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kommunekredit har udarbejdet en pjece, som henvender sig til 
kommuner og regioner, som overvejer at gennemføre et oPP-
projekt.

Pjecen beskriver de overordnede modeller og finansierings-
løsninger, som kan finde anvendelse, når en kommune eller en 
region planlægger at udbyde en opgave i et oPP-samarbejde.

Her får du et resume af pjecens indhold. du kan finde pjecen 
og mere information om oPP på kommunekredits hjemmeside; 
www.kommunekredit.dk.
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Fortsættes næste side

I dette nummer finder du nyheder om:

■■   ny pjece om offentlig og privat partnerskab (oPP)
■■   nyt fra de finansielle markeder 

– Hvor står det danske boligmarked 6 år efter 
krisens start?

■■   Halvårsrapport for først halvår 2014
■■   elbiler – omkostninger og miljøfakta?
■■   ny aftale med ok om brændstofkort

Ny pjece om offeNtlig og 
privat partNerskab (opp)
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OPP med KommuneKredit som finansiel partner – resume
oPP er en organisationsmodel og ikke en finansieringsmodel. 
finansieringen er imidlertid en vigtig parameter, som nøje bør 
overvejes, inden et oPP-projekt sendes i udbud.

i traditionelle oPP-projekter er det den private part, der løser 
finansieringsopgaven. det viser sig imidlertid ofte, at kommu-
nen eller regionen er den part, der bedst og billigst kan vare-
tage finansieringen af et oPP-projekt.

konkurrence- og forbrugerstyrelsen har defineret to overord-
nede oPP-standard-modeller:

■■  oPP med privat finansiering
■■   oPP med offentlig finansiering 

kommunekredit kan stille finansieringsløsninger til rådighed 
for oPP-projekter i form af enten lån eller finansiel leasing, og 
der er mulighed for at skræddersy den finansielle del af oPP-
projektet, så vilkårene opfylder kommunens ønsker og behov 
bedst muligt.

nedenfor er fire forskellige oPP-modeller skitseret. kommune-
kredit kan deltage som finansieringspartner i to af modellerne.

Figur: Karakteristika ved forskellige OPP-modeller
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det er en forudsætning for kommunekredits deltagelse, at 
aktivet anvendes til et kommunalt formål, dvs. inden for kom-
munalfuldmagtens anvendelsesområde. Lånefinansierede an-
lægsopgaver og oPP-projekter følger lånebekendtgørelsens 
regler med hensyn til amortisering mv.

finansiering fra kommunekredit kan anvendes i forbindelse 
med såvel store som små projekter, og kommunekredit prisdif-
ferentierer ikke på baggrund af projektets størrelse.

i det tilfælde, hvor der vælges oPP med offentlig finansiering, 
vil den samlede risikoallokering til den private part generelt 
være mindre. til gengæld vil de samlede finansieringsydelser 
også være lavere, og der skabes dermed større økonomisk rå-
derum.

OPP med offentlig lånefinansiering
Lån er den finansieringsform, som traditionelt anvendes i for-
bindelse med kommuners og regioners anlægsopgaver.

et oPP-projekt med offentlig lånefinansiering er ofte sammen-
sat således, at ordregiver udbyder design, projektering, anlæg, 
drift og vedligehold i en samlet oPP-kontrakt, og ordregiver 
finansierer investeringsudgiften med lån. når man anvender 
offentlig lånefinansiering i oPP-projekter, skal lånet afdrages 
fuldt ud over maksimalt 25 år.

når aktivet er overdraget til ordregiver, fortsætter samarbej-
det med den valgte oPP-leverandør vedrørende drift og vedli-
gehold, serviceopgaver mv.

det vil som regel være oPP-leverandøren, der varetager finan-
sieringsopgaven i anlægsfasen. ejerskabet til anlægget over-
går derfor først til ordregiver på ibrugtagningstidspunktet, og 
kan fra dette tidspunkt lånefinansieres hos kommunekredit.

når oPP-leverandøren forestår byggefinansieringen, er der et 
væsentligt incitament til at sikre, at byggeprojektet gennem-
føres til aftalt tid og kvalitet, idet leverandøren ikke modtager 
betaling fra ordregiver, før anlægget tages i brug.

