
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Omplacering af bevilling 
til pavillonleje

BIU Service 3520 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift

BR bevilgede 4,5 mio. kr. til leje af 
pavillon på møde den 4/6-2022. 
Ved en fejl blev bevillingen 
placeret på bevillingen 
Administration i stedet for 
bevillingen Beskæftigelsesindsats, 
hvor udgifterne konteres.

               -4.517                         -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af bevilling 
til pavillonleje

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesindsats

Boliger til 
flygtninge

udgift

BR bevilgede 4,5 mio. kr. til leje af 
pavillon på møde den 4/6-2022. 
Ved en fejl blev bevillingen 
placeret på bevillingen 
Administration i stedet for 
bevillingen Beskæftigelsesindsats, 
hvor udgifterne konteres.

                 4.517                         -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af bevilling 
til indkvartering

BIU Service 3520 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift

BR bevilgede 0,3 mio. kr. til 
indkvartering af fordrevne 
ukrainere på møde den 5/5-2022. 
Ved en fejl blev bevillingen 
placeret på bevillingen 
Administration i stedet for 
bevillingen Beskæftigelesindsats, 
hvor udgifterne konteres.

                  -297                         -                           -                           -                           -   Nej

Omplacering af bevilling 
til indkvartering

BIU Service
3510 - 
Beskæftigelsesindsats

Boliger til 
flygtninge

udgift

BR bevilgede 0,3 mio. kr. til 
indkvartering af fordrevne 
ukrainere på møde den 5/5-2022. 
Ved en fejl blev bevillingen 
placeret på bevillingen 
Administration i stedet for 
bevillingen Beskæftigelesindsats, 
hvor udgifterne konteres.

                    297                         -                           -                           -                           -   Nej

Indtægts/Udgiftsbevilling 
til Rumlepotte BRD

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud Indtægt

Grundet en totalmotorskade 
grundet en brand, modtog 
Rumlepotten en forsikringssum 
på i alt 1,056 mio. kr. Dette søges 
der en udgifts-og-
indtægtsbevilling til nu, der skal 
dække udgifter til køb af ny bus.

               -1.056                         -                           -                           -                           -   Nej

Beløb (1.000 kr.)



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Indtægts/Udgiftsbevilling 
til Rumlepotte BRD

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Grundet en totalmotorskade 
grundet en brand, modtog 
Rumlepotten en forsikringssum 
på i alt 1,056 mio. kr. Dette søges 
der en udgifts-og-
indtægtsbevilling til nu, der skal 
dække udgifter til køb af ny bus.

                 1.056                         -                           -                           -                           -   Nej

Arbejdspladsen i fokus - 
Hygiejne

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Udmøntning af midlerne til 
formålet "arbejdspladsen i fokus - 
hygiejne" til hvor opgaven er 
placeret.

                   -180                         -                           -                           -                           -   Nej

Arbejdspladsen i fokus - 
Hygiejne

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Udmøntning af midlerne til 
formålet "arbejdspladsen i fokus - 
hygiejne" til hvor opgaven er 
placeret.

                     180                         -                           -                           -                           -   Nej

Besparelse ifbm. 
merforbrug på Dagtilbud 
Special

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Finansiering af øget aktivitet og 
forskydning mod de dyrere tilbud 
på specialområdet.

              -7.920                         -                           -                           -                           -   Nej

Besparelse ifbm. 
merforbrug på Dagtilbud 
Special

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Finansiering af øget aktivitet og 
forskydning mod de dyrere tilbud 
på specialområdet.

                7.920                         -                           -                           -                           -   Nej

Ekstra coronamidler til 
trivsel og faglighed

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Udmøntning af midler til at 
håndtere eftervirkninger for børn 
og unge af coronapandemien fra 
OFS 2021-2022 til hvor opgaven 
er placeret

                4.750                         -                           -                           -                           -   Nej

Ekstra coronamidler til 
trivsel og faglighed

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Udmøntning af midler til at 
håndtere eftervirkninger for børn 
og unge af coronapandemien fra 
OFS 2021-2022 til hvor opgaven 
er placeret

              -8.750                         -                           -                           -                           -   Nej

Ekstra coronamidler til 
trivsel og faglighed

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Udmøntning af midler til at 
håndtere eftervirkninger for børn 
og unge af coronapandemien fra 
OFS 2021-2022 til hvor opgaven 
er placeret

                3.000                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ekstra coronamidler til 
trivsel og faglighed

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Udmøntning af midler til at 
håndtere eftervirkninger for børn 
og unge af coronapandemien fra 
OFS 2021-2022 til hvor opgaven 
er placeret

                 1.000                         -                           -                           -                           -   Nej

Fastholdelse af 
pædagoger

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Midlerne til fastholdelse af 
pædagoger flyttes til hvor 
opgaven er placeret.

              -3.675                         -                           -                           -                           -   Nej

Fastholdelse af 
pædagoger

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Midlerne til fastholdelse af 
pædagoger flyttes til hvor 
opgaven er placeret.

                2.068                         -                           -                           -                           -   Nej

Fastholdelse af 
pædagoger

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Midlerne til fastholdelse af 
pædagoger flyttes til hvor 
opgaven er placeret.

                 1.443                         -                           -                           -                           -   Nej

Fastholdelse af 
pædagoger

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Midlerne til fastholdelse af 
pædagoger flyttes til hvor 
opgaven er placeret.

                     165                         -                           -                           -                           -   Nej

Fleksible - indsatsplan BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Omflytning af midler vedrørende 
fleksibel indsatsplan, hvor 
opgaven er placeret

                 1.080                         -                           -                           -                           -   Nej

Fleksible - indsatsplan BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Omflytning af midler vedrørende 
fleksibel indsatsplan, hvor 
opgaven er placeret

               -1.080                         -                           -                           -                           -   Nej

Flere udsatte børn i 
dagtilbud

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Omflytning af midler til formålet 
flere udsatte børn i dagtilbud fra 
dagtilbud til sundhed hvor 
opgaven ligger.

                -1.100                         -                           -                           -                           -   Nej

Flere udsatte børn i 
dagtilbud

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Omflytning af midler til formålet 
flere udsatte børn i dagtilbud fra 
dagtilbud til sundhed hvor 
opgaven ligger.

                  1.100                         -                           -                           -                           -   Nej

Øget Sundhed for Børn BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Øget Sundhed for Børn 
fra sundhed til dagtilbud, hvor 
opgaven er placeret

                    650                         -                           -                           -                           -   Nej

Øget Sundhed for Børn BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Øget Sundhed for Børn 
fra sundhed til dagtilbud, hvor 
opgaven er placeret

                  -650                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Kompetencemidler til 
meritpædagoger

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Omflytning af kompetencemidler 
til meritpædagoger fra almen 
specialområdet, hvor opgaven 
ligger.

                   -103                         -                           -                           -                           -   Nej

Kompetencemidler til 
meritpædagoger

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift

Omflytning af kompetencemidler 
til meritpædagoger fra almen 
specialområdet, hvor opgaven 
ligger.

                     103                         -                           -                           -                           -   Nej

Lokal Bufferpulje BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Udmøntning af bufferpulje fra 
almen til specialområdet, hvor 
opgaven ligger.

                   -133                         -                           -                           -                           -   Nej

Lokal Bufferpulje BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift
Udmøntning af bufferpulje fra 
almen til specialområdet, hvor 
opgaven ligger.

                     133                         -                           -                           -                           -   Nej

Ressourcecenter - 
indsatsplan

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Omflytning af midler vedrørende 
ressourcecenter indsatsplan fra 
dagtilbud til undervisning, hvor 
opgaven er placeret

                     515                         -                           -                           -                           -   Nej

Ressourcecenter - 
indsatsplan

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Omflytning af midler vedrørende 
ressourcecenter indsatsplan fra 
dagtilbud til undervisning, hvor 
opgaven er placeret

                   -515                         -                           -                           -                           -   Nej

S&I Opsøgende 
forældresamarbejde

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Omflytning af midler til S&! 
opsøgende forældresamarbejde 
fra dagtilbud til sundhed, hvor 
opgaven er placeret.

                  -860                         -                           -                           -                           -   Nej

S&I Opsøgende 
forældresamarbejde

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Omflytning af midler til S&! 
opsøgende forældresamarbejde 
fra dagtilbud til sundhed, hvor 
opgaven er placeret.

