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Året 2017 kan nærmest karakteriseres som ét langt europæisk 
valgår. Der har været parlamentsvalg i Holland, Storbritannien 
og Frankrig samt præsidentvalg i Frankrig. Senere i år er der par-
lamentsvalg i Tyskland, Østrig og Tjekkiet. I skrivende stund kan 
det ikke udelukkes, at der også kan komme et parlamentsvalg i 
Italien til efteråret, selv om det senest skal afholdes i maj 2018.

Ser man tilbage på de afholdte valg, har der op til valgene været 
en frygt for, at resultaterne fra 2016 kunne gentage sig. Her 
tænkes på det britiske nej til fortsat medlemskab af EU (Brexit) 
i juni og Donald Trumps sejr ved det amerikanske præsidentvalg 
i november. Denne frygt har hidtil været ubegrundet, idet Gert 
Wilders i Holland ikke fik den ventede fremgang, og Marine Le 
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I dette nummer finder du indlæg om:

 Det lysner for Europa, men tunge skyer 
 hænger i horisonten

 KommuneKredit udsteder grøn obligation 
 på 500 mio. Euro

 Indvielse: Frederiksberg Kommune tager 
 sit første OPP-projekt i brug
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Pen ikke blev fransk præsident, samtidig med at hendes parti 
kun fik 8 af de 577 pladser i den franske Nationalforsamling.

Til gengæld er valget af Emanuel Macron som fransk præsident 
og hans kun etårige partis absolutte flertal i Nationalforsam-
lingen en klar solstrålehistorie. I et land, hvor politik traditionelt 
har været meget opdelt i venstre og højre, kommer Macron ind 
og tilbyder de franske vælgere anderledes svar på den mistrø-
stighed, der har været kendetegnet i flere vestlige lande de 
seneste år. Nemlig løfter om en ny politik, der kan samle højre 
og venstre i Frankrig. Macron ønsker at tilføre Frankrig en ny 
dynamik og selvforståelse, så Frankrig igen bliver set som en 
ligeværdig partner til Tyskland. Det er i hvert fald holdningen, 
når man læser analyser af det franske valg fra banker i ind- og 
udland. Spørgsmålet er så, om Macron kan levere.

Der er flere umiddelbare udfordringer for den nye præsident og 
hans regering over sommeren. Der er parlamentsvalg i Tyskland 
den 24. september. Og den franske premierminister, Édouard 
Philippe, forventer, at en fransk arbejdsmarkedsreform er ved-
taget og implementeret inden det tyske valg. Markedet vurde-
rer, at det er vigtigt for Frankrig at vise viljen til igen at blive 
ligeværdig partner med Tyskland så hurtigt som muligt, både 
for Frankrigs egen selvforståelse og for det fremadrettede EU-
samarbejde. 

Præsidenten og regeringen er allerede i gang med at informere 
fagforeningerne om planerne. Traditionelt har fagforeningerne 
samlet deres medlemmer i demonstrationer bl.a. mod ændrin-
ger på det franske arbejdsmarked, og der kan ventes protester 
over sommeren. Markedet hæfter sig dog ved, at det ”kun” er 
8  % af franskmændene, der er medlem af en fagforening, og at 
et mindretal ikke bør stå i vejen for forbedringer for det store 
flertal. Måske kan Macron, som en samlende figur, få særligt 
venstrefløjens protester til at forstumme, hvis han kan vise en 
langsigtet forbedring for de franske arbejdstagere. Analytikere 
vurderer, at de mest presserende ændringer er at få decen-
tralisering ind på det franske arbejdsmarked, at få fastsat et 
maksimum for den kompensation en virksomhed skal give ved 
afskedigelse, og at få reduceret antallet af fagforeninger, der er 
krævet i den enkelte virksomhed. 

Ud over en reform af arbejdsmarkedet er der brug for, at Frank-
rig reducerer budgetunderskuddet. Frankrig har haft underskud 
på budgettet siden 1975, og det er længe siden, at underskud-
det har været under de krævede 3 % af BNP. Den afgående re-
gerings budgetforslag lagde op til et underskud for 2017 på 
2,8 % af BNP. Markedet og den nye regering ser en risiko for, 
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at det ikke holder for hverken 2017 eller 2018. Ser man på un-
derskuddet fra 2013 og frem til 2016, er det faktisk vokset en 
smule på trods af den tidligere regerings gode intentioner. Så 
der venter den nye regering en stor opgave, hvis underskuddet 
skal under 3 % allerede i år og formindskes yderligere de kom-
mende år. 

