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ANLÆGSSKEMA 

Bymidten 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 22,5 82,8 17,2 122,5 

Byggeprojekt 21,4 80,7 17,2 119,3 

Kunstprojekter 1,1 2,1 3,2 

Anlægsindtægter -1,5 -2,8 -4,3

Kunstprojekter -1,5 -1,5

Bæredygtigt 

byggeri 

-2,8 -2,8

Afledte 

driftsudgifter 

0 1,44 1,81 1,81 1,81 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Projekt Bymidten er en del af helhedsplanen for bymidten og omfatter byggeprojekt Kulturcenter 

Risbjerggård herunder bæredygtigt byggeri samt kunstprojekter. 

Til projektudvikling og byggeprojekt er der afsat i alt 119,3 mio. kr. Der er givet tilsagn om støtte fra 

Realdania til bæredygtigt byggeri (”Projekt Træhus”) på 2,8 mio. kr., som er godkendt i 

Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021. 

I forhold til det oprindelige budget er der fremrykket 33,7 mio. kr. fra 2022 til 2021, idet byggeriet 

skrider hurtigere frem end forventet og arbejde med jordarealet fremrykkes.  

Herudover er der afsat 3,2 mio. kr. til indkøb af kunst og Hvidovre Kommune har modtaget tilsagn fra 

Statens Kunstfond om støtte på 1,5 mio. kr. 

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 1,44 1,81 1,81 1,81 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

De afledte driftsudgifter omfatter: 

- Bygninger, vedlighedsvedligehold, vagt og sikring 0,35 mio. kr.

- El, vand og varme 0,58 mio. kr.

- Rengøring 0,73 mio. kr.

- Udearealer 0,15 mio. kr.

Projekt nr.: 0240  

Vedtaget i budget 2020-2023 

Fagudvalg: ØU 

Center: TOE 

Motivering: Byudvikling 
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Idrætsinstitutionen Tumlehuset 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2022 2023 2024 Senere Samlet 

anlægssum 

Anlægsudgifter 52,62 5,08 2,50     60,20 

 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   
  

    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” 

opføres Idrætsinstitutionen Tumlehuset.  

 

Institutionen blev indviet i slutningen af 2018, men efterfølgende har der vist omfattende fejl og 

mangler ved byggeriet og der er iværksat voldgiftssag. 

 

Der er foretaget ny periodisering, da Voldgiftssagen strækker sig ind i 2022. 

 

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører afledt drift, som allerede indgår i budget 2021-2024 

 

Projekt nr.: 5729 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Demografi 
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Kirsebærhuset - Ny tilbygning 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

bevilling 

Anlægsudgifter, 

samlet 

7,7 10,4      18,1 

         

         

         

Afledte 

driftsudgifter   
 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 

    

 

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” 

opføres en ny tilbygning til daginstitution Kirsebærhuset på Idrætsvej 75.  

 

Institutionen udvides med en tilbygning, som rummer tre grupperum, fællesrum, toilet- og 

garderobefaciliteter, udendørs areal i form af taglegeplads samt en liggehal. I den eksisterende 

institution udvides køkkenet, der etableres pædagogisk køkken, personalestuen udvides og der 

etableres mødefaciliteter. 

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2021 

Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 0,15 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

 

Projektet medfører afledt drift, som omfatter:  

 

- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 0,1 mio. kr. 

- El, vand og varme 0,1 mio. kr. 

- Rengøring 0,1 mio. kr.  

 

Projekt nr.: 5769 

Vedtaget i budget 2020-2023 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

 

 

Motivering: Demografi 
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Nyt børnehus Bytoften 29 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

bevilling 

Anlægsudgifter i alt 25,6 44,8 2,0     72,4 

Byggeprojekt inkl. 
tagrenovering (TOE) 

25,6 41,7 2,0     69,3 

El-ladestandere (TOE)  0,3      0,3 

Bæredygtighedstiltag 
(BOF) 

 0,5      0,5 

Inventar (BOF)  2,3      2,3 

Anlægsindtægter         

Afledte driftsudgifter* 
  

 0 1,3 1,3 1,3 1,3 
    

 

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” 

opføres en ny daginstitution på Bytoften 29.  

 

Den nuværende institution Kernehuset flyttes til det nye børnehus på Bytoften 29, som kan rumme 180 

børn, herunder børn i det eksisterende Kernehus og Trekløverens afdeling Skoven på Hvidovrevej 98. 

 

Anlægssummen er periodiseret i henhold til licitationsresultatet behandlet på KB den 26. maj 2020, 

punkt 27. 

 

Efter ny genberegning er der givet tillægsbevilling på 12,7 mio. kr. på KB den 27. april 2021, pkt. 18. 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

 

De afledte driftsudgifter omfatter: 

 

- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 0,2 mio. kr. 