                    860                         -                           -                           -                           -   Nej

Specialsupport - 
indsatsplan

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Omflytning af midler vedrørende 
specialsupport indsatsplan til, 
hvor opgaven er placeret

                3.340                         -                           -                           -                           -   Nej

Specialsupport - 
indsatsplan

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Omflytning af midler vedrørende 
specialsupport indsatsplan til, 
hvor opgaven er placeret

              -5.340                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Specialsupport - 
indsatsplan

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Omflytning af midler vedrørende 
specialsupport indsatsplan til, 
hvor opgaven er placeret

                2.000                         -                           -                           -                           -   Nej

Sundhedsplejen - Metode 
og Udvikling

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Sundhedsplejen - 
Metode og Udvikling fra sundhed 
til dagtilbud, hvor opgaven er 
placeret

                     170                         -                           -                           -                           -   Nej

Sundhedsplejen - Metode 
og Udvikling

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Sundhedsplejen - 
Metode og Udvikling fra sundhed 
til dagtilbud, hvor opgaven er 
placeret

                   -170                         -                           -                           -                           -   Nej

TR-
fællestillidsrepræsentant

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift

Omflytning af midler til TR-
fællestillidsrepræsentant fra 
almen til specialområdet, hvor 
opgaven er placeret.

               -1.062                         -                           -                           -                           -   Nej

TR-
fællestillidsrepræsentant

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift

Omflytning af midler til TR-
fællestillidsrepræsentant fra 
almen til specialområdet, hvor 
opgaven er placeret.

                 1.062                         -                           -                           -                           -   Nej

Kompensation for stigning 
i overhead

BUU Service
3320 - Dagtilbud 
special - 
Demografireguleret

Dagtilbud special udgift

Stigning i overhead på 3,3 mio. kr. 
Specialundervisning 
kompenserer special-dag med 
75% af de 3.263.226 (2,5 mio. kr. 
+763.226 kr) kr. (baserer på 
rammernes størrelse.).

                2.447                  1.875                  1.875                  1.875                  1.875 Ja

Kompensation for stigning 
i overhead

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Stigning i overhead på 3,3 mio. kr. 
Specialundervisning 
kompenserer special-dag med 
75% af de 3.263.226 (2,5 mio. kr. 
+763.226 kr) kr. (baserer på 
rammernes størrelse.).

              -2.447                -1.875                -1.875                -1.875                -1.875 Ja

Besparelse ifbm. 
merforbrug på 
Specialundervisning

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Finansiering af stigning i aktivitet 
og forskydning mod de dyrere 
tilbud, samt merforbrug på 
befordring på specialområdet.

            -18.900                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Besparelse ifbm. 
merforbrug på 
Specialundervisning

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Finansiering af stigning i aktivitet 
og forskydning mod de dyrere 
tilbud, samt merforbrug på 
befordring på specialområdet.

              18.900                         -                           -                           -                           -   Nej

Lokal Bufferpulje BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Udmøntning af midler fra almen 
til specialområdet, hvor opgaven 
er placeret

                   -180                         -                           -                           -                           -   Nej

Lokal Bufferpulje BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Udmøntning af midler fra almen 
til specialområdet, hvor opgaven 
er placeret

                     180                         -                           -                           -                           -   Nej

Genhusning og 
helhedsrenovering af tre 
skoler

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Midler flyttes til den rigtig 
bevilling

               -1.045                -1.045                         -                           -                           -   Nej

Genhusning og 
helhedsrenovering af tre 
skoler

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Midler flyttes til den rigtig 
bevilling

                 1.045                  1.045                         -                           -                           -   Nej

Æ52 Flere børn i 
fællesskaber

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Omflytning til den rigtig bevilling - 
Flere børn i fællesskaber

              -4.850               -4.703               -4.703               -4.907                         -   Nej

Æ52 Flere børn i 
fællesskaber

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Omflytning til den rigtig bevilling - 
Flere børn i fællesskaber

                4.850                 4.703                 4.703                 4.907                         -   Nej

Optimering af 
klassedannelse

BUU Service 3360 - Administration Administration udgift
Midler flyttes til den rigtig 
bevilling

                 1.025                  1.044                  1.044                  1.044                  1.044 Ja

Optimering af 
klassedannelse

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Midler flyttes til den rigtig 
bevilling

               -1.025                -1.044                -1.044                -1.044                -1.044 Ja

Styrket indsats skolefravær BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Omflytning af midler til styrket 
indsats mod skolefravær fra almen 
til specialområdet, hvor opgaven 
er placeret

                  -428                         -                           -                           -                           -   Nej

Styrket indsats skolefravær BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Omflytning af midler til styrket 
indsats mod skolefravær fra almen 
til specialområdet, hvor opgaven 
er placeret

                    428                         -                           -                           -                           -   Nej

Udskolingsmidler BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift
Omflytning af udskolingsmidler 
fra almen til specialområdet, hvor 
opgaven er placeret

                    -112                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udskolingsmidler BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift
Omflytning af udskolingsmidler 
fra almen til specialområdet, hvor 
opgaven er placeret

                      112                         -                           -                           -                           -   Nej

Videreuddannelse, 
generelt PD - 
Folkeskolereformen

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

Undervisning udgift

Omflytning af midler vedrørende 
videreuddannelse generelt PD - 
folkeskolen fra almen 
undervisning til specialområdet, 
hvor midlerne anvendes.

                -1.021                         -                           -                           -                           -   Nej

Videreuddannelse, 
generelt PD - 
Folkeskolereformen

BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Omflytning af midler vedrørende 
videreuddannelse generelt PD - 
folkeskolen fra almen 
undervisning til specialområdet, 
hvor midlerne anvendes.

                  1.021                         -                           -                           -                           -   Nej

Tidlig indsats 0-2 år BUU Service
3340 - 
Specialundervisning - 
Demografireguleret

Specialundervisni
ng

udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Tidlig indsats 0-2 år - 
etablering af tværgående team 
sundhedsplejen fra sundhed til 
specialundervisning, hvor 
opgaven er placeret

                 1.350                         -                           -                           -                           -   Nej

Tidlig indsats 0-2 år BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Udmøntning af puljemidler til 
formålet Tidlig indsats 0-2 år - 
etablering af tværgående team 
sundhedsplejen fra sundhed til 
specialundervisning, hvor 
opgaven er placeret

               -1.350                         -                           -                           -                           -   Nej

Rymarksvej 5 - De Fire 
Birke

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud special udgift

Ekstramidler fra Puljen for 
Kapacitetsafhjælpende 
Foranstaltninger gives til at dække 
uforudset udgift eftersom 8 
specialdøre med højtstående 
håndtag ikke var indarbejdet i den 
oprindelige anlægsplan.

                    875                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Rymarksvej 5 - De Fire 
Birke

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

Ekstramidler fra Puljen for 
Kapacitetsafhjælpende 
Foranstaltninger gives til at dække 
uforudset udgift eftersom 8 
specialdøre med højtstående 
håndtag ikke var indarbejdet i den 
oprindelige anlægsplan.

                  -875                         -                           -                           -                           -   Nej

Ragnhildgade 1 - Tidlig 
opstart af 
specialdaginstitution

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Den tidlige opstart til 
specialdaginstitutionen på 
Ragnhildgade 1 vil finde sted på 
Ryparken 75. Af styringsmæssige 
årsager oprettes der en særskildt 
projektdefinition, hvortil de 
stjernemarkerede midler fra OFS 
21/22 overføres til. (Ragnhildgade 
1)

                  -700                         -                           -                           -   Nej

Ragnhildgade 1 - Tidlig 
opstart af 
specialdaginstitution

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Den tidlige opstart til 
specialdaginstitutionen på 
Ragnhildgade 1 vil finde sted på 
Ryparken 75. Af styringsmæssige 
årsager oprettes der en særskildt 
projektdefinition, hvortil de 
stjernemarkerede midler fra OFS 
21/22 overføres til. (Ryparken 75 
TDL)

                    700                         -                           -                           -   Nej

Monteringsmidler 
udmøntes til decentral 
institution

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Anlægsmidler til Daginstitutionen 
Rosa på Øresundsvej 131 
udmøntes til montering (BUF 
Øresundsvej 131)

                  -500                -1.002                         -                           -   Nej

Monteringsmidler 
udmøntes til decentral 
institution

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Anlægsmidler til Daginstitutionen 
Rosa på Øresundsvej 131 
udmøntes til montering 
(Øresundsvej 131 MONT)

                    500                  1.002                         -                           -   Nej

Udmøntning af 
anlægsmidler til decentral 
enhed

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Udmøntning af anlægsmidler fra 
Fremtidens Fritidstilbud til  
kommende KKFO ved Husum 
skole (FF 15 skoler Budget 2017)

                  -568                         -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Udmøntning af 
anlægsmidler til decentral 
enhed

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Dagtilbud udgift

Udmøntning af anlægsmidler fra 
Fremtidens Fritidstilbud til  
kommende KKFO ved Husum 
skole (Husum Skole FFT MONT)

