
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilag 2 
 

Økonomiudvalgets obligatoriske oversigter til 
regnskab 2021 

Center for Økonomi 
Økonomiforvaltningen 
  

 

 



 

Garantier 
Økonomiudvalget 

Hele kr.       

Garantier for øvrige lån Garantiramme Garantibeløb Bemærkninger 
HOFOR Holding A/S 5.180.000.000 5.051.718.000 Sammenlagt for HOFOR-BIO-

FOS koncernen har Københavns 
Kommune stillet en garanti-
ramme på i alt 24,4 mia. kr. Heraf 
er der konkrete lån med garan-
tier for en restgæld på 13,2 mia. 
kr. 

HOFOR Vind A/S 1.115.400.000 675.163.212 

HOFOR Vand København A/S 2.700.000.000 1.214.435.672 

HOFOR Spildevand København A/S 4.310.000.000 1.194.189.941 

HOFOR Energiproduktion A/S 5.800.000.000 1.177.092.849 

HOFOR Fjernvarme P/S 4.860.000.000 3.782.623.017 

BIOFOS 400.000.000 113.972.338 

Fortum Waste Solutions A/S (tidli-
gere Kommunekemi A/S, "Nord" og 
"Ekokem A/S") 

Ubegrænset - I tilfælde af forurening fra For-
tum Waste Solutions A/S hæfter 
de tidligere ejere af selskabet, 
dvs. Københavns Kommune, 
Kommunernes Landsforening 
(KL) og Frederiksberg Kom-
mune, for udgifterne til jordop-
rensning.  
 
Københavns Kommune ejede 
14,76 pct. af Kommunekemi A/S, 
der blev solgt i 2010, og kommu-
nen henlagde 26 mio. kr. af sit 
provenu til oprensningsforplig-
telserne. 

Udbetaling Danmark 2.114.000.000 1.589.303.298 Lån optaget af Udbetaling Dan-
mark, som ejerkommunerne 
hæfter solidarisk for, jf. LBK nr. 
240 af 12/02/2021 om Udbeta-
ling Danmark § 32, stk. 6. 

Uopsigelige lejeaftaler Antal lejemål Årlig leje Bemærkninger 
Uopsigelige lejemål 23 114.833.392 Københavns Ejendomme og Ind-

køb indgår i 23 uopsigelige leje-
mål, hvor den årlige leje i alt ud-
gør 114,8 mio. kr. Uopsigelighe-
den er gældende til 2023 eller 
længere. 

 

  



Eventualforpligtelser- og rettigheder 

Økonomiudvalget 

Hele kr.     

Eventualforpligtelser Beløb Bemærkninger 

Metroselskabet I/S - Brut-
togæld 

23.424.706.000 Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns 
Kommune (50 pct.), Den Danske Stat (41,7 pct.) og Frede-
riksberg Kommune (8,3 pct.). Beløbet svarer til Københavns 
andel af selskabets bruttogæld pr. 31. december 2020 (50 
pct. af 46.849.412.000 kr.)  

Metroselskabet I/S - Kon-
traktlige forpligtelser 

3.699.500.000 Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af den samlede 
forpligtelse på 7.399 mio. kr. De indgåede igangværende 
kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af metro 
har en samlet restværdi på 1.886 mio. kr.  
 
Med henblik på driften af metro indtil september 2027 er 
der endvidere indgået kontrakter med en samlet værdi på 
5.513 mio. kr. Ud over kontraktbetalinger vil der være mulig-
hed for incitamentsbetalinger.  

Metroselskabet I/S - Ver-
serende retssager 

3.000.000.000 Metroselskabets anlægsentreprenør på Cityringen, CMT, har 
i januar 2020 fremsendt deres slutregning, hvor deres frem-
satte krav er samlet. Slutregningen indeholder krav på i alt 
ca. 805 mio. EUR (6,0 mia. DKK). Københavns Kommune 
hæfter for 50 pct. af forpligtelsen.  
 
Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bli-
ver der i kontraktforholdet mellem Metroselskabet og dets 
entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling 
mv. ud over, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kon-
trakter.  
 
Ud over ovenstående krav fra CMT er der således flere min-
dre udestående krav med selskabets entreprenører. Kravene 
drøftes og afklares løbende med entreprenørerne. Størrel-
sen af disse krav er forbundet med usikkerhed. 
 
Anlægget af metro indebærer ekspropriationer, erstatnin-
ger og lignende, for hvilke interessentskabet betaler til de 
berørte ejere/beboere. Størrelsen af de fremtidige erstat-
ninger er endnu ikke afgjort. 

Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S - Bruttogæld 

17.937.320.500 Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns 
Kommune (95 pct.) og Den Danske Stat (5 pct.). Beløbet 
svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets sam-
lede bruttogæld pr. 31. december 2020 (95 pct. af 18,9 mia. 
kr.). 

Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S - Eventualforplig-
telser 

2.009.630.000 Eventualforpligtelser i selskabet By & Havn på i alt 2.115,4 
mio. kr., hvor Københavns Kommune hæfter for 95 pct., be-
står af: 
• 1.538,0 mio. kr. resterer i By & Havns forpligtelse til ejer-

bidrag i forbindelse med etablering af metro til Sydhav-
nen. 

• 378,4 mio. kr. vedr. kontraktuelle forpligtelser i forbin-
delse med entreprenører om byggemodningsopgaver 
på selskabets udviklingsarealer. 

• 165,5 mio. kr. i krav fra entreprenøren ZMM vedr. storm-
skader ved konstruktioner i Nordhavnen, hvor skaderne 
ikke blev dækkes af entrepriseforsikringen. 

• 30,0 mio. kr. i krav om ekstrabetaling til entreprenøren 
Barslund vedr. oprensningsentreprise på Redmolen. 

• 3,5 mio. kr. i lejerkrav for inventarskader ifm. vandskade i 
Nordhavn. 

Hovedstadens Beredskab 
I/S 

76.193.200 Københavns Kommune hæfter for 79,7 pct. af den samlede 
forpligtelse, der jf. note 10 og 13 i selskabets årsregnskab for 
2020 udgør 95,6 mio. kr. Forpligtelsen består af 



leasinggæld (59,4 mio. kr.) og eventualforpligtelser (36,2 
mio. kr.). Eventualforpligtelser består af hhv. 25,9 mio. kr. 
vedr. lejekontrakter med et opsigelsesvarsel på 12 måneder 
og 10,3 mio. kr. relateret til andre kontraktlige forpligtelser.   

Trafikselskabet Movia - 
Gæld 

48.306.058 Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 
31. december 2020 er baseret på bustimer som fordelings-
nøgle (22,5 pct.). Beløbet er opgjort af Movia i bilag 1 til sel-
skabets årsrapport for 2020. 

Trafikselskabet Movia - An-
dre eventualforpligtelser 

              8.386.000  Københavns Kommunes andel af Movias eventualforpligtel-
ser er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (14 pct.). 
Movia har samlede eventualforpligtelser for i alt 59,9 mio. 
kr., som vedrører: 
• 57,4 mio. kr. i leasing- og lejeaftaler (primært er relateret 

til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere) 
• 2,5 mio. kr. i feriepenge vedr. Flextrafik 

 
Movia har derudover en verserende sag i Ligebehandlings-
nævnet med påstand om, at Movia ikke fuldt ud overholder 
ligebehandlingsloven. Sagen er principiel. Procesrisikoen 
vurderes af den grund middel. 

Fakturapuljen (ikke bog-
førte fakturaer ved regn-
skabsluk) 

100.845.674 Kommunen har tilbageholdt betalinger på en række faktu-
raer, da der ikke er enighed om fakturaen. Det udestående 
beløb optages som en eventualforpligtigelse 

Verserende retssager 56.339.253 Økonomiudvalget har nogle verserende sager, der ikke spe-
cificeres yderligere af hensyn til det videre sagsforløb. 

