
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

 

Bilag 5: Økonomi 

Bilag 5 - Økonomi 
 
Finansiering og frigivelse af midler til ”Aktivitetspark i 
Scandiagade” 
 
I Budget 2016 (Æ61) blev der afsat 7,125 mio. kr. (2016 p/l) til 
”Aktivitetspark i Scandiagade”. Af de 7,125 mio. kr. blev 1,0 mio. kr. 
stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af Budget 2016 
(BR 1. oktober 2015). Med denne indstilling skal de resterende 6,125 
mio. kr. (2016 p/l) frigives til detailprojektering og anlæg af 
”Aktivitetspark i Scandiagade”. De 6,125 i 2016 p/l svarer til 6,235 
mio. kr. i 2017 p/l. De 6,235 mio. kr. (2017 p/l) skal frigives på 
Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående 
tabel: 

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler 

Udvalg Aktivitet/projekt 
Bevilling 
(nr. og navn) 

Funktion 
Beløb i 1.000 kr. 

År 2018 
(2017 p/l) 

TMU 
Aktivitetspark i 
Scandiagade 

3400 – Ordinær 
anlæg 

2.28.23.3 6.235 

I alt - - - 6.235 

 
Udover de afsatte midler i Budget 2016 blev der i forbindelse med 
godkendelse af Kvarterplanen for Områdefornyelse Sydhavnen afsat 
og frigivet 2,5 mio. kr. til Scandiagade (BR 26. marts 2016).  

Projektet har desuden modtaget 5,0 mio. kr. fra R98-fonden samt 0,3 
mio. kr. fra Friluftsrådet. Disse midler blev der budgetteret med og 
frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 28. april 2016. Af de 
5,0 mio. kr. fra R98-fonden er der blevet betalt fondsmoms på 0,875 
mio.kr. Støtten fra R98-fonden og Friluftsrådet udgør således reelt 
4,425 mio. kr.   

Udover de i alt 14,05 mio. kr. blev der på Borgerrepræsentationens 
møde den 30. april 2015 afsat og frigivet 23,5 mio. kr. til klima- og 
skybrudssikring af Scandiagade. Klima- og skybrudssikringsprojektet 
i Scandiagade er delt op i to faser. Fase 1, som dette projekt vedrører, 
udgør strækningen mellem Borgmester Christiansens Gade og 
Sydhavnsgade disponerer over 5,0 mio. kr. af disse midler.  Inklusiv 
de afsatte midler til skybrudssikring er der således afsat 19,35 mio. kr. 
til Scandiagade. 

I Budget 2016 (Æ61) blev der desuden afsat 0,83 mio. kr. til den 
afledte drift i forbindelse med aktivitetsparken i Scandiagade. De 0,83 
mio. kr. skal overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og 
Miljøudvalget, når projektet er afsluttet og ibrugtaget. 
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