                    568                         -                           -                           -   Nej

Naturpark Amager - KBH 
Naturskole ABU

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

BUF fik oprindeligt 900 t kr. til 
etablering af en Naturskole på 
Naturpark Amager fra TMF. Disse 
midler var fejlagtigt lagt på BUF's 
anlægsprojekt vedr. Skolen i 
Nordøstamager. Oprindeligt 
beløb fra TMF er stjernemarkeret 
ved BR møde 08.10.2019. (KBHs 
Naturskole ABU Naturpark 
Amager)

                    925                         -                           -                           -   Nej

Naturpark Amager - KBH 
Naturskole ABU

BUU Anlæg 2070 - Anlæg Undervisning udgift

BUF fik oprindeligt 900 t kr. til 
etablering af en Naturskole på 
Naturpark Amager fra TMF. Disse 
midler var fejlagtigt lagt på BUF's 
anlægsprojekt vedr. Skolen i 
Nordøstamager. Oprindeligt 
beløb fra TMF er stjernemarkeret 
ved BR møde 08.10.2019. (Sk 
Nordøstamager Honorar B19)

                  -925                         -                           -                           -   Nej

Torveporten - 
monteringsbrev

BUU Anlæg 2070 - Anlæg
Specialundervisni
ng

udgift

Midler til køb af 
undervisningsmidler, 
beskæftigelsesmidler samt udstyr 
til tidlig opstart af fem grupper på 
Torveporten 7, der er tilknyttet til 
Spec. Skolen på Rosenvængets 
Hovedvej. (Rosenvængets Skole 
MONT)

                    400                        50                        50                         -   Nej

Torveporten - 
monteringsbrev

BUU Anlæg 2070 - Anlæg
Specialundervisni
ng

udgift

Midler til køb af 
undervisningsmidler, 
beskæftigelsesmidler samt udstyr 
til tidlig opstart af fem grupper på 
Torveporten 7, der er tilknyttet til 
Spec. Skolen på Rosenvængets 
Hovedvej. (Specialskole på 
Rosenvængets Hovedvej)

                  -400                      -50                      -50                         -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Trivselsrejsehold - OFS SOU Service 3415 - Ældre Hjemmepleje udgift

Udmøntning af midler fra OFS 
21/22 vedr. trivselsrejsehold på 
københavnske 
ungdomsuddanelser

               -1.250                         -                           -                           -                           -   Nej

Trivselsrejsehold - OFS SOU Service 3405 - Sundhed
Sundhedsindsats
er

udgift

Udmøntning af midler fra OFS 
21/22 vedr. trivselsrejsehold på 
københavnske 
ungdomsuddanelser

                 1.250                         -                           -                           -                           -   Nej

Justering af pris- og 
afregningsmodel for KIT

SOU Service 3425 - Administration
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Andel af budgetreduktion vedr. 
Justering af pris- og 
afregningsmodel for Koncern IT, 
der skal udmøntes på sundheds- 
og administrationsbevillingen. 
Reduktion blev opr. Udmøntet på 
ældrebev. og skal derfor 
omplaceres til sundh.- og adm. 
bevillingen.

              -2.842               -3.020               -3.020               -3.020               -3.020 Ja

Justering af pris- og 
afregningsmodel for KIT

SOU Service 3415 - Ældre Omsorgssystemer udgift

Andel af budgetreduktion vedr. 
Justering af pris- og 
afregningsmodel for Koncern IT, 
der skal udmøntes på sundheds- 
og administrationsbevillingen. 
Reduktion blev opr. Udmøntet på 
ældrebev. og skal derfor 
omplaceres til sundh.- og adm. 
bevillingen.

                 3.571                 3.989                 3.989                 3.989                 3.989 Ja

Justering af pris- og 
afregningsmodel for KIT

SOU Service 3405 - Sundhed Genoptræning udgift

Andel af budgetreduktion vedr. 
Justering af pris- og 
afregningsmodel for Koncern IT, 
der skal udmøntes på sundheds- 
og administrationsbevillingen. 
Reduktion blev opr. Udmøntet på 
ældrebev. og skal derfor 
omplaceres til sundh.- og adm. 
bevillingen.

                  -729                   -968                   -968                   -968                   -968 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Rettelse af oprindelig 
budgetflytning af 
medarbejder  i 2018

SOU Service 3415 - Ældre SUF Arbejdsmiljø udgift

Ifm overflytning af budget fra KØR 
til Kvantum blev en del af budget 
vedr. Arbejdsmiljø Kbh  Fejlagtigt 
placeret under SyFo på 
ældrebevilling. Flytning har 
dermed til formål at sikre 
overensstemmelse mellem 
budget og forbrug jf. IM

                  -585                   -585                   -585                   -585                   -585 Ja

Rettelse af oprindelig 
budgetflytning af 
medarbejder  i 2018

SOU Service 3405 - Sundhed KK Arbejdsmiljø udgift

Ifm overflytning af budget fra KØR 
til Kvantum blev en del af budget 
vedr. Arbejdsmiljø Kbh  Fejlagtigt 
placeret under SyFo på 
ældrebevilling. Flytning har 
dermed til formål at sikre 
overensstemmelse mellem 
budget og forbrug jf. IM

                    585                     585                     585                     585                     585 Ja

Hygiejnesygeplejerske SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

I 2020 blev det i 
Socialforvaltningen godkendt at 
styrke behovet for hygiejnefaglig 
viden for at leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Sygeplejersken er lønnet under 
borgere med sindslidelser, mens 
finansieringen er fordelt mellem 
målgrupper.

                   -201                    -201                    -201                    -201                    -201 Ja

Hygiejnesygeplejerske SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

I 2020 blev det i 
Socialforvaltningen godkendt at 
styrke behovet for hygiejnefaglig 
viden for at leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Sygeplejersken er lønnet under 
borgere med sindslidelser, mens 
finansieringen er fordelt mellem 
målgrupper.

                   -201                    -201                    -201                    -201                    -201 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Hygiejnesygeplejerske SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

I 2020 blev det i 
Socialforvaltningen godkendt at 
styrke behovet for hygiejnefaglig 
viden for at leve op til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Sygeplejersken er lønnet under 
borgere med sindslidelser, mens 
finansieringen er fordelt mellem 
målgrupper.

                    402                     402                     402                     402                     402 Ja

Tolkebistand SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                    565                     565                     565                     565                     565 Ja

Tolkebistand SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                     105                      105                      105                      105                      105 Ja

Tolkebistand SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                     166                      166                      166                      166                      166 Ja

Tolkebistand SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                       34                        34                        34                        34                        34 Ja

Tolkebistand SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                  -995                   -995                   -995                   -995                   -995 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Tolkebistand SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Socialforvaltningen har haft 
budget til tolkeudgifter hvor 
budget og forbrug har ligget 
under borgere med sindslidelse, 
men budget og forbrug omfatter 
retmæssigt flere bevillinger

                     125                      125                      125                      125                      125 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -47                      -47                      -47                      -47                      -47 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                   -133                    -133                    -133                    -133                    -133 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -88                      -88                      -88                      -88                      -88 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -44                      -44                      -44                      -44                      -44 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -22                      -22                      -22                      -22                      -22 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                   -310                    -310                    -310                    -310                    -310 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                    -161                     -161                     -161                     -161                     -161 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                      -16                       -16                       -16                       -16                       -16 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                      -41                       -41                       -41                       -41                       -41 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                      -16                       -16                       -16                       -16                       -16 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -76                      -76                      -76                      -76                      -76 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -444                   -444                   -444                   -444                   -444 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -560                   -560                   -560                   -560                   -560 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                   -100                    -100                    -100                    -100                    -100 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -478                   -478                   -478                   -478                   -478 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -990                   -990                   -990                   -990                   -990 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -29                      -29                      -29                      -29                      -29 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Dag/fleksibel 
indsats

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -48                      -48                      -48                      -48                      -48 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -452                   -452                   -452                   -452                   -452 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                  -409                   -409                   -409                   -409                   -409 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -99                      -99                      -99                      -99                      -99 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -36                      -36                      -36                      -36                      -36 Ja

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                     -74                      -74                      -74                      -74                      -74 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Justering af 
afregningsmodel i KIT 
Brugeradministrationen

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: I forbindelse 
med justering af pris og 
afregningsmodel i koncern IT er 
budgettet til 
brugeradministrationen ved en 
fejl korrigeret på tværgående 
opgaver. Budgettet 
viderefordeles, så det svarer til 
tidligere afholde udgifter.

