
Bilag 14 Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter (1000 kr.) 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

01 Magistraten       

ADIGI150101 Digital post U 164 -114 -114 
Digital Post-projektet har fået forlænget tidsplanen af 
Digitaliseringsstyrelsen 

ADIGI150111 
Digital understøttelse 
af By- og miljøområdet U 446 -175 -175 

Hovedparten af budgettet forventes anvendt i 2021, dog overføres 
175 t. kr. til 2022 som skyldes forventede forsinkelser vedr. brug af AI 

ADIGI160102 Digital kommunikation U 264 -214 -214 

Projektet er implementeret, der arbejdes løbende med den digitale 
kommunikation omkring kommunens selvbetjeningsløsninger, 
herunder chatbot og KL-projektet Sevbetjeningstjek 

ADIGI190102 Pilotprojekt Chatbot U 120 -60 -60 
Er implementeret på kommunens hjemmesiden og optimeres løbende 
med nyt indhold og funktionalitet 

ADIGI190115 Machine Learning U 130 -130 -130 

Frederiksberg Kommune er projektejer på et af de fælleskommunale 
AI-signaturprojekter,  som der følger fællesoffentlige midler med til.  
Når Frederiksberg Kommune har afsluttet ai-signaturprojektet 
forventes det at igangsætte yderligere pilotprojekt(er) inden for 
AI/Machine Learning, men pt. afventes læring fra kommunens AI-
signaturprojekt 

ADIGI200104 

Automatisk betaling af 
faktura i Prisme via. 
RPA til DUBU/Calibra U 50 -50 0  

ADIGI200112 

Korrekt og ensartet 
sagsbehandling ved 
spørgsmål om 
sanktionering af ledige 
borgere I -3.100 2.600 0 

Projektet løber over flere år, og alle midler vil blive brug i 
projektperioden. Den angivende afvigelse knytter sig dermed 
udelukkende til en periodeforskydelse i forhold til rådighedsbeløbet i 
2021. Den endelige periodisering af alle midlerne er endnu ikke kendt, 
og midlerne vil derfor tidligst blive omperiodiseret i forbindelse med 3. 
FR.  

ADIGI200112 

Korrekt og ensartet 
sagsbehandling ved 
spørgsmål om 
sanktionering af ledige 
borgere U 4.173 -3.173 0 

Projektet løber over flere år, og alle midler vil blive brug i 
projektperioden. Den angivende afvigelse knytter sig dermed 
udelukkende til en periodeforskydelse i forhold til rådighedsbeløbet i 
2021. Den endelige periodisering af alle midlerne er endnu ikke kendt, 
og midlerne vil derfor tidligst blive omperiodiseret i forbindelse med 3. 
FR.  

AMA1703 Monopolbrud U 2.500 -500 -500 

Monopolbrudsprogrammet har været længe undervejs og er blevet 
forsinket ad flere omgang. Pt. kan der overføres yderligere 500.000, 
forventligt mere til 3. FR.  

AMA17081 

Klargøring af grunde til 
salg - (Byggemodning 
af Falkoner Allé 118) U 88 -50 0 

Der kommer muligvis mindreudgifter på ca. 50 t.kr., hvilket afklares 
frem mod 3. forventede regnskab 

AMA8806 
Udisponeret pulje 
(anlægsloft) U -87.265 -87.265 0  

02 Bolig- og ejendomsudvalget      

ABE070197 Kondemnering I -16 -36 -36 Se kommentar vedr. udgiftsbudget 

ABE070197 Kondemnering U -8 88 88 
Den samlede ramme til statsrefusion beløber sig til 40 t. kr. Der 
afsættes derfor 80 t. kr. til kondemnering, svarende til den 



refusionsberettigede ramme, idet der kan opnås refusion for halvdelen 
af den afholdte udgift. 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

ABE120100 
Pulje til byfornyelse og 
områdeudvikling I -1.575 1.575 467 

Den udisponerede pulje tilpasses ændringer i de disponerede 
projekter 

ABE120100 
Pulje til byfornyelse og 
områdeudvikling U 5.669 -5.669 -558 

Den udisponerede pulje tilpasses jf. afvigelser på puljens delprojekter. 
Derudover overføres 0,8 mio. kr. til 2022, idet de ikke forventes 
anvendt i 2021 