Hvis ordregiver i stedet vælger selv at tilvejebringe byggefi-
nansiering til oPP-projektet, f.eks. gennem kommunekredit, 
kan de samlede anlægsomkostninger reduceres. oPP-leveran-
dørens incitament kan i det tilfælde sikres via betalingsplan og 
bonus/bods-aftaler.

OPP med offentlig leasingfinansiering
når der anvendes leasingfinansiering, er det kommunekredit, 
der ejer aktivet og stiller det til rådighed for ordregiver i drifts-
perioden. Vilkår og betingelser for rådighedsretten er beskre-
vet i en leasingaftale med kommunekredit.

Leasingfinansiering involverer fastsættelse af en leasing-
ydelse, som ordregiver skal betale til kommunekredit for at 
benytte aktivet i kontraktens løbetid.

de vedligeholdelseskrav, der er aftalt i oPP-kontakten, er af-
spejlet i leasingaftalen med kommunekredit. det skal sikre, 
at der er sammenhæng mellem den fysiske vedligeholdelses-
stand af aktivet og dermed den restværdi, der er forudsat i 
leasingaftalen.

en væsentlig forskel mellem lån og leasing er, at der på tids-
punktet for indgåelse af aftalen fastsættes en restværdi for 
det leasede aktiv svarende til den skønnede markedsværdi ved 
aftalens udløb. Herved nedbringes de løbende ydelser sam-
menlignet med lånefinansiering.

Ved aftaleperiodens udløb er det en forudsætning, at ordre-
giver anviser en køber til aktivet, eller at ordregiver aftaler en 
forlængelse af leasingaftalen med kommunekredit.

Optimering af total økonomi  
og overførsel af risici
et af de bærende principper i oPP-projekter er, at projektets 
risici overføres til den part, der er bedst egnet til at bære den. 
dette gælder for såvel oPP med offentlig som privat finansie-
ring. dermed kan risici enten placeres hos ordregiveren eller 
den private part, og den valgte oPP løsning kan optimeres med 
hensyn til både risici og økonomi.

der knytter sig væsentlige usikkerheder til identificering og 
kvantificering af risici og dermed prisfastsættelse af disse. det 
er derfor kommunekredits anbefaling, at ordregiver tidligt for-
holder sig til, hvilke risici det er hensigtsmæssigt at overføre til 
oPP-selskabet, samt hvilken pris der maksimalt bør betales for 
overdragelsen. dette bør afklares allerede i forbindelse med 
den konkurrenceprægede dialog.

Læs mere om oPP med offentlig finansiering på kommune-
kredits hjemmeside: www.kommunekredit.dk.

Ny pjece om offeNtlig og 
privat partNerskab (opp)
Fortsat fra side 2
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i årene op til finanskrisen i 2008 steg de danske boligpriser 
ganske kraftigt. målt over årene 2002-2007 steg huspriserne 
72 pct., og ejerlejlighederne med 102 pct. på landsplan. der var 
forskelle på prisstigningerne i de enkelte regioner, men fælles 
for dem alle var, at dansk økonomi var inde i et opsving med 
hastigt faldende ledighed samtidig med, at regeringen fast-
frøs ejendomsværdiskatten i 2002. desuden var renten lav, og 
i takt med, at der blev indført nye lånemuligheder som ren-
tetilpasningslån og afdragsfrie lån, fik boligpriserne et ekstra 
nøk opad.

overophedningen af boligmarkedet og den boligboble, der blev 
skabt, bristede i 2008. Priserne faldt herefter med op mod 20 
pct. nedturen var størst i 2008, men efter en stabilisering faldt 
priserne igen i 2011. Siden 2012 har boligmarkedet været sta-
bilt med tendens til stigninger, typisk i eller omkring de større 
byer, mens der stadig er en vis tilbagegang flere steder i pro-
vinsen. det er kun på frederiksberg, at priserne i dag er højere 
end i 2007.

man kunne forvente, at de store prisfald havde øget antallet af 
tvangsauktioner markant, men der har under hele krisen væ-
ret en relativ lav restanceprocent. markedet vurderer, at det 
skyldes den meget lave rente samt muligheden for at optage 
rentetilpasningslån med afdragsfrihed.