Lykkes det for Macron at få reformeret arbejdsmarkedet og 
reduceret budgetunderskuddet, er der forventninger om, at 
EU-samarbejdet igen kan vise sig at være en aktiv og positiv 
medspiller for Europa, når Frankrig og Tyskland igen bliver driv-
kraften i samarbejdet.

I Storbritannien (UK) er billedet ikke nær så positivt. Premiermi-
nister Theresa Mays udgangspunkt så godt ud, da valget blev 
udskrevet i april. Men det store flertal smuldrede og valgresul-
tatet blev i sidste ende svagt nok til, at der kan være tale om 
et parlamentarisk dødvande. Mays nye regering er afhængig af 
de 10 medlemmer af det nordirske parti, DUP, for at kunne opnå 
flertal i parlamentet. Det kan gøre forhandlingerne ekstra van-
skelige. Kort inden deadline indledte EU og UK forhandlingerne, 
og tilsyneladende lægger briterne fortsat op til en hård exit fra 
EU (inkl. begrænset efterbetaling til EU og exit fra det indre 
marked og EU‘s toldunion). 

Fortsættes næste side
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Parterne er under tidspres, da UK efter planen forlader EU i 
slutningen af marts 2019. Forhandlingerne skal være overstået 
i september 2018 for, at alle de resterende 27 EU-lande kan 
nå at få vedtaget og godkendt aftalen mellem UK og EU. Det 
vurderes som værende særdeles vanskeligt. Såfremt forhand-
lingerne skal forlænges ud over marts 2019, kræver det, at alle 
27 EU-lande og UK er enige om at fortsætte.

En lidt overset udfordring i forbindelse med UKs udtræden af 
EU er, at UK er den næststørste bidragsyder til det nuværende 
EU-budget. UK betaler cirka EUR 12 mia. pr. år til EUs budget, og 
det slutter efter marts 2019. Det nuværende EU-budget løber 
frem til slutningen af 2020, og et af forhandlingspunkterne ved 
UKs udtræden er, i hvilken grad UK fortsat skal bidrage indtil 
ultimo 2020. Der er allerede tale om, hvordan EU tackler det 
manglende bidrag fremadrettet. Det kan blive i form af mindre 
udbetaling fra EU‘s regionalfonde og/eller landbrugsstøtte-
fonde. Alternativt skal de øvrige EU-lande betale mere til EU‘s 
budget. EU har gennem flere år forsøgt at reformere landbrugs-
støtten uden held, så det er en vanskelig situation, der gerne 
skulle løses inden det nuværende budget udløber. Modtagerne 
af støtte er primært de østeuropæiske lande, mens det er de 
”gamle ” EU-lande (inklusive Danmark), der er de største netto 
bidragsydere.

DET LYSNER FOR EUROPA, MEN TUNGE  
SKYER HÆNGER I HORISONTEN
Fortsat fra side 2

I tillæg hertil er der den politiske og økonomiske situation i Ita-
lien. Der skal være valg til parlamentet senest til maj næste år, 
og der spekuleres løbende i, om der bliver udskrevet valg før 
tiden. Meningsmålingerne peger på en stigende tilslutning til 
det EU-skeptiske parti, 5-stjernebevægelsen, der ønsker en fol-
keafstemning om EU i lighed med den, briterne havde i 2016. 
I befolkningen er der stadig en pæn tilslutning til EU, men det 
kan vende, hvis EU-modstanderne får vind i sejlene efter et evt. 
valg. 

Økonomisk er Italien stadig i slæbesporet, selv om den tidligere 
regeringschef Renzi har gennemført nogle reformer. Et af pro-
blemerne er de mange dårlige lån i bankerne, som er med til 
at begrænse ny-udlån til investeringer. Den offentlige gæld er 
fortsat meget høj, men der er tilsyneladende en bedring af de 
årlige budgetunderskud. Samlet set vurderer markedet, at det 
er Italien, der (sammen med Grækenland) er den største økono-
miske risiko for EU.

Det er lige nu ”økonomisk sommer” i EU, men det økonomiske 
efterår er ikke langt væk. Det gælder f. eks. i Frankrig. Uden for 
EU er det opbremsningen i Kina, der kan give rynker i panden, 
mens den økonomiske udvikling i USA trækker den modsatte 
vej.
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KOMMUNEKREDIT UDSTEDER GRØN  
OBLIGATION PÅ 500 MIO. EURO

KommuneKredit har den 23. maj 2017 for første gang solgt 
grønne obligationer for 500 mio. euro, og der var stor investo-
rinteresse. Provenuet fra salget skal anvendes til at finansiere 
miljø- og klimarelaterede investeringer i de danske lokalsam-
fund inden for fire områder: vand og spildevand, fjernvarme, 
energieffektivisering og miljørigtig offentlig transport. 

