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Endelig rapport, CeDEPI   

  

Denne rapport er udarbejdet I henhold til aftale herom mellem the European 

Investment Bank (EIB) og Region Midtylland  (RM).  

Formålet med rapporten er, at opsummere og dokumentere implementeringen af 

investeringsprogrammet fra 15. juni 2014 til 15. juni 2017. Indholdet redegør for 

opnåede resultater, udgifter og opnået læring igennem projektet. 

 

Der findes yderligere information i detaljer om de forudgående faser i 

investeringsprogrammet.  For ette henvises til de halvårlige fremdriftsrapporter samt 

midtvejsrapporten. 

1 ARBEJDETS FREMDRIFT 
Efter en stabil, men begrænset vækst i implementeringen af investeringspro-

grammet i de første 24 måneder, er der sket betydelig fremgang fra sommeren 

2016 frem til afslutningen i juni 2017. 

Det omfattende forarbejde med at gennemføre energigennemgange, indhente 

tilbud, udføre beregninger mv. har resulteret i at mange projekter har kunnet 

kontraheres og gennemføres i de afsluttende faser af projektet. 

1.1 Opnåede investeringer  
Målene for CeDEPI har været at igangsætte energiinvesteringer for EUR 57.766 

og dermed opnå energibesparelser på 25,420 MWH/år i bygninger, 5,015 

MWh/år for gadelys, 205 MWh/år fra elbiler og 1,600 MWh/år fra solceller. I alt 

svarende til reduktion i CO2 udledning på 7,040 tons/år. 

Tabel 1 viser de opnåede resultater for implementeringen af investeringspro-

grammet. Tabellen viser de planlagte tal holdt op imod de opnåede resultater. 

Tabel 1: Opnåede resultater:  

  Oprindelige mål 
Opnåede kontraherede in-

vesteringer  

 [EUR million] [EUR million] 

Solceller 4.512 0.063 

Bygninger 32.376 39.380 

Gadelys 20.496 26.997 

Elbiler  0.382 0.157 

Total 57.766 66.597 

 

Kontraherede og fuldt do-
kumenterede investeringer EUR 38.43 millioner 

Kontraherede men ikke 
fuldt dokumenterede inve-
steringer 

EUR 28.17 millioner 
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Som det fremgår af tabel 1 er det oprindelige mål opnået og overgået med 15 % 

med kontraherede investeringer på EUR 66.597 millioner. 57.7 % af de kontrahe-

rede investeringer er fuldt dokumenteret. Resultaterne er meget tilfredsstillende 

for sekretariatet. 

 

Tabel 2 viser de opnåede kontraherede investeringer for hver partner I projektet. 

 

Partner  Oprindelige mål 
Opnåede kontrahe-
rede investeringer Procentvis opfyldelse af 

oprindelige mål 

Favrskov Kommune FA EUR 1,608,579 EUR 1,657,873 103 % 

Hedensted Kommune HD EUR 6,192,359 EUR 6,806,006 110 % 

Herning Kommune HE EUR 2,171,582 EUR 1,366,772 63 % 

Horsens Kommune HO EUR 2,975,871 EUR 3,892,871 131 % 

Norddjurs Kommune  ND EUR 4,048,257 EUR 4,934,810 122 % 

Randers Kommune RA EUR 10,590,633 EUR 15,042,765 142 % 

Ringkøbing-Skjern Kom-
mune 

RS EUR 2,010,724 EUR 1,919,996 95 % 

Samsø  Kommune SA EUR 160,858 EUR 579,580 360 % 

Silkeborg Kommune SI EUR 6,434,316 EUR 7,705,202 120 % 

Syddjurs Kommune SD EUR 4,289,544 EUR 4,659,487 109 % 

Viborg Kommune VI EUR 10,254,692 EUR 9,290,042 91 % 

Region Midtjylland– Re-
gional Hospital Horsens & 
Randers  

RH EUR 6,414,209 EUR 8,227,729 128 % 

Region Midtjylland B&E KO EUR 613,941 EUR 513,951 84 % 

I alt EUR 57,765,566 EUR 66,597,085 115 % 

I alt DKK 439,018,294 DKK 495,215,924 115 % 

*RH indeholder også investeringer fra Regionshospitalet i Randers. 