                4.673                 4.673                 4.673                 4.673                 4.673 Ja

Dagbehandling Ændret 
aktivitet ml. målgrupper

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dag/fleksibel 
indsats

udgift

Som følge af ændret aktivitet 
mellem borgere med handicap og 
børnefamilier med særlige behov 
i dagbehandlingspuljen flyttes 1,7 
mio. kr. for at skabe bedre balance 
mellem ressourceforbrug og 
budget området. Ubalance er 
omtalt i 1. kvartalsprognose

                 1.700                         -                           -                           -                           -   Nej

Dagbehandling Ændret 
aktivitet ml. målgrupper

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Dag/fleksibel 
indsats

udgift

Som følge af ændret aktivitet 
mellem borgere med handicap og 
børnefamilier med særlige behov 
i dagbehandlingspuljen flyttes 1,7 
mio. kr. for at skabe bedre balance 
mellem ressourceforbrug og 
budget området. Ubalance er 
omtalt i 1. kvartalsprognose

               -1.700                         -                           -                           -                           -   Nej

TV01-AF-
Ledertilfreds,aflast 
adm.,justering + impl. 
arb.gang

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til opfølgning 
på ledertilfredshedsundersøgelse 
2021 og 2022, aflastning af adm. 
opgaver for lederniv. 4 og 5 samt 
justering af arbejdsgange.

                    600                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV01-AF-
Ledertilfreds,aflast 
adm.,justering + impl. 
arb.gang

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til opfølgning 
på ledertilfredshedsundersøgelse 
2021 og 2022, aflastning af adm. 
opgaver for lederniv. 4 og 5 samt 
justering af arbejdsgange.

                    600                         -                           -                           -                           -   Nej

TV01-AF-
Ledertilfreds,aflast 
adm.,justering + impl. 
arb.gang

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til opfølgning 
på ledertilfredshedsundersøgelse 
2021 og 2022, aflastning af adm. 
opgaver for lederniv. 4 og 5 samt 
justering af arbejdsgange.

                    500                         -                           -                           -                           -   Nej

TV01-AF-
Ledertilfreds,aflast 
adm.,justering + impl. 
arb.gang

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 31.10.19, pkt. 9: I forlængelse af 
implementeringen af 
administrative fællesskaber i SOF, 
udmeldes budget til opfølgning 
på ledertilfredshedsundersøgelse 
2021 og 2022, aflastning af adm. 
opgaver for lederniv. 4 og 5 samt 
justering af arbejdsgange.

               -1.700                         -                           -                           -                           -   Nej

Finansiering af F2 SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                        -9                         -9                         -9                         -9                         -9 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Finansiering af F2 SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                     -30                      -30                      -30                      -30                      -30 Ja

Finansiering af F2 SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                      -17                       -17                       -17                       -17                       -17 Ja

Finansiering af F2 SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

IT udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                     125                      125                      125                      125                      125 Ja

Finansiering af F2 SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                     -55                      -55                      -55                      -55                      -55 Ja

Finansiering af F2 SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

Styregruppen for F2 har  
besluttet, at der udover et 
driftsbudget finansieret af de 
deltagende forvaltninger, også 
skal afsættes et udviklingsbudget 
på 1. mio. kr. delt ud på 
forvaltningerne

                      -14                       -14                       -14                       -14                       -14 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -8                         -8                         -8                         -8                         -8 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -0                         -0                         -0                         -0                         -0 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                       -2                        -2                        -2                        -2                        -2 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne
Rusmiddelbehan
dling

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -6                         -6                         -6                         -6                         -6 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                       -2                        -2                        -2                        -2                        -2 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -0                         -0                         -0                         -0                         -0 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -7                         -7                         -7                         -7                         -7 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -4                         -4                         -4                         -4                         -4 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                     -26                      -26                      -26                      -26                      -26 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -4                         -4                         -4                         -4                         -4 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -5                         -5                         -5                         -5                         -5 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Sociale tilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Hjælpemidler udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -3                         -3                         -3                         -3                         -3 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Foranstalt tidlig 
indsats

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                     103                      103                      103                      103                      103 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Administration udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -6                         -6                         -6                         -6                         -6 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3000 - Børnefamilier 
med særlige behov

Sikrede pladser udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                         -1                          -1                          -1                          -1                          -1 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -4                         -4                         -4                         -4                         -4 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                      -14                       -14                       -14                       -14                       -14 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget 
hjem

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                       -2                        -2                        -2                        -2                        -2 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                       -2                        -2                        -2                        -2                        -2 Ja

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Færdigmeldt 
patienter

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -0                         -0                         -0                         -0                         -0 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sekretærfunktion til den 
sociale døgnvagt

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

Koncerndirektionen har 12.5.2022 
besluttet at opnormere den 
sociale døgnvagt med en 
sekretærfunktion som del af 
Socialforvaltningens 
kriseberedskab.

                        -3                         -3                         -3                         -3                         -3 Ja

Balancesag SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift

SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 5,9 mio. kr. i 2022 fra 
tværgående opgaver og 
administration til hjemmeplejen

                5.876                         -                           -                           -                           -   Nej

Balancesag SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 5,9 mio. kr. i 2022 fra 
tværgående opgaver og 
administration til hjemmeplejen

              -5.876                         -                           -                           -                           -   Nej

Tilpasning af prissag, pba. 
KFF’s ændringer

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: Ved 
behandling at bevillingsgørelse af 
Koncern IT ydelser er en andel ved 
en fejl endt hos hjemmeplejen, 
som retmæssigt tilhører 
tværgående opgaver og 
administration

                       79                        79                        79                        79                        79 Ja

Tilpasning af prissag, pba. 
KFF’s ændringer

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

Fælles 
administration

udgift

BR 2.6.2022 pkt. 10: Ved 
behandling at bevillingsgørelse af 
Koncern IT ydelser er en andel ved 
en fejl endt hos hjemmeplejen, 
som retmæssigt tilhører 
tværgående opgaver og 
administration

                     -79                      -79                      -79                      -79                      -79 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Forløbskoordinerende 
visitatorer

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Administration udgift

BR 7.10.2021 I SO16 Styrkelse af 
opsøgende sociale indsatser 
igangsættes en indsats om 
blødere overgange og mere 
fleksible støtteforløb bestående af 
2 forløbskoordinerende visitatorer 
årsværk forankret i hjemmeplejen.

                  1.100                   1.100                   1.100                   1.100                   1.100 Ja

Forløbskoordinerende 
visitatorer

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

BR 7.10.2021 I SO16 Styrkelse af 
opsøgende sociale indsatser 
igangsættes en indsats om 
blødere overgange og mere 
fleksible støtteforløb bestående af 
2 forløbskoordinerende visitatorer 
årsværk forankret i hjemmeplejen.

                -1.100                 -1.100                 -1.100                 -1.100                 -1.100 Ja

Bedre botilbud - 
samarbejde med 
Civilsamfundet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

BR 7.10.2022 pkt. 6: I 
budgetnotatet SO18 Bedre 
botilbud er en del af indsatsen 
styrkelse af samarbejdet med 
civilsamfundet. Udgifterne til 
opgaven bliver bogført på 
bevillingen borgere med 
sindslidelse.

                   -179                    -179                    -179                    -179                         -   Nej

Bedre botilbud - 
samarbejde med 
Civilsamfundet

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 7.10.2022 pkt. 6: I 
budgetnotatet SO18 Bedre 
botilbud er en del af indsatsen 
styrkelse af samarbejdet med 
civilsamfundet. Udgifterne til 
opgaven bliver bogført på 
bevillingen borgere med 
sindslidelse.