Forventede erstatnings-
forpligtelser under ar-
bejdsskadeordningen 

38.920.617 Økonomiudvalget har en række forventede erstatningsfor-
pligtelser under arbejdsskadeordningen der er ikke indreg-
net i regnskab 2021. 

Verserende retssager 15.000.000 Økonomiudvalget har verserende retssager om tilbage-
købsret. 

Verserende retssager 12.000.000 Økonomiudvalget har verserende retssager om tilbagebeta-
ling af dækningsafgift. 

Verserende retssager 10.851.245 Økonomiudvalget har nogle verserende sager, der ikke spe-
cificeres yderligere af hensyn til det videre sagsforløb. 

Tilbageholdte betalinger 9.598.125 Økonomiudvalget har tilbageholdte betalinger i sager hvor 
der er tvist med entreprenøren.  

Operationel leasing 336.014 Operationel leasingkontrakt for en bil, med en restløbetid på 
10 måneder. 

Eventualrettigheder Beløb Bemærkninger 

Udviklingsselskabet By & 
Havn I/S - Eventualret-
tigheder 

193.800.000 Københavns Kommunes andel er 95 pct. af den samlede 
eventualrettighed på 204 mio. kr. bestående af modtagne 
garantistillelser vedrørende entreprisekontrakter på ca. 104 
mio. kr. og lejekontrakter på i alt 100 mio. kr.  

Trafikselskabet Movia - 
Modtagne garantier 

           26.764.200 Movias leverandører har stillet garantier i henhold til indgå-
ede kontrakter for i alt 184,03 mio. kr. Københavns Kommu-
nes andel af Movias garantier er baseret på ejerandel som 
fordelingsnøgle (14 pct.). 

Anvendelsesbestemte til-
bagekøbsrettigheder (A-
klausuler) og tilbagekøbs-
rettigheder til almene boli-
ger/institutioner 

                                 -    Københavns Kommune har en række anvendelsesbestemte 
tilbagekøbsrettigheder, der alene kan realiseres under nær-
mere omstændigheder (A-klausuler). Værdien af disse A-
rettigheder er i tidligere års regnskaber blevet beregnet på 
to forskellige måder. Typisk har ca. 1/5 af rettighederne fået 
tillagt en beregnet værdi uden reel økonomisk begrundelse, 
mens den resterende ca. 4/5 er blevet sat til 0. 
 
I regnskabet for 2021 indføres en ens praksis for disse ret-
tigheder, som alle sættes til 0. Begrundelsen for dette er, at 
hver enkelt A-rettighed først får værdi i tilfælde af en ændret 
anvendelse af ejendommen, og sandsynligheden for, at en 
sådan ændring i anvendelsen indtræffer, må sættes til 0 (el-
ler forsvindende lille). 

Delte, subsidiære tilbage-
købsrettigheder 

18.971.689 Kommunen har subsidiære tilbagekøbsrettigheder i en 
række omegnskommuner. Værdien af disse rettigheder til-
falder kun Københavns Kommune, hvis ejendommene bli-
ver frikøbt/udskudt, og primærkommunen dermed ikke gør 



brug af deres ret til at tilbagekøbe ejendommene. I givet 
fald tilfalder 40 pct. af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget 
Københavns Kommune. 

Delte, tertiære tilbage-
købsrettigheder 

204.262.803 Københavns Kommune har en række tertiære tilbagekøbs-
rettigheder til ejendomme beliggende i omegnskommu-
nerne, som kommunen deler med den pågældende belig-
genhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder 
kun Københavns Kommune, hvis beliggenhedskommunen 
indgår aftale med ejendomsejeren om frikøb eller udsky-
delse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 30 pct. af fri-
købs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune. 

Tillægskøbesummer og 
gevinstandele 

- Kommunens krav på evt. tillægskøbesummer og gevinstan-
dele er ikke krav, der kan budgetteres. Disse krav afhænger 
af om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklarationer er 
tinglyst, bliver bebygget mere/yderligere eller ændrer an-
vendelse i forhold til det, der oprindeligt er forudsat i skødet 
(tillægskøbesum) eller om disse ejendomme videresælges, 
inden de er bebygget endeligt og servitutmæssigt (gevinst-
andel). 

