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Regler for aflæggelse af anlægsregnskaber 

 

Resumé 

Jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges sær-

skilte anlægsregnskaber for projekter med bruttoudgifter for 2 mio. kr. 

eller mere, hvormed Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregu-

lativ skal opdateres. 

 

Sagsfremstilling  

I Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at an-

lægsregnskaber på 2 mio. kr. eller derover skal forelægges fagudvalget 

til efterretning. For at leve op til reglerne i Budget- og regnskabssystem 

for kommuner, skal regulativet opdateres, således at der stilles krav om, 

at anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og 

Borgerrepræsentationen til godkendelse. 

 

Afsnit 6.2 Anlægsregnskaber i kasse- og regnskabsregulativet ændres 

dermed fra: 

 

”I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for an-

lægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2 

mio. kr. For øvrige projekter optræder disse i årsregnskabet. 

 

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det 

regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem 

for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort se-

nest ved etårsgennemgangen. 

 

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes 

efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center 

for Økonomi. 

 

I anlægsprojekter med opdeling i ”bestiller” og ”udfører” forelægges an-
lægsregnskabet udførers udvalg.” 

 

Til: 
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”I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for an-

lægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2 

mio. kr. For øvrige projekter optræder disse i årsregnskabet. 

 

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det 

regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem 

for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort se-

nest ved etårsgennemgangen. 

 

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og 

Borgerrepræsentationen til godkendelse og sendes efterfølgende til In-

tern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi. 

 

I anlægsprojekter med opdeling i ”bestiller” og ”udfører” forelægges an-
lægsregnskabet udførers udvalg.” 


