Med rekordlav rente på årets korte 
flex-lån har boligejerne for en tid fået lidt luft efter de kraftige 
fald i boligpriserne siden 2008. På nuværende tidspunkt er der 
ikke meget, der tyder på, at renterne vil stige i løbet af 2012, 
men krisen har efterhånden lært markedet, at det er vanske-
ligt at spå om fremtiden. Den 31. december 2012 er vi alle ble-
vet klogere.

2011 SET FRA 2012
Fortsat fra forrige side

KOMMUNEKREDITS 
REGNSKABSRESULTAT FOR 2011

Også i 2011 blev værdien af, at den kommunale sektor har sit 
eget finansieringsinstitut bekræftet. I en periode, hvor det fi-
nansielle system er under pres, og hvor mange finansielle insti-
tutioner har vanskeligt ved at skaffe finansiering på penge- og 
kapitalmarkederne, har KommuneKredit kunnet tilbyde stabile 
og fordelagtige låne- og leasingmuligheder.

Bruttoudlånet i 2011 udgjorde 25,8 mia. kr. mod 34,8 mia. kr. i 
2010. Nettoudlånet udgjorde 15,6 mia. kr. mod 20,9 mia. kr. i 2010.

Faldet i udlånet var forventet, idet der i 2010 var afsat en 
ekstraordinær lånepulje på 4,3 mia. kr. med henblik på at øge 
anlægsaktiviteten. Endvidere var det forventet, at konverte-
ringsaktiviteten ville falde, idet KommuneKredit gennem de 
seneste år har medvirket til at omlægge de fleste kommuners 
låneporteføljer til færre og dermed mere overskuelige lånepor-
teføljer. Låneomlægningerne faldt til 10,2 mia. kr. fra 13,9 mia. 
kr. i 2010.

Kommunerne var den største låntagergruppe fulgt af lån til 
forsyningsvirksomheder og institutioner med kommunalga-
ranti, lån til regioner og kommunale fællesskaber (interessent-
skaber).

Figur 1: Udlån 2011 fordelt efter låntagergrupper:

Figur 2: Udlån fordelt efter lånetyper

Interessentskaber 9 pct.

Regioner  11 pct.

Lån med garanti 20 pct.

Kommuner 60 pct.

Kontorinventar             7 pct.

Teknisk material             4 pct.

Skibe              3 pct.

Medicoteknisk udstyr       14 pct.

IT-udstyr                20 pct.

Biler           25 pct.

Ejendomme          27 pct.

Øvrige Asien          11 pct.

Mellemøsten og Afrika        2 pct.

Brasilien           15 pct.

Nordamerika             1 pct.

Japan             5 pct.

Øvrige Europa              34 pct.

Schweitz             6 pct.

Danmark           26 pct.

JPY    6 pct.

Øvrige    3 pct.

CHF    5 pct.

EUR 12 pct.

USD 53 pct.

DKK 21 pct.

Aftalelån  91 pct.

Obligationslån 9 pct.

Interessentskaber 9 pct.

Regioner  11 pct.

Lån med garanti 20 pct.

Kommuner 60 pct.

Kontorinventar             7 pct.

Teknisk material             4 pct.

Skibe              3 pct.

Medicoteknisk udstyr       14 pct.

IT-udstyr                20 pct.

Biler           25 pct.

Ejendomme          27 pct.

Øvrige Asien          11 pct.

Mellemøsten og Afrika        2 pct.

Brasilien           15 pct.

Nordamerika             1 pct.

Japan             5 pct.

Øvrige Europa              34 pct.

Schweitz             6 pct.

Danmark           26 pct.

JPY    6 pct.

Øvrige    3 pct.

CHF    5 pct.

EUR 12 pct.

USD 53 pct.

DKK 21 pct.

Aftalelån  91 pct.

Obligationslån 9 pct.
Fortsættes næste side
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KommuneLeasings portefølje af leasingudlån steg til 3,5 mia. 
kr. i 2011 fra 2,8 mia. kr. i 2010. Stigningen i leasingudlånet 
kan henføres til en øget ejendomsportefølje. Overskuddet ved 
leasingvirksomhed blev 15,4 mio. kr. mod 10,4 mio. kr. i 2010. 

Figur 3: Leasingudlån ultimo 2011 fordelt efter aktiver

KommuneKredits funding (finansiering) sker dels ved udste-
delse af obligationer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Kø-
benhavns Fondsbørs) og dels ved udstedelse af værdipapirer 
i udlandet. KommuneKredit lægger vægt på at sprede fundin-
gen på forskellige markeder og produkter, så afhængighed af 
bestemte markeder og produkter begrænses.

Fundingen i 2011 (tilgang) er vist i figurerne fordelt efter va-
luta og markeder.