                     179                      179                      179                      179                         -   Nej

Balancesag SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 3,2 mio. kr. varigt fra borgere 
med sindslidelse til udsatte 
voksne

                 3.197                  3.197                  3.197                  3.197                  3.197 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Balancesag SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

SUD d. 11.05.2022 pkt. 7: 
Socialudvalget besluttede med 
kvartalsprognosen pr. april at 
flytte 3,2 mio. kr. varigt fra borgere 
med sindslidelse til udsatte 
voksne

               -3.197                -3.197                -3.197                -3.197                -3.197 Ja

TV02 - Varige 
kompetencemidler-
Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
kompetenceudvikling og 
opkvalificering af faggrupper til at 
varetage nye opgaver over 
faggruppens uddannelsesniveau

                     581                      581                      581                      581                      581 Ja

TV02 - Varige 
kompetencemidler-
Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
kompetenceudvikling og 
opkvalificering af faggrupper til at 
varetage nye opgaver over 
faggruppens uddannelsesniveau

                    438                     438                     438                     438                     438 Ja

TV02 - Varige 
kompetencemidler-
Rekruttering og 
fastholdelse

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
kompetenceudvikling og 
opkvalificering af faggrupper til at 
varetage nye opgaver over 
faggruppens uddannelsesniveau

                -1.019                 -1.019                 -1.019                 -1.019                 -1.019 Ja

TV02 - Rekruttering og 
fastholdel -
Elæring,M.Planogkonsulen
t

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
E-læring, M-plan samt 
konsulentunderstøttelse

                     291                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

TV02 - Rekruttering og 
fastholdel -
Elæring,M.Planogkonsulen
t

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
E-læring, M-plan samt 
konsulentunderstøttelse

                     150                         -                           -                           -                           -   Nej

TV02 - Rekruttering og 
fastholdel -
Elæring,M.Planogkonsulen
t

SUD Service
3300 - Tværgående 
opgaver og 
administration

HR udgift

BR 01.10.20, pkt. 7: ifm. 
implementeringen af TV02 - 
Bedre rekruttering og 
fastholdelse, udmeldes budget til 
E-læring, M-plan samt 
konsulentunderstøttelse

                   -441                         -                           -                           -                           -   Nej

Styrket indsats - 
mellemkommunal 
refusion

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Administration udgift

BR 05.05.22 Der skal ansættes en 
student i forbindelse med den 
styrkede indsats for 
mellemkommunal refusion. 
Studenten skal ansættes i staben i 
Borgercenter voksne, som ligger 
under bevillingen Borgere med 
sindslidelse.

                     -78                    -160                    -160                         -                           -   Nej

Styrket indsats - 
mellemkommunal 
refusion

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Administration udgift

BR 05.05.22 Der skal ansættes en 
student i forbindelse med den 
styrkede indsats for 
mellemkommunal refusion. 
Studenten skal ansættes i staben i 
Borgercenter voksne, som ligger 
under bevillingen Borgere med 
sindslidelse.

                       78                      160                      160                         -                           -   Nej

Cykelrute Amagerbanen - 
flyt mellem bevillinger

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur Indtægt

I 1. sag om bev. ændringer 2022 
(BR 02.06.2022) indgik korrektion 
vedr. at udligne restbudget sfa. 
aflagt anlægsregnskab, som ved 
en fejl blev indarbejdet på 
Ordinær anlæg i stedet for Klima 
anlæg. Denne fejl rettes hermed.

                      24                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Cykelrute Amagerbanen - 
flyt mellem bevillinger

TMU Anlæg 2030 - Klima anlæg Klima Indtægt

I 1. sag om bev. ændringer 2022 
(BR 02.06.2022) indgik korrektion 
vedr. at udligne restbudget sfa. 
aflagt anlægsregnskab, som ved 
en fejl blev indarbejdet på 
Ordinær anlæg i stedet for Klima 
anlæg. Denne fejl rettes hermed.

                     -24                         -                           -                           -                           -   Nej

Cykelrute Amagerbanen - 
flyt mellem bevillinger

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

I 1. sag om bev. ændringer 2022 
(BR 02.06.2022) indgik korrektion 
vedr. at udligne restbudget sfa. 
aflagt anlægsregnskab, som ved 
en fejl blev indarbejdet på 
Ordinær anlæg i stedet for Klima 
anlæg. Denne fejl rettes hermed.

                     -86                         -                           -                           -                           -   Nej

Cykelrute Amagerbanen - 
flyt mellem bevillinger

TMU Anlæg 2030 - Klima anlæg Klima udgift

I 1. sag om bev. ændringer 2022 
(BR 02.06.2022) indgik korrektion 
vedr. at udligne restbudget sfa. 
aflagt anlægsregnskab, som ved 
en fejl blev indarbejdet på 
Ordinær anlæg i stedet for Klima 
anlæg. Denne fejl rettes hermed.

                       86                         -                           -                           -                           -   Nej

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11226 til TMF11227

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 'Grønne taxier, flere 
holdepladser' ved en fejl blev 
indlæst på 'CO2-reduktion fra 
vejtrafikken i 2025'. (CO2-
reduktion fra vejtrafikken i 2025)

                  -500 Nej

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11226 til TMF11227

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 'Grønne taxier, flere 
holdepladser' ved en fejl blev 
indlæst på 'CO2-reduktion fra 
vejtrafikken i 2025'. (Grønne 
taxier, flere holdepladser)

                    500 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11231 til TMF11232

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 'Prinsessegade, 
digitale tavler' ved en fejl blev 
indlæst på 'Prinsessegade, 
fodgængerfelt'. (Prinsessegade, 
digitale tavler)

                    263 Nej

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11231 til TMF11232

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 'Prinsessegade, 
digitale tavler' ved en fejl blev 
indlæst på 'Prinsessegade, 
fodgængerfelt'. (Prinsessegade, 
fodgængerfelt)

                  -263 Nej

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11234 til TMF11233

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 
'Prinsessegade/Refshalevej, kryds' 
ved en fejl blev indlæst på 
'Refshalevej, ombygning'. 
(Prinsessegade/Refshalevej, 
kryds)

                   1.116 Nej

Ny bygherremodel, 
korrektion B22: fra 
TMF11234 til TMF11233

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Tilpasning af fejlindlæst budget 
fra BR 02-06-2022, hvor 
korrektion for 
'Prinsessegade/Refshalevej, kryds' 
ved en fejl blev indlæst på 
'Refshalevej, ombygning'. 
(Refshalevej, ombygning)

                 -1.116 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). (A. 
F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39)

                  -662 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Amagerbrogade 151 / Tycho 
Brahes Allé 1)

                  -678 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Amagerbrogade 32/ 
Norgesgade 2 m.fl.)

                       21 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Amagerbrogade 40-42 / 
Hallandsgade 1 A-B)

                        -4 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Arnesvej 4-4A)

                  -473 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Augustagade 9-13)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Baldersgade 39/ Mimersgade 
56)

                      42 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Baldersgade 67)

                  -289 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.)

                    228 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 1336 Stokrosevej, H)

                     318 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 1336 Stokrosevej, H nyt)

                   -319 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK0983 Otto Mallings Gade)

                        -4 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 
13)

                   -129 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårdsgade 30 - 30 A)

                        -6 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårdsgade 31 - 31 A - C)

                  -340 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårdsgade 33 m.fl.)

                     -47 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-
71)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgergade 91)

                       36 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgmester Christiansenvej 2-4 
m.fl.)

              -3.657 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.)

                8.075 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Boyesgade 3-11)

                   -710 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Bremensgade 47-73 m.fl.)

                 1.827 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Brigadevej 28-28 A)

                  1.891 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Broagergade 8 / Haderslevsgade 
5)

                     152 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Brobergsgade 6 - 8 m.fl.)

                  -505 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Byfornyelsesrammen 
(rådighedsbeløb))

                9.530 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-
103)

              -11.061 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Christianshavns 
Torv6/Dronningens Gade51)

                   -201 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Drejøgade 35)

                       66 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 
31 - 33)

                       78 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ellebjergvej 2 - 36 m.fl.)

              -2.507 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Enghavevej 31 / Matthæusgade 
50 - 54)

                    364 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Engvej 172 - 178 m.fl.)

                     451 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Esbern Snares Gade 14)

                    238 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Falkevej 1 - 3 m.fl.)

                    382 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Falkevej 5 - 9)

                     -48 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Fredericiagade 82-82A)

                  -469 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Frederikssundsvej 15-15A)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Frederikssundsvej 312 A-B)

                      -21 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammel Jernbanevej 46-48)

                         -1 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammel Kongevej 43 / 
Tulinsgade 2 - 4)

                   -178 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammeltoftsgade 22 - 24)

                  -738 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gartnergade 3)

                     -84 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652)

                   -192 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 
18-20)

              -6.275 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gothersgade 105)

                        51 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Griffenfeldsgade 12 - 16)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Griffenfeldsgade 3 / 
Nørrebrogade 53)

                 2.813 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.)

                         9 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Haderslevgade 3 / 
Frederiksstadsgade 15)

                       36 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hallandsgade 6 C)

                        91 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hannovergade 2-6 / 
Holmbladsgade 12-4)

                   -169 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hauser Plads 16 A - D)

                     -99 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hejrevej 17 - 23 m.fl.)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Henrik Rungs Gade 8 - 12)

                  -786 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Henrik Rungs Gade 9 - 25)

               -1.309 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hessensgade 17 / Bremensgade 
18)

                      -14 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hillerødgade 68 - 72 m.fl.)

