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Bekendtgørelse nr. 989 af 17. december 1998 

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m.v. 

I medfør af §§ 41, 55 og 57 i lov om kommu
nernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 
29. januar 1998, fastsættes: 

Kapitel 1 

Adgang til lånoptagelse m.v. 

§ 1. En kommunes samlede låntagning må i 
det enkelte regnskabsår ikke overstige kommu
nens adgang til at optage lån i henhold til §§ 2-3 
og§§ 13-14. 

§ 2. En kommunes adgang til i det enkelte 
regnskabsår at optage lån, jf. § 4, svarer til sum
men af følgende kommunale udgifter: 
1) Investeringsudgiften ved indvinding og di

stribution af brugsvand. 
2) Investeringsudgiften ved produktion og di

stribution af elektricitet. 
3) Investeringsudgiften ved produktion og di

stribution afgås (dog ikke naturgas) og var
me, herunder udgiften ved investering i af
faldsforbrændingsanlæg med varmeudnyt
telse. Endvidere er der låneadgang til kom
munens andel af lån, der optages af et regio
nalt naturgasselskab i henhold til Miljø- og 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 864 af 
6. december 1998 om lånerammer for de re
gionale naturgasselskaber. Låneadgangen 
omfatter investeringsudgiften ved distributi
on af naturgas samt driftsunderskuddet, inkl. 
renter og afdrag, vedrørende naturgasdistri
butionen, i det omfang det regionale natur
gasselskabs låneramme er overholdt, jf. Mil
jø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 
864 af 6. december 1998. Lån vedrørende 

naturgas kan alene optages på de i nærvæ
rende bekendtgørelse anførte vilkår for lån
tagning. 

4) Investeringsudgiften ved kloakering og 
rensningsanlæg. 

5) Investeringsudgiften til renovation m.v. Ved 
investering i affaldsforbrændingsanlæg med 
varmeudnyttelse gælder nr. 3. 

6) Udgiften til opførelse og vedligeholdelse, 
opretning samt forbedring af kollektive 
energiforsyningsanlæg med tilbehør, herun
der ledningsnet. Til energiforsyningsanlæg 
kan der uanset bestemmelsen i § 8, stk. 1, 
optages nominelle lån med op til fem års af
dragsfrihed. 

7) Udgiften ved energibesparende foranstalt
ninger i bygninger eller anlæg, der tilhører 
kommunen eller en institution, hvis låntag
ning henføres til kommunen, jf. § 4, stk. 1, 
nr. 3 og 4. Ved energibesparende foranstalt
ninger forstås: 
a) sådanne foranstaltninger, som er nævnt i 

§ 1 i Byggestyrelsens bekendtgørelse om 
varmesyn, energiattest og energikonsu
lenter, og 

b) udskiftning af lyskilder og armaturer til 
mere eløkonomiske typer, anskaffelse af 
automatik til regulering eller styring af el
forbruget samt udskiftning af elanlæg og 
elapparater i øvrigt til eløkonomiske ty
per. 

8) Udgiften til installation af elektricitets- eller 
varmeproducerende anlæg baseret på inden
landske, herunder vedvarende, energikilder i 
ejendomme til sociale, kulturelle og under
visningsmæssige formål. 
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9) Udgifter, herunder indfriede garantier, til 
foranstaltninger omfattet af en saneringsplan 
i henhold til lov om sanering, en beslutning 
i medfør af lov om byfornyelse og boligfor
bedring, eller en beslutning i medfør af lov 
om byfornyelse. 

10) Udgiften ved gennemførelse af forbedringer 
i kommunale beboelsesejendomme efter for
slag fra beboerrepræsentanterne eller efter 
krav fra beboerrepræsentanterne eller et fler
tal af lejerne. 

11) Udgiften ved kommunens andelsindskud i 
henhold til § 2, stk. 6, i lov om andelsbolig
foreninger og andre boligfællesskaber. 

