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To og en halv måned inde i det nye år har vi fået de første øko-
nomiske nøgletal for Europa og for Eurozonen. 

Ser vi på de positive punkter først, viser erhvervstilliden i Euro-
zonen en udvikling, der er forenelig med et positiv økonomisk 
scenarie. Det er en relativ svag udvikling, men dog en tydelig 
fremgang efter en længere periode med stagnation i økono-
mien. En af årsagerne til, at erhvervslivet i Eurozonen igen har 
større tillid til økonomien er, at der er tillid til, at Eurozonen vil 
holde sammen. Ser vi tilbage til 2012 og delvis 2013, var der 
bekymring for, at et eller flere lande kunne blive tvungent til 
at forlade Eurozonen. I dag er situationen anderledes, og der 
er nu tro på, at der kommer orden i de gældsramte landes øko-
nomi i løbet af en overskuelig årrække. 
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Fortsættes næste side

I dette nummer finder du nyheder om:

   Nyt fra de finansielle markeder

  KommuneKredits årsrapport for 2013

  Ny stor obligationsudstedelse i USD

  Nye vedtægter

  Stormflod – lån til digelag

  Swaps kræver nu LEI-nummer

  Leasingsamarbejde med Atea

  Nummerplader skal skrues fast

NYT FRA DE FINANSIELLE MARKEDER
EUROPÆISK ØKONOMI – ER GLASSET HALV FYLDT ELLER 
HALV TOMT?
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NYT FRA DE FINANSIELLE MARKEDER

Ydermere er det positivt, at de store budgetunderskud i de fle-
ste lande i Eurozonen nu er på retur. Der er ikke tale om, at 
de akkumulerede underskud forsvinder på kort sigt, men det 
er positivt, at de statslige underskud for i år og fremadrettet 
peger på mindre underskud eller endda overskud. Det er det 
første skridt på vej mod en begyndende afbetaling på stater-
nes gæld. Samme udvikling ses på flere landes handels- og 
betalingsbalancer. 

En af de helt store udfordringer for landene i Eurozonen har 
været den meget forskellige økonomiske udvikling siden etab-
leringen af euroen i 1999. Her tænkes især på udviklingen i 
omkostningerne på arbejdsmarkedet, hvor adskillige lande 
har haft kraftige stigninger. Denne tendens er nu ved at blive 
vendt, da lavere arbejdsmarkedsomkostninger er en måde at 
forbedre det enkelte lands konkurrenceevne. Tendensen ven-
tes at fortsætte i 2014 og fremadrettet.

Indsnævringen i renteforskellen mellem Tyskland og de gælds-
ramte lande er fortsat, og markedet ser yderligere indsnævring 
i løbet af året.

Ser man på de negative punkter, så lever Europa stadig delvist 
i fortiden. Det kommer blandt andet til udtryk i et af kansler 
Merkels yndlingsudtryk 7/25/50 - Europa har 7 pct. af verdens 
befolkning, 25 pct. af verdens BNP og 50 pct. af verdens socia-
le udgifter. Det illustrerer de udfordringer, Europa har på såvel 
kort som langt sigt. Der er et alvorligt behov for reformer i lan-
dene i Europa for at opnå mere konkurrencedygtige økonomier, 
herunder også i Tyskland.

Efter finanskrisen er genopretningen i fuld gang. Udfordringen 
for Eurozonen er, at genopretningen sker meget uens. Lande 
som Frankrig og Italien halter efter gennemsnittet af Eurozo-
nelande, når det gælder f. eks. erhvervstilliden. Udviklingen i 
Europa kan desuden blive forstyrret af den nuværende uro i 
lande som Tyrkiet, Ukraine og Thailand. Disse lande – og an-
dre udviklingslande – har normalt meget høje vækstrater og 
er ofte målet for europæisk eksport. Uroen kan betyde lavere 
vækst og dermed mindre efterspørgsel efter europæiske varer 
og tjenester.