De oprindelige mål blev fastsat af partnere i DKK og omregnet til EUR ud fra 

daværende kurs på 7,60. Den opnåede investering er beregnet ud fra European 

Central Banks kurs pr. 15. jun. 2017 på 7,436. 

Som det fremgår, er hver enkelt partner tæt på opfyldelse af de oprindelige mål 

for CeDEPI. Resultatet for Herning Kommune afviger primært på grund af 

strammere krav til tilbagebetalingstid på energiprojekter. 

 

For Randers Kommune var det muligt at udvide investeringerne ved at lave yder-

ligere gadelysprojekter. 

Samsø Kommune har hævet de oprindelige mål to gange, og opnåede at forbe-

rede og gennemføre udbud på forbedret gadelys. 
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1.2 Opnåede energi- og CO² udlednings besparelser. 

Tabel 1: Opnåede energi- og CO² udlednings besparelser. 

 

  

Energi-

besparelse, 

opvarmning  

 Energi-

besparelse, 

elektricitet  

Energi 

prduktion  

Besparelse, 

brændstof  

Reduktion 

af CO² 

eq.  

Oprindelige 

mål  

Opnåede 

besparelser 

sammenlignet 

med oprinde-

lige mål  

[MWh/år] [MWh/år] [[MWh/år] [MWh/år] [tons/år] [MWh/år] [%] 

Bygninger 21,646 4,509 - - 4,915 25,460 102.7 % 

Gadelys  - 9,337 - - 2,830 5,015 186.2 % 

Transport - - - 8 22 205 3.9 % 

Solceller  - - 38 - 11 1,600 2.4 % 

                

Opnået I alt 21,646 13,846 38 8 7,778     

Oprindelige mål 
i EIB-kontrakten 

30,680 1,600 205 7,040 
  

 

Når der sammenlignes mellem de opnåede resultater og de oprindelige mål i 

kontrakten med EIB anses dette af sekretariatet som meget tilfredsstillende. De 

oprindelige mål for energibesparelser er opnået og overgået med 15,6 %. Målet 

for reduktion i CO²-udslip er opnået og overgået med 10,4 %.  

Der har kun været en investering i elbiler. I hele investeringsprogrammets forløb 

har der været begrænset eller slet ingen aktivitet hos partnerne omkring elbiler – 

selvom forsøg på at implementere ny infrastruktur har været iværksat. Dette an-

ses primært som forsigtighed fra partnerne og bakkes op af det faktum at mange 

tror at teknologien, med hensyn til batteri kapacitet (bilernes rækkeevne) ikke er 

tilstrækkelig for nuværende til at indgå store investeringer. Endvidere har rege-

ringen via afgifter kraftigt reduceret den mulige forrentning af investeringer i elbi-

ler. 

Der har kun været en investering i solceller. Dette er begrundet i ændringer i 

dansk lovgivning (som beskrevet i tidligere rapporter) som har reduceret rentabili-

teten. Derfor er den lave aktivitet på dette område som forventet. 

 

1.3 Opnåede ikke kvantitative målsætninger  
Ud over de kvantitative mål star der i afsnit 1.1 i kontrakten med EIB at investe-

ringsprogrammet også har følgende mål: 

A) Forbedring af indeklimaet i bygninger (luft og lys kvalitet). 

B) Forbedring i opfattelsen af sikkerhed gennem bedre og mere effektiv  

gadebelysning. 
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C) Være et fyrtårnsprojekt for investeringer i elbiler.  

D) At være faciliterende for øget og forbedret samarbejde mellem de deltagende 
kommuner.  

E) At skabe svarende til 800 fuldtidsarbejdspladser i byggeindustrien. 

