
Gribskov Kommune

OPKRÆVNING AF GARANTIPROVISION

1. Indledning og baggrund

Gribskov Kommune har  anmodet  os om et  notat  om kommunens rettigheder og
pligter vedrørende kommunens opkrævning af garantiprovision.

Kommunen  har  i  den  forbindelse  oplyst,  at  kommunen  indtil  videre  kun  har
opkrævet garantiprovision i forbindelse med en garanti for lån optaget af Gribvand
A/S,  der  er  100  %  ejet  af  kommunen.  Endvidere  har  kommunen  oplyst,  at
kommunalbestyrelsen  snart  skal  behandle  en  ansøgning  om  kommunal
garantistillelse fra et forbrugerejet fjernvarmeværk.

Nedenfor  i  afsnit  3  redegør  vi  for  kommunens  hjemmel  til  at  stille  garanti  for
private,  herunder  kommunalt  og  privatejede  forsyningsselskaber.  Afsnit  4
omhandler kommunens ret og pligt til at kræve garantiprovision. I afsnit 5 følger
nærmere  om  praksis  vedrørende  garantiprovisionens  størrelse.  Afsnit  6  og  7
vedrører  spørgsmålene  om  garantiprovision  i  bestående  garantiforhold  og   om
belastning af kommunens låneramme ved garantistillelse.

Afsnit 2 lige nedenfor indeholder en kort sammenfatning af notatet.

2. Sammenfatning

Kommunens  garantistillelse  kan  have  hjemmel  i  lov  eller  i  de  uskrevne
kommunalfuldmagtsregler. 

Under  henvisning  til,  at  sektorlovgivningen  og  kommunalfuldmagtens  grænser
løbende ændres, og at kommunens mulighed for at stille garanti for et lån altid skal
vurderes  konkret  i  forhold  til  det  enkelte  lån,  må  hjemlen  for  en  eventuel
garantistillelse vurderes konkret fra sag til sag. Det er således ikke muligt at foretage
en generel oplistning af de aktiviteter eller selskaber, der kan stilles garanti for. 

Hvis  der  er  hjemmel  til  garantistillelse  i  en  skreven  lov,  kan  der  i  loven  eller
lovforarbejderne  være  fastsat  særlige  vilkår  for  garantistillelsen,  herunder
spørgsmålet  om  garantiprovision.  Hvis  dette  ikke  er  tilfældet,  eller  hvis
garantistillelsen sker med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, skal kommunen
opkræve  en  garantiprovision  for  sin  garantistillelse,  med mindre  der  er  tale  om
garantistillelse for aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte og garantistillelsen
ikke udgør ulovlig statsstøtte. 

For aktiviteter, som kommunen lovligt kan yde støtte til, herunder med hjemmel i
kommunalfuldmagtsreglerne, er der ikke et kommunalretligt krav om opkrævning af
garantiprovision.  Statsstøttereglerne  kan  imidlertid  betyde,  at  der  skal  opkræves
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garantiprovision alligevel. Det vil være tilfældet, hvis der stilles garanti for lån til
aktiviteter som er konkurrenceudsatte, og samhandlen mellem EU-medlemsstaterne
kan være påvirket af støtteordningen (”samhandelspåvirkning”). 

Kommunen vil  således ikke efter  de kommunalretlige regler  være forpligtet til  at
opkræve  provision  fra  selvejende  institutioner  mv.,  der  eksempelvis  varetager
idræts- og kulturaktiviteter.  Hvis den pågældende aktivitet  ikke er  i  konkurrence
med  anden  virksomhed  og  der  ikke  sker  samhandelspåvirkning,  vil  de
statsstøtteretlige regler heller ikke være til hinder for, at kommunen stiller garanti
uden at kræve provision. 

Der  vil  ikke  være  behov  for,  at  kommunen  stiller  garanti  for  et  kommunalt
fællesskab organiseret som et I/S, da kommunen hæfter fuldt ud og solidarisk for
fællesskabets  forpligtelser  også  uden  en  garantistillelse.  Dette  kan  indebære
statsstøtteretlige udfordringer, hvis der er tale om konkurrenceudsatte aktiviteter.