Et internt europæisk problem er den fortsatte diskussion om 
ECBs opkøbsprogram for obligationer, kaldet OMT. Programmet 
har siden starten i august 2012 været anfægtet af Tyskland, 
og senest har den tyske forfatningsdomstol stillet sig kritisk 
til programmet. På grund af denne usikkerhed er det muligt, at 
OMT ikke vil blive aktiveret alligevel. Hertil kommer problemer-
ne med at få skabt en bankunion i EU på grund af de enkelte 
landes forskellige interesser. Det tyder på en stigende politisk 
risiko i Eurozonen.

I maj er der valg til Europaparlamentet. Særligt i de gælds-
ramte, sydeuropæiske lande er der en voksende modstand i 
befolkningerne mod EU. Der tales om et anti-EU flertal i Græ-
kenland og en stigende tilslutning til Front National i Frankrig. 
Den voksende skepsis blandt befolkningerne i lande som Ita-
lien, Belgien og Holland er også værd at bemærke, da disse 

lande var med til at grundlægge EU i 1950’erne og normalt er 
pro EU. Det kommer i forlængelse af nye målinger, der viser, at 
mange mennesker i EU anser EU‘s image for at være nærmest i 
frit fald, og der savnes tillid til det europæiske projekt.

For renteudviklingen i Eurozonen ser markedet en uændret til 
lavere rente fra ECB helt frem til 2016. Det er primært den lave 
inflation, der holder renten lav i så lang en periode. Det bety-
der, at de korte markedsrenter også ventes lave en rum tid 
endnu.

Ser man på de danske renter, ventes udviklingen at ligne den 
europæiske meget. De korte renter holder sig på det lave ni-
veau, og de lange renter ventes kun langsomt at udvise en 
stigende tendens.

Til sidst kan det tilføjes, at uroen i Ukraine har fået de lange 
renter, særligt i Tyskland, til at falde. Med en eskalering af si-
tuationen er det forventeligt, at renterne i lande som Tyskland 
og til dels Danmark vil holde sig på den lave side, så længe der 
er usikkerhed om udviklingen i Ukraine.

Fortsat fra forsiden
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2013 blev endnu et godt år for KommuneKredit med fortsat let 
adgang til billig finansiering og en vækst i udlånet på 4,7 pct. 
til i alt 142,7 mia. kr. 

De finansielle markeder var i 2013 stadig præget af eurokri-
sen, dog i mindre grad end i de foregående år. Som følge af 
Danmarks relativt lave offentlige gæld – og hermed få obligati-
onsudstedelser fra den danske stat – har der været god efter-
spørgsel efter KommuneKredits værdipapirer, der har samme 
rating som den danske stats. KommuneKredit udstedte i alt i 
2013 værdipapirer for mere end 100 mia. kr.

Bruttoudlånet faldt fra 35,9 mia. kr. i 2012 til 30,3 mia. kr. i 
2013. Faldet skyldes primært færre konverteringer i kommu-
nerne, idet nettoudlånet steg fra 17,0 mia. kr. i 2012 til 17,9 
mia. kr. i 2013. Der er ikke udbetalt lån i valuta i 2013.

Udlånet fordeler sig således på låntagere i mia. kr.:

2012 2013

Kommuner 20,2 12,4

Regioner 3,7 3,0

Affald, varme og energi  6,1 9,7

Vand og spildevand 3,6 3,9

Kollektiv trafik og havne  1,1 1,0

Andre låneformål 1,2 0,3

Bruttoudlån i alt 35,9 30,3

Leasingudlånet steg i 2013 til 1,5 mia. kr. mod 0,8 mia. kr. i 
2012. Den samlede leasingportefølje udgjorde ultimo 2013 
3,8 mia. kr.

Der viste sig i 2013 fortsat interesse for offentlig-private part-
nerskaber (OPP). KommuneKredit har nu finansieret tre skoler 
og et plejecenter via OPP med offentlig finansiering. Kom-
muneKredit er i yderligere drøftelser om finansiering af andre 
OPP-projekter via lån eller leasing.

KommuneKredits samlede aktiver steg med 2,9 mia. kr. til 
184,9 mia. kr., og egenkapitalen steg til 6,0 mia. kr. ultimo 
2013.