ABE120122 
Fælles gårdanlæg i 
karre 41 I 403 -514 -514 

Indtægter tilpasses udgiftsbudgettet, da projektet finansieres med 
50% af statsrefusion 

ABE120123 
Områdeudvikling 
Finsensvej Vest U -35 1.335 35 

Udvalget forelægges bevillingssag 3. maj vedr. 1,3 mio. kr. Der søges 
derfor om tillægsbevilling af 35 t. kr. som vedrører overført merforbrug 
fra 2020 

ABE1502 

Nyt fælles gårdanlæg 
Niels Ebbesens Vej 
24-28 I -125 -400 0 Se kommentar vedr. udgiftsbudget 

ABE1502 

Nyt fælles gårdanlæg 
Niels Ebbesens Vej 
24-28 U 145 1.622 0 

Udvalget forelægges bevillingssag d. 3. maj. Heri disponeres 1,6 mio. 
kr.  mio. kr. af den udisponerede pulje, som betales fortløbende i 
efteråret 2021, og som forventes færdiggjort inden årets udgang. 
Projektet modtager desuden statsrefusion på 0,4 mio. kr. 

ABE180127 

Svanholmsvej 
12A/Vodroffs 
Tværgade 15 I -1.255 -350 -350 

Indtægter tilpasses det øgede udgiftsniveau, da projektet er 50% 
finansieret af statsrefusion 

ABE180127 

Svanholmsvej 
12A/Vodroffs 
Tværgade 15 U -159 700 700 Der omplaceres 0,7 mio. kr. til den udestående restudbetaling på 20% 

ABE180128 Tårnborgvej 14 – 16 I -993 433 433 
Indtægter tilpasses, da der er tilbagebetalt refusion på grund af 
tilbagebetaling af udlæg til genhusning 

ABE180128 Tårnborgvej 14 – 16 U 515 -1.015 -1.015 

Der er tilbagebetalt midler vedr. udlæg for genhusning. Der er således 
et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som omplaceres til den udisponerede 
pulje til byfornyelse 

ABE2002 
Fælles gårdprojekt på 
Falkonér Allé 128 U 183 2.189 0 

Der forelægges bevillingssag ultimo maj. Heri disponeres 2,2 mio. kr. 
af den udisponerede pulje, som betales fortløbende i efteråret 2021, 
og som forventes færdiggjort inden årets udgang 

ABE2101 

Tryghed og 
tilstedeværelse – 
budgetanalyse og 
omlægning af 
sikkerhedsløsningerne 
for de komm. ejend. U 500 -500 -250 

Processen pågår jf. det vedtagne forslag. Det er ikke endelig afklaret, 
hvoridt investeringen kan indeholdes i Frederiksberg Parkerings 
driftsbudget. Det forventes ikke p.t., at budgettet skal anvendes i 
2021. Der kan dog komme udgifter, når der er sket yderligere 
afklaring. Der overføres derfor 250 t. kr. til 2022 

ABEEV2014 

EV20-14 
Hovedbiblioteket - 
Udsk. af kobbertag på 
vestsiden, U 2.646 -2.500 -1.600 

Forventet mindreforbrug skyldes et godt licitationsresultat samt færre 
ekstraarbejder end antaget 



gennemgang af 
vinduer 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

ABEEV2016 

EV20-16 Kedelhallen - 
Renovering af 
murværk på skorsten 
samt etablering af ny 
top U 418 1.600 1.600 

Merudgiften skyldes en betydelige mængde uforudsete elementer 
samt ekstraarbejder, herunder større behov for udskiftning af 
murersten og deraf forlængelse af byggeplads 

ABEEV2019 

EV20-19 Storm 
Petersens Vej 4-6 - 
Udskiftning af 
stigstrenge U 1.313 400 0 

Merudgift skyldes nødvendig udvidelse af arbejder med strømpeforing 
af faldstammer, idet omfanget blev konstateret væsentligt større end 
antaget, da entreprenøren kom ind til installationsskakterne 

