Ansøgning om lånedispensation for 2022 på det ordinære anlægsområde
Ansøger: 706 Syddjurs
Bemærk, at de danske tegn - æ, ø, å, Æ, Ø og Å - beklageligvis pt. ikke lagres korrekt i ministeriets database! Anvend fx i
stedet ae, oe, aa, Ae, Oe og Aa.
Når de bagvedliggende tekniske problemer er løst, vil meddelelsen her forsvinde. Forventningen er dog, at problemet først vil
være løst en gang i august.

Ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse for 2022 på det ordinære anlægsområde indtastes og godkendes senest
den 11. august 2021.
Spørgsmål vedr. ansøgningen kan besvares af Gustav Kronborg (gukr@im.dk / 72 28 25 70) og Kasper Koch (kako@im.dk / 72 28 25
62).

Hvad kan der ansøges om?
Lånepuljen for 2022 på det ordinære anlægsområde udgør 200 mio. kr.
Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der vil ved fordeling af puljen blive lagt vægt
på kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2021, kommunens beskatningsgrundlag og
udgiftsbehov samt størrelsen på kommunens langfristede gæld.
Lånepuljen kan anvendes til alle former for anlægsaktiviteter.
Afhængig af størrelsen på det samlede ansøgte lånebeløb til puljen kan eventuelle lånedispensationer fra puljen blive givet ud fra en
given procentsats af kommunens ansøgte beløb. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen kun vil kunne bruge
lånedispensationen til at lånefinansiere en procentdel af anlægsudgifterne til et givet projekt, som svarer til den udmeldte låneprocent.
Ministeriet skal gøre opmærksom på, at det er kommunens ansvar at foretage de nødvendige lovlighedsvurderinger af de konkrete
projekter, og at det ikke er muligt at søge til det samme projekt fra flere puljer.

Kort indberetningsvejledning:
De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes 'Send'. Efterfølgende ændringer i ansøgningen kan løbende
ses og gemmes ved at trykke 'Send'. Ved evt. ønske om et print af det indtastede i en udskrivningsvenlig udgave kan der med fordel
trykkes 'Vis' før udprint.
Den endelige indtastning/ansøgning godkendes ved at trykke 'Godkend', hvorefter det indtastede ansøgningsskema vises i en
udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og underskrives med dato
som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse af ansøgningen.

Ansøgt lånebeløb til anlægsprojekter på det ordinære anlægsområde
Indtast det lånebeløb kommunen ansøger om for 2022

Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e):
Navn(e) og titel

Tommy S. Pedersen, chefkonsulent

Telefonnumre

87535552

Sagsbehandler(e)
og afdelingens epostkasser (adskil
flere med
semikolon)

tsp@syddjurs.dk

Indtast lånebeløb
(i hele 1.000 kr.)
8000

Sådan behandler vi personoplysninger

Dato:
Underskrift:
____/____/________ _________________________________________________