Forventninger til 2014
De kommunale rammer for anlægsinvesteringer i 2014 er for-
øget med 2 mia. kr. til 18,1 mia. kr. Kommunernes lånemulig-
heder er imidlertid ikke forbedret, og det forudsættes derfor, 
at de øgede anlægsinvesteringer finansieres ved driftsbespa-
relser eller ved træk på likviditeten. KommuneKredit forventer 
derfor et udlånsniveau på nogenlunde samme niveau som i 
2013.

KommuneKredit nåede ultimo 2013 målet om en kapitalisering 
på 3 pct., og der er derfor ikke er behov for yderligere at øge 
egenkapitalandelen. Årets resultat eksklusive værdiregulerin-
ger forventes derfor at udgøre 275 mio. kr. mod 305 mio. kr. 
i 2013.

KommuneKredits årsrapport for 
2013 kan ses på Kommune-
Kredits hjemmeside: 
www.kommunekredit.dk/

KOMMUNEKREDITS ÅRSRAPPORT 
FOR 2013

ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER LÅNTAGERE

 Kommuner 41%

 Regioner 10 %

 Lån med garanti 31%

 Interessentskaber 18% 41+10+31+18+z
ÅRETS UDLÅN FORDELT EFTER FORMÅL

  Kommuner og regioner 51 %

  Affald, varme og energi 32 %

 Vand og spildevand 13%

  Kollektiv trafik og havne 3 %

  Andre formål 1% 51+32+13+3+1+z

ÅRSRAPPORT 2013
BERETNING & REGNSKAB
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NY STOR OBLIGATIONSUDSTEDELSE I USD
KommuneKredit gennemførte den 9. januar 2014 endnu en 
succesfuld obligationsudstedelse i det internationale kapital-
marked. Udstedelsen var på USD 1,75 mia. (9,5 mia. kr.) med 
en løbetid på 3 år og er hermed KommuneKredits største ud-
stedelse i dette marked.

Der blev åbnet for tilkendegivelse af tegningsønsker baseret 
på en foreløbig pris på obligationerne sent om eftermiddagen 
den 8. januar 2014. Hen over natten kom der tegningsønsker 
fra amerikanske og asiatiske investorer for mere end USD 1,25 
mia. Det var et godt udgangspunkt for åbningen af den offi-
cielle tegning, og prisniveauet blev justeret en smule. I løbet af 
kort tid voksede ordrebogen til mere end USD 2,4 mia., og den 
endelige pris for obligationerne blev fastsat marginalt højere 
for en samlet udstedelse på USD 1,75 mia. Obligationerne af-
vikledes pr. 14. januar 2014.

Der var bred interesse fra investorerne for obligationsudste-
delsen, og 50 investorer deltog. 

 
 
 

FORDELINGEN AF INVESTORERNE PÅ SEKTORER OG LANDE:

 Centralbanker m.v  72 %

 Banker 21%

 Asset managers 3%

 Pensionsfonde 3%

 Andre 1% �����������
������� Europa, Mellemøsten 52%

 Nord-/Sydamerika  35%

 Asien 13%

�����������
�������

Obligationerne blev udbudt gennem Bank of America Merrill 
Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank og HSBC.

ÅRETS FUNDING FORDELT EFTER MARKED

 Danmark 18 %

 Europa 49 %

 Nord- og Sydamerika  22 %

 Asien 9 %

 Mellemøsten og Afrika 2% 18+49+22+9+2+z
LEASINGUDLÅN I ALT

 Ejendomme 40 %

 Biler 20 %

 It  17 %

 Medico 9 %

 Kontorinventar 6 %

 Skibe 5 %

 Teknisk materiel 3 %
40+20+17+9+6+5+3+z

ÅRETS FUNDING I VALUTA

 USD 51 %

 DKK 24 %

 EUR 4 %

 CHF 0 %

 JPY 4 %

 GBP 13 %

 Øvrige 4%
51+24+4+4+13+4+z

FUNDING I VALUTA I ALT

 USD 42 %

 DKK 26 %

 EUR 8 %

 CHF 8 %

 JPY 5 %

 GBP 4 %

 Øvrige 7%
42+26+8+8+5+4+7+z

KOMMUNEKREDITS ÅRSRAPPORT 
FOR 2013
Fortsat fra side 3
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Økonomi- og indenrigsministeren godkendte den 20. decem-
ber 2013 nye vedtægter for KommuneKredit. Vedtægterne er 
i forhold til de tidligere ændret på 2 punkter:

  Antallet af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen består fremtidigt (pr. 1. juni 2014) af 9 medlem-
mer mod hidtil 10. 