ABEEV2020 

EV20-20 
Parkeringskælder, 
Falkoner Plads 2 - 
renovering af beton i 
dæk og rampe U 5.461 -3.800 0 

Den forventede mindreudgift skyldes et godt licitationsresultat samt en 
ændring i metodevalg for katodisk beskyttelse af beton (pga. 
leveranceproblemer med den oprindelige metode) hvilket gav en stor 
besparelse 

ABEEV2021 

EV20-21 Skolen ved 
Nordens Plads - 
Vinduesudskiftning, 
maling af halvtage, 
udbedr. af 
sætningsskader U 595 50 0 

Merudgiften skyldes asbest i gummifugerne omkring vinduer, som 
krævede et stort saneringsarbejde, og som også gav udgifter til 
forlænget byggeplads 

ABEEV2026 

EV20-26 
Sundhedscentret - 
Etablering af 
forsatsrammer U 831 -200 0 Den forventede mindreudgift skylde et godt licitationsresultat 

ABEVH2103 

VH21-03 Børnehuset 
Spiloppen - Udskiftning 
af tag og 
brugsvandsinstallation 
525143999 U 1.075 500 0 Der forventes en merudgift grundet fund af asbest i tagplader 

ABEVH2110 

VH21-10 
Frederiksberg 
Svømmehal - Kobber- 
og zinkinddækninger 
ved murkroner, ny 
tagpap for solterras U 0 650 650 

I 1. forventede regnskab blev projektet udskudt til 2022 pga. 
udfordringer med renoveringen af svømmehallen. Det er dog 
vurderingen, at projektet alligevel kan igangsættes i 2021, hvorfor 
budgettet fremrykkes til 2021 

03 Undervisningsudvalget      

AUU2002 

Skolen på 
Grundtvigsvej - juridisk 
efterspil U 767 -500 -500 

Der overføres 500 t. kr. fra 2021 til 2022, da sagen først forventes 
afgjort i 2022. Magistraten orienteres løbende om status i den 
halvårlige sag om verserende retssager 

Ældre- og omsorgsudvalget      

AS1401 

Helhedsplan Solbjerg 
Have, Sundheds- og 
Omsorgsudvalget U 140 139 139 

Teknisk tilpasning af rådighedsbeløb på tværs af udvalg ifm. 
afslutning af projektet Helhedsplan Solbjerg Have 



Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

05 Kultur – og fritidsudvalget      

AKS060134 
Boldstien 
Generationernes Bånd U 400 -400 -400 Anlægsperioden er ultimo 2021 til foråret 2022 

AKS060136 

Midlertidige 
idrætsfaciliteter til 
Hospitalsgrunden U 400 -400 0 

Der er fortsat afklaringer i gang mellem region og kommune ift. 
midlertidige tiltag i perioden frem til overtagelse af grunden. Det kan 
være, at midlerne først skal anvendes i 2022 

AKS070202 KU.BE Forsikringssag U 1.070 -700 -700 
Magistraten orienteres løbende om status i halvårlig sag. Sagen 
forventes pt. først afgjort i 2022 

AKS130500 Pulje til gavlmaleri U 828 -500 0 

Budgettet vedr. gavlpuljen vil indgå i sag til KFU i august om ny 
kunststrategi. Det er pt. usikkert, om hele budgettet kan anvendes i 
2021 

AKS130512 Kunstprojekt U 600 -600 -600 
Det er pt. forvaltningens skøn, at kunstprojektet vil blive gennemført i 
2022 

AKS1704 
Lysprojekt Flintholm 
Svømmehal U 1.720 -1.000 0 

Lysprojektet er fortsat under afklaring med rådgiver og kan strække 
sig ind i 2022 

AKS1804 
Opgradering af 
Kærlighedsstien U 346 -150 0 

Anlægget er afsluttet, første års pleje driftes af entreprenøren. 
Anlægget forventes afsluttet med mindreudgifter på 150 t. kr. 