 

A) Forbedring af indeklimaet I bygninger (luft og lys kvalitet). 

I Danmark er der stort fokus på indeklima, i vores offentlige og private bygninger, 

samtidig med at dette skal balanceres i forhold til en besparelse i energiforbru-

get. Disse forhold er adresseret i investeringsprogrammet i form af et stort antal 

projekter i skoler, hvor utilstrækkelig og dårligt fungerende lys har været normen. 

Dette er nu udskiftet, med tilbagebetalingstider som var forsvarlige. Resultatet er 

bedre læringsmiljøer. Fokusset i mange af projekterne har også været bedre 

indeklima, ved at modernisere ventilationen. Skolerne bliver nu brugt i flere timer 

dagligt end tidligere pga. skolereformen, så mange projekter har bearbejdet in-

deklimaet, hvor CO² har været rettesnor for ventilationsniveauet.  

Intelligent brug af ventilation har været rettesnor for mange projekter i offentlige 

administrationsbygninger. En forøgelse af luftgennemstrømningen har kunnet 

forsvares ved kun at ventilere, når rummene rent faktisk er i brug. CeDEPI pro-

jektet har haft en lang række projekter hvor nedsættelse af ventilationstiden, 

renovering af anlæggene og bedre styring af forbruget for at øget kvaliteten af 

indeklimaet generelt med et bedre indeklima som resultat. 

B) Forbedring i opfattelsen af sikkerhed gennem bedre og mere effektiv  

gadebelysning. 

Gadelys er næsten blevet revolutioneret i Danmark i den tid CeDEPI projektet 

har været undervejs. Der findes lovgivning om at kviksølvslyskilder skal udfases 

fra gadelyset. Da udskiftning af lyskilder er en stor investering i en kommune, har 

vores partner Viborg Kommune lavet flere forsøgsprojekter samt det innovative 

Almind Living Lab (VI002), et projekt som skulle kaste lys over de udfordringer 

der er ved at implementere ny teknologi og samtidig få teknologierne til at arbej-

de sammen. Resultater og afklaringer fra Almind projektet er blevet delt med de 

andre partnere og Vejdirektoratet, til brug og indarbejdelse i fremtidige projekter. 

Bedre opfattelse af sikkerhed ved forandringerne er resultatet af ændringerne, 

emner som er diskuteret med beboerne i Almind i projektperioden. 

C) Være et fyrtårnsprojekt for investeringer i elbiler. 

 

Det er indlysende fra listen over gennemførte projekter i CeDEPI projektet at 

elektrificering af den kommunale flåde ikke har været mulig at skubbe igennem, 

som en del af CeDEPI projektet. 

Gennem de første 24 måneder blev der dog brugt en del ressourcer på at finde 

de mennesker i kommunerne, som har elektrificering som arbejdsområde. Det 

blev hurtigt klart at det er en anden gruppe mennesker i andre afdelinger i kom-

munerne, anderledes end byggeri og gadelys afdelingerne. Det blev ved part-

nermøder oplyst at mange byråd som i 2014 havde handlet på den fremhersken-
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de tendens om at konvertere til elbiler, havde valgt at lease disse biler. Derfor var 

der ingen forestående investeringer i projektets levetid. 

 

Viden og kompetencer i Danmark på elbilsmarkedet og elektrificering har til huse 

i Region Hovedstaden, i Elbilssekretariatet, som har til opgave at samle viden om 

og kommunikere dette til danske myndigheder, kommuner og de i den private 

sektor, som måtte have interesse i at konvertere deres flåde.  

CeDEPI sekretariatet har haft elektrificering på dagsordenen til partnermøder i 

2014 og 2015, og har opfordret til at man brugte Elbilssekretariatet i Region Ho-

vedstaden som er gratis, og har leveret viden om flåde analyse til et par af part-

nerne, samt hjulpet med rådgivning og beregning i en sag for Samsø Kommune. 

