
 

 

 

  

 

 

 Dato: 24-06-2021 

Sagsnr: 03.02.00-G01-1-21 

By-, kultur- og miljøområdet 

 

Kære Malte Mathies Løcke, 

 

Tak for din mail af den 18. april 2021, hvor du beder om en oversigt over løbende vedligehold og 

renoveringer af de kommunale beboelsesejendomme fra 1980 til i dag. I din forespørgsel efter-

spørger du en oversigt fra 1980 til i dag fordelt på de enkelte ejendomme samt en beskrivelse af 

de enkelte opgaver. 

Det er desværre ikke muligt at gå tilbage til 1980, da der ikke foreligger økonomidata så langt 

tilbage. Økonomidata for indeværende år foreligger endnu ikke, hvorfor perioden er afgrænset til 

perioden 2011 til 2020. Oversigten bygger på dataindhentning og databearbejdning både i nuvæ-

rende og tidligere økonomisystemer samt udtræk i systemer hos den eksterne administrator på 

vores beboelsesejendommene. Beskrivelserne af de enkelte opgaver er afgrænset til de vedlige-

holdelses- og renoveringsopgaver, der har kunne frembringes ved træk fra de enkelte økonomisy-

stemer. Arbejdet har været betydeligt, og forvaltningen beklager den deraf forlængede svartid. 

Nedenfor gennemgås udgifterne til renovering og vedligehold struktureret efter anvendte midler for 

ejendommenes interne økonomi samt for de kommunale anlægsmidler. Du har mulighed for at se 

detaljerne i de vedhæftede bilag.  

Renovering og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme i 2011-2020 

Figur 1 viser midler anvendt til renovering og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme i 

perioden pr. år i perioden 2011 til 2020. Oversigten indeholder både ejendommenes interne øko-

nomi (egenfinansiering) og kommunale anlægsmidler. Der er samlet anvendt 126,8 mio. kr. til re-

novering og vedligehold, heraf 86,4 mio. kr. i intern økonomi og 40,4 mio. kr. i kommunale anlægs-

midler. Derudover er der afsat ekstra 15 mio. kr. i kommunale anlægsmidler til vedligehold og 

renovering af de kommunale beboelsesejendomme i 2021, hvilket ikke er medtaget i nedenstå-

ende oversigter. Alle skimmelsager afrapporteres årligt, og afregnes via skimmelpuljen betalt af 

kommunale anlægsmidler. 

 



 

 

Figur 1: Midler anvendt til renovering og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme pr. år, 2011-2020. Oversigten 
dækker dels ejendommenes interne midler (egenfinansiering) og kommunale anlægsmidler. 

 

I Figur 2 fremgår midlerne fordelt på de enkelte ejendomme. Der er her et betydeligt udsving i 

andelen af anvendte midler for de enkelte ejendomme, hvilket primært skyldes betydelige forskelle 

i ejendommenes størrelse. De mindste beboelsesejendomme er Nordre Fasanvej 81 med 787 

bruttokvm og 6 lejligheder samt Lyøvej 12 med 790 bruttokvm og 10 lejligheder. De største bebo-

elsesejendomme er Windsor III med 10.923 bruttokvm og 134 lejligheder samt Chr. Paulsens Vej 

med i alt 9.606 bruttokvm og 199 lejligheder. 

I 2016-2017 blev ejendommene Prins Constantins Vej 3, Acaciavej 6, Jakob Dannefærds Vej 15 

og Bernhard Bangs Allé 1-3 indrettet til flygtningeboliger, hvorfor oversigten alene dækker an-

vendte midler for 2017-2020. Midler til anskaffelse og indretning af flygtningeboligerne indgår der-

for ikke.  
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Figur 2: Midler anvendt til renovering og vedligehold af kommunale udlejningsejendomme fordelt på ejendomme, 2011-
2020. Oversigten dækker dels ejendommenes interne midler (egenfinansiering) og kommunale anlægsmidler. 

 

Bilagsoversigt 

Detaljerne i de to figurer fremgår af nedenstående bilag, hvor det blandt andet er muligt at se 

fordelingen pr. år for de enkelte ejendomme samt fordelingen på de større vedligeholdelses- og 

renoveringssager over 100.000 kr. 

Bilag 1: Oversigt over interne midler anvendt til vedligehold og renovering af udlejningsejendomme 

Bilag 2: Oversigt over interne midler anvendt til vedligehold og renovering af udlejningsejendomme 

– opgaver over 100 tkr.  

Bilag 3: Oversigt over anlægsmidler anvendt til vedligehold og renovering af udlejningsejendomme 

Bilag 4: Oversigt over anlægsmidler anvendt til vedligehold og renovering af udlejningsejendomme 

– projekter over 100 tkr. 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Winge 

By-, kultur- og miljødirektør 
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