AKS1902 Klubhus - FB U 3.217 -700 -700 Den sidste betaling udbetales primo 2022 

AKS2002 Kultur- og Musikskole U 1.000 -900 -900 

Det forventes, at udgifter til afklaring kan afholdes indenfor budget til 
OPS-analyse (AKS1604), og den egentlige projektering forventes 
først igangsat i 2022 

AKS2101 Væksthus Aveny-T U 7.750 -250 -250 
Færdig februar 2022. Ifølge betalingsplan forfalder sidste regninger i 
2022 

AKS2102 

Flintholm Svømmehal - 
Genopretningsarbejder 
ifm. kommunens 
overtagelse I -1.500 1.500 0 

I forbindelse med overtagelsen af Flintholm Svømmehal blev det 
vurderet, at der i 2021 kan gøres krav på garantier fra en række 
underentreprenører på i alt 1,5 mio. kr. Dette er endnu ikke effektueret 
og vil derfor blive fulgt tæt frem mod 3. forventede regnskab 

AKS2105 

Udvikling af drift af 
udendørs 
idrætsfaciliteter U 137 -17 0 

Der er investeret ca. 120.000 kr. i en forbedret model af efterslæbere, 
som kan klare to af de oprindelige modellers opgaver 

06 Børneudvalget       

ABU060100 

Pulje til 
legepladser/udearealer 
for dagtilbud U 525 -80 0 

Der forventes der mindreudgifter på Legepladspuljen  på 80 t.kr., da 
erfaringen er, at der altid er enkelte institutioner, der ikke når at 
benytte de tildelte midler i indeværende år. Ubrugte midler forventes 
overført til næste år. 

ABU1034 

Børnehuset 
Frederiksvej - 
Voldgiftssag U 1.560 -560 -560 

Der overføres 560 t.kr. fra 2021 til 2022, den ene del af sagen 
forventes afgjort i 2021, mens sagens anden del først forventes at 
strække sig til 2022. Magistraten orienteres løbende om status i den 
halvårlige sag om verserende retssager. 

ABU1436 
Helhedsplan Solbjerg 
Have, Børneudvalget U 1.276 415 415 

Der foretages en udgiftsneutral tilpasning af rådighedsbeløb på tværs 
af udvalg 

ABU1704 

Carlsvognen - 
facaderenovering, 
produktionskøkken U -256 256 0 

Der forventes merudgifter på 256 t. kr., der skyldes flere uforudseete 
udgifter til bl.a. tekniske installationer end budgetlagt 

 

 



 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

07 Socialudvalget 

ASU1506 
Helhedsplan Solbjerg Have 
Socialudvalget U -712 -554 -554 

Der sker en teknisk tilpasning af rådighedsbeløb på tværs af udvalg ifm. 
afslutning af projektet Helhedsplan Solbjerg Have 

08 By- og miljøudvalget 

ABM0702 

Metro Cityringen - 
projektstyring, 
stationsforpladser og byrum U -2.583 2.583 1.800 

Det negative rådighedsbeløb skyldes merforbrug i 2020. Merforbruget 
finansieres delvist ved at omplacere uforbrugt rådighedsbeløb fra p-
fonden i 2021-2025, i alt 1,8 mio. kr.  

ABM150400 

Pulje til anlæg af P-pladser 
iht. regler om 
parkeringsfond* (R) I -500 500 500 

Indtægter fra p-fonden og udgifter til parkeringspladser er afsat til det 
konkrete projekt pladsen bag rådhuset. Budgettet anvendes til hhv. at 
nedjustere indtægterne på pladsen bag rådhuset, som er budgetsat for 
højt, og til at finansiere merforbrug på Metro Cityringen fra 2020 

ABM150400 

Pulje til anlæg af P-pladser 
iht. regler om 
parkeringsfond* (R) U 1.000 -1.000 -1.000 

Indtægter fra p-fonden og udgifter til parkeringspladser er afsat til det 
konkrete projekt pladsen bag rådhuset. Budgettet anvendes til hhv. at 
nedjustere indtægterne på pladsen bag rådhuset, som er budgetsat for 
højt, og til at finansiere merforbrug på Metro Cityringen fra 2020 

