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Ansøgning – FDF Hvidovre – Ingeborg - låneomlægning
Kære Lars og Dorthe,
FDF Hvidovre har en aftale om at Hvidovre kommune under lokaletilskudsreglerne yder
tilskud til afdrag på realkreditlån i Ingeborg op til et vist niveau (100% af kontantlånet og
22,44% af tilpasningslån).
Ansøgning
FDF Hvidovre anmoder om at Hvidovre kommune godkender at FDF Hvidovre kan foretage
låneomlægning af kontantlån i Ingeborg med restgæld på 2.944.498 kr. FDF Hvidovre anmoder samtidig om forlængelse af den periode Hvidovre kommune yder tilskud til afdrag
på lånene i Ingeborg så den igen løber i 10 år.
Baggrund
Aftalen om tilskud til afdrag blev i forbindelse med en låneomlægning i 2015 forlænget så
den igen løb i 10 år. Renteniveauet er igen ændret så det kan være en fordel at omlægge
det ene af realkreditlånene i Ingeborg. Vi har fra Nykredit modtaget beregninger på omlægning af de kontantlån, der kan give mening af omlægge. I forbindelse med omlægningen anmoder vi om en forlængelse af aftalen om tilskud til afdrag så den igen løber i 10 år
(fra det nye lån optages).
Beregningerne viser at der vil være en besparelse på ydelsen på ca. 10 t.kr. i 2020, besparelsen vil være stigende og restgælden vil blive være betalt ud ca. 1 år før. Den årlige besparelse for Hvidovre kommune vil således årligt være 72% af ca. 10 t.kr., over en 10 årig
periode vil det være 93.750 kr. Den samlede besparelse over hele løbetiden er beregnet til
456.105 kr.
Beregningerne viser også af hele den del af besparelsen der tilfalder FDF Hvidovre vil blive
elimineret af en større restgæld, hvis ikke aftalen om tilskud til afdrag forlænges, hvorved
FDF Hvidovre på kort sigt vil have en ulempe ved at omlægge lånet, vi ønsker at fordelen
skal fordeles til begge parter, hvorfor vi anmoder om en forlængelse af perioden med tilskud til afdrag.
Vi står naturligvis til disposition for yderligere uddybning af ansøgningen.
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