
 

 

 

  

 

 

 Dato: 24-06-2021 

Sagsnr: 03.02.00-G01-24-21 

By-, kultur- og miljøområdet 

 

Kære Mette Bang Larsen, 

 

Tak for din mail af den 9. juni 2021, hvor du beder om en oversigt over de vedligeholdelses- og 

renoveringsarbejder, der er udført på de enkelte kommunale beboelsesejendomme i 2020-2021. 

Oversigten bygger på dataindhentning og -bearbejdning i kommunale økonomisystemer samt ud-

træk hos den eksterne administrator på vores beboelsesejendommene. Der er afgrænset til de 

vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, der har eller vil have en udgift over 100.000 kr. 

Vedligeholdelsesarbejdet er finansieret af ejendommenes interne økonomi og kommunale anlægs-

midler. Ejendommenes interne økonomi er egenfinansiering, hvor en del af beboernes huslejeind-

betalinger finansierer vedligeholdelse af hver enkelt ejendom. Ejendommenes interne økonomi 

dækker almindeligt vedligehold. Den interne økonomi burde i den ideelle verden dække alt vedli-

gehold med undtagelse af direkte forbedringer, der giver huslejeforhøjeler. Da den interne økonomi 

ikke dækker vedligeholdelsesbehovet, afsættes der årligt kommunale anlægsmidler, hvor kommu-

nen bidrager til vedligeholdelsen af ejendommene. Anlægsmidler bruges både til almindeligt ved-

ligehold og til større renoveringsarbejder som nyt tag og vinduesudskiftninger, hvilket også fremgår 

af oversigterne nedenfor. 

I tabel 1 fremgår vedligeholdelsesopgaver finansieret af intern økonomi. Oversigten indeholder 

alene opgaver, der er afsluttet, da der kan ske omprioriteringer i forhold til vedligeholdelsespla-

nerne i indeværende år. Tabel 2 giver en oversigt over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 

over 100 tkr. finansieret af kommunale anlægsmidler for perioden 2020-2021. Denne oversigt in-

deholder både gennemførte og planlagte opgaver for den resterende del af 2021. 

  

 



 

 

Tabel 1: Intern Økonomi: Oversigt over vedligeholdelsesopgaver over 100 tkr. finansieret af intern økonomi for 
perioden 2020-2021.Oversigten indeholder alene opgaver, der er afsluttet i 2021. Planlagt opgaver fremgår af 
vedligeholdelsesplaner. Baggrunden er, at der kan ske omprioriteringer i indeværende år. 

År Ejendom Opgavebeskrivelse Intern økonomi 

  Lyøvej 12   

2020   Udbedring af skader på karnapper 179.922 

  Flintholm allé 35-43   

2021   Reparation efter vandskade 105.445 

  Fuglevangsvej 3/Bülowsvej 38   

2020   Renovering af bolig 123.899 

2021   Renovering af kloakker 119.438 

  Eversvej 2-10/Finsensvej 20/V.E. Gamborgsvej 15   

2020   Vandskade ej dækket af forsikring 101.976 

  Christian Paulsens Vej / Sønderjyllands Allé   

2020   Renovering af bolig 143.514 

2020   Finsens Have - Grøn vedligehold 2020 154.350 

  Godthåbsvej 21A-27   

2021   Udbedring af opstigende grundfugt 542.916 

  Windsor III, Eversvej   

2021   Udskiftning af altanværn 141.301 

 

Tabel 2: Kommunale anlægsmidler: Oversigt over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver over 100 tkr. finan-
sieret af kommunale anlægsmidler for perioden 2020-2021.Oversigten indeholder både gennemførte og planlagte 
opgaver for 2021.  

År Ejendom Opgavebeskrivelse Anlægsmidler 

  Gustav Johannsens Vej 50-60   

2021   Levetidsforlængelse af tag 600.000 

  Flintholm Alle 25-51   

2021   Betonrenovering af altaner, samlet budget for Flintholm Allé 2,2 mio. kr. 2.200.000 

  Lauritz Sørensens Vej 1   

2021   Udskiftning af tag 2.100.000 

  Fuglevangsvej 3/Bülowsvej 38   

2021   Udskiftning af tag og vinduer, renovering af kviste, partiel facaderenovering 9.700.000 

  Eversvej 2-10/Finsensvej 20/V.E. Gamborgsvej 15   

2020   Vedligehold af elevatorer 472.700 

  Storm Petersens Vej 4-6   

2020   Udskiftning af stigstrenge 2.900.000 

2021   Betonrenovering af altaner 2.100.000 

  Christian Paulsens Vej / Sønderjyllands Allé   

2020   Vedligehold af elevatorer 147.750 

  Godthåbsvej 21A-27   

2020   Udskiftning af brugsvandsinstallationer 1.261.863 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By-, kultur- og miljødirektør 


