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Situationen i Grækenland og den forventede renteforhøjelse 
i USA har været de mest omtalte finansielle emner i 2015. 
Tilbage i december 2014 udtalte et af medlemmerne fra den 
amerikanske centralbank (FED), at markedets forventning om 
en renteforhøjelse i juni 2015 var fornuftig. Baggrunden herfor 
var den hastigt faldende arbejdsløshed, de begyndende løn-
stigninger og en begyndende stigende inflation. Ikke mange 
i markedet var i tvivl om, at FED ville hæve renten i juni, den 
første renteforhøjelse siden juni 2006 og den første rentebe-
vægelse fra FED siden december 2008.

Når man i dag ser tilbage på den økonomiske udvikling i USA, 
kan man spørge sig selv, hvorfor forventningen om en rentefor-
højelse i juni ikke blev indfriet. I de første måneder af året blev 
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I dette nummer finder du nyheder om:

 Den amerikanske centralbank udsætter  

 renteforhøjelsen 

 Kommunernes OPP-pulje erstattes af nye puljer

 OPP-vandhus i Vordingborg finansieres af   

 KommuneKredit

 Automatisk betaling af låneydelser via Nets

 Nyt ELENA-projekt faciliteret af KommuneKredit

 KommuneKredits udlånsafdeling – hvem er hvem

 Optagelse af telefonsamtaler

 Stor vækst i billeasing

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK 
UDSÆTTER RENTEFORHØJELSEN

Fortsættes næste side
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USA ramt af en uventet økonomisk tilbagegang. Det skyldtes 
dels en streng vinter i dele af USA og dels den skuffende øko-
nomiske udvikling i Europa og Kina. Situationen i Kina er i dag 
stadig anspændt, hvad angår den økonomiske udvikling og ud-
viklingen på aktiemarkedet. Udviklingen i Europa, efter turbu-
lensen med Grækenland i første halvdel af 2015, ser nu ud til 
at bevæge sig i den rigtige retning. Den indenlandske økonomi 
i USA er kommet sig efter det tidlige tilbageslag og ser ud til at 
vokse i en fornuftig takt.

Relativt tidligt på året blev det klart, at forventningen om en 
renteforhøjelse i juni ikke var realistisk, så markedet skiftede 
fokus fra juni til september. På FED’s møde den 16. og 17. sep-
tember blev renten holdt uændret på 0,00-0,25 pct., og mar-
kedet har siden prøvet at gennemgå FED’s begrundelser for en 
uændret rente. 

For at prøve at forstå FED’s bevæggrunde for en uændret ren-
te, kan man starte med at se på de to primære målepunkter, 
som FED styrer renten efter. Det ene er ledigheden, som lø-
bende er faldet siden 2009 og nu ligger på et meget lavt ni-
veau på 5,1 pct. Det andet er inflationen, som omvendt ligger 
meget langt fra FED’s mål på ca. 2 pct. (seneste tal viste 0,2 
pct. på årsbasis).

FED argumenterede efter det seneste møde bl. a. med øget 
global usikkerhed og fortsat risiko for faldende inflation i USA. 
Desuden anser FED, at der stadig er ledig kapacitet på job-
markedet på trods af den lave ledighed. Markedet vur-
derer, at udviklingen i lønningerne i USA vil være en 
afgørende faktor for, hvornår FED anser den ledige 
kapacitet for opbrugt. Her kan FED se på erfa-
ringerne fra UK, hvor ledigheden er faldet til, 
hvad Bank of England kalder den ”naturlige 
ledighed”, og lønstigningerne er efterføl-
gende steget markant. Dette scenarie vil 
FED gerne undgå. Med en ledighed på 
5,1 pct. er vi i området for FED’s vurde-
ring af den ”naturlige ledighed” i USA 
på 5,0–5,2 pct. 

