
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Garantiprovision 

 
Tak for invitationen af 15. ds. til dialogmøde om garantiprovision og orientering om høring.  
 
Det fremgår af høringsskrivelsen, at Norddjurs Kommune arbejder med en model for opkrævning 
af garantiprovision af tidligere stillede garantier. Det fremgår også, at Reno Djurs er undtaget. 
Desværre er omfanget af undtagelsen ikke entydigt fastlagt.  
 
Med henblik på tydeliggørelse anmoder Reno Djurs om, at Norddjurs Kommune helt undtager 
Reno Djurs fra opkrævning af garantiprovision.  
 
Det begrundes i det følgende:  
 
I forbindelse med Reno Djurs’ låntagning er der ikke tale om, at interessenterne påtager sig en 
garantiforpligtelse i traditionel forstand. Kendetegnende for det kommunale fællesskab er, at 
interessentkommunerne hæfter ubegrænset og solidarisk for fællesskabets gæld. Dette forhold 
er en af grundene til, at § 60-selskabets vedtægt skal godkendes af tilsynsmyndighederne. Hæf-
telsen kan ikke fraskrives i fællesskabets vedtægt. 
 
Som følge heraf vil det pr. definition være umuligt for Reno Djurs at optage lån uden ejerkommu-
nernes bagvedliggende hæftelse. 
 
Som kommunalt fællesskab løser Reno Djurs offentligretlige opgaver på et ikke-konkurrence-
udsat marked. Opgaverne løses ikke for interessentkommunerne, men --- jf. den af tilsynsmyndig-
hederne godkendte kompetenceoverdragelse - i stedet for interessentkommunerne. Dommen i 
Vestre Landsret, som begrunder behovet for at justere de gældende retningslinier for garantipro-
vision, retter sig mod private fjernvarmeselskaber, der opererer på markedet. Derfor kan det ikke 
udledes af dommen, at kommuner generelt er forpligtet til at opkræve garantiprovision ved låne-
garantier til forsyningsvirksomheder.  
 
Hvis der ikke er krav om opkrævning af garantiprovision direkte af de regler, som giver kommunen 
mulighed for at stille garanti for lånoptagelse til en given aktivitet (lovhjemmel eller kommunal-
fuldmagtsreglerne), vil kommunens pligt til at opkræve en garantiprovision afhænge af, om det 
vil være konkurrenceforvridende, hvis kommunen stiller garanti uden at opkræve garantiprovision.  
 
Det antages, at aktiviteter inden for affaldsområdet (bortset fra affaldsforbrænding) ikke udgør 
kommercielle aktiviteter. Aktiviteterne kan derfor finansieres gennem lånoptagelse i Kommune-
Kredit. Hvis affaldshåndtering varetages af et kommunalt ejet selskab, kan kommunen stille ga-
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ranti herfor. Det er Energistyrelsens vurdering, at kommunerne ikke er forpligtede til at opkræve 
garantiprovision for sådanne lån.  
 
Hvis der opkræves garantiprovision, uden at der er krav herom, kan der være risiko for, at kommu-
nen modregnes i bloktilskuddet. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte artikel af advokat Line Markert.  
 
Afslutningsvis skal det for god ordens skyld oplyses, at dette høringssvar, som er konfirmeret af 
bestyrelsesformand Jens Meilvang, vil blive fremlagt for Reno Djurs’ bestyrelse på møde den 15. 
marts 2017 (dvs. efter den af Norddjurs Kommune fastsatte frist for høringssvar).  
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

 
Morten Therkildsen 
direktør 

 


