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Vedr. låneadgang til indskud af yderligere midler i Metroselskabet I/S 

Frederiksberg Kommune har ved brev d. 4. september 2020 bedt Social- og 
Indenrigsministeriet bekræfte, at Frederiksberg Kommune har låneadgang til to nye 
indskud i Metroselskabet I/S. 

Frederiksberg Kommune skal i 2020 og 2021 indskyde yderligere midler i 
Metroselskabet I/S som følge af:  
 

1. En fordyrelse i forbindelse med indgåede aftaler med entreprenører om ny 
tidsplan for Cityringen. 

2. Aftale om indskud til finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny 
Ellebjerg.  

 
Nutidsværdien af de to indskud kan opgøres til henholdsvis 77,0 mio. kr. og 168,5 mio. 
 
Social- og Indenrigsministeriet skal hermed udtale følgende 
I overensstemmelse med lovbemærkningerne til lov om Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet I/S (2006/1 LSF 158), bekræfter Social- og 
Indenrigsministeriet hermed, at Frederiksberg Kommune har låneadgang til de 
ovennævnte indskud i Metroselskabet I/S. 

En eventuel dispensation gives på de betingelser, der følger af bemærkningerne til lov 
om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og er betinget af, at de i 
lovbemærkningerne forudsatte vilkår for finansieringen overholdes. 

Vilkårene for låntagning m.v. skal i øvrigt følge Social- og Indenrigsministeriets 
lånebekendtgørelser, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners 
låntagning og meddelelse af garantier m.v. 

Om låntagning til indskud i Metroselskabet I/S  
(punkt 5 i bemærkninger til lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S)  

 [..] 

”Med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 58 er indenrigs- og sundhedsministeren 
bemyndiget til at fastsætte regler om kommunernes låntagning. Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet er i den forbindelse indstillet på at give kommunerne dispensationen 
både når det gælder lån til finansiering af de to kommuners aktuelle indskud og eventuelle 

Sagsnr. 
2020-8719 
 
Doknr. 
77421 
 
Dato 
18-09-2020 
 

mailto:raadhuset@frederiksberg.dk
mailto:lijo11@frederiksberg.dk


 

 2 

yderligere indskud til finansiering af uforudsete udgifter og reinvesteringer i metroen samt til 
tilkøb og optioner. Uden for kommunernes låneramme kan de to kommuner endvidere hæfte 
for deres andele i selskabernes lånoptagelse.”  
 
 
Med venlig hilsen 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
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