  Kommunerne vælger 6 medlemmer (tidligere 8), regionerne 
vælger 2 medlemmer og 1 medlem vælges af bestyrelsen 
(nyt).

  KommuneKredit er i henhold til revisorloven forpligtet til 
at have et revisionsudvalg. Revisionsudvalget udgøres i 
KommuneKredit af den samlede bestyrelse. Dette kræver 
imidlertid, at mindst ét af bestyrelsesmedlemmerne er uaf-
hængigt af foreningen og har kvalifikationer inden for regn-
skabsvæsen eller revision. For at sikre disse kompetencer 
har man besluttet, at vælge et eksternt medlem til besty-
relsen. For ikke at få en for stor bestyrelse, er antallet af de 
kommunale, medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer redu-
ceret fra 8 til 6 medlemmer.

 Medlemmernes hæftelse
  KommuneKredits medlemmer hæfter solidarisk for forenin-
gens forpligtelser, og foreningens egenkapital skal udgøre 
mindst 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser (egen-

kapitalkrav). Hvis egenkapitalen skulle komme under 1 pct., 
skal medlemmerne indbetale det beløb, som behøves for at 
bringe egenkapitalen i overensstemmelse med egenkapital-
kravet.

  Den fordelingsnøgle, medlemmerne i givet fald skal indbe-
tale efter, er nu blevet bragt ”up to date”, således at hvert 
enkelt medlems hæftelse udgøres af medlemmets direkte 
forpligtelser (dvs. lån, leasing og derivater) over for forenin-
gen samt garantier og hæftelser for forpligtelser, der kan 
henføres til medlemmet, og således at forpligtelserne op-
gøres efter hvert enkelt kontrakts regnskabsmæssige værdi 
i danske kroner ifølge foreningens senest godkendte års-
regnskab, hvor egenkapitalen oversteg minimumskravet.

Medlemmernes hæftelse er i praksis yderst teoretisk, idet 
egenkapitalens andel af forpligtelserne udgør 3,4 pct. mod 
minimumskravet på 1 pct.

Der er nyvalg til KommuneKredits bestyrelse i foråret 2014. 
Kommunalbestyrelser og regionsråd vil få meddelelse herom 
direkte fra KommuneKredit.

De nye vedtægter fremgår af KommuneKredits hjemmeside: 
http://web.kommunekredit.dk/Om-KommuneKredit/Vedtægter.aspx

NYE VEDTÆGTER
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Efter stormfloden i december 2013 har KommuneKredit fået 
en del henvendelser vedr. muligheden for kommunal lånefinan-
siering af diger og kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 3, Stk. 2, nr. 3), at kom-
munal garantistillelse for lån til ”Kystbeskyttelsesforanstalt-
ninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller 
kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse”, ikke 
henregnes til kommunens låntagning.

Med andre ord kan en kommune stille garanti for et digelags 
låntagning (digelag jf. lov om kystbeskyttelse) uden at belaste 
den kommunale låneramme.

På baggrund af en kommunal garantistillelse kan Kommune-
Kredit tilbyde både byggekreditter i anlægsperioden og lån til 
den endelige finansiering.

Uddrag fra lov om kystbeskyttelse:

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse

§ 1
Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker 
mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og 
nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 
Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

1) Behovet for kystbeskyttelse,

2) økonomiske hensyn,

3)  kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og 
miljømæssige kvalitet,

4) kystlandskabets bevarelse og genopretning,

5) naturens frie udfoldelse,

6) rekreativ udnyttelse af kysten,

7) sikring af den eksisterende adgang til kysten og

8)  andre forhold af væsentlig betydning for kyst-
beskyttelse.