12) Udgiften, herunder indfriede garantier, ved 
opførelse af støttede private andelsboliger i 
henhold til lov om almene boliger samt støt
tede private andelsboliger m.v. 

13) Udgiften, excl. grundkapitalen på 14 pet., 
ved opførelse eller erhvervelse af kommuna
le almene ældreboliger i medfør af lov om 
almene boliger samt støttede private andels
boliger m.v., samt udgiften til udbedringsar-
bejder m.v. i kommunale almene ældreboli
ger efter samme lovs § 92. Til ældreboligfor
mål kan der uanset bestemmelsen i § 8, stk. 
1, optages lån i realkreditinstitutter og i 
Kommunekredit efter reglerne i lov om al
mene boliger samt støttede private andelsbo
liger m.v. 

14) Udgiften til opførelse eller erhvervelse af 
ældre- og handicapegnede boliger (»fuld-
magtsboliger«), hvor boligernes indretning 
er i overensstemmelse med, hvad der fore
skrives om boligernes indretning i lov om al
mene boliger samt støttede private andelsbo
liger m.v., excl. 14 pet. af ejendommens 
værdi. 

15) Udgiften til erhvervelse og indretning af 
ejendomme til udlejning til beboelse i hen
hold til integrationsloven. 

16) 85 pet. af udgiften til erhvervelse af arealer 
og ejendomme til kommunal jordforsyning 
med benyttelseskode 05: Landbrug bebyg
get, 07: Frugtplantage, gartneri og plante
skoler eller 17: Ubebygget landbrugslod 
m.v. ved den senest foretagne offentlige vur
dering. 

17) Udgiften ved erhvervelse af ejendomme i 
medfør af lov om frigørelsesafgift af fast 
ejendom. Optages lån efter denne bestem
melse, skal lånet indfries, når ejendommen 

overgår til kommunalt formål, eller der skal 
ske deponering efter reglerne i § 4, stk. 3-8. 

18) Udgiften til ydelse af lån efter § 1, stk 1, nr. 
2, i lov om lån til betaling af ejendomsskatter 
og om ændring af ligningsloven. 

19) Udgiften til eller lovlig støtte til udskiftning, 
nybygning og renovering af færger samt 
færgefaciliteter ved de i bilaget anførte fær
geoverfarter. Til de nævnte formål kan der 
for de færgeoverfarter, som er omfattet af 
lov om trafikstøtte til de mindre øer, efter 
byggeperioden alene optages lån efter be
stemmelsen i § 8, stk.l, med en mindste lø
betid på 15 år. 

Stk. 2. En kommunes adgang til at optage lån 
omfatter herudover følgende lån: 

1) Lån, der optages af fælleskommunale el-sel
skaber. 

2) Lån, der svarer til det beløb, som samtidig 
bliver anvendt til indfrielse af ældre bygge
lån eller -kreditter, inkl. påløbne renter, der 
tidligere er optaget i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelse eller tilsvarende tidli
gere bestemmelser fastsat af indenrigsmini
steren. 

3) Lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til ind
frielse af eksisterende lån. Ved omlægning 
til et serie- eller annuitetslån er det en betin
gelse, at den totale finansiering herved til 
stadighed opfylder kravene i § 8, stk. 1. Hvis 
omlægningen sker fra et stående lån eller et 
lån med en afdragsfri periode, er det derud
over en betingelse, at den gennemsnitlige lø
betid af den totale finansiering ikke herved 
overstiger 10 år. Ved omlægning til et ståen
de lån eller lån med en afdragsfri periode er 
det en betingelse, at den totale finansiering 
herved til stadighed opfylder kravene i § 8, 
stk. 2. Hvis flere lån omlægges samtidig til 
et nyt lån, beregnes restløbetiden som en 
vægtet sum af de enkelte låns restløbetid. 

4) Lån, der overtages fra en anden kommune 
eller en institution, hvis låntagning henføres 
til kommunen, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, når 
dette lån tidligere er optaget i overensstem
melse med denne bekendtgørelse eller til
svarende tidligere bestemmelser fastsat af 
indenrigsministeren. 