- El, vand og varme 0,4 mio. kr. 

- Rengøring 0,6 mio. kr. 

- Udearealer 0,1 mio. kr. 

 

 

 

  

 

Projekt nr.: 5783 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE/BOF 

Motivering: Demografi 
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Skaterbane 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,5 4,5     5,0 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  0,1 0,2 0,2 0,2 

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
I budget 2021-24 er der - i 2021 – afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane om muligt gerne som et 
LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse. 

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 godkendt, at skaterbanen placeres i Avedøre Stationsby – på 
brandtomten efter Børnehuset Enghøj. 

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 0,1 0,2 0,2 0,2 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 
Vedrørende afledte driftsudgifter og –indtægter. Disse skal normalt være afklaret ved fagudvalgenes 

principvedtagelse af projektet, og være optaget i dette udvalgs driftsbudget.  

 
Årlige afledte driftsudgifter ca. 170.000 til vedligeholdelse af belægning (beton og ramper), græsklipning, 
afrensning af graffiti, renholdelse af afløbsbrønde, papirsamling, årlig sikkerhedsinspektion af en fagperson 
mv. fra 2023. 
 

 

Projekt nr.: 0403 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Fagudvalg: KFU/TMU 

Center: TOE 

Motivering: Vedtaget vision 
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Byens Parker 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,7 0,5 0,4     1,6 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

      

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 27. oktober 2020, pkt. 9 at flytte puljen til forskønnelse af 
byens parker på 1,6 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020. Der er overført restbeløb på i alt 0,9 mio. kr. til 2021. 

Der er foretaget en periodisering af det overførte restbudget fra 2020 på 0,9 mio. kr., så der rykkes 0,4 mio. 
kr. til 2022.  

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:  

 

Projekt nr.: 0294 

Besluttet i KB den 27. oktober 2020 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Forskønnelse af byen 
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Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 60,4 64,0 40,1 0,2    164,7 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   
 0,61 1,46 1,46 1,46 

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Etablering af indskolings- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.  

 

Etablering af indskoling er afsluttet i april 2020, mens etablering af udskolingsfaciliteter forventes 

afsluttet i 2022. Aflevering af mellembygning er forskudt til årsskiftet 2021-22 grundet etablering af 

ventilation (udgifter hertil fremgår af særskilt anlægsskema). 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 0,61 1,46 1,46 1,46 

 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

De afledte driftsudgifter på 1,46 mio. kr. årligt omfatter: 

 

- Bygningsudgifter, vedligehold, vagt og sikring 0,37 mio. kr. 

- El, vand og varme 0,22 mio. kr. 

- Rengøring 0,87 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projekt nr.: 3448 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Demografi 
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Ventilation på skoler 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter, 

rammen 

0,0 0,0   0,0 10,0 10,0 9,9  

 

29,9 

Etape 1:         

01-
Gungehusskolen 

12,0 5,9      17,9 

02-
Holmegårdsskolen  

 10,2 2,0     12,2 

Etape 2:         

03 
Avedøre Skole 

   10,0    10,0 

04 
Dansborgskolen 

    10,0   10,0 

05 
Risbjergskolen 

     9,9  9,9 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter i alt   
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

    

Gungehusskolen 
 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
  

Holmegårdsskolen 
 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
  

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Iht.  BR 15 og BR 18 skal “undervisningsrum i skoler og lignende ”ventileres med et ventilationsanlæg, 

der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med forvarmning af 

indblæsningsluften. Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normalklasserum skal være mindst 5 

l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2-indholdet i indeluften 

ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold. 

 

Der er med skolernes nuværende luftkvalitet risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, da indeklimaet 

generelt er dårligt på skolerne på områder uden ventilation. Udførte målinger af CO2 koncentrationer i 

indeluften viser at mange områder på Dansborgskoen og Avedøre Skole ligger over den lovfastsatte 

grænseværdi på 1000 ppm. Indeklimaet har samtidig stor betydning for elevernes indlæringsevne. 

 

 

Etape 1 

På Gungehusskolen er i marts 2020 udstedt påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre tilførsel af 

tilstrækkelig frisk luft uden generende træk og nedbringe varmebelastningen i en række lokaler. 

Endvidere er udstedt påbud om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.  

 

Ventilation på Gungehusskolen blev idriftsat i 2020 og afsluttes i 2021. 

 

Ventilation på Holmegårdsskolen (mellembygning), hvor indeklimaet heller ikke lever op til lovkrav, 

udføres i 2021, koordineret med ombygningen. Prisindhentning har resulteret i et anlægsbudget på 

12,2 mio. kr. 
 