…

§ 1 a
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal 
udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyt-
telse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den ned-
brydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søter-
ritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger).
…

§ 7
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunal-
bestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller 
kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være 
medlem af.

Stk. 2
Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den 
skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af la-
gets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og 
udførelse af løbende foranstaltninger.
…

§ 9
Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kyst-
beskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, 
om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, 
og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Hele lovteksten kan findes på retsinformation:
www.retsinformation.dk

STORMFLOD – LÅN TIL DIGELAG
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KommuneLeasing og Atea har indgået strategisk samarbejde 
om finansiering og servicering af kommuners og regioners 
investeringer i IT-løsninger

Udvikling på IT-området går stærkt, og behovet for øget IT-ka-
pacitet er i kraftig vækst i kommuner og regioner. De løbende 
investeringer stiller krav til økonomien, som kan være svære at 
opfylde på grund af det pres, der generelt er på økonomien i 
kommuner og regioner. 

STRATEGIENS SNITFLADER TIL ANDRE INITIATIVER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som omtalt i KommuneKredit Information nr. 3, september 
2013, har den finansielle krise betydet, at EU har vedtaget en 
forordning – European Market Infrastructure Regulation (EMIR) 
– der stiller krav om indrapportering af derivattransaktioner

KommuneKredit har hjulpet sine derivatkunder med at ind-
hente et såkaldt LEI-nummer, der identificerer kunden. LEI-
nummeret gør KommuneKredit i stand til at indrapportere de 
indgåede derivattransaktioner til et transaktionsregister på 
vegne af sine kunder. Hovedparten af KommuneKredits deri-
vatkunder har nu et LEI-nummer, og indrapportering er foreta-
get dagligt siden den 12. februar 2014.

Såfremt kunder, der ikke allerede har et LEI-nummer, ønsker at 
indgå en swap-aftale eller ønsker, at KommuneKredit skal fore-
tage omveksling af valuta på termin i forbindelse med betaling 
af ydelser på et valutalån, skal man være opmærksom på, at 
man ikke umiddelbart kan indgå en aftale med KommuneKredit 
herom. Det er nemlig et krav, at aftalen skal indrapporteres 
umiddelbart efter indgåelsen, og dette vil ikke være muligt, 
hvis man ikke allerede har et LEI-nummer.

Planlægger man at indgå swaps eller foretage omveksling 
af valuta på termin og ikke allerede har et LEI-nummer – evt. 
indhentet via en bank eller KommuneKredit – skal man derfor 
sørge for at anskaffe et LEI-nummer, så man er klar til at indgå 
swapaftaler. KommuneKredit bistår gerne sine kunder i forbin-
delse med deres indhentelse af et LEI-nummer. Der må forven-
tes en vis ekspeditionstid i forbindelse med indhentelsen af 
LEI-nummeret.

Se www.kommunekredit.dk
eller kontakt kunde@kommunekredit.dk.

SWAPS KRÆVER NU LEI-NUMMER

LEASINGSAMARBEJDE MED ATEA

LEI – 
LEGAL 
ENTITY 
IDENTI-
FIER
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LEASINGSAMARBEJDE MED ATEA

For at lette finansieringsbehovet har mange kommuner og re-
gioner valgt at leasingfinansiere IT-udstyr. Ved leasingfinan-
siering får kommunen/regionen mulighed for en finansiering, 
som fordeler anskaffelsesudgifterne over en årrække frem for 
at skulle ud i større budgetbelastende investeringer i et en-
kelt år. Samtidig er der er hos mange et ønske om at slippe for 
besværet ved at drive og servicere en moderne IT-platform. I 
lighed med mange private virksomheder ønskes der tillige bud-
getsikkerhed og viden om, hvad den enkelte IT-arbejdsplads, 
hver enkelt terabyte eller hver enkelt skole iPad koster.