Garantiprovisionen skal opkræves på markedsvilkår.  Markedsvilkårene vil  variere
fra sag til sag og fra område til område, og kommunen er forpligtet til at foretage
rimelige undersøgelser af, hvad der må anses for markedsvilkår i forbindelse med
den  konkrete  garantistillelse.  En  for  lavt  fastsat  garantiprovision  vil  udgøre  en
ulovlig  støtte  efter  kommunalretten  og  statsstøttereglerne,  og  en  for  højt  fastsat
provision  vil  omvendt  kunne  udgøre  en  udlodning,  der  medfører  modregning  i
kommunens  bloktilskud  (kommunalt  ejede  selskaber)  eller  en  unødvendig
omkostning, som ikke kan indregnes i taksterne (private hvile-i-sig-selv-aktiviteter).

Kommunen kan selv vælge, om provisionen skal opkræves løbende med en fastsat
procentsats  i  forhold  til  restgælden  eller  som  en  engangsydelse.  I  henhold  til
kommunernes praksis på området ligger en løbende provision i de fleste tilfælde i
niveauet 0,5 – 1 % af restgælden, mens engangsprovisionen typisk ligger i niveauet 1
– 1, 5 % af garantisummen. Statsforvaltningen har udtalt, at kommunen skal udfolde
rimelige  og  sædvanlige  bestræbelser  på  at  konstatere,  hvad  et  vederlag  på
markedsvilkår  indebærer  i  det  konkrete  tilfælde,  herunder  ved  konsultation  af
banker, finansielle rådgivere eller prisniveau i andre tilsvarende sager.

Det følger praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, at kommunen inden for
lovgivningens rammer er forpligtet til  enten at opsige et bestående garantiforhold
eller ændre vilkårene for garantiforholdet fremadrettet, hvis kommunen har stillet
garanti uden opkrævning af garantiprovision.

Kommunal  garantistillelse  kan  belaste  den  kommunale  låneramme,  jf.
lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 8.

3. Hjemmel til kommunal garantistillelse

Kommuner kan meddele en kommunal lånegaranti til selskaber mv. i det omfang
dette er hjemlet i  sektorlovgivningen for den enkelte aktivitet  eller i  de uskrevne
kommunalfuldmagtsregler. 

Som eksempel på garantistillelse, der har hjemmel i sektorlovgivningen, kan nævnes
vandsektorlovens § 16,  der  direkte regulerer kommunernes  mulighed for at  stille
garanti  for  vandselskabers  låneoptagelse,  når  lånet  vedrører  finansiering  af
selskabets  investeringsudgifter  ved indvending  og  distribution af  brugsvand eller
investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg. Det er en betingelse, at lånet
kan indregnes i vandprisen.

Det  følger  også  af  kystbeskyttelseslovens  §  9,  at  kommunerne  kan  meddele
lånegaranti i forbindelse med lån optaget til kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Typisk  vil  kommunal  garantistillelse  dog  være  hjemlet  i  de  uskrevne
kommunalfuldmagtsregler.



Kommunen kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne stille garanti for lån til
varetagelse af de opgaver, som kommunen selv lovligt kan varetage, dvs. hvis der er
en lovlig kommunal interesse.

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler hjemler eksempelvis garantistillelse for lån
til  varmeforsyning  og  affaldsvirksomhed.  Efter  omstændighederne  giver
kommunalfuldmagtsreglerne også  mulighed for  at  stille  garanti  for  et  privat  ejet
biogasselskab, idet kommunen selv lovligt vil kunne etablere og drive et biogasanlæg
med henblik på varmeforsyning af borgerne i kommunen.

Kommunen vil efter omstændighederne også kunne stille garanti for andre typer af
opgaver,  som kommunen  også  lovligt  selv  kan  varetage  (fx  kulturelle  og  sociale
aktiviteter mv.).

Kommunen  kan  ikke  efter  kommunalfuldmagtsreglerne  stille  garanti  for
virksomhed, der varetages med henblik på at opnå en fortjeneste.

Gribskov  Kommune  kan  således  stille  en  kommunal  garanti  for  både  privat-  og
kommunalt ejede selskaber, hvis dette enten har hjemmel i den skrevne lovgivning
eller hvis selskabet varetager opgaver, som kommunen selv lovligt kan varetage. I
sidstnævnte tilfælde skal kommunen sikre, at garantistillelsen alene vedrører den del
af virksomheden, der udgør en lovlig kommunal interesse.

Under  henvisning  til,  at  sektorlovgivningen  og  kommunalfuldmagtens  grænser
løbende ændres, og at kommunens mulighed for at stille garanti for et lån altid skal
vurderes  konkret  i  forhold  til  det  enkelte  lån,  må  hjemlen  for  en  eventuel
garantistillelse vurderes konkret fra sag til sag. Det er således ikke muligt at foretage
en generel oplistning af de aktiviteter eller selskaber, der kan stilles garanti for. 