 

Afslutningsvis kan det antydes at den kommunale sektor ikke endnu er klar til at 

konvertere. Før der sker store investeringer i elbiler, må der nødvendigvis ske 

udvikling i batteriteknologien, samt med støtte til forandringerne fra regeringen.  

 

D) At være faciliterende for øget og forbedret samarbejde mellem de deltagende 

kommuner. 

CeDEPI sekretariatet har været meget aktive med at facilitere og skabe forøget 

samarbejde mellem partnerne. Som nævnt i tidligere rapporter er der afholdt 

parvise partnermøder for at planer ideer og ideer kunne sprede sig fra en partner 

til en nabokommune og omvendt. 

Også de interne medarbejdere der var udstationeret som eksperter hos kommu-

nerne har været bærer af viden og ideer, og har spredt og delt dette fra en kom-

mune til den næste. Dette har genereret projekter med samme indhold på tværs 

af kommunegrænserne, til alles fordel. Endvidere har de tekniske fællesmøder 

været en del af at oparbejde professionelle bekendtskaber kommunerne imellem. 

En meget fin mulighed for dette var turen til DOLL i februar 2015, hvor de fleste 

kommuner der havde gadelys projekter deltog i en fælles tur, hvis formål det var 

at se og høre om de seneste teknologiske udviklinger indenfor dette område. 

 

Igennem projektforløbet har der kun været et fælles udbud.  De fleste partnere 

undgår store fælles udbud ud fra bekymringer om lokale forhold, da et fællesud-

bud genererer en større projektsum. Dette gør det sværere for lokale entreprenø-

rer fra kommunen at afgive bud for at vinde opgaven. 

 

 
E) At skabe svarende til 800 fuldtidsarbejdspladser i byggeindustrien. 
 
Det oprindelige mål for projektet om at genere svarende til 800 fuldtidsstillinger 
skal ses et resultat af den samlede investering, baseret på den oprindeligt for-
ventede investering på DKK 439,018,294. Med den opnåede investering på DKK 
495,215,924 forventes den faktisk genererede arbejdseffekt at være højere. 
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2 ENDELIG LISTE OVER KONTRAKTER OM TEKNISK BISTAND 
Faglig bistand er blevet indkøbt løbende gennem investeringsforløbet. Kontrak-

terne har haft udgangspunkt i de 4 rammeaftaler. 

 

Figur 1: Fordeling af udgifter for ekstern teknisk bistand  

 

Tabel 2: Ekstern teknisk bistand 

Direkte tildeling af kontrakt  /Direct allotment of contract EUR 103,214 DKK 767.499 

Rammeaftale  1/Framework Agreement 1 - Special tendering consultancy EUR 0 DKK 0 

Rammeaftale  2 /Framework Agreement 2 - Buildings EUR 442,806 DKK 3.292.705 

Rammeaftale  3/Framework Agreement 3 - Street lighting  EUR 227,043 DKK 1.688.291 

Rammeaftale  4/Framework Agreement 4 - Transport  EUR 0 DKK 0 

 I alt EUR 773,063 DKK 5.748.496 

 

Som det fremgår af figur 1 og tabel 4 er der ikke indgået kontrakter indenfor 

rammeaftalerne 1 og 4. I programforløbet har der ikke været tilbud som størrel-

sesmæssigt eller i kompleksitet som har nødvendiggjort rådgivning indenfor sær-

lig tilbudsgivning. Der har været et fællesudbud mellem Favrskov og Hedensted 

kommuner. I dette tilfælde var den nødvendige rådgivning omkring udbudsforlø-

bet en del af den tekniske rådgivning. 

En mindre del af kontrakterne er tildelt via direkte tildeling. Dette har hovedsage-

ligt været projekter der har behøvet specielle kompetencer, der ikke var at finde 

under nogen af rammeaftalerne. En række af kontrakterne er også tildelt for 

rammeaftalerne var indgåede og på plads. 