Efter FED’s beslutning om at holde 
renten uændret har det vist sig, 
at der er en vis uenighed om tids-
punktet for en mulig renteforhø-
jelse. Et af FED’s medlemmer har 
argumenteret for, at de nuværende 
lave renter ikke er i overensstem-
melse med en amerikansk økonomi 
præget af et stigende privatforbrug 
og et stramt arbejdsmarked. Beslut-
ningen har, efter hans vurdering, øget 
usikkerheden i markedet, og FED risike-
rer at komme bagud med forhøjelser af 
renten, særligt i en situation hvor inflatio-
nen risikerer at stige kraftigt. 

Der er overvejende forventning i markedet om, at det først er 
i marts 2016, at der kommer en renteforhøjelse. Der er møde 
i FED den 28. oktober og den 16. december 2015. En rente-
forhøjelse her vil afhænge af de kommende måneders tal for 
ledigheden og udviklingen i lønningerne.

Når FED så har hævet renten, vil fokus være på signaler om den 
fremtidige hastighed i de følgende renteforhøjelser. Her ligger 
forventningen i markedet på et mindre antal forhøjelser i 2016. 
FED er meget opmærksom på, at usikkerhed om hastigheden i 
fremtidige renteforhøjelser kan skabe unødvendig bevægelse 
og uro i markedet. 

Forventningen til 2016 ligger på op til 3 renteforhøjelser og 
en FED-rente i nærheden af 1 pct. ved slutningen af 2016. For 
markedet betyder dette svagt stigende, korte markedsrenter 
i USA, mens de lange markedsrenter forventes at stige i takt 
med bedringen i amerikansk økonomi. 

Set i lyset af en forbedring i de europæiske økonomier, ven-
tes stigningen i de lange amerikanske renter at slå igennem i 
Europa. De korte europæiske renter ventes at ligge tæt på det 
nuværende niveau i længere tid som følge af ECB’s fortsatte 
obligationsopkøb.

DEN AMERIKANSKE CENTRALBANK 
UDSÆTTER RENTEFORHØJELSEN
Fortsat fra forsiden
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Regeringen og KL har siden 2003 årligt afsat låne- og depone-
ringsfritagelsespuljer til offentlig-private partnerskaber ved de 
årlige økonomiforhandlinger   – den såkaldte OPP-pulje.  

Ved dette års økonomiforhandlinger blev det imidlertid beslut-
tet ikke at videreføre den kommunale OPP-pulje. Kommunerne 
har i stedet fået mulighed for at søge om deponeringsfrita-
gelse og lånedispensation gennem andre nyetablerede puljer 
gældende for 2016, herunder en pulje for ”Investeringer med 
effektiviseringspotentiale” på 200 mio. kr. 

En ofte fremhævet fordel ved at organisere bygge- og an-
lægsprojekter som OPP er en forbedret totaløkonomi. Ved at 
sammenkoble projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse i 
én aftale, kan der sættes fokus på byggeriets totaløkonomi 
gennem hele aftaleperioden frem for et snævert fokus på at 
minimere anlægsudgifterne med efterfølgende høje udgifter 
til drift og vedligehold. På den måde er der indbygget et ef-
fektiviseringsrationale i OPP-modellen, hvorfor også effektivi-
seringspuljen kan have relevans for OPP-projekter.

Nedenfor ses en oversigt over kommunernes puljer for 2016.

PULJER 2016 MIO. KR.

Små kommuner med behov for større  
strukturelle investeringer

600

Investeringer med effektiviserings- 
potentiale

200

Styrkelse af likviditet 500

Ordinære anlægsaktiviteter 200

KOMMUNERNES OPP-PULJE  
ERSTATTES AF NYE PULJER

Fristen for at anmode om andel i kommunernes puljemidler 
udløb den 10. august 2015. Fordelingen af de fire lånepuljer 
blev udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 
2015.

Regionerne beholder OPP-pulje
For regionerne gælder, at der også for 2016 vil være en OPP-
deponeringsfritagelsespulje svarende til 400 mio. kr. Regio-
nerne har haft en særskilt OPP-pulje i en kortere årrække end 
kommunerne.