Anlægssummen til de to skoler er periodiseret i henhold til: 

TMU 8. juni 2020, punkt 4 ”Beslutning - Ventilation på Gungehusskolen”  

TMU 1. februar 2021, punkt 14.”Beslutning -Anlægsbevilling samt fremrykning af beløb til ventilation 

på Holmegårdsskolen”. 

Projekt nr.: 3456 

Vedtaget i Budget 2020-2023 og 2021-2024 

 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Lovkrav/indeklima 
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Etape 2: 

Der etableres i perioden 2022-2024 ny ventilation på følgende skoler: 

• Avedøre skole, som har mange områder uden mekanisk ventilation  

• Dansborgskolen, som har mange områder uden mekanisk ventilation, primært på 1. sal 

• Risbjergskolen, som partielt mangler mekanisk ventilation 

• Langhøjskolen, som har enkelte rum uden mekanisk ventilation 

 

Etablering af ny ventilation på de fire skoler anslås til en udgift 30 mio. kr. 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt   0,16 0,16 0,16 0,16 
 

      

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører øget afledt drift. 

 

Gungehusskolen: 100.000 kr. årligt 

Holmegårdskolen: 60.000 kr. årligt 

 

På de fremtidige projekter er den afledte drift ikke beregnet endnu. 
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Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,2 0,8 20,0 20,0   41,0 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  
  

0,54 0,54     

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Der er afsat i alt 41 mio. kr. til etablering af to nye haller ved henholdsvis Risbjergskolen og Langhøjskolen. 
 

Konkret projektindhold og omfang er endnu ikke fastlagt, herunder lokalplansfohold.  
 
Der forelægges forslag til de to haller i 2. halvår af 2021. 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt   0,54 0,54 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

EL, vand, varme, rengøring og bygningsdriftsomkostninger. Der er ikke forventede afledte ekstra 
omkostninger til Vej og Park.  
  

 

Projekt nr.: 3456 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Vilkår for undervisning 
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Skolerne, Håndværk- og designlokaler 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,5 4,9  4,0    9,4 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   
  

    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Etablering og renovering af skolernes håndværk- og designlokaler som følge af nye krav til indretning, 

placeringen af lokalerne og et krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og 

afholdelse af prøver. 

 

Faget håndværk og design blev indført i 2016, som valgfag gældende fra 7. klassetrin. 

Faget erstatter fagene håndarbejde og sløjd og har fokus på entreprenørskab og innovative processer. 

Fra 2016 stillede faget nye krav til indretning og placeringen af lokalerne samt et krav om skærpet 

opsyn. 

I lov nr. 209 af den 5. marts 2019 (ændring af folkeskoleloven) blev det vedtaget, at ved afslutningen 

af undervisningen på 8. klassetrin skal eleven aflægge prøve i valgfaget, også gældende for håndværk 

og design. 

 

Dette stiller nu presserende krav til rammerne, hvor flere elever skal undervises og de ældste elever 

skal til prøve i faget. 

Særligt tre parametre, er lovmæssigt væsentlige at forholde sig til i forbindelse med indførelse af 

håndværk og design som prøvefag, disse er af didaktiske, sikkerhedsmæssige og af 

arbejdsmiljømæssig karakter. 

 

Skolerne udfordret af, at lokalerne til håndværk og design bærer præg af at være traditionelle 

faglokaler med traditionel indretning. Typisk de gamle håndarbejds- og sløjdlokaler. På flere af skolerne 

er lokalerne placeret langt fra hinanden og er i sig selv ikke tidssvarende. 

 

2020-2023: Avedøre og Præstemose, Gungehus og Engstrand, Langhøj, Risbjerg, Dansborg,            

Frydenhøj og Holmegård 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Der forventes ikke øgede driftsudgifter. 

 

Projekt nr.: 3460 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE/SKO 

Motivering: Lovkrav 
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Præstemoseskolen, Ny fløj 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

2021 2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0 0,4 2,3 3,6 52,3 41,4  100,0 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

    
 

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Skoleprognosen fra 2019 viser, at Præstemoseskolen får stigende elevtal. 

En udbygning af skolen til tre spor kan skabe plads til de prognosticerede elever. 

Udvidelsen til tre spor indgår i behandlingen af ny skolestruktur. 

 

Konkret projektindhold og omfang er endnu ikke fastlagt. 

 

Periodisering er foretaget i henhold til erfaringer fra projekt 3448 Holmegårdsskolen, 

Indskoling/udskoling. 

 

 

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører øget afledt drift. Omfang kendes endnu ikke. 

 

Projekt nr.: 3461 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Demografi 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Projekt Holmene 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 11,2 2,0 1,2     14,6 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Projektet omhandler ramme til det fortsatte arbejde med at etablere ni nye øer til fremtidens 
erhvervsvirksomheder. 