Som det fremgår af grafen, har boligpriserne i de 4 afbilde-
de lande været jævnt stigende i årene fra 1970 og frem til år 
2000. Herefter steg boligpriserne med raketfart – med undta-
gelse af i Sverige – indtil 2008, hvor boblen sprang, og priserne 
faldt. det ses også, at priserne er fortsat med at falde i Spa-
nien, mens de er stabiliseret i frankrig og danmark.

i Sverige ser stigningen ud til at fortsætte uhindret, og det er 
her samt i norge (ikke vist på grafen), at den næste boligboble 
kan springe, frygter flere økonomer

Stigning i boligpriser 1970-2014

det er stadig bekymrende, at de danske husholdningers brut-
togæld er ca. 3 gange større end den disponible indkomst. 
Ganske vist er forbrugernes formuer som pensioner og værdi 
af fast ejendom også store, men med en stor andel af lån i kor-
te rentetilpasningslån, er danskerne fortsat meget ekspone-
ret for rentestigninger i den korte ende af markedet. eksperter 
vurderer, at refinansieringsrisikoen er større end risikoen ved 
afdragsfrihed, da en pludselig stigende rente rammer væsent-
lig flere husholdninger end udløb af afdragsfrihed.

de enkelte realkreditinstitutter har allerede gjort meget for 
at begrænse tilgangen til de korte rentetilpasningslån, dels 
ved at hæve bidragsprocenten på disse lån, men også ved at 
øge rentetillægget ved de årlige rentetilpasninger. det kunne 
tyde på, at andelen af lån med årlig rentetilpasning kan være 
faldende over de kommende år. det falder i god tråd med re-
geringens forslag til en tilsynsdiamant for realkreditten, hvor 
andelen af lån med rentetilpasning ønskes nedbragt.

når der ses på afdragsfriheden, er det realkreditinstitutter-
nes erfaring, at låntagere, der har udløb af afdragsfrihed, fak-
tisk begynder at afdrage på deres lån. den største del af lån 
med afdragsfrihed er ydet i årene 2005-2007, og det er altså 
i årene 2015-2017 den største andel af låntagere har udløb 
på afdragsfriheden. det drejer sig forventeligt om ca. 20.000 
boligejere pr. år. risikoen er her, at det kan være vanskeligt at 
få konverteret til et nyt afdragsfrit lån, hvis værdien af ens bo-
lig er faldet med ca. 20 pct. siden toppen. de boligejere kan 
komme i klemme de nærmeste 3 år, hvis de ikke har økonomi 
til at afdrage på deres eksisterende lån.

Økonomer ser boligmarkedet udfordret af en skæv regional 
udvikling, hvor de største prisstigninger sker i de store byer og 
disses omegnskommuner. denne udvikling forventes at fort-
sætte på bekostningen af yderområderne. om 20 år vil der 
være flere ældre end der er i dag, og da mange af disse ikke 
ønsker at passe hus og have, forventes dette at forstærke ef-
terspørgslen på lejligheder i de store byer, hvilket yderligere vil 
presse priserne i yderområderne.

markedet vurderer, at de kraftige prisstigninger i 2002-2007 
og det efterfølgende kraftige prisfald 2008-2012 samlet set 
har bragt boligmarkedet tæt på balance. risikoen er fortsatte 
stigninger i boligpriserne i de store byer, så markedet igen risi-
kerer at komme ud af ligevægt. flere analyser peger dog på, at 
stigningerne i priserne er baseret på reelle boligbehov og ikke 
kortsigtet spekulation. de lave renter og forventningen om, at 
de forbliver lave flere år frem, er også med til at holde boligpri-
serne oppe. den faldende ledighed og det spirende opsving er 
medvirkende til, at danskerne igen får voksende tillid til økono-
mien. der er nu stigende boligpriser i halvdelen af landets kom-
muner, og markedet vurderer, at det antal langsomt vil vokse.

Nyt fra de fiNaNsielle markeder
HVor Står det danSke BoLiGmarked 6 år efter kriSenS Start?
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Bruttoudlånet i første halvår 2014 blev 20,2 mia. kr., hvilket er 
det samme som i første halvår 2013. konverteringer/omlæg-
ninger af lån faldt til 8,2 mia. kr. fra 9,2 mia. kr. i første halvår 
2013. nettoudlånet steg til 12 mia. kr. mod 11 mia. kr. i første 
halvår 2013. Bruttoudlånet for hele 2014 forventes at ligge i 
niveauet 32-35 mia. kr., lidt højere end i 2013.