13.35%
0.00%

57.28%

29.37%

0.00%

Fordeling af udgifter for ekstern teknisk bistand

Direct allotment of contract - 13,35 %

Framework Agreement 1 - Special tendering
consultancy - 0,00 %

Framework Agreement 2 - Buildings - 57,28 %

Framework Agreement 3 - Street lighting - 29,37 %

Framework Agreement 4 - Transport - 0,00 %
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Behovet for rådgivning omkring transport har været meget begrænset og det der 

var, er varetaget af tekniske eksperter fra projektafdelingen. Der har været 1 

projekt i denne kategori i CeDEPI projektet. Dette kunne være begrundet i at 

dansk lovgivning omkring elbiler er blevet ændret i januar 2016, hvilket har redu-

ceret rentabiliteten ved at konvertere eksisterende benzin/diesel biler til elbiler. 

Bilag A er en liste over kontrakter vedrørende ekstern teknisk bistand, afholdt i 

projektperioden. 

 

3 DET GENNEMFØRTE INVESTERINGSPROGRAM 
Bilag 2 er en liste over det gennemførte investeringsprogram.  

Der er tilføjet en kolonne der oplyser hvilken type ELENA teknisk rådgivning der 

er tale om (hvorvidt det er intern eller ekstern rådgivning) der er tildelt hver enkelt 

investering. 
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4 OPNÅET GEARINGSFAKTOR 

Tabel 3: Sammentælling af berettigede udgifter og beregning af gearingsfaktor 

Samlede udgifter med EIB støtte EUR 2,001,103 DKK 14.880.202 

Kontraherede investeringer EUR 66,597,085 DKK 495.215.924 

Gearingsfaktor, 15. juni 2017 33.3 33.3 

 
Den opnåede gearingsfaktor er godt over det krævede minimum på 20. Udgifter-

ne til ekstern teknisk bistand har været mindre end beregnet, hvilket kan forkla-

res ud fra en række forhold: 

• Der er en begrænsning i antallet af projekter/investeringer der kan styres 

sideløbende. Dette tyder på at projektledere hos kommunerne simpelt-

hen ikke har haft tid nok til at gennemføre projekter med det tilgængelige 

omfang af ekstern teknisk assistance. 

• Som et fælles investeringsprogram med mange deltagende kommuner 

og en stor variation af forskelligartede investeringer har det at dele viden 

mellem partnerne været en stor succes. Flere partnere har bedt om input 

og inspiration til udbudsdokumenter, tekniske specifikationer på udstyr 

mv.  

Sekretariatet har været meget opmærksomme på partnernes behov og 

har delt viden og erfaringer fra forskellige gennemførte investeringer. 

Dermed har partnerne fået projektmaterialer/viden som i andre tilfælde 

skulle købes fra eksterne rådgivende firmaer. 
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5 REGNSKABSMEDDELSE 
Regnskabsmeddelelsen en vedlagt som bilag C og dækker hele investeringspro-

grammet fra 15. juni 2014 til 15. juni 2017. 

Endvidere er vedlagt reviderede regnskabsmeddelelser fra de halvårlige frem-

driftsrapporter og halvvejsrapporten. Lønudgifter for projektafdelingen er fuldt ud 

blevet synkroniseret med de faktiske afholdte udgifter til dato. 
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6 ERFARINGER  

6.1 Dokumentation for afholdte investeringer  
Igennem hele forløbet med CeDEPI projektet har et været en udfordring at ind-

samle den krævede dokumentation for de investerede midler. Særligt det at sen-

de fakturaer frem for afholdte udgifter kræver en ekstra indsats fra partnerne som 

overstiger det normale niveau for dokumentation for energiinvesteringer. Derfor 

har det ikke været prioriteret af partnerne og derfor har denne opgave været 

udsat til den allersidste del af investeringsprogrammets forløb. 