Frigivelse af deponerede midler
Ved OPP med offentlig finansiering falder deponeringspligten 
bort, når en kommune betaler for anlægget ved ibrugtagnings-
tidspunktet. For OPP med privat finansiering eller offentlig 
fremmedfinansiering gælder, at de deponerede midler er bun-
det i 25 år, men at der frigives 1/25 årligt.
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OPP-VANDHUS I VORDINGBORG KOMMUNE  
FINANSIERES AF KOMMUNEKREDIT 

Den eksisterende svømmehal i Vordingborg er besluttet lukket 
i 2017. I forbindelse med lukningen har Vordingborg Kommune 
udbudt anlæg af et nyt vandhus m.m. i et OPP-partnerskab 
(offentlig-privat partnerskab), hvor kommunen vil indgå et for-
pligtende partnerskab med den valgte OPP-leverandør.

Ved at anvende OPP ønsker kommunen at forbedre projektets 
totaløkonomi og at sikre en god ansvars- og risikofordeling, at 
skabe innovative løsninger samt en hurtigere gennemførelse 
af projektet.

For også at opnå den billigst mulige finansiering af anlægget 
har Vordingborg Kommune valgt at gennemføre et særskilt, 
offentligt udbud af en finansiel leasingaftale. KommuneKredit 
har vundet denne opgave.

Ved at udbyde en finansiel leasingaftale særskilt, optimeres 
projektets finansiering. Ud over den mest konkurrencedygtige 
finansiering, tilvejebringer et udbud af finansieringsopgaven 
øget gennemsigtighed, da det i højere grad bliver synligt, hvor 
stor en andel af den samlede pris, der udgøres af finansierings-
omkostninger. OPP-leverandørerne skal herefter alene konkur-
rere på opgaveløsningen – og ikke også på evnen til at skaffe 
konkurrencedygtig finansiering.

Om vandhuset
Det nye vandhus skal indeholde et 25 meter stålbassin, en 
familieafdeling med babybassin og et varmtvandsbassin til 
forskellige aktiviteter som børnesvømning, vandtræning, leg 
m.v. Derudover skal der laves en sammenbygning til en eksi-
sterende hal, hvor der vil blive reception, cafe, kontor og moti-
onslokaler samt omklædningsfaciliteter til udeaktiviteter. Den 
forventede anlægsramme for projektet er ca. 80 mio. kr. 

Projektet i hovedtræk

Om projektet: vandhus med 25 meter stålbassin, varmtvands-
bassiner, rutsjebane, badetønde, omklædningsfaciliteter, 
reception, café samt trænings- og foreningslokaler.

OPP-leverandør: Afgøres ved OPP-udbud

Finansiering: KommuneKredit (offentlig fremmedfinansiering)

Anlægsinvestering: ca. 80 mio.

Ibrugtagning: September 2017

Drift- og vedligeholdelsesperiode: 25 år

Vandhuset skal placeres i området Panteren, som er et ned-
lagt industriområde i Vordingborg Kommune. Kommunen købte 
Panterområdet i 2012 med henblik på at skabe et nyt område 
for kultur, idræt, uddannelse, erhverv og boliger. Sammen med 
en renoveret produktionshal forventes det nye vandhus at bli-
ve drivkraften i det nye Panterområde. Vandhuset forventes at 
stå klart til ibrugtagning i september 2017.

Finansieringsmodel
KommuneKredit finansierer projektet gennem en leasingmo-
del og stiller vandhuset til rådighed for Vordingborg Kommune 
i den aftalte leasingperiode. Vilkår og betingelser i leasingpe-
rioden fastsættes i en OPP-leasingaftale.