ABM161103 

FØ05 Mariendalsvej, etape 
III - Klimatilpasningsprojekt 
Skat U -183 -12 -12 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

ABM161202 
Skolen ved Duevej - 
Klimatilpasningsprojekt Skat U 3.448 -71 -71 

Projektet er på takstdelen ved at blive afsluttet over for forsyningen. 
Skattedelen forbliver åben grundet uafklaret voldgiftssag, som 
magistraten orienteres om i halvårlig statussag om kommunens 
retssager m.v. 

ABM161604 

Grønne veje vest 2019*- 
P.G. Ramms Allé -
Klimatilpasningsprojekt Skat U 0 97 97 Projektet er ved at blive afsluttet over for Forsyningen 

ABM161801 

FV17 Peter Bangs vej, 
første del - 
Klimatilpasningsprojekt Skat U -285 253 253 

Skal ses i sammenhæng med Forgrønning af Peter Bangs Vej med et 
samlet mindreforbrug på 50 t. kr. på skat 

ABM163121 

FØ24 Frederiksberg Allé, 
dækningsgrav - 
Klimatilpasningsprojekt Skat U 1.000 -950 -950 Projektet er sat i bero 

ABM163151 

Grønne veje øst 2021 - 
Kastanievej, Lindevej, 
Ureniavej - 
klimatilpasningsprojekt Skat U 2.000 -2.000 -2.000 Projektet er sat i bero 

ABM163161 

Grønne veje øst 2021 - 
I.L.Brandes Allé, N.J.Fjords 
Allé -Klimatilpasningsprojekt 
Skat U 2.000 -2.000 -2.000 Projektet er sat i bero 

ABM163171 

Grønne veje øst 2021 -
Nyvej, inkl legeplads - 
klimatilpasningsprojekt Skat U 2.000 -2.000 -2.000 Projektet er sat i bero 

ABM163181 
Grønne veje øst 2021 -
Jacobys Allé / Frydendalsvej U 2.000 -500 -500 

Projektet kan strække sig ind i 2022, hvorfor der kan komme en mindre 
afvigelse, som overføres til 2022 



(grønvej og skybrudsvej)-
Klimatilpasningspr. SKAT 

Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

ABM163201 

Grønne veje øst 2021 - Halls 
Allé, Bakkengårds Allé, 
klimatilpasningsprojekt Skat U 2.000 -2.000 -2.000 Projektet er sat i bero 

ABM163261 
Forundersøgelser vest 2021, 
Klimatilpasningsprojekt Skat U 500 -200 -200 

Forundersøgelser er sat i bero, men der er igangsat en række 
forundersøgelser, som skal afregnes i 2021 

ABM1702 
Forgrønning af Peter 
Bangsvej U 127 -306 -306 

Skal ses i sammenhæng med FV 17 Peter Bangs Vej 1. etape med et 
samlet mindreforbrug på 50 t. kr. på skat 

ABM1719 
Byrum Frederiksberg 
Bymidte U 10.706 -6.000 -6.000 

Lommeparken udføres i 2021 med et forbrug på 4,3 mio. kr. Dertil 
kommer udgifter til jurisdisk bistand ifm. rampeprojektet på ca. 400 t. kr.  
De resterende 6,0 mio. kr. skal anvendes til rampeprojekt, som 
igangsættes primo 2022 

ABM1726 
Udvikling af Frederiksberg 
Hospitalsområde U 6.364 -4.200 -4.200 

Parallelopdrag vedr. udviklingsplan forventes igangsat ultimo 2021. 
Betalinger på 4,2 mio. kr. til 3 teams og procesudgifter hertil skal derfor 
først betales primo 2022, hvorfor budgettet overføres 

ABM2107 
Parkeringskælder under 
pladsen bag rådhuset U 4.894 -900 -900 

Der overføres 900 t. kr.til 2022 vedr. lukning af Bredegade, som skyldes, 
at lukningen udsættes til p-kælder er etableret, da den benyttes som 
adgangsvej til byggeplads 