Endvidere har et været udfordrende at kravene til dokumentation ikke var blevet 

kommunikeret godt nok til partnerne I ansøgningsprocessen for investeringspro-

grammet. Derfor blev mange partnere overraskede og bekymrede da de blev 

præsenteret for dokumentationskravene. In nogle tilfælde udgjorde dette en bar-

riere som skulle italesættes for at samarbejdet mellem projektkontoret og part-

nerne kunne fungere gelinde.  

Det havde måske været mindre udfordrende og afklaret hvis der havde været en 

forventningsafstemning i de indledende faser af ansøgningsprocessen. Dette 

kunne være løst ved, at det var samme mandskab som deltog i arbejdet med 

ansøgningen, som efterfølgende skulle gennemføre investeringsprogrammet. 

6.2 Fastholdelse af medarbejdere  
Projektafdelingen har været udsat for ændringer I CeDEPI projektet. 3 medarbej-

dere har sagt op og 2 nye tekniske eksperter er blevet ansat til erstatning. Re-

krutteringen foregik meget smidigt hovedsageligt fordi opsigelserne kom da der 

stadig var ca. 20 måneder tilbage af investeringsprogrammet.  

I de sidste 6 måneder af projektet har det imidlertid været tydeligt at projektafde-

lingen ville være meget sårbar overfor opsigelser. Med så kort tid tilbage af inve-

steringsprogrammet ville det ikke være muligt at ansætte yderligere personale. 

Endvidere havde det nuværende personale afgørende viden om igangværende 

investeringer, samarbejde med partnere mv., hvilket ville være meget svært at 

skulle erstatte med kort varsel. 

Som et middel til at fastholde personalet blev en fastholdelses/præstationsbonus 

introduceret for at sikre at personalet havde forpligtet sig til at blive i de sidste 6 

måneder. Bonussen var ikke en del af det oprindelige budget for projektafdelin-

gen, og blev kun muligt da der kom en opsigelse pr. 1. januar 2017, en stilling 

som ikke blev genbesat. Ud fra disse erfaringer burde en fastholdel-

ses/præstationsbonus være en indarbejdet som en fast del af budgettet for lig-

nende fremtidige investeringsprogrammer.  

6.3 Forpligtigelse fra deltagende partnere 
CeDEPI investeringsprogrammet og andre tilsvarende programmer, som enten 

er støttet af EU eller den danske regering, er blot små opgaver i en dagligdag 

med mangeartede opgaver og projekter som partnerne arbejder med. Således 

kan disse programmer få utilstrækkelig opmærksomhed og prioritet fra partnerne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CeDEPI Endelig rapport 12 

Gennem hele programforløbet har et været af afgørende betydning for sekretari-

atet, at sikre en sammenhængende og løbende dialog med partnerne om såvel 

teknisk assistance som fremdrift i investering samt dokumentation mv. Dette ikke 

blot ved e-mails eller telefonopkald men gennem fysiske møder. Dette giver de 

bedste forhold for partnerne for at modtage ordentlig teknisk bistand og at sikre 

en tilfredsstillende fremdrift i investeringsprogrammet. 

6.4 Teknisk assistance til investeringer i gadelys contra i bygninger  
Ved tildeling af midler til teknisk bistand til hver enkelt partner har der ikke været 

gjort forskel på om investeringerne var i bygninger, gadelys, solceller eller elbiler. 

Alle forberedende arbejder har været anset som værende ligeværdige og midler 

til teknisk bistand har været tilført uden skelen til hvilken type investering der var 

tale om.  

Igennem investeringsprogrammet har det været tydeligt at investeringer i bygnin-

ger har et større behov for rådgivning sammenlignet med en tilsvarende investe-

ring i gadelys. Derfor kunne det i fremtidige investeringsprogrammer være hen-

sigtsmæssigt at differentiere mellem de forskellige typer af investeringer når der 

tildeles midler til de enkelte projekt deltagere. 

6.5 Ændringer i partnernes politiske organisation  
De kommunale partnere er alle politiske organisationer udsat for konstante for-

andringer. I nogle tilfælde er de planlagte investeringer og visioner fra ansøg-

ningsrunden ændret i projektets forløb. Således har nogle partnere reduceret 

deres forventede investeringer og nogle har forøget deres. 