Pantebrev 330.000 Ejendom beliggende på matr.nr. 591 Christianshavns kvar-
ter. Pantebrev af den 22.09.2015 realiseres ved ejerskifte el-
ler tvangsauktion. 

Pantebrev 3.200.000 Ejendom beliggende på matr.nr. 1 nø Ballerup by, Peder-
strup. Pantebrev af den 21.12.1994 realiseres på det tids-
punkt hvor ejendommen ikke længere anvendes som skole.  

Gældsbrev vedr. Zoologisk 
Have 

5.345.905 Overdraget gældsbrev pr. den 23.01.1991 i forbindelse med 
nedlæggelsen af Hovedstadsrådet. Realiseres ved virksom-
hedsophør. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder 

Økonomiudvalget 
1.000 kr.         

      

Kunde Kategori Opgave Udbud 
Omkostnings-

kalkulation 
Faktiske om-

kostninger 
Fakturabeløb 

Forklaring på for-
skelle 

Hovedstadens Beredskab I/S Tjenesteydelse Rengøring Nej   5.708 5.708   

Hovedstadens Beredskab I/S Tjenesteydelse Frankering Nej   112 112   

Hovedstadens Beredskab I/S Tjenesteydelse Affald Nej 

  

140 219 Differencen skyl-
des, at opkrævnin-
gen i den aftalte af-
regningsmodel re-
guleres med tilba-
gevirkende effekt. 
Differencen afreg-
nes i starten af 
2022. 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

Anm. 1: I 2021 var der ingen nye deponeringer, indgåede/opsagte lejemål eller bevilligede træk på lånerammen. 

Låneramme og deponering 
Økonomiudvalget 

1.000 kr. 

Låneberettigede udgifter Beløb 

Energibesparende foranstaltninger ifm. anlæg (dranst 3)  

Renovering af CTS større ejendomme 3.482 

EC motorer 530 

CTS-Styring af varme og ventilation på ejendomme ≤  kvm  6.410 

Business case - Energipakke KASA 21.030 

Business case - LED 2B 3.684 

Business case - LED 2C 4.298 

Business case - LED 2D 21.741 

Business case - Ventilation på Rådhuset 2.976 

Nørrebro Park Skole; ventilation 1.291 

Svømmebade; Afkøling 135 

Grøndal multicenter; Varme og ventilation 2.156 

Udskiftning af varmtvandsbeholdere 311 

Udskiftning af oliefyr 854 

Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg 2.504 

Erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i 
henhold til integrationsloven 

  

Dortheagården 24.097 

Indefrosne ejendomsskatter  

Indefrosne ejendomsskatter 113.700 

I alt 209.202 



 

Anm 1: Efter Københavns Kommunes regnskabsprincipper anvendes selskabernes senest offentliggjorte årsrapport i forbindelse med ovenstående tabeloversigt. For regnskab 2021 betyder det, at det er selskaber-
nes 2020-regnskaber, der anvendes. 
Anm 2: HOFOR's eventualforpligtigelse er dog pr. 31/12-2021 og omhandler lån i HOFOR-koncernen, inkl. BIOFOS, som Københavns Kommune har stillet hel eller delvis garanti for. 
Anm 3: Københavns Kommunes andel af Trafikselskabet Movia er beregnet på basis af Københavns Kommunes driftstilskud til Movia i 2020: 424.396 t. kr. delt med det totale tilskudsbehov på 3.053.781 t. kr. = 14 
pct. 
Anm 4: Københavns Kommunes eventualforpligtigelse for Trafikselskabet Movia er - baseret på bustimerne som fordelingsnøgle - Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2020 
opgjort af Movia i bilag 1 til selskabets årsrapport for 2020. 
Anm. 5: For Hovedstadens Beredskab er eventualforpligtelser opgjort på grundlag af leasinggæld. Bestyrelsesmedlemmer er oplyst pr. 14. januar 2022. I 2021 var det: Lars Weiss, Ninna Hedeager Olsen, Jesper 
Christensen, Franciska Rosenkilde, Cecilia Lonning-Skovgaard og Sisse Marie Welling.  

