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NOTAT 	 16. maj 2011 

Forłgelse af kassekredit 

Reno Djurs påtænker at anmode sine interessenter, Norddjurs og Syddjurs Kommuner, om at 
godkende en udvidelse af Reno Djurs’ kassekredit fra 4 mio. kr . til 10 mio. kr . svarende til en 
udvidelse fra 50 kr. til 125 kr. pr. indbygger. Formålet med udvidelsen er alene at kunne optage 
stłrre łkonomiske udsving i den daglige drift. 

Reno Djurs har bedt Bech-Bruun vurdere, om interessentkommunernes låneramme i henhold til 
lånebekendtgłrelsen’ vil blive påvirket af en forłgelse af kassekreditten i Reno Djurs. 

Det er sammenfattende vores vurdering, at interessentkommunernes låneramme ikke påvirkes 
af en forhłjelse af Reno Djurs’ kassekredit til 10 mio. kr . svarende til 125 kr. pr. indbygger. 

Som kommunalt fællesskab er Reno Djurs’ adgang til at trække på en kassekredit begrænset af 
lånebekendtgłrelsens § 9, stk. 2. Efter denne bestemmelse må kassekreditten maksimalt an-
drage 125 kr. pr. indbygger. Maksimeringen gælder for det enkelte selskab. Reglerne om kas-
sekredit findes i lånebekendtgłrelsens kapitel 2. 

Kommuners låneadgang reguleres i łvrigt af lånebekendtgłrelsens kapitel 1. Efter bekendtgł-
relsens § 1 må kommunens samlede låntagning i det enkelte regnskabsår ikke overstige kom-
munens adgang til at optage lån i henhold til § 2 (den automatiske låneadgang) og §§ 16 og 17 
(dispensation). 

Hvilke lån mv., der henregnes til en kommunes låntagning, fremgår af lånebekendtgłrelsens § 
3. Ifłlge § 3, stk. 1, nr. 3, gælder det blandt andet den del af lån optaget af kommunale fælles-
skaber, som kan henfłres til kommunen. 

Opgłrelse af lån er reguleret i lånebekendtgłrelsens § 4. For kommunale fællesskabers kasse-
kreditter gælder § 4, stk. 3, der lyder: 

Bekendtgłrelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 
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"Ved opgłrelsen af byggelån og, for fælleskommunale selskaber, kassekreditter med-
regnes alene lån, som ikke omfattes af bestemmelserne i § 9. Sådanne lån medreg-
nes med det belłb, der ved årets udgang er trukket på lånet ud over det ved årets be-
gyndelse trukne belłb." 

Denne bestemmelse betyder efter vores vurdering, at Reno Djurs som kommunalt fællesskab 

kan optage en kassekredit, uden at kassekreditten skal henregnes til Norddjurs og Syddjurs 

Kommuners låntagning, forudsat at kassekreditten ikke overskrider belłbsgrænsen i § 9, stk. 2. 

Det betyder, at en forłgelse af kassekreditten til 10 mio. kr . svarende til 125 kr. pr. indbygger 

ikke vil påvirke interessentkommunernes låneramme. 
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