Leasingudlånet udviste i første halvår 2014 en stigning til 3,94 
mia. kr. mod 3,78 mia. kr. pr. ultimo 2013.

udlånet i første halvår til kommuner og regioner udgjorde 44 
pct., mens udlånet til forsyningsvirksomheder, institutioner 
m.v. med garanti og kommunale hæftelse udgjorde 56 pct. i 
2013 var udlånet til kommuner og regioner 51 pct., og udlånet 
til forsyningsvirksomheder, institutioner m.v. med garanti og 
kommunale hæftelse udgjorde 49 pct. dette er en fortsæt-
telse af en trend, hvor udlånet til specielt kommunerne er fal-
dende, som følge af selskabsgørelse af forsyningsvirksomhe-
der, herunder vandforsyningssektoren.

Halvårsrapport for først Halvår 2014

 
Bruttoudlånet – 1. halvår 2014
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8,2 mia. kr.
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Udlånets sammensætning på KommuneKredits balance:

Periodens nettorenteindtægter blev 229 mio. kr. mod 234 mio. 
kr. i samme periode i 2013. Periodens total indkomst blev 157 
mio. kr. mod 149 mio. kr. sidste år. kommunekredit forventer li-
gesom i årsrapport 2013, at årets resultat for 2014 eksklusive 
værdireguleringer bliver i niveauet 275 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 2014 1. halvår BErETNING & rEGNSKaB
DELÅRSRAPPORT 2014 1. halvår 

BErETNING & rEGNSKaB
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elbiler – omkostNiNger og miljøfakta?

Bemærkninger:
test foretaget i danmark og tyskland viser, at elbilerne typisk 
kun kan køre omkring 50 pct. af den opgivne rækkevidde. Co2-
tallet vil således i praksis ligge i intervallet 88-110 g/km.

tilsvarende vil de konventionelle biler typisk køre 15 pct. min-
dre end det officielle normtal. korrigeres der for dette, vil de 
viste almindelige bilers reelle Co2-tal ligge omkring 86-110 g/
km.

Konklusion
omkostninger pr. kørt kilometer i en eldrevet bil er blevet min-
dre i kraft af både større konkurrence og udbud, men p.t. er 
der stadig en ikke uvæsentlig forskel i prisen i forhold til almin-
delige biler. forskellen kan dog reduceres såfremt kommunen/
regionen har mulighed for at modtage tilskud fra de forskellige 
støttepuljer via energistyrelsen.

Som det fremgår af beregningerne koster elbilerne 0,57-0,60 
kr. ekstra pr. kørt km. i forhold til Yaris Hybrid. omregnet over 
leasingperioden på typisk 48 måneder og 80.000 km bliver det 
mellem 45-48.000 kr. i merpris eller ca. 1.000 kr. ekstra pr. må-
ned.

om prisforskellen fortsat vil mindskes afhænger af udbud og 
efterspørgsel, samt om fritagelsen for registreringsafgift for 
elbiler vil blive forlænget efter 2015.

miljøfaktaene viser umiddelbart stor forskel i Co2-tallene, men 
tages der hensyn til de faktiske data vedrørende rækkevidde 
m.v., er der kun en ubetydelig miljømæssig forskel mellem elbi-
lerne og toyota Yaris Hybrid.

Leasing ydelse 
kr./km

Gram 
CO2/km

El/brændstof 
kr./km

I alt 
kr./km

Reelt forbrug 
kr./km

Elbiler

renault Zoe intense 1,66 55 0,23 1,89 2,12

VW e-up High up 1,75 44 0,20 1,95 2,15

Almindelige biler

ford fiesta 1,6 tdCi econetic 1,08 87 0,27 1,35 1,40

VW up 1,0 move up 1,08 96 0,39 1,47 1,54

toyota Yaris 1,5 Hybrid H1 1,19 75 0,31 1,50 1,55

renault Clio 1,5 dci expression 1,31 90 0,28 1,59 1,64

flere og flere stiller spørgsmål om leasing af el-biler, disses mil-
jødata og prisforskel i forhold til benzin/dieseldrevne biler m.v. 
i dagspressen har det været omtalt, at de totale omkostninger 
pr. kørt kilometer for elbiler og benzin/dieseldrevne biler nu 
stort set er identiske.