  
Holmene skal fremme erhvervsudviklingen og væksten i Danmark. Realiseringen af Holmene vil understøtte 
regeringens planer om at sikre fair balance i erhvervsudviklingen i hele Danmark. Hovedstadsområdet har de 
komparative fordele, såsom god infrastruktur, stort rekrutteringsgrundlag, nærhed til international lufthavn, 
nærhed til videns institutioner, som internationale virksomheder efterspørger, når de skal bosætte sig 
udenlands. Hovedstadsområdet har blandt andet de økonomiske fordele, som internationale virksomheder 
efterspørger, når de skal bosætte sig udenlands. 

 
Sigtet med visionen for Holmene er at tiltrække bl.a. virksomheder inden for danske højprofilerede 
styrkeområder såsom Life Science, biotek, nanoteknologi, logistik og Green Tech. En lokalisering af 
virksomhedsklynger indenfor netop disse kategorier vil alt andet lige medføre afledt vækst i det øvrige 
Danmark.  
  

I perioden 2016-2020 har der i alt været forbrugt 11,4 mio. kr. og der er behov for yderligere bevillinger for 

at modne projektet til den egentlige selskabsgørelse, hvor projektets økonomi forankres i et konsortium og 
de økonomiske rammer vil indgå heri. 
 
Kommunalbestyrelsen har i møde den 23. marts 2021, pkt. 7 godkendt tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 
2021.  
 

Der er foretaget en periodisering, så der flyttes 1,2 mio. kr. til 2022. 
 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører ikke afledt drift. 

 

Projekt nr.: 0253 

Vedtaget i KB den 30. august 2016 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Forbedring af infrastruktur 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Renovering af P-plads ved Avedøre Station 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,7 0,5   6,6   7,8 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Indretning af p-pladser til biler, lastbiler og busparkering mv. er ikke tidssvarende.  

 

Avedøre Stationsplads gøres mere lys og imødekommende. Forholdene for gående, cyklister og 

kørende vil samtidig blive mere entydige 

 
I 2021 skal der fortsat disponeres 0,5 mio. kr. til justering af dele af busholdepladser. Resten af projektet 

kan udsættes og ses i sammenhæng med udvikling af Cirkusgrunden og de resterende midler afsættes i 
2024. 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører ikke afledt drift. 

 

Projekt nr.: 2401 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Forbedring af infrastruktur 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

BRT-linje langs Ring 2½, forundersøgelse 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter   0,9     0,9 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
  

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen har i møde den 22. juni 2021, pkt. 8 godkendt ansøgning om stationsnærhed for 

standsningsstederne på en BRT-linje langs Avedøre Havnevej og at der anvendes 0,9 mio. kr. til 
forundersøgelse af projektet. 
 

Regeringen har som opfølgning på Fingerplan 2019 igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner kan opnå 
mulighed for at planlægge større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus 
Rapid Transit). 
  
I den forbindelse har Hvidovre Kommune indsendt en interessetilkendegivelse om at indgå i 
forsøgsordningen med stationsnære kerneområder. Den 17. marts 2021 besluttede Bolig- og planstyrelsen at 
invitere Hvidovre Kommune til at indsende ansøgning om forsøgsordningens anden fase. 

  
Hvidovre Kommune har derfor udarbejdet en fælles ansøgning i samarbejde med Rødovre Kommune, MOVIA 
og Region Hovedstaden, der vedrører en BRT-linje fra Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme. Der er to 
stationer som Hvidovre Kommune har interesse i at få med i forsøgsordningen med stationsnære 
kerneområder. Det er stationerne ”Hvidovre Hospital” og ”Avedøre Holme, CPH Business Park”. 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører ikke afledt drift.  

 

Projekt nr.: 2514 

Vedtaget i KB den 22. juni 2021 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Forbedring af infrastruktur 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Hvidovre Havn, Genopretning af molen 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,2 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0  15,2 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
  

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

I budget 2020-23 blev afsat 3 mio. kr. årligt til tiltag til varig genopretning af molerne i Hvidovre Havn. 

 

Ny periodisering i budgetlægningen 2022-2025. 

 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører ikke afledt drift.  

 

Projekt nr.: 2516 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Forbedring af infrastruktur 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Udvikling af Hvidovre Havn, projekter 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

2021 2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter, 

ramme 

 0,93 2,26 5,70 32,4 0  41,3 

Anlægsindtægter         

Afledte driftsudgifter 
  

    

  
 

  

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Forskønnelse og udvikling af havnen gennem realisering af helhedsplan for havnen, herunder 

istandsættelse af Hvidovre Roklubs klubhus samt etablering af maritimt center. 

