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Bolig- og ejendomsudvalget – 2. forventede regnskab 

Tabel – Bolig- og ejendomsudvalget 2. forventede regnskab 2021 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 105,8 4,8 2,6 0,1 0,4 2,2 

Overførsler -7,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

Anlæg (inden for rammen) 84,8 0,0 -4,6 0,0 0,4 -4,2 

 

På Bolig- og ejendomsudvalget forventes netto afvigelser udgørende 7,4 mio. kr. hvoraf 4,8 mio. kr. vedrører 

tekniske omplaceringer med modpost på øvrige udvalg. De største afvigelser på udvalget vedrører 

merudgifter på ejendomsadministrationsområdet på 2,1 mio. kr. og merudgifter i forbindelse med 

nedlæggelsen af almene ældreboliger udgørende 0,6 mio. kr.  

Hertil forventes på anlæg (inden for anlægsrammen) et netto mindreforbrug på i alt 4,6 mio. kr.  

Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser Bolig- og ejendomsudvalget  

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

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf corona-
merforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    020 Byfornyelse  24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    021 Ejendomme 80,4 4,8 2,6 0,1 0,4 2,2 

    022 Grundarealer 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige serviceafvigelser under Bolig- og ejendomsudvalget.  

Ejendomme 

Beboelsesejendomme  

På beboelsesejendomme forventes der en netto mindreindtægt på 2,1 mio. kr. 

Afvigelsen skyldes færre indtægter end budgetteret ved udlejning af primært kommunale 

beboelsesejendomme. Den samlede udfordring i 2021 lyder på 4,1 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. blev 

tillægsbevilget med 1. forventede regnskab finansieret af mindreudgifter på øvrige aktiviteter. Der er tale om 

en historisk og varig strukturel ubalance. 

Kommunale ejendomme  

På kommunale ejendomme er der afholdt coronarelaterede udgifter på 0,1 mio. kr. 

Budgettet på Bolig- og ejendomsudvalget nedjusteres med samlet 4,8 mio. kr., idet der i forbindelse med 2. 

forventede regnskab foretages en række tekniske omplaceringer med modpost på andre udvalg.  

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser Bolig- og ejendomsudvalget  

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

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 
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    020 Byfornyelse  2,5 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

    021 Ejendomme -10,0 0,0 0,6 0,0 0,6 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige afvigelser under overførselsudgifter for Bolig- og 

ejendomsudvalget. 

Ejendomme 

Beboelsesejendomme 

Der forventes en netto mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes nedlæggelsen af almene 

ældreboliger på Søndre Fasanvej 40-42, som er omdannet til botilbud. Mindreindtægten modsvares af 

tilsvarende mindre ydelsesbetaling på det tilknyttede realkreditlån, som er indfriet. 

 

Anlæg 

Tabel – oversigt over anlægsafvigelser Bolig- og ejendomsudvalget  

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

2021 2021 2021 2022 

Anlæg - udgifter inden for rammen 84,8 -4,6 -0,4 0,4 

Anlæg - udgifter uden for rammen 0,3 0,0 0,0 0,0 

Anlæg - indtægter -3,6 1,1 0,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige anlægsafvigelser under Bolig- og ejendomsudvalget.  

Pulje til tværgående vedligeholdelse 

På puljen til tværgående vedligeholdelse forventes en samlet netto mindreudgift på 3,3 mio. kr., som dækker 

over forventede mer- og mindreudgifter på enkeltprojekter. Hertil foreslås fremrykket 0,6 mio. kr. fra 2022 til 

2021 til vedligeholdelse af taget på Frederiksberg Svømmehal.  

Tryghed og tilstedeværelse 

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr., som foreslås tillægsbevilget med modpost i 2022 og 2023, da 

midlerne først skal anvendes i de kommende år. 

Byfornyelse og områdefornyelse 

På den samlede pulje til by- og områdefornyelse forventes en samlet netto merudgift på 0,4 mio. kr., som 

dækker over forventede mer- og mindreforbrug på enkeltprojekter. Det foreslås, at en delmængde 

udgørende -0,8 mio. kr. tillægsbevilges til anvendelse i 2022, idet en række af projekterne først forventes 

effektueret i 2022.  



Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Service
Afvigelser ekskl. corona 2.536 436

DAB, Beboelsesejendomme

På tværs af ejendomme som 

administreres af DAB, er der en 

estimeret budgetudfordring på ca. 4 mio. 

kr., som i forbindelse med 1. FR er blevet 

delvist finansieret via mindreudgifter på 

andre aktiviteter, således at den 

forventet udfordring nu er 2,1 mio. kr. 021 Ejendomme I 2.100

KBS Pkt. 190: Køb af ejendomme 

Konsekvens af KBS Pkt. 190: Køb af 

ejendomme 021 Ejendomme U 436 436

Coronarelateret 56
Coronaudgift, sprit m.m Afholdte udgifter i relation til corona. 021 Ejendomme U 56

Tekniske omplaceringer 4.792 4.792 -31 -31 -31

FM: Forbrugsudgifter på de 

kommunale ejendomme

Der forventes en merudgift på 

forbrugsudgifter, hovedsageligt pga. 

tidligere års P/L regulering, som ikke 

afspejler den reelle prisregulering.

I regnskab 2020 var der ligeledes 

merudgifter. 021 Ejendomme U 3.000 3.000

Leje for værestedet Bakspejlet

Overførsel af midler til betaling af skatter 

og afgifter, Vesterbrogade 194 021 Ejendomme U 23 23

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne 021 Ejendomme U -11 -11 -11 -11 -11

Overførsel af midler til udvendig 

vedligeholde i forbindelse 

udvidelser af botilbud

Overførsel af midler til udvendig 

vedligeholde i forbindelse med 

udvidelser af botilbud: udvidelsen sker i 

forbindelse med nedlæggelse af tidligere 

almene boliger 021 Ejendomme U 175 175 175 175 175
Teknik: Tilpasning af indtægter og 

udgifter på viceværtordning

Tilpasning af indtægter og udgifter på 

viceværtordning 021 Ejendomme I 213 213 213 213 213

U -213 -213 -213 -213 -213

Mindreudgifter på afledt drift i 

forbindelse med skybrudssikring

Mindreudgift på afledt drift fsva. 

Skybrudssikring på kommunale 

ejendomme, som først bliver færdige i år. 021 Ejendomme U -100 -100

FM: udmøntning af effektivisering

Udmøntning af effektivisering i 

forbindelse med opsigelse af lejemål 021 Ejendomme U -300 -300 -300 -300 -300
Leje af Bülowsvej 38, st. th. 

Ventilen & Headspace

BUO lejer sig ind i et DAB lejemål 

Bülowsvej 38, st. th. 021 Ejendomme U 105 105 105 105 105

Huslejeudgifter FKD 2021

Huslejeudgifter FKD 2021 

(Døgnrehabilitering og hjemmeplejen) 021 Ejendomme U 1.900 1.900

Overførsler
Afvigelser ekskl. corona 400



Bolig- og ejendomsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger
Titel for afvigelsen

(1.000 kr.)

Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I
Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Afvigelser ekskl. corona

Byfornyelse, ydelsesstøtte vedr. 

private ældreboliger

Mindreudgift vedrørende ydelsesstøtte til 

private ældreboliger 020 Byfornyelse mv. U -200

Nedlæggelse af ældreboliger 

(udgifter)

Nedlæggelse af almen ældrebolig på 

Søndre Fasanvej, Afvigelsen imellem 

indtægter og udgifter på 0,6 mio. kr. 

modsvares af en mindre ydelsesbetaling 

på realkreditlånet 021 Ejendomme U -500

Nedlæggelse af ældreboliger 

(indtægter)

Nedlæggelse af almen ældrebolig på 

Søndre Fasanvej, Afvigelsen imellem 

indtægter og udgifter på 0,6 mio. kr. 

modsvares af en mindre ydelsesbetaling 

på realkreditlånet 021 Ejendomme I 1.100


