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Sagsnr.

Vedr. lånedispensation til engangstilskud til Odense Letbane P/S

Doknr.
77421

Region Syddanmark har ved brev d. 30 juli 2020 anmodet om dispensation til at
optage lån på 88,990 mio. kr., svarende til 80 pct. af regionens engangstilskud til
anlæg af Odense Letbane. Indskuddet udgør, ifølge det oplyste, 111,237 mio. kr. i
2020-priser.

Dato
07-08-2020

Social- og Indenrigsministeriet skal hermed udtale følgende:
Efter reglerne i Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelser kræver regional
låntagning eller hæftelse for andele af lån optaget af et selskab enten ledig låneramme
eller lånedispensation.
I overensstemmelse med lovbemærkningerne til lov om Odense Letbane (2014/1 LF
53), giver Social- og Indenrigsministeriet hermed Region Syddanmark
lånedispensation på 80 pct. af det samlede engangstilskud til Odense Letbane P/S på
111,237 mio. kr. svarende til 88,990 mio. kr.
Dispensationen gives på de betingelser, der følger af bemærkningerne til lov om
Odense Letbane og er betinget af, at de i lovbemærkningerne forudsatte vilkår for
finansieringen overholdes.
”4. Om regional låntagning til Odense Letbane

[..]
Efter reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelser henregnes den del af
lån optaget af selskaber med kommunal eller regional deltagelse, som kan henføres til
kommunen og regionen, til kommunens og regionens låntagning.
Kommunal og regional låntagning eller hæftelse for andele af lån optaget af et selskab kræver
således enten ledig låneramme eller lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Økonomi- og Indenrigsministeriet er i den forbindelse indstillet på efter ansøgning at give:
-

Odense Kommune dispensation til deponeringsfritagelse, således at lån optaget af et
letbaneselskab - med evt. kommunal garanti - ikke henregnes til Odense Kommunes
låntagning.

-

Region Syddanmark dispensation til at optage lån.

Region Syddanmarks anlægstilskud til letbanen kan ydes uden at belaste det regionale
anlægsloft.”
[..]

”Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtidig indstillet på, at Region Syddanmark kan
lånefinansiere op til 80 pct. Af regionens anlægsudgifter, hvilket indebærer, at regionen vil
skulle egenfinansiere minimum 20 pct. før lån kan optages.”

Vilkårene for låntagning m.v. skal i øvrigt følge Social- og Indenrigsministeriets
lånebekendtgørelser, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om regionernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Kopi af dette brev er sendt til Transport- og Boligministeriet.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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