 

Kommunalbestyrelsen har i møde den 22. juni 2021 punkt 4 godkendt prioritering af anlægsudgifterne 

på følgende underprojekter:  
 

Hele 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 I alt 

Planforhold-designmanual  300 300 0 0 0 600 

Nyt klubhus til Roklubben, herunder 
forundersøgelser 

        300 680 1.300 22.520 0 24.800 

Nyt Is/café-hus  0 400 400 7.000 0 7.800 

Det blå Quark 0 20 60 570 0 650 

Nyt masteskur 0 10 50 460 0 520 

Vandaktivitet, Mørtelrenden 
undersøgelse af anvendelsesmuligheder 
og opsætning af ponton ved badestigen  

150 275 0 0 0 425 

Etablering af flere p-pladser, 
adgangsforhold, cykelparkering, sti m.v. 

0 300 3.750 1.500 0 5.550 

Etablering af midlertidige aktiviteter  50 50 0 0 0 100 

Kunstspor på Hvidovre Havn  50 150 100 213 0 513 

Diverse borgermøder, rejsegilde m.v. 80 80 40 120 0 320 

Samlede anlægsudgifter 930 2.265 5.700 32.383 0 41.278 

 
 
Periodiseringerne er fastsat ud for bedste skøn på nuværende tidspunkt, og vil løbende blive tilpasset. 
Etablering af p-pladser afhænger af ekstern investering til stativer. 
Der tages forbehold for udbudsproces, og for at lokalplan kan forceres. 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 0 0 0 - 

 

Der vil komme afledte driftsudgifter fra efteråret 2024, når bygningerne og de forskellige tekniske 

anlæg er etableret. 

 

Projekt nr.: 2517 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Byudvikling 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,4 5,6     6,0 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremme et grønnere Hvidovre ved at trafiksanere/indsnævre 

veje, hvor det er muligt at beplante med træer. Eksempelvis på Hvidovrevej fra Brostykkevej til 

Sollentuna Allé med træer lig med Hvidovre nord. 

 

I budgetforliget 2021-2024 blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2021 til begrønning og trafiksanering på 

Hvidovrevej. 

 

Projektet er rykket til 2022. 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2021 

Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Vedrørende afledte driftsudgifter og –indtægter. Disse skal normalt være afklaret ved fagudvalgenes 
principvedtagelse af projektet, og være optaget i dette udvalgs driftsbudget.  
 
Eksempelvis: 
Løn: 
Energiudgifter: 
Rengøring: 

Vedligeholdelse: 
It og kommunikation:  

 

Projekt nr.: 2519 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Hvidovre Kommunes trafikstrategi 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,5 3,0 7,4 5,1   16,0 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

  
    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
I budgetforliget 2021-2024 har Kommunalbestyrelsen afsat en ramme på 4 mio. kr. årligt i 2021-2024 til 
Trafikhandlingsplan. 

 
Center for Trafik og ejendomme og Center for Skole og Uddannelse har drøftet de trafikale udfordringer med 
alle skolebestyrelserne. Status for arbejdet med kommunens trafikstrategi forelægges politisk i 2. halvår af 
2021. 
 
Ny periodisering i budget 2021-2025. 
 

 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

:  

 

Projekt nr.: 2520 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Parallelvej, bofællesskab, køb af servicearealer og inventar 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter i 

alt i mio.kr. 

 0,03 0,03 0,44 4,58 4,83  9,90 

Anlægsindtægter      -0,80  -0,80 

Afledte 

driftsudgifter   

  
   

0,13 

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Køb af servicearealer: 

I nærværende anlægsskema er forudsat køb af serviceareal som iht. dispositionsforslag af 15.04.2021 

udgør 266 m². 

 

Pris iht. ratefordelingsplan af 15.04.2021, DAB: 8,297 mio. kr. inkl. moms.  

Dertil kommer omkostninger i forbindelse med købet, herunder udstyknings-og 

tilbageskødningsudgifter, idet der er forudsat at servicearealer udstykkes som selvstændig 

ejerlejlighed. Dertil kommer nødtørftigt vedligehold af matrikel, herunder kontingent til 

grundejerforeningen, indtil boligselskabet køber matriklen. 

Anlægssum i alt: 8,5 mio. kr. 

 

Forudsætninger:  

Købsprisen er inkl. moms, idet boligselskabet ikke få momsrefusion af udgifterne, hvorfor denne 

pålægges købsprisen.  

 

I prisberegningen er forudsat det lovfastsatte rammebeløb for almene ældreboliger, som for 

hovedstadsområdet i 2021 er fastsat til 31.190 kr. pr. m² inkl. energitillæg. 

Rammebeløbet reguleres en gang årligt.   

 

Der er forudsat betaling i rater, som forfalder i takt med byggeriets fremdrift, i perioden fra og med 

skema A er godkendt og frem til ibrugtagning 2025. der tages forbehold for hændelser som kan 

forskyde ratebetalingen. 

