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EU-finansierade energiprojekt i Östafrika behöver 
övervakas bättre, säger EU:s revisorer 
Ett program på 100 miljoner euro med målet att öka tillgången till förnybar energi för de fattiga i 
Östafrika har varit framgångsrikt på vissa områden men behöver övervakas bättre, enligt en ny rapport 
från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna konstaterade att Europeiska kommissionen hade valt ut 
några bra projekt bland förslagen men inte övervakat projekten tillräckligt noga. 

Mellan 2006 och 2013 anslogs 475 miljoner euro till EU-mekanismen för energiinvesteringar i AVS-staterna 
från Europeiska utvecklingsfonden, främst till projekt i Afrika söder om Sahara. Huvudsyftet var att ge de 
fattiga på landsbygden och i städernas utkanter bättre tillgång till modern energi där det bränsle som 
används vid matlagning ofta fortfarande är ved och träkol. Ett annat syfte var att förbättra styrningen inom 
energisektorn, underlätta investeringar i gränsöverskridande energiprojekt och främja förnybar energi. 
Fram till mitten av 2014 hade totalt 268 miljoner euro beviljats, varav 106 miljoner euro till projekt i 
Östafrika, där tillgången till el var klart sämst i hela regionen. Omkring 85 % av de utvalda projekten var 
kopplade till förnybar energi, 12 % till kombinerade energikällor (förnybara och fossila) och 3 % till fossila 
energikällor. 

Revisionsrätten granskade 16 projekt för förnybar energi i fem länder: Kenya, Madagaskar, Moçambique 
Tanzania and Zambia. Revisorerna konstaterade att kommissionen i huvudsak hade varit framgångsrik och 
gett stöd till noga prioriterade projekt. Till exempel genomfördes ett projekt i Kenya i syfte att återvinna 
metangas från flytgödsel i småjordbruk. Det installerades 765 rötkammare jämfört med målet på 460. 
Genom att återvinna biogas och använda den som bränsle för matlagning sparar man ved eller träkol, 
minskar föroreningarna inomhus och förbättrar flytgödselns gödningskvalitet.  

Men revisionsrätten påpekar också att kommissionen hade kunnat använda EU-mekanismen för 
energiinvesteringar bättre för att öka tillgången till förnybar energi.  

"De flesta av de granskade projekten var framgångsrika och kommer troligen att bli hållbara”, sade 
Klaus-Heiner Lehne, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Men en fjärdedel av de 
granskade projekten lyckades inte leverera merparten av sina förväntade resultat, främst på grund av 
bristande utformning och otillräcklig övervakning från kommissionens sida." 

Projektledarnas rapporter höll enligt revisorerna ojämn kvalitet, och kommissionen försökte inte se till att 
rapporteringsskyldigheterna efterlevdes. När det var känt att projekten hade stött på allvarliga problem 
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använde sig kommissionen inte i tillräcklig utsträckning av besök på plats och resultatorienterad 
övervakning för att komplettera informationen från de projektansvariga och vidtog inte lämpliga åtgärder i 
tid. Revisionsrätten lägger fram ett antal rekommendationer som kan bidra till att framtida projekt väljs ut 
mer noggrant, övervakas bättre och blir mer hållbara. 

 

Särskild rapport nr 15/2015 EU-mekanismen för energiinvesteringar i AVS-staterna och stöd till förnybar 
energi i Östafrika finns tillgänglig på de 23 officiella EU-språken. 

 


