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Bilag 10: By- og miljøudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel – by- og miljøudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 100,3 3,6 3,9 0,7 3,3 
Brugerfinansierede område 1,0 0 0 0 0 
Anlæg  161,6 0,0 -11,5 -9,3 -2,2 

 

By- og Miljøudvalget er kendetegnet ved at være et udvalg hvor langt størstedelen af opgaveporteføljen på 
driftssiden består af styrbare udgiftsområder. Forventningen til hovedparten af udvalgets områder er derfor 
også budgetoverholdelse i 2020. På driftssiden er der dog 2 specifikke afvigelser, der samlet set, tegner sig 
for 8,5 mio.kr. 

Den ene afvigelse består af et højere vejafvandingsbidrag end forventet i 2020. Betragtes den forventede 
udgift i perioden 2020 til 2024 samlet set, er der faktisk tale om en lille mindreudgift, men isoleret i 2020 vil 
der være tale om en merudgift. Det skyldes, at det bidrag, som forsyningen opkræver, varierer væsentligt 
mellem de enkelte år, ligesom forsyningens estimat for hvor meget der forventes opkrævet i de enkelte år 
svinger mellem forsyningens forskellige udmeldinger. For 2020 er opkrævningen højere end tidligere 
udmeldt, mens den forventede opkrævning i perioden 2021-2024 er tilsvarende lavere.  

Der er taget kontakt til forsyningen i forhold til at afklare om forudsigeligheden i det der opkræves kan øges, 
samt omkring hvorvidt en nylig afsagt landsretsdom har betydning for Frederiksberg kommune 
vejafvandingsbidrag. 

Den anden afvigelse vedrører bidrag til Metroselskabet vedrørende drift af tilkøbte rulletrapper mv. på de nye 
metrostationer. Den årlige merudgift som følge af bidraget er på 3,7 mio. kr. og der er taget kontakt til 
Metroselskabet i forhold til en nærmere specificering og kvalificering heraf.  

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser by- og miljøudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    081 Kirkegårde mv. 0,7 0 0 0 0 

    082 Miljø 8,0 0 0 0 0 

    083 Grønne områder mv. 27,1 -0,1 0 0 0 

    084 Vejvæsen og parkering 5,7 4,8 3,3 0 3,3 

    086 Kollektiv trafik mv. 64,1 0 0 0 0 

    087 FGV mv. -5,3 -1,1 0 0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste serviceafvigelser under by- og miljøudvalget. En fuld oversigt 
over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag. 

Frederiksberg bænke under Grønne områder (0,1 mio.kr.) 

Der forventes en merudgift på 0,1 mio.kr. på grønne områder, som modsvares af en tilsvarende mindreudgift 
i 2019. Merudgiften skyldes en grundig proces med at få defineret anvendelsen af midler afsat i budget 2017 
til ”Et grønnere, renere og smukkere Frederiksberg”. Midlerne anvendes til klassiske frederiksbergbænke, og 
det overførte budget fra 2019 anvendes i 2020 til den afsluttende montering. 

Udmøntning af udbud under grønne områder (50 t.kr.) 

En del af driften af de grønne områder og kirkegårdene varetages af en privat udbyder. Et genudbud af 
opgaven har medført en lavere pris på 50 t.kr. om året, som udmøntes fra udbudspuljen. 
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Driftsbidrag vedrørende rulletrapper på de nye metrostationer under fællesvej formål (3,7 mio.kr.) 

Frederiksberg Kommune har foretaget tilkøb til de nye metrostationer i form af rulletrapper og overdækning 
heraf. Ifølge aftalen skal Frederiksberg Kommune afholde de løbende udgifter til tilkøbene, hvilket beløber 
sig til en udgift på samlet set 3,7 mio.kr. pr. år. Forvaltningen henvender sig til Metroselskabet omkring 
udgiftsniveau mv., hvorfor merudgiften på nuværende tidspunkt ikke søges tillægsbevilliget. 

Vejafvandingsbidrag under fælles vejformål (4,8 mio.kr.) 

Frederiksberg Kommune opkræves vejafvandingsbidrag af forsyningen. Bidraget opgøres som 8 pct. af en 
bestemt del af de anlæg som forsyningen forventes af færdiggøre i de enkelte år, hertil eventuelle 
efterreguleringer fra forsyningens regnskab året før. I 2020 forventer forsyningen at opkræve 6,3 mio.kr., 
hvilket er 4,8 mio.kr. over budgettet på 1,5 mio.kr.  