5) Indestående prioriteter, der overtages i for
bindelse med erhvervelse af fast ejendom, 
såfremt ejendommen erhverves af kommu
nen som ufyldestgjort panthaver på en 
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tvangsauktion. Overtages prioriteter efter 
denne bestemmelse, skal prioriteterne ind
fries, hvis ejendommen overgår til kommu
nalt formål, eller der skal ske deponering ef
ter reglerne i § 4, stk. 3-8. 

Stk. 3. Ved opgørelse af låneadgangen efter 
stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgif
ter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. 
Lån skal være optaget senest den 31. marts året 
efter regnskabsåret. 

Stk. 4. Hvis et areal, ejendom eller anlæg, for 
hvilket der er optaget lån, sælges, skal lånet ind
fries, eller der skal ske en deponering efter reg
lerne i § 4, stk. 3-8. 

Stk. 5. Hvis en færge eller færgefaciliteter, for 
hvilke der er optaget lån efter stk. 1, nr. 19, sæl
ges, skal lånet indfries. For de færgeoverfarter, 
der ikke er omfattet af lov om trafikstøtte til de 
mindre øer, kan der alternativt ske deponering 
efter reglerne i § 4, stk. 3-8. 

Stk. 6. Ved opgørelsen af kommunernes ad
gang til at optage lån efter stk. 1-2 kan ikke med
regnes værdien af aftaler, herunder leje- og lea
singaftaler, om benyttelse af ejendomme, loka
ler, anlæg m.v., som før aftalens indgåelse har 
været i kommunens eje. Den værdi, der er nævnt 
i 1. pkt., opgøres som den højeste af de værdier, 
der er nævnt i § 4, stk. 5. 

§ 3. Den i § 2 fastsatte adgang til at optage lån 
gælder ikke for amtskommunerne bortset fra § 2, 
stk. 1, nr. 13 og 19, og stk. 2, nr. 2 og 3. 

Stk. 2. Amtskommunerne kan inden for en 
ramme svarende til 25 pet. af den enkelte amts
kommunes samlede nettoanlægsudgifter ekskl. 
moms optage lån. Reglerne i § 2, stk. 3 og 6, fin
der tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Københavns Amtskommune kan i det 
enkelte regnskabsår optage lån til betaling af for
faldne afdrag, dog således at amtskommunens 
samlede gældsbyrde hvert år nedbringes med et 
beløb svarende til 0,15 pet. af indkomstskatte
grundlaget. I. punktum omfatter dog ikke lån 
optaget i medfør af stk. 2. 

§ 4. Til en kommunes låntagning henregnes: 
1) Lån, der alene optages af kommunen. 
2) Den del af lån optaget af flere kommuner i 

forening, som ifølge den indgåede aftale på
hviler kommunen. 

3) Den del af lån optaget af kommunale fælles
skaber, interessentskaber, andelsselskaber, 
aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende 

institutioner og lignende med kommunal 
deltagelse, som kan henføres til kommunen. 

4) Lån optaget af en privat eller selvejende in
stitution, der efter aftale med kommunen 
stiller pladser til rådighed med henblik på at 
løse opgaver efter lov om social service eller 
lov om aktiv socialpolitik. Lånet medregnes 
forholdsmæssigt i forhold til de pladser, der 
er til rådighed for kommunen. 

5) Lån, der ikke er omfattet af nr. 1-4, i det om
fang kommunen meddeler garanti for lånet, 
og lånet anvendes til finansiering af udgifter, 
der kan sidestilles med en kommunal an
lægsopgave. 

6) Indestående prioriteter, der overtages, og 
pantebreve, der udstedes til sælger i forbin
delse med erhvervelse af fast ejendom. 

7) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og lea
singaftaler, om benyttelse af ejendomme, lo
kaler m.v., eller aftale om drift af institutio
ner, hvis etablering kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave. 