 

Køb af møbler og andet løst inventar: 

Løst og fast inventar i servicearealer og boligernes fællesarealer må ikke finansieres inden for den 

statsstøttede anskaffelsessum. Derfor er til projektet afsat 0,4 mio. kr. til møbler og andet inventar i 

servicearealer og 1 mio. kr. til boligernes fællesarealer. I alt 1,4 mio. kr.  
 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt    0,13 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 
De årlige afledte driftsudgifter omfatter: 

- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 86.000 kr. 

- El, vand og varme 34.000 kr.  
- Rengøring 183.000 kr.  

- Vagt og sikring 30.000 kr. 

 

I 2025 forudsættes det, at bygningen ibrugtages i efteråret. 
 

  
 

Projekt nr.: 0292 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Fagudvalg: POL/TMU 

Center: TOE 

Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
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ANLÆGSSKEMA   

   
   

 

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter   3,76 3,76    3,76 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   
  

    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Administrator KAB har planlagt arbejdet. Projektet beløber sig til 18,8 mio. kr., hvoraf kommunen 

finansierer 3,76 mio. kr. svarende til servicearealernes andel. Den resterende del finansieres via 

henlæggelser fra beboerne. 
 

KAB er bygherre og projektleder. 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører ikke afledt drift. 

 

Projekt nr.: 5799 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Renovering af bygninger 
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ANLÆGSSKEMA    

   
   

 

Udbygning af et bæredygtigt plejecenter mv. 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

2021 2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter, 

ramme 

0,5 0,5 5,0 12,2 12,2   30,4 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   

    
 

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

 

Der blev i 2016 afsat en ramme på 30,4 mio. kr. til servicearealer ved opførelse af nye plejeboliger. 

Siden da har været forskellige forslag til etablering, men konkret projektindhold og omfang er endnu 

ikke fastlagt. 

 

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen i september med foreløbigt estimat på kommunal nettoudgift. 

 

 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt 0 ? ? ? 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører øget afledt drift. Omfang kendes endnu ikke. 

 

Projekt nr.: 5805 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU, KFU, SOÆ 

Center: TOE 

Motivering: Demografi 
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ANLÆGSSKEMA   

   
   

 

Rådhuset Fløj A, energirenovering 
Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 

2022 2023 2024 2025 Senere Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 1,75  0,35 23,5    25,6 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter   
  

    

    

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Energirenovering af klimaskærm på Rådhusets A-fløj, som indebærer ny ventilation, opgradering af 

varmeanlægget, nye vinduer og evt. facaderenovering. 

 

Projektering er foretaget i 2019. 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 

Projektet medfører mindre energiforbrug. Energibudgetterne reguleres tilsvarende gennem Grøn 

Energistyring. 

 

Projekt nr.: 6310 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 

Motivering: Indeklima/Energitiltag 

23



ANLÆGSSKEMA   

   
   

 

Salg af grunde 

Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,1 0,1 0,1    0,3 

Anlægsindtægter  -1,5 -1,5 -1,5    -4,5 

Afledte 

driftsudgifter 
            

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Projektet omfatter salg af kommunale grunde i Præstemosen.  

 

Der er foretaget vurdering af de forventede indtægter med udgangspunkt i de resterende grunde.  

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt           

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:         

Puljen medfører ikke afledt drift. 

 

Projekt nr.: 0401 

Pulje 

 

Motivering: Salg af grunde 

Fagudvalg: ØU 

Center: POL 
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ANLÆGSSKEMA   

   
   

 

Klimaløsningstiltag 

Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  1,0 1,0 3,6 11,6   17,2 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
            

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
 

Hvidovre Kommune er i fuld gang med klimapartnerskabet DK2020, som kommunalbestyrelsen senest 

blev orienteret om den 22. juni 2021. Som det fremgik af orienteringen, udestår finansieringen af de to 

stillinger, der er oprettet for at løfte opgaven i 2022. Derudover vil der også blive behov for at tage 

stilling til, hvordan klimaarbejdet skal varetages i Hvidovre Kommune i tiden efter 2022. 

 

Med aftalen om budget 21 blev der afsat 5 mio. kr. om året i perioden 2022 – 2024 til 

klimaløsningstiltag. I 2022 og 2023 vurderes der ikke mulighed for at bruge bevillingen på 

velfunderede og gode fysiske klimaløsningstiltag. Til gengæld er der mulighed for at omprioritere en del 

af puljen til driftsudgifter til klimapartnerskabet DK2020, hvor administrationen arbejder på at 

gennemføre konkrete tiltag inden for sit eget område og endnu vigtigere søger at reducere 

klimabelastningen og øge klimarobustheden hos borgere og virksomheder i kommunen. 

