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Bilag 6 – Frigivelse af anlægsbevillinger  
Tabellen viser de frigivne anlægsbevillinger. 1.000 kr. 2022-/2023-p/l 

 

Udvalg Projekt 
Bevilling (nr. 

og navn) 
Hovedprodukt 

2022 

(p/l 

2022) 

2023 

(p/l 

2023) 

2024-

2033 

(p/l 

2023) 

Begrundelse 

ØU 

XB-4273000046 - 

Taskforce projekt 

2022 

3160 - Byggeri 

Kbh, anlæg 
Byggeri 101  0 310 

Projektet regnskabsforklares ifm. årsafslutningen 

(projekter under 2 mio. kr.) og skal have tilført bevilling 

fra OU-modellen 

ØU 

XB-4273000047 - 

Pulje 

Anlægsregnskaber 

2022 

3160 - Byggeri 

Kbh, anlæg 
Byggeri 346  0 373 

Projektet regnskabsforklares ifm. årsafslutningen 

(projekter under 2 mio. kr.) og skal have tilført bevilling 

fra OU-modellen 

ØU 

XB-4328000180 - 

Udestår 1229 Skole 

på 

Strandboulevarden 

3160 - Byggeri 

Kbh, anlæg 
Byggeri 50  0  0 

Forsikringssag - Der søges en indtægts- og 

udgiftsbevilling på 3. BAE 2022. I forbindelse med 

fjernelse af asfalt, på kælderdæk under fortov mod 

Lindenovsgade, blev tagpapmembran (og isolering) 

beskadiget. Der er tegnet en forsikring som kommer til 

udbetaling til dækning af udbedring af skaderne. 

Udgiftsbevillingen skal frigives så den kan bruges 

udbedring af skaderne. 

ØU 

XB-4325000221 - 

Udestår 2118 Peder 

Lykke skole, 

sporudvi 

3160 - Byggeri 

Kbh, anlæg 
Byggeri 5.200  0  0 

Erstatningssag - Der søges en indtægts- og 

udgiftsbevilling på 3. BAE 2022. Der er indgået et forlig 

med bygherrerådgiver på projektet. Rådgiver medgiver 

at de har været med til at fordyrer projektet. Rådgiver 

udbetaler et erstatningsbeløb til dækning af de ekstra 

udgifter. Udgiftsbevillingen skal frigives så den kan 

bruges på de ekstra udgifter der er tilløbet projekter 

ØU 

XB-4273090001 - 

Registreret 

virksomhedsmoms 

3160 - Byggeri 

Kbh, anlæg 
Byggeri 614  0 0  

Salgsfaktura - Der søges en indtægts- og 

udgiftsbevilling på 3. BAE 2022. I forbindelse med 

byggeriet af Arenakvarterets skole har HOFOR fået 

mulighed for at anlægge forsyningslinjer ind over 
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byggefeltet. Omkostninger afholdes i første omgang af 

Københavns Kommune, men skal deles mellem 

Københavns Kommune og HOFOR. HOFOR skal derfor 

faktureres for deres andel af omkostningerne. 

Udgiftsbevillingen skal frigives så den kan anvendes på 

at dække de ekstraomkostninger ved at HOFOR lægger 

forsyningslinjer ind over Byggefeltet. 

ØU 
XA-4894000103 –  

Grundkøbspuljen 

3175 - KEID 

Køb af 

ejendomme 

og grunde 

Ejd.handler/ 

rettigheder 
193  0  0 

Der anmodes om en anlægsbevilling på 193.192 kr. for 

44,1 etagemeter byggeret. I 2017 (BR 30.11.2017) 

erhvervede Københavns Kommune et grundareal på 

Else Alfelts Vej af By & Havn for 3,6 mio. kr. til brug for 

en daginstitution. I købsaftalen blev det aftalt at ekstra 

etagemeter betales efter endelig opmåling, som nu er 

opgjort til 44,1 etagemeter ekstra. Udgiften finansieres 

af grundkøbspuljen, som den oprindelige udgift til 

grundkøbet. 

ØU 
XA-4894000103 –  

Grundkøbspuljen 

3175 - KEID 

Køb af 

ejendomme 

og grunde 

Ejd.handler/ 

rettigheder 
9.895  0  0 

Der anmodes om en anlægsbevilling på 9.894.737 kr. til 

tilkøb af 738 etagemeter byggeret. I 2019 (BR 

30.11.2017) erhvervede Københavns Kommune et 

grundareal for 118 mio. kr. til anlæg af en skole på 

Sluseholmen. Ved grundkøbet blev 

Økonomiforvaltningen bemyndiget til at regulere 

købesummen såfremt der blev behov for mere end 

12.500 etagemeter byggeret, som der nu gøres brug af. 

Udgiften finansieres af grundkøbspuljen, som den 

oprindelige udgift til grundkøbet. 

ØU 
XA-4894000103 –  

Grundkøbspuljen 

3175 - KEID 

Køb af 

ejendomme 

og grunde 

Ejd.handler/ 

rettigheder 
2.806  0  0 

Der anmodes om en anlægsbevilling på 2.806.188 kr. til 

tilkøb af 400 etagemeter byggeret. I 2020 (BR 

19.11.2020) erhvervede Københavns Kommune et 

grundareal af By & Havn for 101,9 mio. kr. til brug for en 

skole i Vejlands Kvarter. Ved grundkøbet blev 

Økonomiforvaltningen bemyndiget til at tilkøbe 400 

etagemeter byggeret, som der nu gøres brug af. 
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Udgiften finansieres af grundkøbspuljen, som den 

oprindelige udgift til grundkøbet. 

BUU 
Tingbjerg-

Kvalitetløft af DI 
2070 – Anlæg Dagtilbud 5.775   

Projektet ’Tingbjerg-Kvalitetløft af DI’ blev ved en fejl 

ikke frigivet i budget 2023. 

BUU 

Kvalitetsløft af 

dagtilbud i 

Nordvest 

2070 – Anlæg Dagtilbud 4.338   
Projektet ’Kvalitetsløft af dagtilbuds i Nordvest’ blev ved 

en fejl ikke frigivet i budget 2023. 

 