                  -850 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hillerødgade 79-87)

                        -4 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hiort Lorenzens Gade 15 / 
Ahlmannsgade 1)

                 1.359 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 
2-8)

                    677 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Husumgade 15 - 17)

                          1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Højenhald 5-13 og 12-
14/Svenskelejren 11)

                   -421 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hørsholmsgade 24 - 25)

                     -44 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ingerslevgade 192 - 198)

                  -385 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ingerslevsgade 112 / 
Godsbanegade 31)

                        91 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Irlandsgade 64 - 70 m.fl.)

                    246 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 101)

                    354 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 103)

                     -83 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 109)

                        -5 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 119)

                        13 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 
128/Oehlenschlægersgade 50-
52)

                         9 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 130-132 / 
Valdemarsgade 51-53)

                       66 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jagtvej 137 / Ydunsgade 1)

                         -1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jagtvej 157 B - G m.fl.)

                     -47 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jagtvej 213-215 A-B)

                    672 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jesper Brochmands Gade 15)

                      -61 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63)

                   -617 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kapelvej 51 / Rantzausgade 17)

                    242 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kastelsvej 9)

                     -66 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kjærstrupvej 60)

                    436 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 
27)

                     155 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Korsgade 24 / Blågårdsgade 24)

                   -182 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Korsgade 4)

                         -1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kronborggade 24-26)

                        14 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kronborggade 3)

                        16 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Krusågade 13-27)

                     -47 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Krügersgade 4-6)

                    389 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kurlandsgade 3-3 A og 5)

                       67 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kurlandsgade 30-32 / 
Romsdalsgade 8-10)

                  -293 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Landskronagade 13-17 A)

                  -522 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Landskronagade 19-23)

                    -311 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 
30 - 36 A)

              -2.720 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Livjægergade 33 - 35)

                  -420 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Lærdalsgade 4-6 A-B)

                  -338 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Marstalsgade 37-41)

                       40 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-
47)

                 1.433 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Mågevej 27 - 31 m.fl.)

                  -789 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nattergalevej 22 - 30)

                     213 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ny Carlsberg Vej 16 - 20)

                         4 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nye 2010-sager, Ikke tilsagn om 
støtte)

                4.379 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 
31)

                     -46 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nørrebrogade 215-221)

                     133 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nørrebrogade 62 / Møllegade 1)

                     -88 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Oehlenschlægersgade 37)

                       89 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). (P. 
D. Løvs Allé 6-8)

                   -613 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Peter Fabers Gade 5-17)

                       80 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Provstevej 10)

                    626 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Pulje bygn.forn. i Det grønne 
Sydhavnen)

                8.036 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Rantzausgade 39 m.fl.)

                       76 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.)

                   -175 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.)

                  -206 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16)

                  -880 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sdr. Boulevard 37 / 
Sommerstedsgade 1-3)

                    573 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Slotsgade 7)

                          1 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sorgenfrigade-karreen)

                      -71 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Strandgade 34 / Sankt Annæ 
Gade 1 A-B)

                     -74 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Stubmøllevej 18-20 / Händelsvej 
23)

                  -453 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Stærevej 12 - 24 m.fl.)

                     107 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Støtte til Langøgade i skt. Kjelds)

                  -602 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundevedsgade 4-6)

                    775 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 107-113 / 
Englandsvej 14-16)

                    204 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 25-27)

                     -38 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 67-69 / 
Telemarksgade 3-5)

                     139 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sølvgade 12-14)

                  -756 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sølvgade 36)

                         3 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sønder Boulevard 121 - 125)

                       74 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 
30-34)

                     -87 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Thorsgade 87-93)

                -1.612 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Torvegade 54-56 / 
Prinsessegade 17 A-B)

                -1.231 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Uglevej 17 - 23 m.fl.)

                     741 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valborg Allé 11 / Beatevej 4)

                      62 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valdemarsgade 18 - 20)

                     128 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valdemarsgade 59-61)

                     149 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valdemarsgade 68 - 70)

                   -133 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valhøjvej 11)

                     -78 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valhøjvej 9)

                  -496 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valkendorfsgade 36)

                   -218 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Vigerslevvej 289-293)

                       -11 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Vognmandsmarken 72 - 74 / 
Askøgade 4 -14)

                  -799 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 
16)

                         -1 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Øster Farimagsgade 14 A-B)

                        -3 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Østerbrogade 139 - 141 / 
Nygårdsvej 2)

                         2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Åboulevard 54 / 
Griffenfeldsgade 47)

                  -876 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Åboulevard 84 - 86 m.fl.)

                         -1 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

Indtægt

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ågade 90-92)

                     147 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). (A. 
F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39)

                    788 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Amagerbrogade 151 / Tycho 
Brahes Allé 1)

                     140 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Amagerbrogade 40-42 / 
Hallandsgade 1 A-B)

                         7 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Arnesvej 4-4A)

                -1.719 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Augustagade 9-13)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Baldersgade 67)

                    599 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.)

                 1.494 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 1336 Stokrosevej, H)

               -1.037 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 1336 Stokrosevej, H nyt)

                 1.036 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 246 Dannevirkegade)

                  1.314 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK 246 Dannevirkegade nyt)

                -1.313 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(BK0983 Otto Mallings Gade)

                   -143 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårdsgade 30 - 30 A)

                         11 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blågårdsgade 33 m.fl.)

                   -170 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-
71)

                      82 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgergade 91)

                      -71 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgmester Christiansenvej 2-4 
m.fl.)

              -2.343 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.)

                   -129 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Boyesgade 3-11)

                      28 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Bremensgade 47-73 m.fl.)

              -3.653 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Brigadevej 28-28 A)

              -3.782 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Broagergade 8 / Haderslevsgade 
5)

                  -304 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Brobergsgade 6 - 8 m.fl.)

                  -464 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Byfornyelsesrammen 
(rådighedsbeløb))

               18.501 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-
103)

                9.456 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Christianshavns 
Torv6/Dronningens Gade51)

                    403 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Drejøgade 35)

                  -283 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Dybbølsgade 16 - 17 / Krusågade 
31 - 33)

                   -156 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ellebjergvej 2 - 36 m.fl.)

                 5.014 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Enghavevej 31 / Matthæusgade 
50 - 54)

                  -759 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Engvej 172 - 178 m.fl.)

                  -903 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Esbern Snares Gade 14)

                  -280 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Falkevej 1 - 3 m.fl.)

                  -766 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Fredericiagade 82-82A)

                       -2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Frederikssundsvej 15-15A)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Frederikssundsvej 312 A-B)

                        41 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammel Jernbanevej 46-48)

                   -315 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammel Kongevej 43 / 
Tulinsgade 2 - 4)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gammeltoftsgade 22 - 24)

                3.002 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 
18-20)

                     155 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Gothersgade 105)

                   -102 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Griffenfeldsgade 12 - 16)

                       -2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.)

                      -17 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Haderslevgade 3 / 
Frederiksstadsgade 15)

                         -1 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hallandsgade 6 C)

                    -181 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hannovergade 2-6 / 
Holmbladsgade 12-4)

                -1.213 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Henrik Rungs Gade 8 - 12)

                         -1 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hessensgade 17 / Bremensgade 
18)

                  -342 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hillerødgade 68 - 72 m.fl.)

                 1.200 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hillerødgade 79-87)

                       50 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Hiort Lorenzens Gade 15 / 
Ahlmannsgade 1)

              -2.807 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Holbergsgade 9 / Peder Skrams 
Gade 12)

                       -2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 
2-8)

                -1.710 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Husumgade 15 - 17)

                       -2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Højenhald 5-13 og 12-
14/Svenskelejren 11)

                     -32 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ingerslevgade 192 - 198)

                    770 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ingerslevsgade 112 / 
Godsbanegade 31)

                  -275 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Irlandsgade 64 - 70 m.fl.)

                  -452 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 101)

                  -788 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 103)

                     -23 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 109)

                         7 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 119)

                     -25 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 
128/Oehlenschlægersgade 50-
52)

                      -19 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Istedgade 130-132 / 
Valdemarsgade 51-53)

                   -132 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jagtvej 157 B - G m.fl.)

