
 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Økonomiforvaltningen 

Byggeri København 

København 10-05-2017 
Sagsnr. 2017-0105279 

 

Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af ny institution for børn og unge 
med handicap (2008-122748) 
 
Projektnavn: Alléen 3, E-Huset 

Bevillingsnr.: 355053390 

Afleveringsdato: 03-12-2010 

Ibrugtagningsdato: 31-12-2010 

Projektbeskrivelse: Etablering af ny institution 
I det tidligere alternative plejehjem i E-Huset, er der etableret 26 døgn- 
og akutpladser, et stort centralkøkken med depot, kontorer til 
administration m.v. samt en ny elevator. Udearealet er blevet indhegnet 
og indrettet med fælles lege- og opholdsområde for beboerne. 
 

Regnskab 
Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr. 

Bevilling Bevilling  Forbrug Afvigelse 

BR 10-12-2009, pkt. 58  37.434   

BR 10-12-2009, pkt. 58  
Regnskabsforklares af 
Socialforvaltningen 

-3.129   

BR 18-11-2010, pkt. 27  
Tillægsbevilling vedrørende 
vinduesrenovering  

5.224   

I alt (Byggeri København) 39.529 33.645 5.884 

 

Forklaring af regnskabsresultatet 
 Sæt kryds  

Uddybende bemærkninger Ændringer Ja Nej 
Aktivitetsændringer i forhold 
til oprindelig bevilling X  

Tillægsbevilling i forbindelse med 
vinduesudskiftning 

Omkostningsændring 

X  
Mindreforbruget skyldes et gunstigt 
licitationsresultat samt færre uforudsete udgifter 
end budgetteret 

Tidsforskydninger 

X  

Projektet blev forlænget på grund af skybrud 
samt tvist med entreprenøren omkring udbedring 
af fejl i gulvkonstruktionen og efterfølgende 
kontrolmålinger for fugt 

  



 
 

  

Registrering i anlægskartoteket 

Nr. 
*1) 
Forbrug 

*2) 
Heraf indregnet 
værdi i 
anlægskartoteket 

Type 
Levetid 
i år 

*3) 
Indregningsdato 

1 29.707 29.707 
001 Døgninstitution og 
akutpladser 

30  31-12-2010 

I alt 29.707 29.707       
 
Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering af døgninstitution i 
nyerhvervet ejendom. 
 

1)Forbrug til registrering i anlægskartoteket 

Alle typer af udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er 
medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, 
diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv. 
 
2) Indregnet værdi i anlægskartoteket  

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en 
forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte 
værdi.  
 
3) Indregningsdato i anlægskartoteket 

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet. 
 
 
 

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen 

 
Kopi sendt til: 
Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk 
 
Bestiller:  Socialforvaltningen, Att.: Vicekontorchef Nis Kasper Pedersen, 

FY7Y@sof.kk.dk  

mailto:FY7Y@sof.kk.dk

