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Garantiforpligtelser
I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal 
der i årsberetningen vedlægges en oversigt over kommunens garantiforpligtelser. Senest godkendte 
regnskab er 2016 regnskabet, hvor Hedensted Kommune garanterer for lån på i alt 733.939.155 kr. 
fordelt således:

Garantiforpligtelser pr. 31.12.2016 iflg. årsregnskabet
Garantiens 

størrelse
  
  
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser (primært forsynings- og fri-
tidsaktiviteter) 311.445.670
  
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ( primært almene boliger  
og boligfællesskaber) 420.042.231
  
BRF Statslån med kommunal regaranti (primært almene boliger, hvor sta-
ten hæfter for den anden halvdel) 2.451.255
  
Garantiforpligtelser iflg. årsregnskab 2016 i alt 733.939.155

Der er i løbet af 2017 stillet garanti for yderligere 253.598.356 kr. primært til almen boligbyggeri. 
Således er Hedensted Kommunes samlede garantiforpligtelser i 2017, før afdrag på garanterede lån, 
på 987.537.511 kr.

Risikoen ved garantiforpligtelserne vurderes som lav. Garantiforpligtelsen består i, at Hedensted 
Kommune overtager restgælden, hvis låntager ikke kan betale renter og afdrag. Alle garantier er 
stillet på baggrund af byrådsgodkendelser, hvor byrådet har vurderet om man vil meddele garanti. 
Garantiforpligtelserne er givet til forsyningsvirksomheder (f.eks. Hedensted Spildvand, vandværker 
og kraftvarmeværker), hvor brugerne finansierer afdrag og renter. Til fritidsaktiviteter, såsom hal-
ler, hvor Hedensted Kommune har meddelt lånegaranti i stedet for at bygge kommunale haller. Til 
almen boligbyggeri, hvor lejerne i huslejen finansierer afdrag og renter. 

For en vurdering af om garantiforpligtelserne ligger inden for en rimelig ramme er der i det følgen-
de sammenlignet med fire andre kommuner. Det er nabokommunerne Vejle og Horsens, samt Skive 
og Favrskov kommuner der har nogenlunde samme indbyggertal som Hedensted Kommune.
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De nyeste offentligt tilgængelige oversigter over garantiforpligtelser er fra årsregnskabet 2016. Af 
nedenstående tabel ses garantisummen i alt, garantier pr. indbygger og likviditet efter kassekredi-
treglen pr. indbygger. Hedensted Kommune har større garantiforpligtelser end de to kommuner med 
nogenlunde samme indbyggertal. Sammenlignet med nabokommunerne Horsens og Vejle ligger vi 
på nogenlunde samme niveau, dog lidt under. Medtages de stillede garantier i 2017 vil garantifor-
pligtelser pr. indbygger blive ca. 20.000 kr. Alt i alt er Hedensted Kommunes garantiforpligtelser på 
niveau med nabokommunerne

Garantier pr. 
31.12.2016 I alt1

Indbyggertal 
1.1.17 Garantier pr. indbygger

Likviditet kassekredit 
pr. indb.

Horsens Kommune      1.774.840.247                 89.030                                   19.935     5.470
Vejle Kommune      2.076.498.849              113.243                                   18.337     10.956
Hedensted Kommune          733.939.156                 46.524                                   15.775     5.876
Skive Kommune          594.700.000                 46.540                                   12.778     9.327

Favrskov Kommune          420.216.768                 47.915     
                                 

8.770     6.092

1 Enkelte kommuner har medregnet eventualforpligtelser fra solidarisk hæftelse som garanti-
forpligtelser. For at have ens sammenligningsgrundlag er disse eventualforpligtelser fratrukket.