”Med den nye type grøn finansiering til kommuner, regioner og 
forsyningsselskaber kan vi bidrage til at sætte fokus på den 
forbedring af miljø- og klimaforhold, der opnås gennem investe-
ringer i lokalsamfundene i Danmark”, siger adm. direktør Jens 
Lundager. ”Af eksempler på de mere end 100 grønne projekter, 
som finansieres af denne obligation, kan nævnes vandrensning 
i Svendborg og fjernvarme på Bornholm.”

Hvad er grønne obligationer?

Grønne obligationer er værdipapirer, hvor de lånte midler an-
vendes til finansiering af specifikke miljø- og klimarelaterede 
investeringer. Obligationerne bliver solgt til institutionelle inve-
storer, der ønsker at investere i projekter, som reducerer klima-
påvirkning og fremmer klimavenlig vækst.

Markedet for grønne obligationer tog sin begyndelse i 2008, 
hvor Verdensbanken udstedte den første grønne obligation. 

Markedet er siden da vokset markant og har i dag nået et  
rekordniveau med udstedelser til en samlet værdi af 242 mia. 
USD. 

Hvem købte de grønne obligationer?

Investorerne, der købte KommuneKredits grønne obligationer, 
kommer primært fra udlandet og i særdeleshed fra Europa. 
Tyskland og Østrig tegnede sig for 35 % af obligationerne ef-
terfulgt af Norden med 20 %. Investorer fra England købte 13 %, 
Asien 11 %, Benelux 9 %, Schweiz 7 %, Frankrig 4 % og Italien 1 %. 
Nedenstående figur viser den geografiske fordeling

I modsætning til traditionelle obligationer  var det især investo-
rer med en grøn investeringsstrategi, der købte denne grønne 
obligationsudstedelse. Når man klassificerer investorerne efter 
deres grønne profil, viser nedenstående figur denne fordeling. 
”Mørkegrønne” investorer, der dækker over investorer med en 
meget grøn investeringsprofil, købte 56 % af den grønne obliga-
tionsudstedelse. ”Lysegrønne” investorer købte 19  %, alminde-
lige investorer – der dækker over investorer uden en egentligt 
grøn profil – købte 14 % af udstedelsen, og 11 % kunne ikke 
klassificeres pga. manglende informationer om deres eventu-
elle grønne profil.

Fortsættes næste side
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Grøn komité og retningslinjer for grønne obligationer

I forbindelse med udstedelse af grønne obligationer har Kom-
muneKredit fastsat nogle særlige retningslinjer, som de bag-
vedliggende grønne investeringer skal overholde. Retningslin-
jerne er sat op i overensstemmelse med de globale principper 
fastsat af International Capital Market Association, hvilket er en 
slags benchmark for retningslinjerne for grønne obligationer. 
KommuneKredits retningslinjer for grønne obligationer define-
rer bl.a. kriterierne, som de grønne investeringer skal opfylde. 
Generelt skal investeringerne bidrage til en reduktion i CO2 el-
ler i energiforbruget. Det er også i udgangspunktet et krav, at 
energianvendelsen er baseret på ikke-fossile ressourcer. Der er 
nedsat en komité med fire medlemmer, der har til opgave at sik-
re, at de finansierede projekter lever op til disse retningslinjer. 
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Medlemmerne af komiteen er Hans-Martin Friis Møller, direktør 
i Kalundborg Forsyning A/S, Carl Hellmers, direktør i Fredericia 
Fjernvarme a.m.b.a. samt finanschef Eske Hansen og seniorråd-
giver Tabita Falk Thorsen fra KommuneKredit. De to eksterne 
medlemmer, Hans-Martin Friis Møller og Carl Hellmers, har en 
særdeles vigtig rolle med deres lange erfaring i forsyningssek-
toren og den grønne omstilling af denne.

Udover en Grøn komité, har KommuneKredit engageret  
CICERO, der er et anerkendt, internationalt og uafhængigt ana-
lyseinstitut på miljøområdet, til at rådgive og efterfølgende ud-
stede en uafhængig vurdering – en blåstempling over for inve-
storerne – af KommuneKredits grønne obligationer.

Fra venstre Hans-Martin Friis Møller og Carl Hellmers
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INDVIELSE: FREDERIKSBERG KOMMUNE  
TAGER SIT FØRSTE OPP-PROJEKT I BRUG

Frederiksberg Kommunes nye svømme- og gymnastikhal, Flint-
holm Svømmehal, er blevet indviet. Dagen blev fejret med jazz-
musik, taler og bobler. 