kommuneLeasing har foretaget en sammenligning af omkost-
ningerne og miljødata for en bil i hjemmeplejesegmentet. Ved 
sammenligning af miljødata er elbilernes miljødata beregnet 
med baggrund i oplysninger fra energinet.dk i forhold til, hvad 
det kostede i Co2 at producere el i danmark i 2013, når der 
samtidig tages højde for bl.a. vindenergi og importeret el, ba-
seret på f.eks. vandenergi.

Sammenligningen er herudover foretaget med baggrund i føl-
gende:

■■ Leasingperiode 48 måneder og 20.000 km årligt.
■■ Prisen på 1 kWh strøm er sat til 1,60 kr. ekskl. moms.
■■ rente og bilernes pris pr. 18. august 2014.
■■  Brændstofpriser pr. 18. august 2014 ekskl. moms, inkl. Ski 

rabat.
■■  Priserne indeholder leasingydelse, garanteret restværdi, 

service og dækaftale samt ejerafgift.

http://energinet.dk/DA/Sider/default.aspx
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kommuneLeasings samarbejdspartner LeasePlan, har indgået 
yderligere en brændstofaftale, og der kan nu også håndteres 
brændstofkøb hos ok. Hos ok skelnes der dog mellem røde og 
blå anlæg:

Røde anlæg:
Ligger typisk i forbindelse med en CooP butik. Her ydes ingen 
rabat, hverken på benzin eller diesel. der tankes til ren pumpe/
standerpris, og der er p.t. ikke mulighed for indtastning af kilo-
meterstand.

Blå anlæg:
truck stationer med mulighed for tankning af person- og vare-
biler. Her opnås en rabat på diesel, p.t. på 1,30 kr./liter inkl. 
moms på listeprisen. der er samtidig mulighed for indtastning 
af kilometerstand.

Ny aftale med ok om bræNdstofkort
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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

I redaktionen:
Leasingchef frank Hammer
udlånschef Jette moldrup

redaktionen afsluttet den 22. september 2014.

Mulige brændstofskort
Ved et samarbejde med LeasePlan vil man nu kunne vælge ad-
ministration af brændstofkort fra følgende selskaber:

■■ ok
■■ Q8/f24
■■ Shell/Shell express
■■ Statoil/1-2-3
■■ YX energi/uno-x 

der kan dermed vælges op til 5 forskellige brændstofkort pr. 
bil.

kommunens eller regionens eventuelle eksisterende brænd-
stofaftale – gennem Ski eller egen aftale med et eller flere 
af de nævnte brændstofleverandører – kan naturligvis også 
administreres gennem LeasePlan på de allerede aftalte vilkår. 
det faktiske forbrug afregnes månedsvis bagud.

Hvad er fordelene?
Ved at benytte brændstofkort via LeasePlan udvides data-
grundlaget for rapportering fra LeasePlan til bilens bruger.

rapporteringen sker via fleet reporting, hvor man finder for-
skellige værktøjer såsom:

1. ”Bilinfo” – giver status på den enkelte bil.
2. ”flådeinfo” – giver overblik over hele bilflåden.
3.  ”GreenPlan” – indeholder kvartalsvise rapporter overbilflå-

dens Co2-regnskab.

Bestilling af kort
LeasePlans brændstofafdeling er klar til at modtage bestil-
ling af kort til interesserede kommuner via mailadressen: fuel-
card@leaseplan.dk

Yderligere information om fleet reporting, mulighederne for 
biladministration m.v

kontakt LeasePlan på 36 73 83 00 og tal med:

■■ Søren karsson  ska.dk@leaseplan.dk
■■ Steffen riis str.dk@leaseplan.dk 

Yderligere info om leasing af biler
kontakt kommuneLeasing via bil@kommuneleasing.dk eller 
ring på 33 15 44 64 og tal med bilteamet: Bent Lütken, Jakob 
Baden, Lars Brogaard eller thomas Glistrup.