Kommunens  vurdering  af,  om  en  garantistillelse  er  lovlig,  skal  også  inddrage
princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder risikoen for aktualisering
af garantien.

4. Kommunens ret og pligt til at opkræve garantiprovision

4.1 Krav om garantiprovision som følge af statsstøttereglerne 

Det skal generelt vurderes, om statsstøttereglerne finder anvendelse, når der tildeles
kommunale midler til aktiviteter, som er på et konkurrenceudsat marked, hvor varer
eller tjenesteydelser udbydes i konkurrence med andre udbyderes produkter. Hvis
det  er  tilfældet,  skal  der  som  udgangspunkt  opkræves  garantiprovision  på
markedsvilkår. 

Statsstøttereglernes anvendelse er ens, uanset om der stilles garanti for lån ydet til
forsyningsvirksomhed,  kommunal  virksomhed  eller  andre  aktiviteter,  som  en
kommune lovligt  kan yde støtte  til.  Det  er  ligeledes  underordnet,  om en garanti
stilles for lån ydet til aktiviteterne, som er udskilt i privatretlige selskaber eller til
aktiviteter, som varetages af kommunen. 

De danske statsstøtteregler finder alene anvendelse, hvis den pågældende støtte ikke
har  hjemmel  i  lov  eller  anden  offentlig  regulering.  Reglerne  finder  derfor  ikke
anvendelse  på  garantier,  som  stilles  med  hjemmel  i  den  skrevne  lov  eller  i
kommunalfuldmagtsreglerne. 

De  EU-retlige  statsstøtteregler  finder  derimod  anvendelse,  selvom  støtten  har
lovhjemmel  og  dermed  også  på  garantier,  som  stilles  for  lån  til
forsyningsvirksomhed,  kommunal  virksomhed  og  andre  aktiviteter,  som  en
kommune lovligt kan yde støtte til. 



De EU-retlige statsstøtteregler finder anvendelse, når der stilles garanti for lån til
aktiviteter  som  er  konkurrenceudsatte,  og  når  samhandlen  mellem  EU-
medlemsstaterne kan være påvirket af støtteordningen. 

Konkurrenceudsatte aktiviteter
En aktivitet er konkurrenceudsat, når den vare eller tjenesteydelse der er tale om,
udbydes  på  et  marked  i  konkurrence  med  andre  leverandører.  Hvis  en
varmeforsyningsvirksomhed  udbyder  varme  til  aftagere,  som  kan  vælge  mellem
varme fra forsyningsvirksomheden og alternativ varmeforsyningskilder, er der tale
om et konkurrenceudsat marked. Det samme gælder kulturelle aktiviteter så som
koncertfaciliteter, musikevents eller museer, som alle er i konkurrence med private
udbydere. 

Samhandelspåvirkning  
Samhandlen mellem EU-medlemsstaterne påvirkes, hvis en garanti stilles for lån til
aktiviteter, som vedrører import eller eksport eller styrker en virksomheds position i
forhold til konkurrerende virksomheder, inden for EU. 

Ved vurderingen skal der tages hensyn til aktuel såvel som potentiel konkurrence og
der gælder ikke en minimumsgrænse for støttens størrelse. I praksis skal der således
ikke meget til, for at en støtteordning, herunder garantistillelse uden opkrævning af
provision, kan anses for at påvirke samhandlen. Det er eksempelvis blevet vurderet,
at  støtte  til  et  naturmuseum kombineret  med forskning  og  uddannelse  på  Møn,
havde samhandelspåvirkning, idet museet lå tæt på både Tyskland og Sverige og
havde et betydeligt antal besøgende. 

Når  statsstøttereglerne finder  anvendelse,  vil  det  være ulovlig  statsstøtte  at  stille
garanti for et lån, medmindre det sker på markedsvilkår. Det skyldes, at støtten, i
form  af  garantien,  vil  stille  den  virksomhed  som  modtager  støtten  bedre  end
konkurrerende  virksomheder  og  dermed  forvride  konkurrencen.  Derfor  skal  der
opkræves garantiprovision på markedsvilkår, jf. afsnit 5 nedenfor.

4.2 Forsyningsvirksomhed mv.

Som anført ovenfor kan kommunen meddele en kommunal lånegaranti til selskaber
i  det  omfang,  dette  er  hjemlet  i  sektorlovgivningen  eller  i  de  uskrevne
kommunalfuldmagtsregler. 

