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Hej Lillian
 
Hermed ansøgning om kommunal garantistillelse.
 
Vi har behov for en samlet garantistillelse på 5,5 mio. kr. jf. vedlagte lånetilbud fra KommuneKredit.
 
3,0 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits
2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej
 
Hvis det på nogen måde er muligt ville vi sætte pris på at ansøgningen kan medtages på økonomiudvalgsmødet d. 14. september.
 
Vedlagt de dokumenter du har listet op, skulle du mangle noget er du velkommen til at kontakte mig.
 
Med venlig hilsen
 
Jane Jørgensen
Kontorleder
 
FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a.
Knudsvej 2
4640 Faxe
Tlf.: 5671 3584
Mail: adm@faxevarme.dk
Bank: 4865 -6240 103 433
 

 
 
 
Fra: Lillian Fløjgaard <lifl@faxekommune.dk> 
Sendt: 25. august 2022 15:41
Til: 'mcp.faxe@mail.dk' <mcp.faxe@mail.dk>
Cc: Jane Jørgensen <adm@faxevarme.dk>
Emne: SV: Faxe Fjernvarme, Forretningsgang og tidsplan for ansøgning om kommunegaranti til låneoptagelse
 
Hej
 
Følgende forhold skal ligge til grund for behandling af ansøgning om en kommune garantistillelse:
 

Foreningens vedtægter (hvoraf det skal fremgå dels hvem der tegner ”ansøger” og dels hvem der hæfter og hvordan hæfter)
De 3 seneste års regnskaber, hvoraf ”ansøgers” gældsposter og eventuelt kommunalt tilskud skal fremgår
Oplysning om ejerforhold
Oplysning om evt. eksisterende kommunal garanti
Tingbogsoplysninger

mailto:adm@faxevarme.dk
mailto:lifl@faxekommune.dk
mailto:mcp.faxe@mail.dk
mailto:adm@faxevarme.dk


 
Faxe Kommune kan vælge at få sikkerhed for sin garanti ved at tage pant i ejendom.
 
Faxe Kommune opkræver garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.
 
Der er økonomiudvalgsmøde 14. september, 5. oktober, 15. november samt 14. december 2022.
 
Tænker at ovenstående materiale skal foreligge 1 mdr. før ovenstående møder.
 
Sig endelig til såfremt der er yderligere spørgsmål.
 
 
Venlig hilsen

Lillian Fløjgaard
Økonomikonsulent 
Direkte tlf.: 56203845 
Mobil tlf.: 29104155

Center for Økonomi
Center for Økonomi
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
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Til Faxe Kommune, Lillian Fløjgaard
 
Hej Lillian
 
Kan du hjælpe os med at få afklaret forretningsgang og forventet tidsplan for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse for
låneoptagelse hos KommuneKredit ?
 
Vi skal netop starte et projekt for anlæg af fjernvarmeforsyning til alle kommunens ejendomme på Hertelsvej i Faxe. Projektet skal lånefinansieres
hos KommuneKredit i dette efterår (2022).
 
Derudover er vi ved at forberede to noget større fjernvarmeprojekter for hhv. Egedevejsområdet i Faxe og hele Faxe Syd området i Faxe. Disse
projekter skal ligeledes lånefinansieres, hvis vi beslutter, at de kan/skal gennemføres.
 
SU: Hvordan kommer vi i gang? Og hvor lang tid tager det i hvilke instanser?
 
 
Venlig hilsen
Faxe Fjernvarmeselskab
Mogens C. Pedersen, formand for bestyrelsen
M: 51 21 48 98
E:  mcp.faxe@mail.dk
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