8) Den del af aftaler, herunder leje- og leasing
aftaler, indgået af kommunale fællesskaber, 
interessentskaber, andelsselskaber, aktiesel
skaber, anpartsselskaber, selvejende institu
tioner og lignende med kommunal deltagel
se, om benyttelse af ejendomme, lokaler 
m.v., hvis etablering kan sidestilles med en 
kommunal anlægsopgave. 

9) Den salgssum, der er aftalt i de tilfælde, hvor 
en kommune sælger kommunen tilhørende 
inventar, driftsmidler eller apparatur og der
efter indgår aftale, herunder leje og leasing
aftale, om benyttelse af det solgte. 

Stk. 2. De dispositioner, der er nævnt i stk. 1, 
nr. 5, henregnes dog ikke til kommunens låntag
ning, hvis der meddeles garanti for lån til følgen
de formål: 
1) Almene familieboliger, almene ungdomsbo

liger, almene ældreboliger og støttede priva
te andelsboliger i henhold til lov om almene 
boliger samt støttede private andelsboliger 
m.v. 

2) Grundejerbidrag og private fællesveje i hen
hold til lov om grundejerbidrag til offentlige 
veje og lov om private fællesveje. 

Stk 3. De lån og aftaler, der er nævnt i stk. 1, 
nr. 2-8, henregnes dog ikke til kommunens lån
tagning, hvis kommunen samtidig efter reglerne 
i stk. 4-8 deponerer et beløb på en særskilt konto 
i et pengeinstitut eller deponerer obligationer i et 
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pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i Kom-
muneKredit. 

Stk. 4. Er der tale om optagelse af lån eller ga
ranti for lån, skal det deponerede beløb eller 
kursværdien af de deponerede obligationer svare 
til låneprovenuet opgjort som anført i § 6, stk. 1 
og 2. 

Stk. 5. Er der tale om indgåelse af lejeaftaler 
og lignende, jf. stk. 1, nr. 7 og 8, skal det depo
nerede beløb eller kursværdien af de deponerede 
obligationer svare til den højeste af følgende 
værdier: 

1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesom-
kostningerne for de benyttede ejendomme, 
lokaler m.v. 

2) Værdien af de benyttede ejendomme, loka
ler m.v. ifølge den senest foretagne offentli
ge vurdering ved aftalens indgåelse. 

3) Den salgssum, der er aftalt i tilfælde, hvor en 
kommune sælger kommmunen tilhørende 
ejendomme, lokaler, anlæg m.v., og derefter 
indgår aftale, herunder leje- og leasingaftale, 
om benyttelse af det solgte. 

Stk 6. Opgørelsen af de i stk. 5, nr. 1-3 anførte 
beløb foretages ud fra værdien eller opførelses
udgiften for de benyttede ejendomme, lokaler 
m.v. på det tidspunkt, hvor der indgås kontrakt, 
idet der i opgørelsen medregnes eventuelle om
bygningsudgifter, som er aftalt i kontrakt med 
udlejer. I det omfang der efterfølgende, efter af
tale med kommunen, sker en udvidelse eller for
bedring af det lejede skal der, såfremt dette inde
bærer en forhøjelse af lejen, foretages en yderli
gere deponering svarende til den værdiforøgelse, 
der er sket. 

Stk 7. I låneperioden eller aftaleperioden kan 
der af det deponerede beløb eller de deponerede 
obligationer årligt hæves/frigives en tyvendedel 
samt de til de deponerede beløb tilskrevne renter. 
Hvis aftalen er indgået for en periode på mindre 
end tyve år, kan der årligt hæves/frigives en så 
stor del, som svarer til den forløbne del af perio
den samt tilskrevne renter. 

Stk 8. Ved aftalens ophør/lånets indfrielse kan 
kommunen hæve den eventuelt resterende del af 
det deponerede beløb eller de deponerede obli
gationer. 