Figur 4: Funding 2011 (tilgang) fordelt efter valuta

Figur 5: Funding 2011 (tilgang) fordelt efter markeder

På trods af et generelt vanskeligt tilgængeligt kapitalmarked 
har KommuneKredits fundingsituation været forholdsvis gun-
stig gennem 2011. Danmarks relativt set lave offentlige gæld 
har betydet, at der har været stor interesse fra investorer i at 
købe danske værdipapirer med høj kreditkvalitet. Kommune-
Kredit gennemførte således i august 2011 en benchmarkud-
stedelse på 1 mia. USD.

Koncernens nettorenteindtægter udgjorde 698 mio. kr. i 2011 
mod 453 mio. kr. i 2010. Den kraftige vækst i nettorenteind-
tægterne skyldes flere forhold. For det første har investorer 
som følge af ændrede rente- og valutaforhold foretaget tilba-
gesalg af udstedelse, hvilket har betydet en engangsindtægt 
på 90 mio. kr. Desuden har en i perioder meget gunstig fun-
dingsituation på kort finansiering bidraget til øget indtjening 
på både udlån og treasury. Den øgede indtjening har medført 
en nedsættelse af priserne.

Koncernens resultat blev på 516 mio. kr. mod 309 mio. kr. i 
2010. Det forøgede overskud kan altovervejende henføres til 
værdiregulering af værdipapirer som følge af det faldende ren-
teniveau samt den nævnte stigning i nettorenteindtægterne.
KommuneKredits samlede aktiver udgjorde 177,1 mia. kr. ulti-
mo 2011, hvilket er en stigning på 10,9 mia. kr. i forhold til ulti-
mo 2010. Stigningen er en kombination af øget udlån, værdire-
guleringer af finansielle instrumenter og likviditetsberedskab.

Ifølge KommuneKredits vedtægter skal årets totalindkomst 
overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgjorde 5,2 mia. kr. 
ultimo 2011 mod 4,7 mia. kr. ultimo 2010 svarende til 2,9 pct. 
af aktiverne. Ifølge KommuneKredits lovgrundlag skal egenka-
pitalen udgøres mindst 1 pct. af de samlede forpligtelser sva-
rende til 1,7 mia. kr. Det er kommunneKredits mål, at egenkapi-
talen inden 2018 skal udgive 3 pct. af aktiverne.
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Danmark           26 pct.

JPY    6 pct.

Øvrige    3 pct.

CHF    5 pct.

EUR 12 pct.

USD 53 pct.

DKK 21 pct.

Aftalelån  91 pct.

Obligationslån 9 pct.

Interessentskaber 9 pct.

Regioner  11 pct.

Lån med garanti 20 pct.

Kommuner 60 pct.

Kontorinventar             7 pct.

Teknisk material             4 pct.

Skibe              3 pct.

Medicoteknisk udstyr       14 pct.

IT-udstyr                20 pct.

Biler           25 pct.

Ejendomme          27 pct.

Øvrige Asien          11 pct.

Mellemøsten og Afrika        2 pct.

Brasilien           15 pct.

Nordamerika             1 pct.

Japan             5 pct.

Øvrige Europa              34 pct.

Schweitz             6 pct.

Danmark           26 pct.

JPY    6 pct.

Øvrige    3 pct.

CHF    5 pct.

EUR 12 pct.

USD 53 pct.

DKK 21 pct.

Aftalelån  91 pct.

Obligationslån 9 pct.

Interessentskaber 9 pct.

Regioner  11 pct.

Lån med garanti 20 pct.

Kommuner 60 pct.

Kontorinventar             7 pct.

Teknisk material             4 pct.

Skibe              3 pct.

Medicoteknisk udstyr       14 pct.

IT-udstyr                20 pct.

Biler           25 pct.

Ejendomme          27 pct.

Øvrige Asien          11 pct.

Mellemøsten og Afrika        2 pct.

Brasilien           15 pct.

Nordamerika             1 pct.

Japan             5 pct.

Øvrige Europa              34 pct.

Schweitz             6 pct.

Danmark           26 pct.

JPY    6 pct.

Øvrige    3 pct.

CHF    5 pct.

EUR 12 pct.

USD 53 pct.

DKK 21 pct.

Aftalelån  91 pct.

Obligationslån 9 pct.

KOMMUNEKREDITS 
REGNSKABSRESULTAT FOR 2011
Fortsat fra forrige side
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KommuneKredit tilbyder lån med en variabel rente, som fast-
sættes af KommuneKredit hver 3. eller 6. måned. Netop dette 
låneprodukt er populært blandt KommuneKredits kunder, fordi 
lånebetingelserne er fleksible, og fordi låneomkostningerne 
generelt er lave. 

Siden låneproduktet blev introduceret i starten af 1990’erne, 
er det samlede udlån af denne type steget til at andrage mere 
end DKK 45 mia. ved udgangen af 2011. 

Renteudviklingen på disse lån har gennem samme periode væ-
ret gunstig, og renten er overvejende blevet fastsat lavere ned 
CIBOR-renten. 

På det allerseneste er KommuneKredits muligheder for at tilve-
jebringe kapital yderligere forbedret, og renten på de variable 
lån er derfor prisfastsat på et attraktivt niveau pt. svarende til 
ca CIBOR minus 0,15 procentpoint. Dette svarer til en effektiv 
rente på ca. 0,85 pct. 

