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Orientering om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S 
 
Til orientering kan det oplyses, at indekseringen af interessenternes indskud i 
Ring 3 Letbane I/S vil følge finanslovens forudsætningsindeks for anlæg. Det 
vil blive noteret ved stiftelsen af selskabet, som forventes at finde sted inden 
sommerferien, og præciseret i selskabets første opkrævninger af 
interessenternes indskud, som for kommunernes og Region Hovedstadens 
vedkommende er forudsat indbetalt senest den 1. oktober 2014.  
 
Indekseringen er ændret i forhold til det i principaftalen og aftalerne med de 
enkelte kommuner og Region Hovedstaden omtalte indeks, idet lov om Ring 3 
letbane forudsætter anvendelse af finanslovens forudsætningsindeks for 
anlæg, jf. vedlagte brev af 29. april 2014 fra Transportministeriet.  
 
Interimsbestyrelsen har taget Transportministeriets brev til efterretning, idet 
der alene er tale om en betalingsteknisk ændring, som ikke har nogen 
betydning for den indbyrdes fordeling af ejerskab og økonomiske bidrag fra 
interessenterne til projektet. Alle interessenters indskud reguleres således 
med samme indeks. 
 
Indekseringen har heller ingen indflydelse på selskabets økonomi.   
 
Selskabets anlægsomkostninger vil – på samme måde som for andre 
anlægsprojekter – i de kontrakter, som indgås, blive reguleret med de indeks, 
som anvendes i anlægsbranchen, og ikke efter finansloven. Der vil derfor 
kunne opstå en forskel i udviklingen i de samlede anlægsomkostninger i 
forhold til udviklingen i de indbetalte indskud.  
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Til interessenterne i Ring 3 Letbane I/S: 
 

Transportministeriet 

Region Hovedstaden 

De 11 kommuner repræsenteret i Borgmesterforum 

Lyngby-Taarbæk Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Herlev Kommune 
Rødovre Kommune 
Glostrup Kommune 
Albertslund Kommune 
Brøndby Kommune 
Høje-Taastrup Kommune 
Hvidovre Kommune 
Vallensbæk Kommune 
Ishøj Kommune 
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Dette vil imidlertid blive neutraliseret gennem den af Transportministeriet 
beskrevne fremgangsmåde, hvorefter der udarbejdes en slutopgørelse, når 
anlægsarbejdet er afsluttet. Selskabet vil således hvert år forelægge et 
regnskab, hvor forskellene i indeks regnskabsforklares, således at 
interessenterne kan følge udviklingen. Når anlægget er færdiggjort, vil 
interessenterne få forelagt en slutopgørelse, hvori eventuelle forskelle som 
følge af de forskellige indeks vil blive opgjort.  
 
Med denne metode sikres det, at eventuelle forskelle i indeksering ikke 
påvirker selskabets økonomi eller ændrer fordelingen af de økonomiske 
bidrag mellem interessenterne. 
 
I forhold til de af interessenterne tidligere underskrevne stiftelsesdokumenter 
er der foretaget en redaktionel ændring i åbningsbalancen, som bekræftes i 
protokollen fra det stiftende møde. 
 
For god ordens skyld kan det oplyses, at selskabets revisorer ikke har haft 
bemærkninger til ovenstående, hverken til indhold eller til fremgangsmåde. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 

 
 

 
 
 