Selskabets navn
Selskabs-

form
Ansvarligt udvalg

Indskudskapital 
KK (1.000 kr.)

Ejerandel
Selskabets 
egenkapital 
(1.000 kr.)

Værdi af 
ejerandel 

(Indre værdi) 
(1.000 kr.)

Andel af 
hæftelse

Eventualfor-
pligtelser 
(1.000 kr.)

Driftstilskud i 
2020 (1.000 kr.)

Københavns 
Kommunes 

repræsentanter

HOFOR Forsyning Holding P/S P/S Økonomiudvalget 1.736.000 100,00% 11.059.350 11.059.350 13.209.195

Susanne Juhl, Laura 

Rosenvinge, Karina 

Vestergård Madsen, 

Andreas Boisen, Karl 

Vogt-Nielsen

HOFOR Komplementar A/S A/S Økonomiudvalget 500 100,00% 602 602

Susanne Juhl, Laura 

Rosenvinge, Karina 

Vestergård Madsen, 

Andreas Boisen, Karl 

Vogt-Nielsen

Metroselskabet I/S I/S Økonomiudvalget 8.687.183 50,00% -5.639.066 -2.819.533 50,00% 23.424.706

Lars Weiss, Helle 

Bonnesen, Troels 

Christian Jakobsen

Udviklingsselskabet By & Havn 

I/S
I/S Økonomiudvalget 479.336 95,00% -2.947.797 -2.800.407 95,00% 17.937.321

Pia Gjellerup, Jonas 

Bjørn Jensen, 

Charlotte Lund, 

Morten Melchiors

Hovedstadens Beredskab I/S I/S Økonomiudvalget 47.700 79,70% 66.200 52.761 79,70% 47.342 291.463

Sophie Hæstorp 

Andersen, Line Barfod, 

Jakob Næsager, Mia 

Nyegaard, Cecilia 

Lonning-Skovgaard, 

Sisse Marie Welling

Arena CPHX P/S P/S Økonomiudvalget 10.834 50,00% 209.008 104.504
Lars Liebst, Rikke 

Søgaard Berth

Arena CPHX Komplementar A/S A/S Økonomiudvalget 250 50,00% 541 271
Lars Liebst, Rikke 

Søgaard Berth

Grand Départ Copenhagen 

Denmark 2022 I/S
I/S Økonomiudvalget 23.000 34,72% 24.631 8.552

Sophie Hæstorp 

Andersen, Mia 

Nyegaard

Trafikselskabet Movia I/S Økonomiudvalget 2.604 14,00% -519.475 14,00% 48.306                   424.396 Yildiz Akdogan

Ejerlauget Saltholm Ejerlaug Økonomiudvalget 6,50% 37.756 2.454

Selskabsdeltagelse

Økonomiudvalget



Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 

Økonomiudvalget 

1.000 kr. 
Bevilling 
(Udgift) 

Bevilling 
(Indtægt) 

Forbrug 
(Udgift) 

Forbrug 
(Indtægt) 

Forklaring af afvigelse 
Aktiveret 
(beløb) 

Koncern IT, anlæg             

Automatisering af postsortering 1.440 0 1.156 0 

Grundet EU-dommen Schrems II har det ikke været 
muligt at gennemføre projektet, og det er sat på pause 
af TMF. Det forventes, at projektet genoptages på et se-
nere tidspunkt, hvor TMF vil tilvejebringe finansiering 
til gennemførsel af projektet.  

0 

Omlægning af CPR-snitflader 1.150 0 1.071 0 
Mindreforbrug på 794 t.kr. er afleveret til Kassen i for-
bindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 
2021. 