Dette er uundgåeligt og betyder at projektafdelingen i investeringsprogrammet 

må være fleksible og kunne tilpasse handlinger til nye betingelser i form af forde-

ling af ELENA midler og især var det vigtigt hos partnere der havde udstationeret 

personale.  Belejligt var det at i tilfælde hvor en partner nedjusterede deres for-

ventede investeringer var det muligt for andre partnere at opjustere deres inve-

steringer tilsvarende. Endvidere var der bygningsafdelinger der overtog investe-

ringsforpligtigelser fra afdelinger med gadelys og modsat. 

  



  

 

 

 

 

13 

Endelig rapport  

CeDEPI 

7 DOKUMENTATION  
Alt relevant dokumentation som på nuværende tidspunkt er til rådighed sendes til 

EIB. For alle dokumenterede investeringer er følgende dokumenter vedlagt: 

• CeDEPI indberetningsark 

Indeholder en beskrivelse af investeringen, et overslag over det beløb 

der skal investeres og de potentielle energibesparelser, samt en angi-

velse af den ønskede form for teknisk bistand (TB) (intern rådgivning el-

ler ekstern rådgivning). 

• Dokumentation for ELENA teknisk bistand  

o Intern ELENA TB (bistand fra projektafdelingen)) 

� Dokumenter fra energigennemgange 

� Beregninger 

� Udbudsdokumenter 

� Dokumentation for kvalitetssikring 

� Emails mv. 

o Ekstern ELENA TB 

� Kontrakt for teknsik bistand 

� Dokumenter fra energigennemgange 

� Beregninger 

� Udbudsdokumenter 

� Dokumentation for kvalitetssikring 

• Beregning af energibesparelser og CO² udslip besparelse  

• Tilbud 

• Dokumentation for kontraherede investering (accept brev/e-mail, entre-

prisekontrakt, notat om accept afgivet på telefonen)  

• Alle fakturaer for gennemført investering.  

For alle kontraherede investeringer er vedlagt alle ovenstående dokumenter 

bortset fra fakturaer. 

Alle interne CeDEPI eksperter fra projektafdelingen har lavet timeregnskab for 

hele CeDEPI projektet. Timesedlerne dokumenterer dermed den tid der er an-

vendt som interne ELENA TB, med henvisning til de enkelte investeringer. 

For de investeringer som ikke er helt gennemførte fortsætter indsamlingen af 

dokumentation. Alle partnere er instrueret om, at fremsende den nødvendige 

dokumentation til Region Midtjylland. Der er oprettet en særlig e-mail konto ude-

lukkende til dette formål. Region Midtjylland vil tildele bemanding til at gennemfø-

re denne opgave. Sekretariatet forventer at alle CeDEPI investeringer er fuldt 

gennemført ved udgangen af december 2018. 
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8 KONKLUSIONER 
CeDEPI projektet har været en succes, i form af hhv. projektets volumen og gen-

nemførelse, og i særlig grad i form af vidensdeling omkring tekniske løsninger, 

samt at have fremmet mange projekter der har både reduceret energiforbrug og 

reduceret CO² udslip. 

 

 Oprindelige mål Opnået resultat 

Kontraherede investeringer EUR 57,765,566 EUR 66,597,085 

Kontraherede investeringer 
DKK 439,018,294 

DKK 

495.215.924 

Energibesparelse, bygninger [MWh/år] 25,460 26,155 

Energiproduktion (solceller) [MWh/år] 1,600 38 

Energibesparelse, gadelys [MWh/år] 200 8 

CO² udledningsbesparelse [ton/år] 7,040 7,778 

Gearingsfaktor 20 33.3 

 

 

Målsætninger om investeringer er blevet indfriet og overgået, viden er blevet 

spredt og delt, og nye teknologier er blevet introduceret. 

 