08 By- og miljøudvalget (brugerfinansieret) 

AFS161103 

FØ05 Mariendalsvej, etape 
III - Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 1.185 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS161302 

Skolen ved Duevej - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U -3.400 27 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS161504 

Grønne veje øst 2019* - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -70 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS161505 

Dækningsgrave 
Frederiksberg Allé - Grønne 
veje øst 2019 - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -24 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS161604 

Grønne veje vest 2019* - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 6 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS161801 

FV17 Peter Bangs vej, 
første del - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -597 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS162101 

Frederiksberg idrætsanlæg - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 2.831 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS162301 

Kommunale skolegårde vest 
2018* - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -62 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 



Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

AFS162302 

FØ28 La Cours Vej Skolen - 
Kommunale skolegårde øst 
2018* - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 53 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS162401 

Forundersøgelser 2019* - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -1.620 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS162402 

Forundersøgelser øst 2020* 
- Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -936 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS162403 

Forundersøgelser vest 2020 
- Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 0 -1.281 0 Er ved at blive regnskabsafsluttet over for forsyningen 

AFS163111 
FØ26 Pile Allé - 
klimatilpasningsprojekt Takst U 500 -500 -500 Projektet er sat i bero 

AFS163121 

FØ24 Frederiksberg Allé, 
dækningsgrav - 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 5.100 -5.000 -5.000 Projektet er sat i bero 

AFS163131 
FV24 Betty Nansens Allé - 
klimatilpasningsprojekt Takst U 592 -242 -242 Projektet er sat i bero 

AFS163151 

Grønne veje øst 2021 - 
Kastanievej, Lindevej, 
Ureniavej - 
klimatilpasningsprojekt Takst U 4.800 -4.600 -4.600 Projektet er sat i bero 

AFS163161 

Grønne veje øst 2021 - 
I.L.Brandes Allé, N.J.Fjords 
Allé -Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 4.000 -3.850 -3.850 Projektet er sat i bero 

AFS163171 

Grønne veje øst 2021 -
Nyvej, inkl legeplads - 
klimatilpasningsprojekt Takst U 6.050 -5.550 -5.550 Projektet er sat i bero 

AFS163181 

Grønne veje øst 2021 -
Jacobys Allé/Frydendalsvej 
(grønvej og skybrudsvej)-
Klimatilpasningspr. Takst U 9.500 -900 -900 

Budgettet forventes anvendt, men projektet kan strække sig ind i 2022, 
hvorfor der kan komme en mindre afvigelse 

AFS163191 

Grønne veje øst 2021 - 
Edisonvej ( tilkobling til 
skolegård og flexareal)- 
klimatilpasningsprojekt T U 1.000 -850 -850 Projektet er sat i bero 

AFS163201 

Grønne veje øst 2021 - Halls 
Allé, Bakkengårds Allé, 
klimatilpasningsprojekt Takst U 3.400 -3.200 -3.200 Projektet er sat i bero 

AFS163211 

Grønne veje vest 2021 - 
Betty Nansens Allé.Mat 49c 
+ 71 f (kilen) - 
Klimatilpasning Takst U 1.300 -1.300 -1.300 

Projektet skal i kommende sag udgå af skybrudspakke 2021, idet 
kommunen ikke har overtaget matriklen. Det er derfor ikke muligt at 
gennemføre projektet, og budgettet tilgår puljen til klimatilpasning i 2022 



Udvalg Anlægsprojekt U/I 
Korrigeret 
budget 

Forventet 
afvigelse Tillægsbevilling Afvigelsesforklaring 

AFS163251 

Forundersøgelser øst 2021, 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 1.000 -500 -500 

Forundersøgelser er sat i bero, men der er igangsat en række 
forundersøgelser, som skal afregnes i 2021 

AFS163261 

Forundersøgelser vest 2021, 
Klimatilpasningsprojekt 
Takst U 1.000 -700 -700 

Forundersøgelser er sat i bero, men der er igangsat en række 
forundersøgelser, som skal afregnes i 2021 

 

 