Stk 9. Ved aftaler, herunder leje- og leasingaf
taler, om benyttelse af ejendomme, lokaler, an
læg m.v., der før aftalens indgåelse har været i 
kommunens eje, skal der i alle tilfælde ske depo

nering, herunder uanset reglerne i §§ 1-3, efter 
reglerne i stk. 4-8. 

§ 5. For de regionale naturgasselskaber gæl
der, jf. § 2, stk. 3, i Miljø- og Energiministeriets 
bekendtgørelse nr. 864 af 6. december 1998 om 
lånerammer for de regionale naturgasselskaber, 
at betalingsforpligtelser i henhold til aftaler, her
under leje/leasingaftaler, der erstatter anlægsud
gifter, indgået i regnskabsåret henregnes til na
turgasselskabernes gæld ultimo regnskabsåret 
med et beløb svarende til det højeste af følgende 
beløb: 
1) Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesom-

kostningerne for de benyttede ejendomme, 
lokaler m.v. 

2) Værdien af de benyttede ejendomme, loka
ler m.v. ifølge den senest foretagne offentli
ge vurdering ved aftalens indgåelse. 

Stk 2.1 de følgende regnskabsår nedsættes be
løbet, hvormed aftalen henregnes til selskabets 
gæld, med en tyvendedel årligt. Hvis aftalen er 
indgået for en periode på mindre end tyve år, 
nedsættes beløbet, hvormed aftalen henregnes til 
selskabets gæld, ved udgangen af hvert regn
skabsår lineært svarende til den forløbne del af 
perioden. Ved aftalens ophør slutter henregnin
gen til det regionale naturgasselskabs gæld. 

§ 6. Lån opgøres med fradrag af eventuelt 
kurstab. Obligationslån opgøres til kursværdien 
af obligationerne ved hjemtagelsen af disse, selv 
om salg af obligationer endnu ikke har fundet 
sted. 

Stk 2. Indestående prioriteter og sælgerpante
breve opgøres til kurs 80. Lån med en restløbetid 
på 3 år eller derunder opgøres dog til restgældens 
nominelle beløb. 

Stk 3. Ved opgørelsen af byggelån og, for fæl
leskommunale selskaber, kassekreditter medreg
nes alene lån, som ikke omfattes af bestemmel
serne i § 7. Sådanne lån medregnes med det be
løb, der ved årets udgang er trukket på lånet ud 
over det ved årets begyndelse trukne beløb. 

Stk 4. Indgåelse af de i § 4, stk. 1, nr. 7 og 8, 
nævnte aftaler medregnes i låntagningen med et 
beløb, der svarer til værdien af de benyttede lo
kaler m.v., jf. § 4, stk. 5. 

Kapitel 2 

Kassekredit og vilkår for låntagning m.v. 

§ 7. I kommuner og amtskommuner må gen
nemsnittet over de sidste 12 måneder af de dag-
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lige saldi på funktion 9.50, kassekreditter og 
byggelån, excl. byggelån, der snarest efter byg
gearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke 
overstige gennemsnittet i samme periode af de 
daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 
9.01, 9.03,9.04,9.06, 9.08, 9.09 og 9.10 i »Bud
get- og regnskabssystem for kommuner og amts
kommuner«. 

Stk. 2. Kassekreditten for kommunale fælles
skaber, interessentskaber, andelsselskaber, ak
tieselskaber, anpartsselskaber og lignende med 
bestemmende kommunal indflydelse må maksi
malt andrage 50 kr. pr. indbygger. Ved anlægs
arbejder, der efter afslutningen kan finansieres 
ved optagelse af lån, kan der dog foretages yder
ligere træk på kassekreditten inden for et beløb, 
der svarer til det samlede provenu af de forven
tede endelige lån, under forudsætning af, at kon
verteringen gennemføres snarest muligt efter ar
bejdets afslutning. 

§ 8. Lån kan optages som annuitetslån, serie
lån, eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 
25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse 
af almene ældreboliger have længere løbetid in
den for den grænse, der er fastsat i lov om alme
ne boliger samt støttede private andelsboliger 
m.v. 

Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående 
lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbeti
den for sådanne lån må højst være på 15 år og 
med et afdragsforløb, der højst giver en gennem
snitlig løbetid på 10 år. 

Stk. 3. En kommune kan indgå terminsforret
ninger og anvende valutaoptioner og renteoptio
ner med henblik på kurs- og rentesikring i for
bindelse med lånoptagelse og betaling af renter 
og afdrag, såfremt der foreligger en konkret for
pligtelse til at betale renter og afdrag henholds
vis at modtage eller betale et beløb i fremmed 
valuta. 

Stk. 4. En kommune kan omlægge lån ved 
hjælp af swap-aftaler. Med henblik på kurs- og 
rentesikring kan der i denne forbindelse anven
des optioner. 

Stk. 5. En kommune kan indgå salgs- og tilba
gekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-
forretninger). En kommune kan endvidere udste
de certifikater med løbetid på mindre end 1 år. 
Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte cer
tifikater indgår på almindelige vilkår i beregnin
gen af de kommunale kassekreditmuligheder i 
henhold til § 7. 

§ 9. Garanti for lån kan kun meddeles, såfremt 
lånet opfylder de for kommunal låntagning gæl
dende vilkår, jf. § 8, stk. 1 og 2, idet garantier for 
lån til kollektive energiforsyningsselskaber og 
ejendomme til sociale, kulturelle og undervis
ningsmæssige formål følger realkreditlovens lø-
betidsregler. 

§ 10. En kommunalbestyrelse kan ikke uden 
tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn 
om regelmæssige ydelser og lignende, som kom
munen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at 
præstere. 

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte begrænsning i ad
gangen til at afgive tilsagn om regelmæssige 
ydelser og lignende gælder ikke tilsagn om 
grundtilskud til daghøjskoler og produktions
skoler. 

§ 11. En kommunalbestyrelse kan ikke uden 
tilsynsmyndighedens samtykke pådrage kom
munen solidarisk hæftelse gennem indtræden i 
en forening, en institution, et selskab eller lig
nende. Samtykke er dog ikke fornødent, dersom 
kommunen alene hæfter med sit indskud, og der 
ikke pådrages kommunen forpligtelser med hen
syn til eventuelle yderligere indskud. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog uden 
samtykke efter stk. 1 optage lån i realkreditinsti
tutter og i KommuneKredit, uanset om kommu
nen ved lånoptagelsen indtræder som medlem af 
den långivende forening, samt hæfte for lån til fi
nansiering af leasingkontrakter, som Kommune-
Leasing optager i KommuneKredit. 

§ 12. Beslutning om påtagelse af garantifor
pligtelser, herunder beslutning om pådragelse af 
solidarisk hæftelse gennem indtræden i en for
ening, en institution, et selskab eller lignende, 
træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. 

Stk. 2. Økonomiudvalget eller et stående ud
valg kan dog bemyndiges til at træffe de beslut
ninger, som er nævnt i stk. 1, inden for den be
løbsramme og øvrige vilkår, som kommunalbe
styrelsen fastsætter. I kommuner med magi
stratsstyre kan kommunalbestyrelsen give be
myndigelse til det magistratsmedlem, under hvis 
forvaltningsområde sagen om påtagelse af ga
rantiforpligtelsen hører. 

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger i 
adgangen til at træffe beslutning om påtagelse af 
garantiforpligtelser gælder ikke for beboerind-
skudslån og lån til vej- og kloakformål. 
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Kapitel 3 

Dispensation 

§ 13. Indenrigsministeren kan for det enkelte 
regnskabsår inden for en ramme til hvert af de 
formål, der fastlægges af indenrigsministeren, 
meddele dispensation til optagelse af lån ud 
over, hvad der følger af bestemmelserne i § 2. 
Indenrigsministeren kan endvidere som led i af
taleforhandlinger meddele generelle dispensati
oner. 

