
Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer inden for eget udvalg 
Alle beløb er angivet i 1.000 kr. 
Løbe-
nummer 

Styrings-
område 

Budgetkorrektion Forklarende tekst Bevillingsområde Udgift/ 
Indtægt 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Varig 
(Ja/Nej) 

Modpost 

2022 
P/L 

2023 P/L 

1 Anlæg Budget til 
brandrådgiver på 
gammel gårdhave 

Der mangler byggetilladelse på 
et gammelt gårdhaveprojekt. 
Kommunen er forpligtet til at 
skaffe denne og skal derfor 
afholde udgifter til en 
brandrådgiver. Udgifterne 
finansieres af gårdhavernes andel 
af Byfornyelsesrammen. 

Byfornyelse, 
anlæg 

Udgift -100       Nej Anlæg 

1 Anlæg Budget til 
brandrådgiver på 
gammel gårdhave 

Der mangler byggetilladelse på 
et gammelt gårdhaveprojekt. 
Kommunen er forpligtet til at 
skaffe denne og skal derfor 
afholde udgifter til en 
brandrådgiver. Udgifterne 
finansieres af gårdhavernes andel 
af Byfornyelsesrammen. 

Byfornyelse, 
anlæg 

Udgift 100       Nej Anlæg 

2 Anlæg Nulstilling af 
midlertidigt placeret 
budget fra Budget 
2022 

Ved nulstilling af kontoen vedr. 
"Bygherreorg. Budget 2022 til 
fordeling" fra Budget 2022 i 1. 
sag om bev. ænd. 2022 (BR 
02.06.2022) blev der ved en fejl 
efterladt -2 t.kr., som nu 
overføres til forvaltningens O/U-
model. 

Ordinær anlæg Udgift  -2      Nej Anlæg 

2 Anlæg Nulstilling af 
midlertidigt placeret 
budget fra Budget 
2022 

Ved nulstilling af kontoen 
"Bygherreorg. Budget 2022 til 
fordeling" fra Budget 2022 i 1. 
sag om bev. ænd. 2022 (BR 
02.06.2022) blev der ved en fejl 
efterladt -2 t.kr., som nu 
overføres til forvaltningens O/U-
model. 

Ordinær anlæg Udgift  2      Nej Anlæg 

3 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekt, 
Ordinær anlæg 

Nulstilling af budget på 
"Sundbykvarteret, storbyhaver", 
som er regnskabsforklaret på 
TMU 16. dec. 2019. Projektet blev 
ved en fejl ikke nævnt med 
nummer i regnskabet, men 
indgik i data, hvilket er 
baggrunden for at det ikke er 
nulstillet tidligere. 

Ordinær anlæg Udgift  9.968      Nej Anlæg 



3 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekt, 
Ordinær anlæg 

Nulstilling af budget på 
"Sundbykvarteret, storbyhaver", 
som er regnskabsforklaret på 
TMU 16. dec. 2019. Projektet blev 
ved en fejl ikke nævnt med 
nummer i regnskabet, men 
indgik i data, hvilket er 
baggrunden for at det ikke er 
nulstillet tidligere. 

Byfornyelse, 
anlæg 

Udgift  -9.968      Nej Anlæg 

4 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekter, 
Ordinær anlæg 

Med denne korrektion nulstilles 
en række anlægsprojekter på 
Ordinær anlæg med modpost på 
O/U-modellen på baggrund af 
aflagte anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er nærmere 
udspecificeret i bilag 5 i TMU's 
sag om bev. ændringer (TMU 
28.11.2022).  

Ordinær anlæg Indtægt  -618      Nej Anlæg 

4 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekter, 
Ordinær anlæg 

Med denne korrektion nulstilles 
en række anlægsprojekter på 
Ordinær anlæg med modpost på 
O/U-modellen på baggrund af 
aflagte anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er nærmere 
udspecificeret i bilag 5 i TMU's 
sag om bev. ændringer (TMU 
28.11.2022).  

Ordinær anlæg Udgift  -663      Nej Anlæg 

4 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekter, 
Ordinær anlæg 

Med denne korrektion nulstilles 
en række anlægsprojekter på 
Ordinær anlæg med modpost på 
O/U-modellen på baggrund af 
aflagte anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er nærmere 
udspecificeret i bilag 5 i TMU's 
sag om bev. ændringer (TMU 
28.11.2022).  

Ordinær anlæg Udgift  1.280      Nej Anlæg 

5 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekter, 
Byforny. anlæg 

Med denne korrektion nulstilles 
en række anlægsprojekter på 
Byfornyelse, anlæg med modpost 
på byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 5 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 28.11.2022).  

Byfornyelse, 
anlæg 

Udgift  -2.666      Nej Anlæg 



5 Anlæg Bevillingsmæssig 
afslutning af 
anlægsprojekter, 
Byforny. anl. 

Med denne korrektion nulstilles 
en række anlægsprojekter på 
Byfornyelse, anlæg med modpost 
på byfornyelsesrammen på 
baggrund af aflagte 
anlægsregnskaber. 
Korrektionerne er udspecificeret i 
bilag 5 i TMU's sag om bev. 
ændringer (TMU 28.11.2022).  

Byfornyelse, 
anlæg 

Udgift  2.666      Nej Anlæg 

6 Anlæg Ny bygherremodel: 
Finansiering af 
bygherreorganisation 

I Budget 2023 (BR 06.10.2022) 
blev der flyttet budget fra Anlæg 
til Service vedr. driftsbevillingen 
til bygherreorganisat. Nu 
indarbejdes anlægsprojekternes 
bidrag hertil. Korrektionen er 
udspec. i bilag 5 i TMU's sag om 
bev. ændr. (TMU 28.11.2022). 

Ordinær anlæg Udgift  -21.418      Nej Anlæg 

6 Anlæg Ny bygherremodel: 
Finansiering af 
bygherreorganisation 

Med denne korrektion 
omfordeles budget fra 
anlægsprojekter vedr. den faste 
driftsbevilling til 
bygherreorganisationen iht. ny 
finansieringsmodel (BR 
16.12.2021). Korrektionerne er 
nærmere udspecificeret i bilag 5 i 
TMU's sag om bev. ændr. (TMU 
28.11.2022). 

Ordinær anlæg Udgift  21.418      Nej Anlæg 

7 Service Afskrivning af 
grundejeres vejgæld 

Afskrivning af restgæld på 
grundejeres vejgæld på private 
fællesveje, grundet forældede 
krav eller utilstrækkelig 
dokumentation for gældskravet, 
medfører udgifter på Service på 
ca. 539 t.kr. og budgettet 
tilpasses hertil. 

Ordinær drift Udgift 539       Nej Finansposter 

7 Finansposter Afskrivning af 
grundejeres vejgæld 

Afskrivning af restgæld på 
grundejeres vejgæld på private 
fællesveje, grundet forældede 
krav eller utilstrækkelig 
dokumentation for gældskravet, 
medfører udgifter på 
Finansposter på ca. -539 t.kr. og 
budgettet tilpasses hertil. 

Finansposter Udgift -539       Nej Service 

 

 

 

 

  

 

    