0 

Sum 2.590 0 2.227 0   0 

Økonomisk forvaltning, anlæg             

Helhedsplan Toftegårds Plads 1.870 0 1.866 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Grøn vækst partnerskaber 2.500 0 979 0 

Midlerne var afsat med det formål at kommunen skulle 
indgå i grønne partnerskaber. Aktiviteten har ikke væ-
ret som forventet de sidste fire år, hvorfor projektet af-
sluttes og mindreforbruget lægges tilbage i Kassen, til 
brug for nye formål. 

0 

EU Smart Cities projekt 1.500 0 300 0 

Midlerne blev afsat midler til medfinansiering af pro-
jektet EU Smart Cities i 2012-2014, hvilket ikke kunne 
realiseres indenfor perioden. Mindreforbruget blev re-
periodiseret til senere år, men er nu lagt i Kassen til 
brug for nye formål.  

0 

Sum 5.870 0 3.145 0   0 

KEID, Anlæg             

Kløvermarkens Idrætsanlæg; øget belys-
ning 

1.035 0 911 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Sum 1.035 0 911 0   0 

KEID Køb af ejendomme og grunde             

Tinglysningsafgift, Ørestad Syd - Han-
nemanns Allé 

743 0 743 0 Ingen afvigelser. 0 

Tinglysningsafgift Ellebjergvej 203 0 203 0 Ingen afvigelser. 0 

Regulering af købesum og tinglysnings-
afgift, Richard Mortensensvej BF 3.2A 

173 0 173 0 Ingen afvigelser. 0 

Tinglysningsafgift Solterrasserne 149 0 149 0 Ingen afvigelser. 0 

Regulering af købesum, Dianalund -162 0 -162 0 Ingen afvigelser. 0 

Tinglysningsafgift Blushøjvej 30 0 30 0 Ingen afvigelser. 0 

Sum 1.137 0 1.137 0   0 

KEID GB vedligehold anlæg             



Fem svømmebade; forundersøgelser og 
planlægning 

300 0 211 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Rådhuset; terrazzogulve 350 0 230 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Vanløse Idrætspark; renovering af var-
mesystem 

287 0 310 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Grøndal Multicenter; udskiftning af vin-
duer 

650 0 631 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Blommestien 6; udbedring af facade 870 0 771 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Kødbyen; genopretning belægning Kal-
vetorvet 

1.530 0 1.427 0 Ingen væsentlige afvigelser. 0 

Kødbyen; Halmtorvet 17B, Tagudskift-
ning 

500 0 37 0 
Projekt gennemføres indenfor den ordinære servicer-
amme til vedligehold. 

0 

Kødbyen; Slagtehusgade 3-7, Genop-
retning af tag, facade og vinduer 

500 0 42 0 
Projekt gennemføres indenfor den ordinære servicer-
amme til vedligehold. 

0 

Sum 4.987 0 3.659 0   0 

Byggeri København, anlæg             

Taskforce projekt 2017-2020 (teknisk 
projekt) 

1.000 -136 1.000 -136 
Projektet er anvendt til afholdelse af udgifter vedrø-
rende projekter som er anlægsregnskabsaflagt før 
2021. 

0 

Taskforce Projekt 2021 (teknisk projekt) 71 0 71 0 
Projektet er anvendt til afholdelse af udgifter i 2021, 
hvor kommunen har modtaget faktura fra leverandør 
lang tid efter et projekt er regnskabsaflagt.  

0 

Pulje Anlægsregnskaber 2021 57 0 57 0 
Puljen er anvendt til mindre fakturerede udgifter efter 
et projekt er lukket og regnskabsaflagt i 2021. 

0 

Stærevænget 62, Stærevænget, om-
bygning 

1.761 -25 1.761 -25 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et merforbrug med ByKs OU-model. Dette merforbrug 
på 631 t. kr. skyldes flere uforudsete udgifter end bud-
getteret. 

0 

Sankt Annæ Gymnasium, udvidelse og 
musikbygning, planlægningsbevilling 

1.241 0 1.241 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med det efterfølgende anlægspro-
jekt Sankt Annæ Gymnasium, udvidelse og musikbyg-
ning. Dette mindreforbrug på 32 t. kr. skyldes færre 
uforudsete udgifter end budgetteret. 