Hvis garantistillelsen har hjemmel i  en skreven lov,  kan der være fastsat særlige
regler om vilkårene for garantistillelsen i lovteksten eller forarbejderne.

Hvis  dette  ikke  er  tilfældet,  samt  når  kommunen  stiller  garanti  efter
kommunalfuldmagtsreglerne, gælder følgende:

Når kommunen stiller en kommunal garanti for et selskab, er kommunen forpligtet
til at opkræve garantiprovision for sin garantistillelse, idet der ellers vil være tale om
ulovlig støtte til det pågældende selskab. 

Begrundelsen  for,  at  en  kommunal  garantistillelse  uden  opkrævning  af  en
(tilstrækkelig)  garantiprovision  udgør  ulovlig  støtte  er  bl.a.,   at selskabet  herved
stilles bedre end andre selskaber, der skal optage lån på mindre gunstige vilkår,  at
kommunen ved garantistillelsen påtager sig en hæftelse/risiko med henblik på at
sikre virksomheden, og at kommunerne – ved at stille garanti for private selskaber –
kan  anses  for  at  udsætte  den  private  banksektor  for  konkurrence  ved  at  give
KommuneKredit  adgang  til  at  låne  til  private  på  vilkår,  der  er  væsentligt  mere
gunstige, end det er muligt at tilbyde på det private lånemarked.

Den  garantiprovision,  kommunen  skal  opkræve  fra  selskabet,  skal  være  på
markedsvilkår, jf. nærmere herom nedenfor under afsnit 5.



4.3 Aktiviteter mv. som kommunen lovligt kan støtte

Hvis  kommunen  stiller  garanti  for  en  enhed,  der  varetager  aktiviteter,  som
kommunen lovligt kan støtte med sine skattefinansierede midler, vil kommunen i
henhold til kommunalretten ikke være forpligtet til at kræve en garantiprovision ved
stillelse af  en kommunal  garanti.  Garantistillelse  uden provision udgør en støtte,
som i denne situation er lovlig.

Det følger af praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, at kommunen lovligt
kan støtte bl.a. kultur- og idrætsaktiviteter (også ud over den lovbestemte støtte), og
at kommunen selv kan beslutte, hvilke kultur- og idrætsaktiviteter kommunen vil
støtte.1 Kommunalretligt vil kommunen således ikke være forpligtet til at opkræve
garantiprovision  fra  fx  selvejende  institutioner,  der  varetager  kultur-  og
idrætsaktiviteter. Som nævnt i afsnit  4.1 kan statsstøttereglerne dog indebære krav
om opkrævning af garantiprovision.

4.4 Kommunal virksomhed

Der er på nuværende tidspunkt ingen praksis eller statslige tilkendegivelser om, at
kommunen  er  forpligtet  til  at  kræve  garantiprovision  fra  kommunens  interne
virksomhed, fx kommunale affaldsaktiviteter. Det bemærkes for god ordens skyld, at
der  den  seneste  tid  er  kommet  øget  fokus  på  det  statsstøtteretlige  aspekt  af
kommunale  aktiviteter,  herunder  fx  i  forbindelse  med  kommuners  deltagelse  i
kommunale fællesskaber, der varetager aktiviteter på et konkurrenceudsat marked. 

4.5 Kommunale fællesskaber – I/S Vestforbrænding

En ejerkommune hæfter solidarisk og ubegrænset for fællesskabets forpligtelser, når
fællesskabet er organiseret som et I/S. 

I forhold til tredjemand vil der være hæftelsesgennembrud, således at den enkelte
ejerkommune  fuldt  ud  hæfter  for  fællesskabets  forpligtelser  –  også  uden  en
garantistillelse.

Det er således svært at forestille sig, at kommunal garantistillelse vil komme på tale
for I/S Vestforbrænding, idet en garantistillelse pga. organiseringsformen vil være
unødvendig.

Det  følger af  §  6 i  vedtægterne for I/S Vestforbrænding,  at  "bestyrelsen kan dog
indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse".  Der er således i
vedtægterne åbnet op for, at låneoptagelse konkret kan ske uden hæftelsesansvar for
en  eller  flere  ejerkommuner  (fritagelse  fra  hæftelse  kræver  dog  tredjemands
samtykke).