                       93 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jagtvej 213-215 A-B)

               -1.553 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Jesper Brochmands Gade 15)

                     122 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). (K 
09/002 BK0656 Vendersgade)

                   -156 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63)

                     -97 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kapelvej 51 / Rantzausgade 17)

                        -4 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kjærstrupvej 60)

                  -872 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 
27)

                   -318 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Korsgade 4)

                         2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kronborggade 3)

                     173 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Krusågade 13-27)

                       93 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Krügersgade 4-6)

                  -870 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kurlandsgade 3-3 A og 5)

                   -133 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Kurlandsgade 30-32 / 
Romsdalsgade 8-10)

                   -318 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Landskronagade 13-17 A)

                    682 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Landskronagade 19-23)

                      -19 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 
30 - 36 A)

                5.439 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Livjægergade 33 - 35)

                    839 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Lærdalsgade 4-6 A-B)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Marstalsgade 37-41)

                   -144 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-
47)

              -2.866 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nattergalevej 22 - 30)

                  -425 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ny Carlsberg Vej 16 - 20)

                      -10 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nye 2010-sager, Ikke tilsagn om 
støtte)

              -8.758 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nørrebrogade 215-221)

                  -425 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Nørrebrogade 62 / Møllegade 1)

                       63 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Oehlenschlægersgade 37)

                  -232 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). (P. 
D. Løvs Allé 6-8)

                  -450 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Peter Fabers Gade 5-17)

                       68 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Provstevej 10)

               -1.252 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Pulje bygn.forn. i Det grønne 
Sydhavnen)

               -4.801 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Rantzausgade 39 m.fl.)

                   -152 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.)

                       49 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16)

                    708 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sdr. Boulevard 37 / 
Sommerstedsgade 1-3)

                -1.147 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 
1)

                   -371 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Slotsgade 7)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sorgenfrigade-karreen)

                   -701 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Stubmøllevej 18-20 / Händelsvej 
23)

                    906 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Støtte til Langøgade i skt. Kjelds)

                 1.202 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundevedsgade 4-6)

               -1.550 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 107-113 / 
Englandsvej 14-16)

                  -430 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 67-69 / 
Telemarksgade 3-5)

                  -234 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sundholmsvej 73 / 
Telemarksgade 2-10)

                    508 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sølvgade 12-14)

                       -2 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Sølvgade 36)

                        -5 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 
30-34)

                      -10 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Thorsgade 87-93)

                   -331 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Torvegade 54-56 / 
Prinsessegade 17 A-B)

                2.463 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Uglevej 17 - 23 m.fl.)

               -1.446 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valborg Allé 11 / Beatevej 4)

                   -214 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valdemarsgade 18 - 20)

                  -302 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valdemarsgade 59-61)

                  -574 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valhøjvej 11)

                         3 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valhøjvej 9)

                    837 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Valkendorfsgade 36)

                    440 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Viborggade 74-76 / 
Skanderborggade 1)

                  -583 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Vigerslevvej 289-293)

                     -24 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 
16)

                         3 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Øster Farimagsgade 14 A-B)

                         8 Nej

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Åboulevard 54 / 
Griffenfeldsgade 47)

                       -2 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bevillingsmæssig 
afslutning af 
byfornyelsesprojekter

TMU Anlæg
2010 - Byfornyelse, 
anlæg

Boligsociale 
formål

udgift

Med denne korrektion nulstilles 
en række byfornyelsesprojekter 
med modpost på 
byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 6 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 14.08.2022). 
(Ågade 90-92)

                  -293 Nej

Sammenlægning af 
bevillinger, BR 02.06.2022 
punkt 18

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Sammenlægning af bevillingen 
'Indre Nørrebro, trafikø' med 
'Indre Nørrebro, trafikplan'  jf. BR 
02-06-2022 punkt 18 - 
Projektændringer i Trafikø Indre 
Nørrebro, Nørrebro 
(Baggesensgade, cykelsti v. 
Søerne). Det bemærkes, at der i 
2033 fratrækkes 351 t. kr. med 
modpost på projektet "TP 
Nørrebro-Trafikplan Indre 
Nørrebro".

                   -531                       -15                         -                           -                           -   Nej

Sammenlægning af 
bevillinger, BR 02.06.2022 
punkt 18

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Sammenlægning af bevillingen 
'Indre Nørrebro, trafikø' med 
'Indre Nørrebro, trafikplan'  jf. BR 
02-06-2022 punkt 18 - 
Projektændringer i Trafikø Indre 
Nørrebro, Nørrebro (Indre 
Nørrebro, trafikø). Det bemærkes, 
at der i 2033 fratrækkes 2.171 t. kr. 
med modpost på projektet "TP 
Nørrebro-Trafikplan Indre 
Nørrebro".

                  -246                   -928                         -                           -                     -220 Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Sammenlægning af 
bevillinger, BR 02.06.2022 
punkt 18

TMU Anlæg 2000 - Ordinær anlæg Infrastruktur udgift

Sammenlægning af bevillingen 
'Indre Nørrebro, trafikø' med 
'Indre Nørrebro, trafikplan'  jf. BR 
02-06-2022 punkt 18 - 
Projektændringer i Trafikø Indre 
Nørrebro, Nørrebro (TP Nørrebro-
Trafikplan Indre Nørrebro). Det 
bemærkes, at der i 2033 tilføres 
2.522 t. kr. med modpost på 
projekterne "Indre Nørrebro, 
trafikø" og "Baggesensgade, 
cykelsti v. Søerne".

                    777                     944                         -                           -                       220 Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                         3                          3                          3                         -                           -   Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1160 - Byggeri 
København, drift

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                        -3                         -3                         -3                         -                           -   Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                        13                         13                         13                         -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

IT udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                      -13                       -13                       -13                         -                           -   Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                       57                        57                        57                         -                           -   Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                     -57                      -57                      -57                         -                           -   Nej

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                        -9                         -9                         -9                         -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

ØKF - Program for 
lederonboarding

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Lederonboarding i ØKF skal 
introducere ledere i ØKF til ØKF's 
organisatoriske opbygning, 
politikker og startegier, og skal ses 
som et samlet forløb med KK-
lederonboardning, der 
introducere lederne for KK's 
organisatoriske opbygning mv.

                         9                          9                          9                         -                           -   Nej

Flyt af midler til løbende 
lovliggørelse

ØU Service 1170 - KEID, Service
Administrative 
fællesudgifter

udgift

Midler til løbende klargøring og 
lovliggørelse af erhvervslejemål 
flyttes til Grundbudgettet da 
opgaver lettere kan faciliteres 
herfra.

              -2.324                         -                           -                           -                           -   Nej

Flyt af midler til løbende 
lovliggørelse

ØU Service
1171 - KEID, GB til 
vedligehold service

Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Midler til løbende klargøring og 
lovliggørelse af erhvervslejemål 
flyttes til Grundbudgettet da 
opgaver lettere kan faciliteres 
herfra.

                2.324                         -                           -                           -                           -   Nej

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                         4                          4                          4                          4                          4 Ja

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                        -4                         -4                         -4                         -4                         -4 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                         3                          3                          3                          3                          3 Ja

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

IT udgift

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                        -3                         -3                         -3                         -3                         -3 Ja

Bystævneparken - 
planlægning ovf. 
anlægsmidler

ØU Anlæg 3170 - KEID, Anlæg
Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Overførsel af midler til dækning af 
en del af udgifter til udarbejdelse 
af lokalplan og tekniske afklaringer 
af grund og bygninger som afsæt 
for udbud og salg af byggeret i 
det kommunalt ejede område. 
B2020 ØK35a Arealudvikling 
Bystævneparken

               -1.000                         -                           -                           -                           -   Nej

Bystævneparken - 
planlægning ovf. 
anlægsmidler

ØU Anlæg
3126 - Økonomisk 
Forvaltning anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Overførsel af midler til dækning af 
en del af udgifter til udarbejdelse 
af lokalplan og tekniske afklaringer 
af grund og bygninger som afsæt 
for udbud og salg af byggeret i 
det kommunalt ejede område. 
B2020 ØK35a Arealudvikling 
Bystævneparken

                 1.000                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Bystævneparken - 
Rønnebo - helhedsplan

ØU Anlæg 3170 - KEID, Anlæg
Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Dækning af ekstraudgifter til 
ekstern konsulentrådgivning ifm. 
tilretning af helhedsplanen, som 
konsekvens af, at det blev 
besluttet at nybygge Rønnebo på 
en anden placering i planen. 
Vedtaget Budget 2022 SO61 
Rønnebo, renovering eller 
nybyggeri

                  -500                         -                           -                           -                           -   Nej

Bystævneparken - 
Rønnebo - helhedsplan

ØU Anlæg
3126 - Økonomisk 
Forvaltning anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Dækning af ekstraudgifter til 
ekstern konsulentrådgivning ifm. 
tilretning af helhedsplanen, som 
konsekvens af, at det blev 
besluttet at nybygge Rønnebo på 
en anden placering i planen. 
Vedtaget Budget 2022 SO61 
Rønnebo, renovering eller 
nybyggeri

                    500                         -                           -                           -                           -   Nej

Fensmarkskole - 
Kloakrenovering

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Fensmarkskole - udbedring af 
kloakker til udførsel hos 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb (Budgetaftale 2017 - ØK23 
Udmøntning af pulje til at undgå 
en yderligere forværring af 
kommunens 
vedligeholdelsesefterslæb)