 

Det foreslås at prioritere midler fra anlægspuljen til Hvidovre Kommunes arbejde med 

klimapartnerskabet DK2020 i 2022 og 2023. Klimapartnerskabet involverer store dele af Hvidovre 

Kommune, både den kommunale administration, borgerne og virksomhederne. I den kommunale 

administration vil de merudgifter, som måtte opstå som følge af deltagelsen i klimapartnerskabet skulle 

afholdes inden for eksisterende rammer med mindre der gives en merbevilling på baggrund af 

forelægges særskilt sag. 

 

På den baggrund er der flyttet 1,4 mio. kr. fra anlægsprojekt Klimaløsningstiltag i 2022 og 2023 til Plan 

og Miljøs driftsbudget til finansiering af de to årsværk i klimapartnerskabet DK2020 (fremgik af 

sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsens møde 27. oktober 2020, pkt. 17. 

 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt           

 
Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:          

 

Projekt nr.: 0293 

Vedtaget i budget 2021-2024 

 

Motivering:  

Fagudvalg: TMU 

Center: POM/TOE 
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Helhedsplan for idrætsområdet 

Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsrammen   3,6 6,8    10,4 

Disponerede 

midler 
 6,5 6,9 0,3    13,7 

Anlægsudgifter i 

alt 
 6,5 10,5 7,0    24,0 

Afledte 

driftsudgifter 
    0,2 0,4 0,4 0,4     

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Pulje til målrettede anlægsinvesteringer på idrætsområdet for løsninger til glæde for foreningslivet i Hvidovre 
og byens borgere. 
 
I budget 2021-2025 er der disponeret i alt 13,7 mio. kr.: 
 

Forpagterlejlighed i HBC-hallen 0,2 mio. kr. 
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2020. 
 
Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne 2,0 mio. kr.  
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021 og udføres i 2021. 
 
Sønderkær omklædningsfaciliteter 8,1 mio. kr.  

Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021 og udføres i perioden 2021-2023. 
 

Ny kunstgræsbane, Avedøre Stadion 2,0 mio. kr.  
Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021 og udføres i 2021. 
 
Ny græsbane, Hvidovre Stadion 0,5 mio. kr.  

Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021 og udføres i 2021. 
 
Ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter 0,9 mio. kr.  
Frihedens Idrætscenter råder over to skøjtehaller: Opvisningshallen og Ny ishal. Opvisningshallen anvendes 
af Hvidovre Ishockey Klub til træning, afvikling af kampe og større stævner, og derudover er hallen åbent for 
offentligt skøjteløb. Ny Ishal anvendes ligeledes af ishockeyklubben, skøjteklubben og til offentligt skøjteløb. 
Da der ikke er direkte forbindelse imellem de to ishaller, er det nødvendigt med en ismaskine i hver af 

hallerne til klargøring af isen. Ismaskinen i Ny Ishal er næsten 9 år gammel, nedslidt, og trænger snart til at 
blive skiftet ud. Ved at foretage udskiftningen i 2022 og lade den eksisterende ismaskine indgå i handlen, 
kan udgifterne til en ny ismaskine reduceres med ca. 0,2 mio. kr. 
Projektet er ikke politisk godkendt. 
 

Byen som Motionsrum 0,5 mio. kr. – ikke disponereret, afholdes af rammen i 2022 og 2023   
Byen som motionsrum er et projekt der sigter mod at understøtte og udvikle Hvidovres byrum som en 

ramme for aktivitet og bevægelse for alle byens borgere, skoler, institutioner og foreninger.  
 
Projektet ”Byen som motionsrum” er godkendt i Kultur og Fritidsudvalget 11. juni 2018, pkt. 5 og 9. 
september 2019, pkt. 6 
 
Projektets konkrete forslag indebærer bedre udnyttelse af byens udefaciliteter gennem forbedret synlighed, 

information og etablering af aktivitetsstøttepunkter samt afvikling af events.: 
 
Bedre udnyttelse af kommunens udefaciliteter:  
Det foreslås bl.a. at øge og forbedre informationen om eksisterende og kommende faciliteter; herunder 
oplysninger om placering, inspiration til anvendelsesmuligheder samt krav om særligt udstyr. Her tænkes 
både på fysisk skiltning og afmærkning samt digitale kort- og appløsninger, med motionsruter, udearealer, 
seværdigheder og øvrige faciliteter. 

 
 

Projekt nr.: 0402 

Pulje 

 

Motivering: Forbedring af foreningsliv 

Fagudvalg: KFU 

Center: KOF/TOE 
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Etablering af aktivitetsstøttepunkter:  
Aktivitetsstøttepunkterne foreslås udformet som nemt tilgængelige og låsbare containere med udstyr. 

Støttepunkterne kan eksempelvis fungere som minibiblioteker hvor aktivitetsudstyr til borgere, foreninger, 
skoler og institutioner nemt kan lånes. 
 