En  ejerkommune,  der  efter  konkret  beslutning  herom  (samt  samtykke  fra
tredjemand)  er  fritaget  fra  hæftelse,  vil  med  meget  stor  sandsynlighed  ikke
efterfølgende  stille  en  kommunal  garanti,  hvorfor  bestemmelsen  ikke  giver
anledning til yderligere overvejelser.

Det bemærkes for god ordens skyld, at låneoptagelse for I/S Vestforbrænding både
efter  styrelsesloven  og  vedtægternes  §  10  kræver  samtlige  ejerkommuners
godkendelse.

5. Garantiprovisionens størrelse

5.1 Markedsvilkår

Når kommunen har ret eller pligt til at opkræve garantiprovision, følger det af fast
praksis, at garantiprovisionen skal opkræves på markedsvilkår. 

1 Indenrigsministeriets skrivelse til en kommune af 15. oktober 1991.



Det er ikke i praksis defineret, hvilke krav der skal være opfyldt, for at der er tale om
en garanti på markedsvilkår. Vilkårene vil således skulle fastsættes konkret i forhold
til  risikoen  ved  den  enkelte  garanti.  Markedsvilkårene  vil  i  sagens  natur  kunne
variere betydeligt fra område til område samt over tid og afhængig af den enkelte
investering,  som  skal  finansieres  via  det  lån,  kommunen  anmodes  om  at  stille
garanti for.

En for lavt fastsat garantiprovision vil kommunalretligt blive anset for ulovlig støtte
til  en  enkeltperson  eller  virksomhed,  og  statsstøtteretligt  vil  den  kunne  udgøre
ulovlig statsstøtte.

En for højt fastsat provision vil omvendt kunne udgøre en udlodning, der medfører
modregning i kommunens bloktilskud.

For  at  sikre  sig,  at  garantien  ydes  på  markedsvilkår,  må  kommunen  indhente
oplysninger  om  prisniveauet  for  andre  lignende  garantier  med  tilsvarende
risikoprofil, så kommunen kræver en betaling, der svarer til, hvad det ville koste at få
andre  på  markedet  –  pengeinstitutter  og  lignende  –  til  at  stille  en  tilsvarende
garanti. 

Forsyningsvirksomhed  vil  som  udgangspunkt  blive  betragtet  som  lav-risiko-
virksomhed, idet forsyningsvirksomhederne typisk har monopol på at levere i deres
respektive forsyningsområder og er sikret dækning af de "nødvendige omkostninger"
via  taksterne.  Dette  indebærer,  at  en  markedsmæssig  garantiprovision  på  dette
område  vil  være  relativt  lavere  end  ved  andre  og  mere  risikobetonede  typer  af
virksomhed, herunder også konkurrenceudsat forsyningsvirksomhed. 

Uanset  om der  er  tale  om såkaldt  lav-risiko-virksomhed,  vil  der  dog altid  skulle
foretages en konkret vurdering af det enkelte projekt og de risici, der er forbundet
med hermed.

5.2 Engangsbetaling eller løbende ydelse?

Det  er  ikke  i  hverken  den  skrevne  lovgivning,  i  de  uskrevne
kommunalfuldmagtsregler  eller  i  EU-retten  reguleret,  om  garantiprovision  skal
opkræves som en løbende ydelse eller en engangsydelse.

Statsforvaltningen har i en udtalelse til Langeland Kommune af 14. december 2012
accepteret  en  engangsydelse  på  0,5  %  af  hovedstolen  for  lån  optaget  af
forsyningsselskaber som værende markedsmæssig. Det fremgår af udtalelsen, at der
tilkommer  kommunen  et  vist  skøn  ved  fastsættelsen  af  provisionen,  men  at
kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad
et  vederlag  på  markedsvilkår  indebærer  i  det  konkrete  tilfælde,  herunder  ved
konsultation af  banker, finansielle rådgivere eller prisniveauet i  andre tilsvarende
sager.

Det fremgår af en arbejdsgrupperapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra
maj  2013,  at  kommunernes  praksis  i  forbindelse  med  fastsættelse  af
garantiprovision  varierer  betydeligt.  Visse  kommuner  (38)  opkræver  således
garantiprovision  som  en  løbende  ydelse,  andre  kommuner  (30)  opkræver  en
engangsydelse,  mens de øvrige  enten ikke har  en fast  praksis,  slet  ikke opkræve
provision, eller anvender en anden model.