Fortsættes næste side
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Guri Weihe 
Seniorrådgiver OPP/OPS 

+45 33697643 
gwe@kommunekredit.dk

Jette Moldrup 
Udlånschef 

+ 45 33697617 
jem@kommunekredit.dk

Frank Hammer 
Leasingchef 

+ 45 33697631 
fha@kommunekredit.dk

Christian Jeppesen 
Administrationschef 

+45 33697685 
chj@kommunekredit.dk

Ydelser, som forventes omfattet af OPP-aftalen

OPP-leverandøren forventes at skulle levere følgende ydelser:

• Projektering, etablering, samt myndighedsgodkendelse  
 af ejendommen (inkl. installationer til vand, varme, el,  
 ventilation og alt omkring vandbehandling).

• Løbende levering og forsyning af vand, varme, el,  
 renovation.

• Løbende drift og vedligeholdelse af klimaskærmen  
 og konstruktioner på ejendommen, samt bygningsdrift,  
 herunder ansættelse af eventuelt driftspersonale,  
 anskaffelse af nødvendige materialer, værktøj og   
 maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning,  
 samt personale med nødvendige kvalifikationer til teknisk  
 drift af ejendommen.

• Løbende vedligeholdelse af ejendommen (indvendigt  
 og udvendigt), herunder vedligeholdelse og fornyelse af  
 installationer samt vedligeholdelse og fornyelse af anlæg  
 på grunden i driftsfasen (både indvendigt og udvendigt).

• Drift af vandbassiner og ansættelse af personale med  
 nødvendige kvalifikationer til teknisk drift af vandbassiner i  
 ejendommen.

• Løbende sikring af vandkvalitet, jf. bekendtgørelse nr. 623  
 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg mv.

Kilde: Vordingborg Kommunes udkast til OPP-aftale,  
august 2015

OPP-VANDHUS I VORDINGBORG KOMMUNE  
FINANSIERES AF KOMMUNEKREDIT 
Fortsat fra side 4

Opføres og drives som OPP
Opgaven vedrørende etablering og den tekniske drift af det 
nye vandhus vil blive udbudt som et OPP-projekt. OPP-leve-
randøren skal, mod et fast vederlag, påtage sig ansvaret for 
design, projektering, etablering samt teknisk drift og vedlige-
holdelse i aftaleperioden. Der opereres med en driftsperiode 
på ca. 25 år fra ibrugtagningstidspunktet. 

Samtidig med indgåelsen af en OPP-kontrakt med en OPP-
leverandør, som skal forestå den tekniske drift, forventer Vor-
dingborg Kommune at indgå en særskilt driftsaftale med den 
almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren. DGI 
Huset Panteren skal forestå den dagelige drift af vandhuset. 

Om KommuneKredits finansiering

KommuneKredits finansiering er økonomisk rentabel og kan 
medvirke til at forbedre OPP-projekters totaløkonomi fordi:

• KommuneKredit udsteder obligationer med den højeste  
 kreditværdighed (AAA/Aaa). Dermed sikres et udgangspunkt  
 for lave kapitalomkostninger.

• KommuneKredit har ingen etableringsomkostninger for lån  
 og leasing samt lave administrationsomkostninger.

• KommuneKredit beregner ikke en højere rente som følge  
 af illikviditeten i OPP-projekterne.

• KommuneKredit prisdifferentierer ikke mellem små og  
 store OPP-projekter.

OPP-team
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For at lette opkrævning og betaling af ydelser har Kommune-
Kredit indgået en udvidet aftale med Nets. Dermed har vi også 
mulighed for at tilbyde betalingsservice i form af automatisk 
træk af ydelser på lån mv.

Med denne nye betalingsservice får KommuneKredits kunder 
også mulighed for at modtage betalingsoversigter, som giver 
et samlet overblik over hvilke ydelser, der skal betales til Kom-
muneKredit hver måned. Betalingsoversigten vil indeholde re-
levante oplysninger om renter, afdrag og restgæld m.v. til brug 
for registrering og bogføring.