Stk. 2. Indenrigsministeren kan uden for den i 
stk. 1 nævnte ramme meddele dispensation til 
indgåelse af aftaler, der er omfattet af § 4, stk. 1, 
nr. 7 og 8, navnlig i tilfælde, hvor der er tale om 
kortvarige lejemål. 

Stk. 3. Lån i henhold til stk. 1 skal være optaget 
senest den i § 2, stk. 3, anførte frist. 

Indenrigsministeriet, 

§ 14. Indenrigsministeren kan i særlige tilfæl
de meddele dispensation fra bestemmelserne i § 
2, stk. 3, § 2, stk. 6, § 3, § 4, stk. 5,6 og 9, § 7, § 
8 og § 9. 

Kapitel 4 

Ikræfttræden og overgangsbestemmelser 

§ 15. For regnskabsåret 1999 indgår udgifter 
til brandsikring i henhold til lov om brandsikring 
af ældre beboelsesejendomme i opgørelsen af 
kommunens adgang til at optage lån efter § 2. 

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. ja
nuar 1999 og har virkning fra og med regnskabs
året 1999. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 205 af 2. april 1998 
om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m.v. ophæves. 

den 17. december 1998 

J SIMONSEN 

/Niels Jørgen Mau 
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Bilag 

Overfart 
Stigsnæs-Agersø 
Anholt-Grenaa 
Askø-Bandholm 
Assens-Baagø 
Barsølanding-Barsø 
Birkholm-Marstal 
Fejø-Kragenæs 
Gudhjem-Christiansø 
Kulhuse-Sølager 
Hals-Egense 
Aalborg-Egholm 
Endelave-Snaptun 
Femø-Kragenæs 
Fur-Branden 
Faaborg-Lyø-Avernakø 
Feggesund-Arup Holme 
Hjarnø-Snaptun 
Hjortø-Svendborg 

Sundsøre-Hvalpsund 
Bogø-Stubbekøbing 

Frederikshavn-Hirsholmene 

Nakskov-/Slotø/Vejlø/Enehøje 
Ballebro-Hardeshøj 

Thyborøn-Agger 
Østre Færge-Hammerbakke 
Rørvig-Hundested 
Bjørnø-Faaborg 
Vesterø Havn-Frederikshavn 
Marstal-Rudkøbing 
Nekselø-Havnsø 
Næssund Mors-Næssund Thy 
Omø-Stignæs 
Orø-Holbæk 
Svaneke-Christiansø 
Sejerø-Havnsø 
Samsø-Hov 
Rudkøbing-Strunø 
Rønbjerg-Livø 