Events og arrangementer:  
Det foreslås at prioritere events og arrangementer, som sætter fokus på byrummets mange 
anvendelsesmuligheder i forhold til motion, aktivitet og udeidræt. Events og arrangementer kan bl.a. afvikles 
i samspil, og med midler fra kulturtiltaget God Fritid Til Alle. 

 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt       0,2 0,4 0,4 0,4 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:         

De afledte driftsudgifter vedrører Sønderkær omklædningsfaciliteter og er skønnet til 0,4 mio. kr. årligt til 
forbrugsafgifter, rengøring, bygningsvedligehold, vagt og sikring og udearealer. 
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Motivering: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer  

Periodisering 

I mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter  0,5 0,5 3,7 6,1   10,8 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
      0,1 0,2     

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Scenarie 2. Hvidovregade 20 indvendig ombygning af pavillon samt udvidelse med 195 kvm. 

Samlet fodaftryk fra bygninger på Hvidovregade 20: 450 kvm  

Femagervej 37 opgraderes 

Kapacitet i Hvidovregade: ca. 220 medlemmer (4.–5. kl.) samt 8–10 ansatte.  

Femagervej: ca. 105 medlemmer (6.–8. kl.) samt 5-6 ansatte.  

Udgift 10,8 mio. kr., fordelt på 0,4 mio. kr. til opgradering Femagervej og 10,4 mio. kr. til udvidelse 

Hvidovregade. 
 
 

Projektets anlægssum er blevet genberegnet i henhold til følgende forhold: 

1. Myndighedskrav og forudsætning for forhold mv. beskrevet i Lokalplan 137 

2. BR18 

3. Areal til 40 yderligere børn i scenarie 2 og 3 som følge af udvidelsen af Holmegårdsskolen. Areal 

er iht. arealkrav pr. elev for byggelegepladser, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 

2017, punkt 16:1 m2 frit gulvareal i aktivitetsrum pr. medlem i dagklubben, med et tillæg på 25 

% på den samlede kapacitet for deres udeareal. Der er ikke vedtagne arealkrav pr. elev for 

udearealer. 

4. Byggesagen har vist sig at være større i omfang, herunder det byggede areal, for at kunne 

indfri klubbens behov, samt garderobe- og toiletfaciliteter. 

5. Bevaring af populær byggelegeplads medfører opdeling af de små og store børn i på hver deres 

matrikler i scenarie 2 og 3. 

6. Lovliggørelse af parkeringsforhold på Hvidovregade 20 i alle tre scenarier 

7. Indretning af personalegarderobe jf. AT-krav 

 

Projektet er godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 
 

      

 

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt   0,1 0,2 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 
De årlige afledte driftsudgifter omfatter: 
 

- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 52.000 kr. 
- El, vand og varme 17.000 kr. 
- Rengøring 122.000 kr. 
 
 
 
  

 

Projekt nr.: 5800 

Vedtaget i budget 2020-2023 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE  
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Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
Hvidovregade 51, Ældrekulturcenter 

Periodisering 

i mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,0 1,0 1,0 1,0 10,9   13,90 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
      0,13 0,32     

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
Hvidovregade 51 bliver en del af Aktivitetscentret. Aktiviteterne understøttes af personale.  
Værkstederne, som ligger i Aktivitetscentrets teknikrum og kælder lovliggøres ved, at de flyttes til kælderen i  
 
Hvidovregade 51 i det omfang det er muligt.  
Der er konstateret ulovligheder i forbindelse med anvendelse af værksteder i kælder og teknikrum i det 
eksisterende Aktivitetscenter i Hvidovregade 49. Værkstederne er derfor nedlukkede. Værksteder søges 
reetableret i enten Hvidovregade 49 eller 51, når de to ejendomme lægges sammen. 
 
I forhold til det oprindelige budget på 2,2 mio. kr. i 2020-2021 er projektet udvidet med 11,7 mio. kr. og der er 
foretaget en periodisering, så projektet nu udføres i perioden 2020-2024. 
 
Af udvidelsen på 11,7 mio. kr. er 3 mio. kr. finansieret af driftspuljen Ældrekulturcenter, som blev godkendt i 
budgetforliget 2021-2024. 
 
I Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021 pkt. 27 er det besluttet, at sagen om Hvidovregade 51 sendes 
videre til budgetbehandlingen med henblik på at få undersøgt og belyst, om opførelsen af en nybygning til det 
eksisterende aktivitetscenter Hvidovregade 49 vil være mere økonomisk fordelagtigt. 
 
 
 
 

 

    

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt   0,13 0,32 

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 
De afledte driftsudgifter omfatter: 
 
- Bygning, vedligehold, vagt og sikring 75.000 kr. 
- El, vand og varme 62.000 kr. 
- