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Tilbud vedr. overdragelse af medfinansieringsprojekt til HOFOR 

Kære forening 

 

Vi skriver til jer, da I har søgt om et samarbejde med HOFOR, hvor vi medfinansierer et klimatilpasnings-

projekt i jeres veje. 

I forbindelse med HOFORs sagsbehandling har vi modtaget mange spørgsmål omkring projekternes 

finansiering, låneoptag, risiko og ansvaret for efterfølgende drift. 

HOFOR og Københavns Kommune har derfor arbejdet på en løsning, hvor det er muligt at gennemføre 

projekterne uden, at grundejerne skal have nogen risici ved projektet. I den forbindelse tilbyder HOFOR og 

Københavns Kommune de grundejere, der har ansøgt om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, at 

overdrage projektet til HOFOR, der tilbyder at gennemføre klimatilpasningsprojektet.  

Denne metode sikrer, at HOFOR: 

 finansierer projektet 

 gennemfører et projekt, som skal godkendes af foreningen 

 har projektrisikoen for fordyrelser i projektet 

 har ansvaret for projektering og styring af entreprenører 

 har ansvaret for, at projektet bliver myndighedsgodkendt 

 forestår den efterfølgende drift 

Det er helt frivilligt for foreningen, om man ønsker at overdrage projektet til HOFOR. Såfremt foreningen 

forsat selv ønsker at gennemføre projektet, sker det efter uændrede vilkår og i overensstemmelse med 

medfinansieringsordningen i øvrigt. 

Overdragelse af projektet til HOFOR indebærer, at der indgås en frivillig aftale om, at arealer tilhørende de 

private parter anvendes af HOFOR til at etablere og drive et klimatilpasningsanlæg. Grundlæggende for 

aftalen er, at HOFOR og den private part bliver enige om projektets udformning og de valgte løsninger, da vi 

i HOFOR er interesserede i den gode løsning. 

Deltag i et uforpligtende informationsmøde 

HOFOR afholder informationsmøder for de foreninger, der er interesserede i at høre mere om tilbuddet. I vil 

sammen med 3-4 andre foreninger blive inviteret til et informationsmøde i august/september. Her fortæller vi 

mere indgående om tiltaget. I binder jer ikke til noget ved at deltage i informationsmødet. 

Såfremt I er interesseret i at deltage i et sådant informationsmøde skal I give en tilbagemelding på 

nedenstående e-mail senest tirsdag den 26. juli 2016, hvorefter HOFOR vil indkalde til et møde.  

Skulle der eventuelt være supplerende spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig på e-mail: 

saba@hofor.dk eller på telefon: 2795 4692. 

Venlig hilsen 

Sara Kirstine Bastholm 

Planlægger, HOFOR 
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