Den eksisterende løsning med forudgående advisering via EAN 
eller brevpost samt manuel betaling via bank vil stadig kunne 
anvendes, men vil med fordel kunne erstattes af denne nye 
betalingsservice. 

Tilmelding til den udvidede Netsordning meddeles til Kommu-
neKredit, som udarbejder en oversigt over hvilke lån, der kan 
tilmeldes, samt tilhørende PBS oplysninger. Med disse oplys-
ninger er det enkelt at tilmelde lånene, selvom tilmelding til 
Nets skal foretages for hvert enkelt lån eller rente-swap. En-

kelte kontrakter vil ikke kunne tilmeldes ordningen, bl.a. kredit-
ter, lån i fremmed valuta og valutaswaps.

Hvis man ønsker at tilmelde lån til den automatiske betaling 
af ydelser via Nets, bedes man skrifteligt anmode herom. An-
modningen skal indeholde oplysning om låntagers navn og 
CVR-nummer og sendes pr. brev eller via e-mail til:

KommuneKredit  
Kultorvet 16 
1175 København K 
Att. Ydelser via Nets, v/Janne Egeberg 
 
eller 
 
regnskab@kommunekredit.dk, 
Att. Ydelser via Nets, v/Janne Egeberg

Spørgsmål om KommuneKredits nye betalingsordning kan ret-
tes til KommuneKredits økonomiafdeling v/Janne Egeberg på 
telefon 3369 7668.

AUTOMATISK BETALING  
AF LÅNEYDELSER VIA NETS

EU-Kommissionen har godkendt et nyt tværkommunalt pro-
jekt, hvor kommuner i hovedstadsregionen, herunder Brøndby, 
Allerød, Fredensborg, Herlev, Hillerød, Halsnæs, Albertslund og 
Hørsholm kommuner, i fællesskab har søgt om og fået andel i 
EU-Kommissionens tilskuds- og låneprogram til bekæmpelse 
af klimaforandringer, ELENA (European Local Energy As-
sistance). 

Renovering af vejbelysning i otte kommuner
Overordnet handler kommunernes projekt om at reducere 
energiforbruget til vejbelysning gennem energirenovering og 
anvendelse af nye LED-løsninger og management systemer. 
Den samlede anlægsinvestering er anslået til 164,7 mio. kr. 

Betydelig reduktion af energiforbruget
Samlet forventer kommunerne at opnå en årlig energibespa-
relse på i alt 3,7 GWh (en reduktion fra 13,8 til 10,1 GWh). Be-
sparelsen svarer til ca. 2.300 danskeres gennemsnitlige årlige 
forbrug af strøm. Med en pris på ca. 2,2 kr. pr. kWh, giver det 
en samlet årlig besparelse på elregningen på over 8 mio. kr.

Om ELENA
Europa-Kommissionen yder via ELENA-programmet tilskud 
til kommuners og regioners energibesparende projekter 

omfattende bl.a. energirenovering af bygninger, by trafik og/
eller infrastruktur. Tilskuddet kan udgøre op til 90 pct. af 
udgifterne til f.eks. markedsundersøgelser, udarbejdelse af 
udbudsmaterialer og personaleomkostninger i forbindelse 
med investeringsforberedelserne. Det samlede tilskud kan 
højest andrage 5 pct. af anlægsinvesteringerne i det enkelte 
projekt.

KommuneKredit er godkendt ELENA co-operatør
KommuneKredit er godkendt som ELENA co-operatør for 
Danmark og kan formidle tilskud til 20-20-20 projekter, som 
skal lånefinansieres, og som er godkendt af Europa-Kommis-
sionen.

Man kan læse mere om ELENA-programmet, ansøgningspro-
cedurer, –frister og meget mere på KommuneKredits  
hjemmeside: 
 
http://www.kommunekredit.dk

NYT ELENA-PROJEKT  
FACILITERET AF KOMMUNEKREDIT 
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Hen over sommeren har KommuneKredit genbesat stillingerne 
efter May-Britt Dinesen og Lisbeth Tiedjen, der begge er gået på 
pension efter mange år i Udlånsafdelingen. 