0 

Husum skole, pavilloner 847 0 847 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et merforbrug med det fortsættende projekt Husum 
skole, pavilloner. Dette merforbrug på 667 t. kr. skyldes 
flere uforudsete udgifter end budgetteret. 

0 

Skolen på Islands Brygge, pavillon 2, 
udvidelse af eksisterende pavillon, kapa-
citetsafhjælpning 

772 0 772 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et merforbrug med det fortsættende projekt Skolen på 
Islands Brygge, pavillon 2. Dette merforbrug på 775 t. 
kr. skyldes, at nedtagning og retablering udestår, fordi 
pavillonen fortsat anvendes. 

0 

Karlslundevej 23, daginstitution, plan-
lægningsbevilling 

10 0 10 0 
Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
med puljen til planlægning af 70+16 dagtilbudsgrup-
per. 

0 

Karens Minde, pavillon 1.465 0 1.465 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et merforbrug på 124 t. kr. med ByKs OU-model. 
Denne afvigelse skyldes flere uforudsete udgifter end 
budgetteret. 

0 



Valby Idrætspark, Flytning af klubhus 903 -2.000 903 -2.000 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug på 1.084 t. kr. med ByKs OU-model. 
Denne afvigelse skyldes færre uforudsete udgifter end 
budgetteret. 

0 

Klimaskærm, Kastanjehusene 288 0 288 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug på 6 t. kr. med ByKs OU-model. 
Dette mindreforbrug giver ikke anledning til bemærk-
ning.  

0 

Brønshøj Vandtårn, åbning af vandtårn 
til kulturelle aktiviteter 

1.694 0 1.694 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med det fortsættende anlægsprojekt 
Brønshøj Vandtårn. Dette mindreforbrug på 190 t. kr. 
skyldes, at de sidste udgifter i forbindelsen med fær-
diggørelsen af projektet udestår. 

0 

Hjemløse containerboliger, planlæg-
ningsbevilling 

178 0 178 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med ByKs OU-model. Dette mindre-
forbrug på 69 t. kr. skyldes færre uforudsete udgifter 
end budgetteret. 

0 

Jacob Michaelsens Minde, botilbud, 
planlægningsbevilling 

750 0 750 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug på 2 t. kr. med det efterfølgende an-
lægsprojekt Jacob Michaelsens Minde, botilbud, reno-
vering. Dette mindreforbrug giver ikke anledning til 
bemærkning.  

0 

Østre Gasværk, kunstgræsbaner, plan-
lægningsbevilling 

224 0 224 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med det efterfølgende anlægspro-
jekt Østre Gasværk, kunstgræsbaner, renovering. Dette 
mindreforbrug på 705 t. kr. skyldes, at der var færre 
uforudsete udgifter end budgetteret. 

0 

Genforeningspladsen, Skøjtebane, plan-
lægningsbevilling 

203 0 203 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med et fortsættende projekt Genfor-
eningspladsen, Skøjtebane. Dette mindreforbrug på 
328 t. kr. skyldes, at de sidste udgifter i forbindelse 
med færdiggørelsen af projektet udestår. 

0 

Sundby idrætspark, ungecenter Joke-
ren og Remisevænget, planlægningsbe-
villing 

242 0 242 0 

Inden aflæggelse af anlægsregnskabet er der afregnet 
et mindreforbrug med det efterfølgende anlægspro-
jekt Sundby idrætspark, Jokeren og Remisevænget. 
Dette mindreforbrug på 333 t. kr. skyldes færre ufor-
udsete udgifter end budgetteret. 

0 

Sum 11.706 -2.161 11.706 -2.161   0 

Økonomiudvalget i alt 27.325 -2.161 22.784 -2.161   0 

 
  



 

Indvendigt vedligehold 
Økonomiudvalget 

1.000 kr. 

Årligt vedligeholdelsesbehov 2021 

Akut Planlagt Total Forbrug 

279 2.336 2.615 2.524 

 