Frederiksberg Kommune indgik i 2014 et offentlig-privat part-
nerskab (OPP) med Gribskov Gruppen A/S om etablering og 
drift af en ny svømme- og gymnastikhal. Kommunen har ind-
gået en finansieringsaftale med KommuneKredit om finansie-
ring af anlægget. Den samlede anlægssum er på ca. 160 mio. 
kr. Den nye svømme- og gymnastikhal blev indviet torsdag den 
22. juni 2017. 

Frederiksberg Kommunes borgmester, Jørgen Glenthøj, bød 
hjerteligt velkommen og udtrykte sin glæde ved, at kommunal-
bestyrelsen, da den for tre år siden besluttede at bygge dette 
OPP-projekt, ”turde tænke nyt og begive sig ud i dette banebry-
dende samarbejde”. ”Et fantastisk projekt” kaldte 1. viceborg-
mester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Morten Jung, 
det og bemærkede, at det var sjældent, man kunne stå og sige, 
at et byggeprojekt var blevet gennemført til rette tid, til rette 
økonomi og i bedre kvalitet end forventet.

Fortsættes næste side

Fra venstre: Adm. dir. Søren Larsen, Borgmester Jørgen Glenthøj og Viceborgmester Morten Jung indvier Flintholm Svømmehal.

Borgmester Jørgen Glenthøj byder velkommen.
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TAGER SIT FØRSTE OPP-PROJEKT I BRUG
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Gribskov Gruppens administrerende direktør, Søren Larsen, var 
også blandt talerne. ”Det er svært at beskrive, hvor meget vi 
glæder os til, at I tager hallen i brug,” sagde han og fortalte om 
det arbejde, der ligger i at koordinere så stor en proces med så 
mange aktører, og det ekstra element, som en 20-årig aftale-
periode udgør.

KommuneKredits administrerende direktør, Jens Lundager øn-
skede Frederiksberg Kommune stort tillykke med det flotte pro-
jekt og så frem til et fortsat tæt og konstruktivt samarbejde 
med de involverede parter. 

Afslutningsvis sagde formanden for Hermes Byggefond og Ho-
vedstadens Svømmeklub, Allan Nyhus, et par ord. Han nævnte 
det store samspil der har været mellem alle aktørerne i proces-
sen, og dets betydning for de gode rammer og idéer. ”Alle par-
ter bliver involveret på Frederiksberg.”

Hvad er OPP?

Et o#entligt-privat partnerskab (OPP) er en type o#entligt-
privat samarbejde, som er kendetegnerift og vedligehol-
delse er samlet i én langvarig kontrakt mellem en o#entlig 
udbyder og en privat leverandør. OPP kan finansieres med 
enten o#entlig (egen- eller fremmedfinansiering) eller  
privat finansiering.

Fortsættes næste side

Flintholm Svømmehal.
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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

Redaktionssekretær:
Ann Qureshi 

I redaktionen:
Leasingchef Frank Hammer
Udlånschef Jette Moldrup

Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2017.
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FAKTA OM PROJEKTET

Ordregivende myndighed: Frederiksberg Kommune

OPP-leverandør: Gribskov Gruppen A/S (opførelse)  
og GMF-Danmark (drift og vedligehold)

Om projektet: Flintholm Svømmehal indeholder blandt 
andet et 25 m bassin med 8 baner, under visnings- og 
morskabsbassin, rutsjebaner, soppebassin, varmtvands-
bassin, kurbad og wellness, gymnastikhal med moderne 
redskaber, samt fælles faciliteter såsom omklædning, 
klubfaciliteter og caféområde.

Byggeår: 2015-2017

Kontraktperiode: 20 år

Projektsum: ca. 160 mio. kr.

Finansiering: KommuneKredit

Ibrugtagning: Juni 2017
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INDVIELSE: FREDERIKSBERG KOMMUNE  
TAGER SIT FØRSTE OPP-PROJEKT I BRUG

Flintholm Svømmehal er den første offentligt finansierede OPP-
svømmehal i Danmark. Flere projekter er undervejs, bl.a. et nyt 
OPP-vandhus i Vordingborg Kommune, som forventes indviet 
senere på året.

KommuneKredit finansierer

KommuneKredit stiller finansieringsløsninger til rådighed i form 
af lån eller finansiel leasing. Flintholm Svømmehal er finansieret 
med finansiel leasing. Det indebærer, at KommuneKredit ejer 
aktivet og stiller det til rådighed for Frederiksberg Kommune i 
aftaleperioden. Vilkår og betingelser for rådighedsretten er be-
skrevet i en leasingaftale. 

For mere information om KommuneKredits OPP-finansiering, se 
foreningens hjemmeside www.kommunekredit.dk eller kontakt 
os på OPP@kommunekredit.dk   


