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2. MEDDELELSE - ANSØGNING OM DISPENSATION FRA OPP 
DEPONERINGSFRITAGELSESPULJEN 2015  

I aftalen med regeringen om regionernes økonomi for 2015 er der med henblik på at fremme offentligt-
privat partnerskab (OPP) etableret en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2015, hvor der kan 
søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. 
  
Efter lånebekendtgørelsen skal regionerne deponere værdien af investeringer, der gennemføres af private 
som led i OPP-aftaler, på en spærret konto, således at beløbet udgår af likviditeten så længe aftalen 
løber. Regionerne har nu mulighed for inden for de 400 mio. kr. at ansøge om fritagelse for den 
almindelige deponeringsforpligtelse. 
  
I forlængelse af svaret på budgetspørgsmål 82 til forslag til budget 2015-2018, kan administrationen 
hermed orientere om, at der med henblik på at forberede regionsrådets beslutningsgrundlag er indsendt 
ansøgning om dispensation fra deponeringsfritagelsespujlen for 2015 for tre egnede OPP-projekter. 
  
Der er søgt om deponeringsfritagelse for et OPP-projekt vedrørende nye rammer til Dansk 
Hovedpinecenter på Glostrup Hospital til 56,0 mio. kr. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er der 
søgt om deponeringsfritagelse for et OPP-projekt vedrørende konvertering af varmeforsyningen fra 
damp- til vandbaseret fjernvarme på Bispebjerg Hospitals matrikel til 55,0 mio. kr. Endeligt søges 
deponeringsfritagelsen på 59,0 mio. kr. for det eksisterende OPP-projekt vedr. nyt køle- og 
nødstrømsanlæg udvidet med 11,5 mio. kr. Med udvidelsen kan der etableres køleflader i 
ventilationssystemet i det eksisterende bygningskompleks, der i kombination med det nye køleanlæg kan 
levere billig køling til senge- og behandlingsafsnit. 
  
Projekteterne gennemføres som OPP-projekter med en forventning om finansiel leasing af anlæggene 
efter OPP-leverandøren har opført og finansieret dem. Anlæggene forventes leaset via regionens 
rammeaftale med KommuneKredit. 
  
Når der foreligger en afklaring på deponeringsfritagelsen, så vil projekterne blive forelagt til regionsrådets 
beslutning om gennemførelse af projekterne som OPP. 
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