For at kunne tilbyde kunderne de bedste løsninger for indkøb, 
servicering, administration og finansiering har KommuneLea-
sing og Atea indgået en strategisk samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen betyder, at KommuneLeasing står for fi-
nansiering, mens Atea Finans i samarbejde med Atea sørger 
for levering af udstyr samt den løbende servicering i brugs-
perioden frem til at udstyret skal udskiftes. Hele tanken bag 
samarbejdet er, at kunderne skal bruge så få ressourcer som 
muligt på den praktiske håndtering – klargøring, udrulning, 
tilbagekøbsgaranti, garantireparationer, on-site service, for-
sikring, asset registrering/-håndtering, dataslet, miljømæssig 
korrekt håndtering af brugt udstyr – og andre opgaver forbun-
det med driften af en moderne IT-platform. 

Ud over en attraktiv leasingfinansiering kan KommuneLeasing 
i samarbejde med Atea og Atea Finance tilbyde:

Ydelse

Atea
Finance
service 

Løbende rådgivning 
(sparringspartner for kommunen) 

√

Udarbejdelse og ajourføring af 
IT politik – budget og snitflader

√

Økonomisk driftsoptimering √

Køb af IT via e-shop og finansiering √

Salg af brugt IT 
(inkl. afhentning på kundevalgt adresse) 

√

Statusmøder √

Administration af garantier 
og andre service produkter 

√

Miljømæssig korrekt håndtering ved udløb 
/udskiftning af udstyr

√

Adgang til Asset Managementsystem 24/7 
(IT Reporting) 

√

Forlænget garanti Tilvalg

Administration af forskellige 
support niveauer

Tilvalg

All Risk forsikring Tilvalg

Garanti for gensalgspris Tilvalg

Garanti for service/vedligeholdelse 
(dækkende alle omkostninger som ikke 
hidrører fra forsikringsskader) 

Tilvalg 

Garanti for dataslet ved udløb Tilvalg 

Hvem er Atea?
Atea er en Danmarks største leverandører af IT. Ateas med-
arbejdere bistår gerne sine kunder med værdiskabende løs-
ninger, der når hele vejen rundt om IT-infrastrukturen. Atea 
beskæftiger omkring 1.400 i Danmark og har en stærk lokal 
tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele landet. 

Kilde: DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES-OFFENTLIGE STRATEGI  

FOR DIGITAL VELFÆRD REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013

Fortsat fra side 7
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Der er nu ny lovgivning, som skal gøre det mere besværligt at 
stjæle nummerplader.

Alle biler skal senest 15. november 2015 have fastgjort num-
merpladerne med mindst 2 skruer. Ved indregistrering af nye 
biler gælder fastgørelseskravet allerede.

Fastmonteringen skal ske ved minimum 2 skruer pr. nummer-
plade. Der må ikke benyttes popnitter eller lignende. Skruerne 
skal dækkes af fastsiddende hætter i samme farve som det 
sted på nummerpladen, hvor skruerne fastgøres. Hætterne 
skal være så fastsiddende, at de kun kan fjernes ved brug af 
værktøj.

Der er ikke et specifikt krav til, hvilken type skrue der anven-
des, men der skal kunne monteres en hætte på skruen.

Gratis fastgørelse af nummerplader på operationelt 
leasede biler
I princippet behøver biler, hvor leasingaftalen udløber inden 15. 
november 2015, ikke at få fastgjort nummerpladerne. Men for 
at sikre mod tyveri anbefaler KommuneLeasing og LeasePlan, 
at man får fastgjort nummerpladerne, jf. de nye regler.

Værksteder, som LeasePlan samarbejder med, vil være behjæl-
pelige med at fastgøre nummerpladerne, når bilen alligevel er 
på værksted i forbindelse med service eller reparation. Man 
skal dog specifikt bede værkstedet om at fastgøre nummer-
pladerne. Fastmontering af nummerplader er gratis for kunder 
med operationelt leasede biler via KommuneLeasing og Lease-
Plan, når bilen i forvejen er på værksted.

Yderligere information
Har du brug for yderligere information er du velkommen til at 
kontakte KommuneLeasing på telefon nr. 33 15 44 64 eller 
mailadressen bil@kommuneleasing.dk.

Lovgivning
Den nye lovgivning kan ses på:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158721&exp=1

NUMMERPLADER SKAL SKRUES FAST

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:
Direktør Johnny Munk
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Leasingchef Frank Hammer
Udlånschef Jette Moldrup
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