Det  fremgår endvidere af  rapporten, at  den løbende provision i  de fleste tilfælde
ligger i niveauet 0,5 – 1 % af restgælden, og at engangsprovisionen typisk ligger i
niveauet  1  –  1,  5  %  af  garantisummen.  Det  bemærkes  for  god  ordens  skyld,  at
procentsatserne alene er en gengivelse af praksis, og at der ikke i rapporten er taget
stilling til lovligheden af den enkelte provisionssats.



Det er samlet vores vurdering, at kommunen i henhold til den brede skønsmæssige
beføjelse  til  at  fastsætte  en  provision  på  markedsvilkår  selv  kan  vælge,  om
kommunen (i) vil opkræve garantiprovisionen årligt som en løbende provision med
en  fastsat  procentsats  i  forhold  til  restgælden,  eller  (ii)  som  et  engangsbeløb  af
hovedstolen.

Som anført ovenfor vil procentsatsen skulle fastsættes konkret i forhold til risikoen
forbundet med garantien.

6. Opkrævning af garantiprovision i bestående garantiforhold

I forbindelse med spørgsmål om garantiprovision må det overvejes, om kommunen
alene  er  forpligtet  til  at  opkræve  garantiprovision  i  forbindelse  med  fremtidige
garantier,  eller  om  kommunen  også  skal  opkræve  provision  for  allerede  stillede
garantier,  hvor  kommunen ikke  i  forbindelse  med garantistillelsen  har  opkrævet
provision.

Økonomi – og Indenrigsministeriet har i  en udtalelse til  Solrød Kommune af 22.
november  2012  taget  stilling  til  dette  spørgsmål.  Ministeriet  udtaler  følgende  til
kommunen:

"Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune, der
ikke - hvor den efter ovennævnte praksis er forpligtet hertil - har opkrævet
garantiprovision  for  kommunens  garantistillelse  -  f.eks.  på  grund  af
ukendskab  til  reglerne  herom  -  er  forpligtet  til,  når  kommunen  bliver
opmærksom  herpå,  at  tage  skridt  til  at  bringe  forholdet  i
overensstemmelse med lovgivningen m.v."

Det følger endvidere af ministeriets udtalelse, at kommunen inden for lovgivningens
rammer er forpligtet til enten at opsige et garantiforhold eller ændre vilkårene for
garantiforholdet fremadrettet, hvis kommunen har stillet garanti uden opkrævning
af garantiprovision.

Såfremt der således i  kommunen ulovligt  er  stillet  garantier  uden opkrævning af
garantiprovision,  er  kommunen forpligtet  til  at  sikre  dette  ændret  i  det  omfang,
lovgivningen muliggør dette. 

Da en kommunal garantistillelse uden opkrævning af garantiprovision må anses for
et  løbende  retsforhold  med  en  ensidig  forpligtelse  for  kommunen,  er  det  vores
vurdering,  at  et  sådant  forhold  som  udgangspunkt  vil  kunne  tilbagekaldes  eller
ændres med et rimeligt varsel for så vidt, at ændringen alene sker for fremtiden. Der
er  ikke i  retspraksis  eller  i  tilsynspraksis  taget  stilling til  spørgsmålet,  men vi  er
bekendt med en retssag om spørgsmålet. Retssagen er berammet til sommeren 2014.

7. Belastning af kommunens låneramme

Kommunal garantistillelse kan belaste den kommunale låneramme, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, i 
bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (lånebekendtgørelsen).
Det følger af bestemmelsen, at kommunens garantistillelse for lån, der anvendes til 
finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal 
anlægsopgave, henregnes til kommunens låntagning og dermed belaster 
kommunens låneramme.

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3, henregnes garantistillelsen dog ikke til kommunens 
låntagning – og belaster dermed ikke lånerammen – hvis det meddeles garanti for lån til 
følgende formål:

- Almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, skæve 
boliger og støttede private andelsboliger eller ustøttede private andelsboliger i 
henhold til lov om almene boliger mv.

- Grundejerbidrag og private fællesveje i henhold til lov om grundejerbidrag til 
offentlige veje og lov om private fællesveje.



- Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag 
eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse.

- Vandselskabers lån til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af 
brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg.

Det vil efter vores vurdering ikke selvstændigt belaste lånerammen, hvis garantien 
aktualiseres. Det skyldes, at en aktualisering vil trække på kommunens likviditet, men 
allerede er indregnet som en form for "eventualforpligtelse" omfattet af lånebekendtgørelsens
bestemmelser. 

Med venlig hilsen
Horten

Line Markert Malene Graff


