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Spørgsmål vedr. eventuel tilbagebetaling af EU-støtte til CEICAD-projektet. 
 
 
På møde i forretningsudvalget den 10. november 2015 blev der i forbindelse med be-
handling af sag nr. 5 ”Energibesparende projekter på to hospitaler i Region Hovedsta-
den” spurgt til den økonomiske forpligtelse for regionen i fald nogle af de kommunale 
parter trækker sig ud af det fælles EU-støttede projekt.  
 
Støtten fra EU udgør knapt 4 pct. af den samlede investering i energibesparende pro-
jekter og udgjorde oprindeligt 18,4 mio. kr. En mindre del af støtten anvendes til drift 
af det fælles projektsekretariat. Den resterende støtte på 15,8 mio. kr. er afsat til, at de 
deltagende kommuner og regionen kan indhente teknisk bistand fra eksterne rådgive-
re, og er fordelt forholdsmæssigt mellem parterne efter investeringernes størrelse.   
 
Såfremt en kommune trækker sig ud af projektet uden at have foretaget investeringer, 
bortfalder den tekniske bistand til kommunen. Hvis kommunen allerede har anvendt 
teknisk bistand i projektet, vil beløbet blive krævet tilbagebetalt.  
 
Der skal ligeledes ske en reduktion svarende til kommunens forholdsmæssige andel af 
støtten til projektsekretariatet. Hvis en kommune vælger at trække sig på et meget sent 
tidspunkt i projektets levetid, kan det være vanskeligt at reducere udgifterne til pro-
jektsekretariatet tilsvarende. Men i så fald vil beløbet blive krævet tilbagebetalt af 
kommunen.  
 
Der vil således ikke være en økonomisk risiko for regionen ved en reduktion i den 
samlede investering som følge af, at en kommune vælger at udtræde af projektet.  
 
Det er ikke i regionens kontrakt med Den Europæiske Investeringsbank1 (EIB) fast-
lagt, hvornår en reduktion i det samlede projekt er stor nok til, at projektet må bortfal-
de og støtten tilbagebetales. Det er dog vurderingen, at det kan komme på tale at den 
samlede støtte må tilbagebetales, såfremt investeringerne under et kommer under ca. 
300-350 mio. kr.  
                                                      
1
 EIB administrerer støtteordningen på vegne af EU. 
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Såfremt flere af kommunerne trækker sig fra projektet og den samlede investering 
samtidigt reduceres så meget, at den samlede EU-støtte bortfalder, så vil regionens 
økonomiske tab udgøre mellem 1,5 mio. kr. og 1,8 mio. kr. Hvor de 1,5 mio. kr. svarer 
til regionens andel af den tekniske bistand og de resterende 0,3 mio. kr. svarer til regi-
onens andel af tabet på støtte til projektsekretariatet.     
 


