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DAGSORDEN 

 Status 

 Spørgsmål 

 HOFOR og Københavns Kommune 

 Hvad sker der, hvis HOFOR overtager projektet? 

 

 

 

 



STATUS 

 Medfinansieringsansøgningerne er indsendt til 

Forsyningssekretariatet 

 

 Videre behandling i Forsyningssekretariatet afventer endelig 

godkendelse fra generalforsamling/bestyrelse  

 

 Derefter vil de give tilsagn eller afslag 

 

 Forsyningssekretariatet har ændret beregningsmodel – nogle af 

de ansøgte projekter kan ikke opnå medfinansiering 

 
 

 

 

 



SPØRGSMÅL 

HOFOR har modtaget mange henvendelser fra ansøgere om: 

 

 Udfordringer med låneoptag 

 Problemer med at være bygherre for større projekter 

 Svært ved at gennemskue/forstå foreningernes risiko som 

projektejer (ved fordyrelser og ændringer af projektet) 

 Ønske om at HOFOR påtager sig projektejerrollen (og 

projektrisikoen) 

 

På denne baggrund har vi inviteret til dette informationsmøde  



HOFOR OG KØBENHAVNS KOMMUNES MULIGHED 

HOFOR og Københavns Kommune har forsøgt at finde en 
løsning: 

 

 Hvor et projekt udføres i samarbejde mellem HOFOR og 
grundejerforening 

 Hvor HOFOR er bygherre 

 Hvor HOFOR udbyder i store udbud 

 Hvor HOFOR gennemfører projektet 

 Hvor HOFOR kan udnytte opnået viden i fremtidige 
projekter 

 

DETTE SKAL DOG SES SOM EN ALTERNATIV LØSNING TIL DET 
ANSØGTE MEDFINANSIERINGSPROJEKT 

 

 



HVAD SKER DER, HVIS HOFOR OVERTAGER 

PROJEKTET? 

 

1. Foreningen skal indgå en aftale med HOFOR 

2. HOFOR finansierer projektet 

3. HOFOR har ansvaret for projektering og styring af rådgivere og 
entreprenører 

4. HOFOR  har ansvaret for, at projektet bliver myndighedsgodkendt 

5. HOFOR forestår den efterfølgende drift 

6. HOFOR kan ikke garantere, at den nuværende rådgiver/entreprenør 
kan fortsætte, eller hvornår projektet bliver udført 

7. HOFOR-projektet udarbejdes i samarbejde med grundejerforeningen 
med udgangspunkt i det projekt, der er ansøgt som 
medfinansieringsprojekt, så vi ikke skal starte forfra 

 

 Der indgås en aftale om, at arealer tilhørende foreningen anvendes af 
HOFOR til at etablere og drive et klimatilpasningsanlæg 

 

 

 



TIDSLINJE 

I år: 

 06/07.9.2016 Informationsmøder 

 Materiale sendes ud i næste uge 

 01.11.2016 Aftale om projektudvikling 

 

Næste år: 

 01.03.2017 Foreningen skal have godkendt projektet og have 

underskrevet aftale med HOFOR 

 

 HOFOR kan udføre projekterne fra september 2017 



SPØRGSMÅL? 

 I er altid velkomne til at henvende jer til os 

 E-mail: saba@hofor.dk 

 Tlf.: 2795 4692 

mailto:saba@hofor.dk

