
 

Uddrag af ”Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” (BEK nr 1581 af 
17/12/2013) 

Administrationens bemærkning: Bestemmelser om regionens forpligtigelse til at deponere er fremhævet med gult 
nedenfor. 

”§ 2. Til en regions låntagning henregnes: 
1) Lån, der alene optages af regionen, jf. § 1. 
2) Den del af lån optaget af flere regioner i forening, som ifølge den indgåede aftale påhviler regionen. 
3) Den del af lån optaget af interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende 
institutioner og lignende med regional deltagelse, som kan henføres til regionen. 
4) Lån optaget af en privat eller selvejende institution, der efter aftale med regionen stiller pladser til rådighed 
med henblik på at løse opgaver efter lovgivningen. Lånet medregnes forholdsmæssigt i forhold til de pladser, der 
er til rådighed for regionen. 
5) Indestående prioriteter, der overtages, og pantebreve, der udstedes til sælger, i forbindelse med erhvervelse af 
fast ejendom. 
6) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om 
drift af institutioner, hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overstiger tærskelværdien, jf. 
stk. 2 og 3. 
7) Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af interessentskaber, andelsselskaber, 
aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med regional deltagelse, om benyttelse af 
ejendomme, lokaler m.v., hvis værdi sammen med eventuelle sammenhørende aftaler overstiger tærskelværdien, 
og som kan henføres til regionen. 
8) Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang regionen meddeler 
garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller 
udgifter, der kan sidestilles med en regional anlægsopgave. 

Stk. 2. Sammenhørende aftaler nævnt i stk. 1, nr. 6, 7 og 8, er regionens aftaler vedrørende samme fysiske anlæg, som 
er indgået inden for de seneste to regnskabsår. 
Stk. 3. Tærskelværdien nævnt i stk. 1, nr. 6 og 7, udgør 5 mio.kr. 
Stk. 4. De aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der er omfattet af stk. 1, nr. 6, 7 og 8, henregnes dog ikke til 
regionens låntagning, såfremt revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i tre år og ikke giver mulighed for 
forlængelse. 
 
…. 

§ 5. De i § 2, stk. 1, nr. 2-8, nævnte lån og aftaler henregnes ikke til regionens låntagning, hvis regionen samtidig 
deponerer et beløb på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponerer obligationer med en tilsvarende kursværdi i 
et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. 
Stk. 2. Deponering opgøres på grundlag af værdiansættelsen af lån efter § 3 eller leje- og leasingaftaler m.v. efter § 4. 
Stk. 3. I låneperioden eller aftaleperioden kan der af det deponerede beløb eller de deponerede obligationer efter 1 år 
årligt hæves eller frigives en femogtyvendedel (1/25) i 25 år. Endvidere kan der hvert år i låneperioden eller 
aftaleperioden hæves eller frigives de til de deponerede beløb tilskrevne renter. Hvis regionen i årene, efter 
deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan regionen nedbringe det deponerede beløb med et beløb 
svarende til den ledige låneramme. 

Stk. 4. Ved aftalens ophør henholdsvis lånets indfrielse kan regionen hæve den eventuelt resterende del af det 
deponerede beløb eller de deponerede obligationer.” 

 