Når de afsatte budgetter for perioden 2020 til 2024 sammenlignes med forsyningens forventning til det der vil 
blive opkrævet, så er der samlet set tale om en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Dermed er der tale om en 
forskydning i vejafvandingsbidraget og ikke en generel forøgelse. 

Merudgiften på 4,8 mio. kr. i 2020 søges ikke tillægsbevilliget. Merudgiften kompenseres af mindreudgifter i 
perioden 2021-2023, hvor der forventes et tilsvarende lavere vejafvandingsbidrag.   

En nylig afsat dom ved landretten omhandler det beregningsgrundlag hvorpå vejafvandingsbidraget 
beregnes. Dommens undersøges for om den kan have konsekvenser for det vejafvandingsbidrag som 
Frederiksberg Kommune betaler.  

Forsøg med alternative tømidler under vintervedligeholdelse (-0,4 mio.kr.) 

I budgetforlig 2020 blev der afsat midler til forsøg med vinterbekæmpelse med alternative tømidler på 2 
kunstbaner. Da der ikke har været sne i 2020 endnu, forventes midlerne ikke brugt. Såfremt der falder sne 
sidst på året, vil forsøget kunne igangsættes. 

Driftstilskud til Movia under kollektiv trafik (0,6 mio.kr.) 

Der forventes en merudgift på driftstilskuddet til Movia på 0,6 mio.kr., som søges tillægsbevilliget. Afvigelsen 
er opstået i forbindelse med indarbejdelsen af nyt P/L skøn op til vedtagelsen af budget 2020. Dermed blev 
budgettet for driftstilskuddet til Movia justeret ned på linje med de øvrige budgetter.  

 

Brugerfinansierede område 

Tabel – oversigt over det brugerfinansierede områder under by- og miljøudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   B12 Frederiksberg Forsyning 
(brugerfinansieret) -1,7 0 0 0 

   B98 Renovation (brugerfinansieret) 159,3 0 0 0 

 

Udbud af forsikringer under renovation (0,8 mio.kr.) 

Der forventes en merudgift vedrørende forsikringer på 0,8 mio.kr. hos Frederiksberg Renovation. Årsagen er, 
at et udbud har medført stigende priser på arbejdsskadeforsikring og forsikring af biler.  
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Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser by- og miljøudvalget  

Anlægsudgifter (mio. kr. ) Korr. budget 2020 Afvigelser 2020 Tillægs-
bevilling 2020 

Tillægs-
bevilling 2021 

Anlæg - udgifter inden for rammen 121,2 -10,7 -9,5 9,0 

Anlæg - udgifter uden for rammen 57,1 -1,9 0 0 

Anlæg - indtægter uden for rammen -16,7 0,3 0,3 0 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under by- og miljøudvalget. En fuld oversigt 
over afvigelser fremgår af bilag 13. 

En overvejende del af anlægsbudgettet under By- og Miljøudvalget består af 1-årige puljer. Disse disponeres 
som oftest af udvalget i starten af året til de forskellige delprojekter, og efter projektering og planlægning 
gennemføres størstedelen af anlægsarbejdet i andet halvår. Det betyder, at afvigelser på disse puljer som 
oftest ikke vil være kendte i den første del af regnskabsåret. Der forventes derfor på nuværende tidpunkt kun 
et mindre antal afvigelser vedr. anlægsprojekter under By- og Miljøudvalget.   

Byrummet Frederiksberg Bymidte (8,0 mio. kr.) 

Den mest betydelige afvigelse er vedrørende ”Byrummet Frederiksberg Bymidte”, hvor der søges overført 
8,0 mio. kr. fra 2020 til 2021 da delprojektet vedr. sammenlægning af ramper i byrummet først forventes 
gennemført i 2021-2022. 

Skybrudspakke 2019 (1,0 mio. kr.) 

Vedr. Skybrudspakke 2019 forventes en række mindre forskydninger og der søges overført samlet 1,0 mio. 
kr. fra 2020 til 2021 vedrørende forsinkelser af den skattefinansierede del af projekter under skybrudspakke 
2019. 