Rederi 
Vestsjællands Amtskommune, 4180 Sorø 
I/S Grenå-Anholt Færgefart, 8500 Grenå 
Maribo Kommune, Rådhuset, 4930 Maribo 
Assens-Bågø Færgen A/S, 5610 Assens 
Aabenraa Kommune, 6200 Aabenraa 
Marstal Kommune, Rådhuset, 5950 Marstal 
Ravnsborg Kommune, 4913 Horslunde 
Christiansøfarten Aps, 3760 Gudhjem 
Kulhusefærgen A/S, 3630 Jægerspris 
Hals Egense Færgefart I/S, Hals Kommune, 9370 Hals 
Aalborg Kommune, Magistratens 5. afd., 9000 Aalborg 
S/I Endelave Færgefart, Vejle Amts Trafikselskab, 7100 Vejle 
Ravnsborg Kommune, 4913 Horslunde 
Sundsøre Kommune, Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev 
Øfærgen A/S, Færgevej 23, 5600 Fåborg 
Viborg Amtskommune, Skottenborg, 26 8800 Viborg 
S/I Hjarnø Færgefart, Vejle Amts Trafikselskab, 7100 Vejle 
I/S Hjortøbåden Svendborg, Borgmester- kontoret, 5700 
Svendborg 
Viborg Amtskommune, Skottenborg, 26 8800 Viborg 
Storstrøms Amtskommune, Bogø-Stubbekøbing Overfarten, 
4800 Nykøbing F 
Frederikshavn- Freddy Jacobsen, Holmbovej 37, 9900 Frede
rikshavn 
Torben Rasmussen, Stormarks Alle 45, 2. sal, 4900 Nakskov 
Det kom. f. skab »Hardeshøj-Ballebro Færgefart I/S« Nord
borg 
Thyborøn-Agger Færgefart A.m.b.a., 7680 Thyborøn 
Østre Færge A/S, 4300 Holbæk 
Hundested-Rørvig Færgefart A/S, 4581 Rørvig 
Andelsselskabet Bjørnø færgen Amba, Bjørnø, 5600 Fåborg 
Andelsselskabet Læsø A.m.b.a., Vesterø Havn, 9940 Læsø 
Det Ærøske Færgetrafikselskab I/S, 5970 Ærøskøbing 
Vestsjællands Amt, 4180 Sorø 
Viborg Amtskommune, Skottenborg 26, 8800 Viborg 
Omø Færgefart A/S, 4230 Skælskør 
Færgefarten Orø-Holbæk I/S, 4300 Holbæk 
Niels Peter Sonne, Fiskergade 8, 3740 Svanneke 
Vestsjællands Amt, 4180 Sorø 
Hou-Samsø Ruten ApS, Sælvig Havn, Tranebjerg, 8305 Samø 
Strunø-Rudkøbing Færgefart A/S, 5900 Rudkøbing 
K/S Livøoverfarten ApS, 9681 Ranum 
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Søby-Fåborg 

Hov-Tune 
Mellerup-Voer 

Udbyhøj S-Udbyhøj N 

Venø-Kleppen 
Skarø/Drejø-Svendborg 
Ærøskøbing-Svendborg 
Søby-Mommark 
Østre Færge-Hammerbakke 
Årø-Årøsund 
Nordby-Esbjerg 

Det Ærøske Færgetrafikselskab I/S, 5970 Ærøskøbing 
Odder Kommune, 8300 Odder 
Mellerup Voer Færgefart I/S, v/Rougsø og Nørhald Kommu
ner, 8961 Allingåbro 
Udbyhøj Færgefart I/S v/Rougsø og Nørhald Kommuner, 
8961 Allingåbro 
Struer Kommune, 7600 Struer 
Svendborg Kommune, Rådhuset, 5700 Svendborg 
Det Ærøske Færgetrafikselskab I/S, 5970 Ærøskøbing 
Færgeselskabet Søby-Mommark ApS, 5985 Søby 
Østre Færge A/S, 4300 Holbæk 
Haderslev Kommune, Gåskærgade 28, 6100 Haderslev 
Scandlines, Fanø-overfarten, Dokvej 5, 6720 Esbjerg 



Bekendtgørelse nr. 536 af 28. juni 1999 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 

I bekendtgørelse nr. 989 af 17. december 1998 
om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m.v. foretages følgende ændring: 

1. § 4, stk. 7, affattes således: 
»Stk. 7.1 låneperioden eller aftaleperioden kan 

der af det deponerede beløb eller de deponerede 
obligationer efter ti år årligt hæves/frigives en 
femtendedel. Endvidere kan der hvert år i låne

perioden eller aftaleperioden hæves/frigives de 
til de deponerede beløb tilskrevne renter.« 

§2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 1999 
og har virkning for deponeringer, der skal fore
tages i medfør af § 4, stk. 3, som følge af de lån 
og aftaler, der er nævnt i denne bestemmelse, og 
som er optaget eller indgået fra og med den 7. 
juli 1999. 

Indenrigsministeriet, den 28. juni 1999 

THORKILD SIMONSEN 

/ Dario Silic 

Indenrigsmin., ø.afd. j.nr. 1401-38/1999 AI000192 

J. H. Schultz Grafisk A/S 