KommuneKredits udlånsafdeling beskæftiger 9 ansatte, som står 
klar til at bistå kommuner, regioner og øvrige kunder med lån og 

rådgivning. I første halvår af 2015 androg KommuneKredits samlede 
bruttoudlån 18,7 mia. kr., hvoraf 7,8 mia. kr. var låneomlægninger.

Hvis du har spørgsmål om kommunal låntagning eller andre om-
råder som involverer finansiering, kan du kontakte os på kunde@
kommunekredit.dk eller opp@kommunekredit.dk.

KOMMUNEKREDITS UDLÅNSAFDELING - 
HVEM ER HVEM

OPTAGELSE AF TELEFONSAMTALER

Jette Moldrup 
Afdelingschef 

 Kunderådgivning og OPP

Thomas Strøe 
Kunderådgivning

Ole Ellyton Dyhr 
Kunderådgivning

Bettina H. Pedersen 
Kunderådgivning

Husk, KommuneKredit optager telefonsamtaler mellem rådgi-
verne i KommuneKredit og kunder og leverandører og har gjort 
det siden 2008 (se KommuneKredit Information April 2008).

Optagelserne sker – ligesom i den finansielle branche – for at 
kunne afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i 
forbindelse med indgåelse af den formelle, skriftlige aftale/
kontrakt efter telefonkontakten.

KommuneKredit har et internt regelsæt, som beskriver, at 
det kun er særligt udpegede medarbejdere, som kan aflytte 

samtalerne. Hvis kommunerne i specielle tilfælde skulle have 
ønske om at aflytte en samtale mellem kommunen og Kommu-
neKredit, bedes man henvende sig til KommuneKredits ledelse.

Det skal bemærkes, at optagelserne  
sker digitalt i telefonsystemet  
og slettes efter en periode.

Tabita F. Thorsen 
Kunderådgivning

Vibeke Hesselberg 
Support og dokument-

behandling

Bojana D. Berthelsen 
Kunderådgivning

Jens C. Schmidt 
Kunderådgivning

Guri Weihe 
OPP/OPS
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Mens den årlige tilgang af leasede biler i perioden 2008–2013 lå 
på gennemsnitligt 800-1100 biler, steg antallet af leasede biler 
i 2014 til næsten 1400 stk. Den kraftige vækst er fortsat i 2015, 
hvor der foreløbigt er indgået aftaler om leasing af næsten 
1500 biler. Den samlede bilflåde udgør nu 6.300 biler, hvoraf 3 
pct. (203 stk.) er elbiler og en mindre håndfuld brintbiler.

Fremgangen i den kommunale billeasing kan hovedsageligt 
forklares med en øget markedsandel som følge af konkurren-
cedygtige priser, garanterede restværdier og fordelagtige ser-
vicepriser via samarbejdspartneren LeasePlan Danmark A/S 
eller lokale bilforhandlere.

Leasing kan give budgetsikkerhed
Kravene til styring af den kommunale økonomi medfører et 
stadig stigende behov for øget budgetsikkerhed. Budgetsik-
kerheden kan bl.a. opnås ved at lease biler via en operationel 
leasingaftale. Aftalen kan betragtes som en ”all inclusive” af-
tale, hvor bl.a. service- og vedligeholdelse er inkluderet i den 
månedlige leasingydelse. For at opnå disse fordele indeholder 
den operationelle leasingaftale en række ufravigelige krav, 
bl.a. skal der ved service og eventuel skadesbehandling af bi-
len benyttes et autoriseret serviceværksted, ligesom der ved 
leasingperiodens udløb stilles krav til bilens stand og overhol-
delse af det aftalte kilometertal. 