P-fonden (0,5 mio. kr.) 

Det er besluttet, at udgifter og indtægter vedr. P-fonden fremadrettet bogføres under de enkelte 
anlægsprojekter, som udmønter de relevante P-pladser, som kan henføres til indbetalinger. Det betyder, at 
de afsatte 0,5 mio. kr. til formålet i 2020 søges tillægsbevilget og lægges i kassen.   

 

 

 



By- og Miljøudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser 3.929 649

Drift af rulletrapper på 
Metrostationer

FK har efter aftale med Metroselskabet 
ansvaret for at drive og vedligeholde 
rulletrapper, herunder overdækning, på 
de nye Metrostationer i kommunen. Den 
afledte drift hertil er ikke blevet 
tillægsbevilliget, og der vil derfor være 
en merudgift. 
Forvaltningen er i dialog med 
Metroselsskabet omkring udgiftsniveau 
mv., hvorfor merudgiften på nuværende 
tidspunkt ikke søges tillægsbevilliget.

084 Vejvæsen og 
parkering U

3.720

Forsøg med alternative tømidler 
forsinket

I budgetforlig 2020 blev der afsat midler 
til forsøg med vinterbekæmpelse med 
alternative tømidler på 2 kunstbaner. Da 
der ikke har været sne i 2020 endnu, 
forventes midlerne ikke brugt. Såfremt 
der falder sne sidst på året, vil forsøget 
kunne igangsættes. 

084 Vejvæsen og 
parkering U

-440

Movia driftstilskud

I forbindelse med indarbejdelsen af nyt 
P/L skøn op til vedtagelsen af budget 
2020, blev budgettet for driftstilskuddet til 
Movia justeret ned på linje med de 
øvrige budgetter. Nedreguleringen 
medfører en merudgift, som søges 

086 Kollektiv trafik 
mv. U

649 649

Tekniske omplaceringer 3.628 3.628

Udmøntning af udbudspulje (DUP)

Som følge af genudbud af Grønne 
områder og Kirkegårde udmøntes 50 t. 
kr. af udbudspuljen under Byliv og Drift

083 Grønne områder 
mv. U

-50 -50

084 Vejvæsen og 
parkering U

50 50

Udmøntning af udbudspulje, 
forsikringer - motorkøretøjer

Der er gennemført udbud af forsikringer 
på motorkøretøjer og besparelsen 
udmøntes på driften.

084 Vejvæsen og 
parkering U

-14 -14

087 FGV mv. U -506 -506

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler årligt 
vejafvandingsbidrag til Frederiksberg 
Forsyning for det regnvand der løber fra 
vejene ned i kloakkerne. 
Forsyningssekretariatet har fastsat at 
kommunerne skal betale 8 pct. af 
forsyningens anlægsudgifter, hvor disse 
anlægsudgifter kan variere fra år til år. 
Kommunen betaler hvert år et 
acontobidrag for indeværende år og får 
en efterregulering vedrørende 
foregående år. Der forventes en 
merudgift på ca. 4,8 mio. kr. i 2020 
grundet en efterregulering fra 2019, samt 
at forsyningen forventer at færdiggøre 
flere anlægsprojekter i 2020 end 
forventet. Merudgiften på 4,8 mio. kr. i 
2020 kompenseres af budgettet i 
perioden 2021-2023, hvor der forventes 
tilsvarende færre anlægsudgifter i denne 

084 Vejvæsen og 
parkering U

4.764 4.764

Fase 2 - Flytning af 
løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 
medarbejdere der arbejder 
lønadministration 087 FGV mv. U

-459 -459

Fase 2 - Flytning af bogholderi
Udmøntning af fase 2- Omflytning af 
medarbejdere der arbejder bogholderi 087 FGV mv. U

-157 -157

Fase 2 - Flytning af 
budgetopfølgning

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 
medarbejdere der arbejder med 
budgetopfølgning 087 FGV mv. U

0

B
Afvigelser 800

Frederiksberg Renovation, 
merudgifter til forsikringer

Der forventes en merudgift til forsikringer 
på 0,8 mio.kr. hos Frederiksberg 
Renovation. Årsagen er at et udbud har 
medført stigende priser på 
arbejdsskadeforsikring og forsikring af 
biler. B98 Renovation 

(brugerfinansieret) U

800
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