              -2.555                         -                           -                           -                           -   Nej

Fensmarkskole - 
Kloakrenovering

ØU Anlæg
3161 - Byggeri 
København, 
eksekvering af anlæg

Byggeri udgift

Fensmarkskole - udbedring af 
kloakker til udførsel hos 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb (Budgetaftale 2017 - ØK23 
Udmøntning af pulje til at undgå 
en yderligere forværring af 
kommunens 
vedligeholdelsesefterslæb)

                     -95                         -                           -                           -                           -   Nej

Fensmarkskole - 
Kloakrenovering

ØU Anlæg 3170 - KEID, Anlæg
Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift

Fensmarkskole - udbedring af 
kloakker til udførsel hos 
Københavns Ejendomme & 
Indkøb (Budgetaftale 2017 - ØK23 
Udmøntning af pulje til at undgå 
en yderligere forværring af 
kommunens 
vedligeholdelsesefterslæb)

                2.650                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Anbefalinger til 
professionalisering af 
systemejerrollen i K

ØU Service
1191 - Koncern IT, 
Service

IT udgift

Anbefalinger til 
professionalisering af 
systemejerrollen i Københavns 
Kommune

                     120                      136                         -                           -                           -   Nej

Anbefalinger til 
professionalisering af 
systemejerrollen i K

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Anbefalinger til 
professionalisering af 
systemejerrollen i Københavns 
Kommune

                   -120                    -136                         -                           -                           -   Nej

Flyt af restbudget fra ”Ny 
brugervendt 
serviceplatform”

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af restbudget fra ”Ny 
brugervendt serviceplatform” til 
”Udvikling af ServiceNow anlæg” 
ifm. beslutning om at 
restbudgettet på ”Ny brugervendt 
serviceplatform” ved aflæggelse af 
anlægsregnskab i 2021 blev 
overført til ”Udvikling af 
ServiceNow anl

                    -101                         -                           -                           -                           -   Nej

Flyt af restbudget til 
”Udvikling af ServiceNow 
anlæg”

ØU Anlæg
3190 - Koncernservice, 
anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Flyt af restbudget fra ”Ny 
brugervendt serviceplatform” til 
”Udvikling af ServiceNow anlæg” 
ifm. beslutning om at 
restbudgettet på ”Ny brugervendt 
serviceplatform” ved aflæggelse af 
anlægsregnskab i 2021 blev 
overført til ”Udvikling af 
ServiceNow anl

                      101                         -                           -                           -                           -   Nej

EFP: Strategisk 
indeklimaplan for skoler

ØU Service 1170 - KEID, Service
Ejd. vedl. og tek. 
drift

udgift
Afregning af fondsmoms vedr. 
strategisk indeklimaplan for skoler 
- Realdania (ny sag)

                     -26                      -44                         -                           -                           -   Nej

EFP: Strategisk 
indeklimaplan for skoler

ØU
Finansposte
r

2500 - Finansposter
Skatter, tilskud og 
udligning

udgift
Afregning af fondsmoms vedr. 
strategisk indeklimaplan for skoler 
- Realdania (ny sag)

                      26                        44                         -                           -                           -   Nej

Frederiksundsvej 
busfremkommelighed

ØU Anlæg
3126 - Økonomisk 
Forvaltning anlæg

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Endelig afregning af Støtte fra 
trafikstyrelse af 
Busfremkommligheds projekt 
Frederiksundsvej - med mindre 
indtægt - idet tilskuddet ikke 
prisfremskrives. Mindreindtægten 
dække af ØKF uumøntet 
anlægspulje

                  -546                         -                           -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Frederiksundsvej 
busfremkommelighed

ØU Anlæg
3126 - Økonomisk 
Forvaltning anlæg

Byudvikling Indtægt

Endelig afregning af Støtte fra 
trafikstyrelse af 
Busfremkommligheds projekt 
Frederiksundsvej - med mindre 
indtægt - idet tilskuddet ikke 
prisfremskrives. Mindreindtægten 
dække af ØKF uumøntet 
anlægspulje

                    546                         -                           -                           -                           -   Nej

Budget p/l regulering 
2021-2022, intern husleje

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

Denne korrektion korrigerer for 
differencen mellem gammel og 
ny p/l 2021-2022 på intern 
husleje. KEID får dermed tilpasset 
sit indtægtskrav for kommunale 
lejere.

           -49.969                         -                           -                           -                           -   Nej

Budget p/l regulering 
2021-2022, intern husleje

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Denne korrektion korrigerer for 
differencen mellem gammel og 
ny p/l 2021-2022 på intern 
husleje. KEID får dermed tilpasset 
sit indtægtskrav for kommunale 
lejere.

             49.969                         -                           -                           -                           -   Nej

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

Indtægt

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                       50                        50                        50                        50                        50 Ja

Administrationsbidrag for 
affald

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

En ændret prisstruktur for KEID’s 
administrationsbidrag for affald 
betyder ændret udgiftsfordeling 
mellem forvaltningerne. Budget- 
og Regnskabskredsen har derfor 
den 16.12.2021 besluttet, at der 
skal foretages en 
bevillingsudligning mellem 
udvalg.

                     -50                      -50                      -50                      -50                      -50 Ja



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Nedskr. Indtægtskrav 
3208

ØU Service 1170 - KEID, Service
Huslejeadministra
tion

udgift

SUF er flyttet fra 3208 
Sjællandsgade til nye lokaler i 
Telehuset. I sagen fra budget 2019 
er der afsat budget til at nedskrive 
indtægtskravet. Dette budget 
overføres til KEID.

                2.066                  4.132                  4.132                  4.132                  4.132 Ja

Nedskr. Indtægtskrav 
3208

ØU Service
1118 - Økonomisk 
forvaltning service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

SUF er flyttet fra 3208 
Sjællandsgade til nye lokaler i 
Telehuset. I sagen fra budget 2019 
er der afsat budget til at nedskrive 
indtægtskravet. Dette budget 
overføres til KEID.

              -2.066                -4.132                -4.132                -4.132                -4.132 Ja

Bevilling Tingbjerg 
DI+KKFO flyttes til nyt 
projekt

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Anlægsbevilling blev ved en fejl 
indlæst på en 
planlægningsbevilling. Der er nu 
oprettet et projekt til 
anlægsbevillingen og bevillingen 
flyttes derfor til det nye projekt 
(Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.)

            -13.245            -44.574             -31.202             -12.260 Nej

Bevilling Tingbjerg 
DI+KKFO flyttes til nyt 
projekt

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Anlægsbevilling blev ved en fejl 
indlæst på en 
planlægningsbevilling. Der er nu 
oprettet et projekt til 
anlægsbevillingen og bevillingen 
flyttes derfor til det nye projekt 
(Tingbjerg Skole, DI, Nybyg, SP)

              13.245              44.574               31.202               12.260 Nej

Udmøntning af midler fra 
pulje til forssilfrie maskiner

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje til forssil-
/emissionsfrie maskiner. Der 
udmøntes midler til projektet 
Rosenvængets Hovedvej (Pulje - 
fossil-/emissionsfri maskiner)

                  -200                         -                           -                           -   Nej

Udmøntning af midler fra 
pulje til forssilfrie maskiner

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

I Budget20 blev der givet en 
bevilling til en pulje til forssil-
/emissionsfrie maskiner. Der 
udmøntes midler til projektet 
Rosenvængets Hovedvej 
(Rosenvængets Hovedvej, 120 
spec. pladser)

                    200                         -                           -                           -   Nej



Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst (herunder 
politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

2023
(2022 P/L)

2024
(2022 P/L)

2025
(2022 P/L)

2026
(2022 P/L)

Varig

Beløb (1.000 kr.)

Flytning af anlægsbevilling 
om Skolen i De Gamles By.

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Anlægs- og 
planlægningsbevilling på 
projektet om Skolen i De Gamles 
By styres på hvert sit projekt. Der 
er således en anlægsbevilling der 
ligger på projektet med 
planlægningsbevilling og som 
skal flyttes til projektet med 
anlægsbevillingen (Skole i de 
Gamles By, nybyg)

               12.018                         -                           -                           -   Nej

Flytning af anlægsbevilling 
om Skolen i De Gamles By.

ØU Anlæg
3160 - Byggeri 
København, anlæg

Byggeri udgift

Anlægs- og 
planlægningsbevilling på 
projektet om Skolen i De Gamles 
By styres på hvert sit projekt. Der 
er således en anlægsbevilling der 
ligger på projektet med 
planlægningsbevilling og som 
skal flyttes til projektet med 
anlægsbevillingen (Skole i De 
Gamles By, plan.bev.)

             -12.018                         -                           -                           -   Nej