Hvis du ønsker at vide mere om KommuneKredits lån med va-
riabel rente, kan du kontakte os via mail på udlaan@kommune-
kredit.dk eller på telefon 33 11 15 12

LÅN MED VARIABEL RENTE ER BLEVET 
RELATIVT BILLIGERE

Forskellen mellem KommuneKredits variable rente og Cibor
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KommuneLeasing kan efter samtale med beredskabschef 
Michael Kim Andersen, Ballerup Brandvæsen, fortælle føl-
gende positive historie om omlægninger i kommunens be-
redskab.

Ballerup Brandvæsen er et kommunalt brandvæsen og har sam-
arbejdsaftaler i henhold til § 13 i beredskabsloven med 3 andre 
kommuner. Brandvæsnet er således underlagt vilkårene for den 
kommunale økonomi. I 2010 betød dette store budgetmæssige 
udfordringer, da 2 af de deltagende kommuner meddelte, at de 
ville spare på deres bidrag til brandvæsnet. Samtidig blev økono-
mien i Ballerup Kommunen forværret, da kommunen fik et dra-
stisk fald i indtægterne som følge af mindre indtægter fra sel-
skabsskatter. 

Økonomien var derfor højt på dagsordenen, og det var klart, at 
der skulle lægges en ny strategi for brandvæsnet, hvor fokus 
skulle være på innovation og økonomi.

Brandvæsnets økonomi, herunder kontrakter, blev derfor gen-
nemgået. Brandvæsnet havde en aftale med Falck, der stillede 
mandskab og brandkøretøjer til rådighed. Et af de områder, hvor 
der var betydelige udgifter, var til brandkøretøjer og materiel.

En analyse viste, at kommunen kunne købe brandkøretøjerne og 
materiellet meget billigere end det, der blev betalt til Falck ifølge 
kontrakten. Endvidere kunne kommunen finansiere sig billigere 
end Falck og herved øge besparelsen.
 
Resultatet blev, at kommunen lavede en aftale med Kommune-
Leasing, der købte 3 brandkøretøjer og materiel af Falck og 2 nye 
brandkøretøjer, der blev opbygget og leveret til Ballerup Brand-
væsen fra SAWO. Kommuneleasing leasede alle køretøjerne til 
kommunen, som stiller dem til rådighed for Falck.

Ballerup Brandvæsen har i dag en fornuftig økonomi. Brandvæs-
net leaser køretøjer og materiel, og det er endvidere blevet bil-
ligere end forventet på grund af de faldende rentesatser. 

Fokus for brandvæsnet er i dag i højere grad på økonomi og på 
udviklingsområder. Processen har været hård, men resultatet er, 
at brandvæsnet i dag kan holde budgettet uden ekstrabevillinger, 
selvom det i begyndelsen af 2010 så ud til, at der ville mangle 2 
mio. kr. i budgettet for 2011, siger beredskabschef Michael Kim 
Andersen.

LEASING AF BRANDKØRETØJER GAV BILLIG 
FINANSIERING I BALLERUP KOMMUNE
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SKAT har meddelt, at Den Digitale Motorkøretøjsregistrering 
(DMR) starter den 6. juni 2012. I den forbindelse har Kommune-
Leasing gennemgået alle køretøjer, som er registreret i Kommu-
neLeasings navn, og har konstateret, at mange køretøjer stadig 
er registreret med KommuneLeasing A/S som ejer, selvom køre-
tøjerne er overtaget af kommunen eller regionen ved udløb af 
leasingaftalen. 

Den manglende registrering af ejerskifte kan udover ejerforhol-
det også give problemer i forbindelse med uheld og eventuelt 
totalskade af køretøjet, da forsikringssummen udbetales til ejer.

KommuneLeasing har med henblik på registreringen af ejeskifte 
løbende kontaktet brugerne, så formalia kan bringes i orden, men 
må konstatere, at mange biler endnu ikke er omregistreret. 

Omregistreringen til den nye ejer foregår ikke automatisk, men 
kræver at den nye ejer henvender sig til SKATs nummerpladeeks-
pedition. I forbindelse med omregistreringen skal køretøjets ori-
ginale registreringsattest, blanket 21.075 fra SKAT samt forsik-
ringsbevis medbringes. Ved omregistrering af afgiftsfri køretøjer 
skal toldattest ligeledes medbringes. Blanket 21.075 kan eventu-
elt hentes på SKATs hjemmeside under ”Motor og nummerplade” 
og ”Blanketter og attester”.

Hvis der er spørgsmål til dokumenter og forløb ved omregistre-
ring, kan man kontakte KommuneLeasing på 3369 7671 eller 
3369 7639.

HUSK AT FORETAGE EJERSKIFTE AF LEASEDE 
BILER VED AFTALEOPHØR

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
Telefax: 3391 1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør Johnny Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen af sluttet den 13. marts 2012.


