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Vedr. lånedispensation til energiinvesteringer i det kvalitetsfondsstøtte syge-

husbyggeri i Herlev 

 

Region Hovedstaden fremsendte den 2. juli 2014 ansøgning om lånedispensation til 

energiinvesteringer i det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri i Herlev på 40,421 

mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau. 

 

Ved brev af 3. oktober 2014 blev Region Hovedstaden tildelt en forhåndsgodkendelse 

af den ansøgte lånedispensation. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har ved skrivelse til Region Hovedstaden af 22. de-

cember 2016 bl.a. oplyst en revideret finansieringsprofil for regionens kvalitetsfonds-

støttede sygehusbyggeri i Herlev. I den reviderede finansieringsprofil for Nyt Herlev 

Hospital indgår lånedispensationen til energiinvesteringer i 2017. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på den baggrund endeligt godkende Region 

Hovedstadens ansøgte lånedispensation til energiinvesteringer. Region Hovedstaden 

kan derfor i 2017 optage lån til energiinvesteringer i Nyt Herlev Hospital på 40,421 

mio. kr. i 2009 pris- og lønniveau, som reguleret med det seneste regionale pris- og 

lønindeks for anlægsområdet udgør 46,071 mio. kr. i 2017 pris- og lønniveau. 

 

Det skal bemærkes, at Region Hovedstaden er forpligtet til at meddele Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, hvis der foretages ændringer i projektet i forhold til forudsætnin-

gerne for den godkendte lånedispensation, herunder arealforudsætninger samt forud-

sætningen om klassificering som ”bygningsklasse 2020”, jf. brev fra Økonomi- og In-

denrigsministeriet af 29. juni 2012 om budgetlægningen for 2013. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejen-

domme skal anvendes til nedbringelse af evt. belåning af regionens kvalitetsfondsstøt-

tede projekter, jf. § 4 i ministeriets bekendtgørelse nr. 822 af 23. juni 2016 om regional 

medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2017. 

 

Låntagningen skal ske på de vilkår, der fremgår af ministeriets bekendtgørelse nr. 

1581 af 17. december 2013 om regionernes låntagning og meddelelse af garantier 

mv. 

 

Statsforvaltningen er underrettet om ovenstående. 
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