Den mindre fleksibilitet i en operationel leasingaftale har imid-
lertid fået et stigende antal kunder til at vælge finansiel lea-
sing kombineret med en service- og vedligeholdelsesaftale 
gennem en lokal bilforhandler, mens kommunen selv indestår 
for bilens restværdi ved udløbet af leasingperioden. 

De faldende anskaffelsespriser i de såkaldte A- og B-segmen-
ter, som typisk er dem, kommunerne anvender til hjemmeple-
jen, har haft en naturlig afsmittende virkning på restværdien, 
der ligeledes er faldet. Ønsker kommunen ikke at bruge res-
sourcer i forbindelse med anvisningen af køber til den aftalte 
restværdi, kan bilen ved endt leasingperiode afhændes med 
det kilometertal og i den stand, den nu er i på f. eks. en bilauk-

tion. Herved opnås bedst mulige dagspris, og kommunen skal 
ikke anvende ressourcer eller afholde omkostninger til istand-
sættelsesarbejder.

Fremtiden for el- og brintbiler
Der er i øjeblikket stor usikkerhed om den fremtidige prisstruk-
tur for el- og brintbiler. Usikkerheden skyldes den fortsatte 
manglende afklaring af registreringsafgiftsfritagelse for el- og 
brintbiler efter 31. december 2015. 

Sker der ikke en forlængelse af afgiftsfritagelsen i forbindelse 
med Folketingets finanslovsforhandlinger i løbet af de kommende 
uger, må det forventes, at biltyperne vil stige i anskaffelsespris.

Hvor stor stigningen vil blive, er der stor uenighed om i bran-
che- og interesseorganisationerne. Til gengæld er der bred 
enighed om, at behovet for en politisk afklaring er påkrævet.

STOR VÆKST I BILLEASING

 
Udvikling i Billeasing i KommuneLeasing 2009 – 2015

Finansiel leasing

I en finansiel billeasingaftale finansierer leasingselskabet bilens 
anskaffelse, hvorefter kommunen/regionen får brugsret til bilen 
i en nærmere aftalt leasingperiode.

Som udgangspunkt skal kommunen/regionen selv stå for 
bilens løbende driftsudgifter herunder udgifter til service og 
vedligeholdelse. I forbindelse med indgåelse af leasingaftalen 
fastsættes en forventet markedsmæssig værdi af bilen ved 
leasingperiodens udløb. Ved fastsættelsen af den markeds-
mæssige værdi indgår en lang række faktorer, herunder lea-
singaftalens løbetid, det forventede antal kørte kilometer samt 
den forventede gensalgsværdi. Ved leasingperiodens udløb er 
kommunen/regionen forpligtet til at anvise en CVR-registreret 
køber til bilens aftalte markedsmæssige restværdi.

Finansielle Operationelle
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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 er afsluttet den 24. september 2015.

Yderligere information
Vil du vide mere om mulighederne for billeasing og fleet ma-
nagement af kommunens bilpark kontakt KommuneLeasings 
bilteam på telefon 33 15 44 64 eller e-mail bil@kommune-
leasing.dk

Finansielt

Operationelt

Begge

Ingen

Operationel leasing af biler under 3.500 kg

KommuneLeasing tilbyder som alternativ til finansiel leasing 
operationel billeasing af køretøjer under 3500 kg i samarbejde 
med enten LeasePlan eller en lokal bilforhandler. LeasePlan er 
repræsenteret i 30 lande og drifter alene i Danmark mere end 
25.000 biler.

Leasingaftalen konstrueres således, at KommuneLeasing står 
for finansieringsdelen, mens en lokal bilforhandler eller Lease-
Plan Danmark A/S indestår for blandt andet tilbagekøbsgaranti, 
serviceaftale, dækaftale samt fleetmanagement services som 
f.eks. brændstofregnskab m.m.
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Leasede biler 01.09.2015 
Finansielt og operationelt

Kortet viser fordelingen af 
de to leasingformer fordelt 
på kommuner.


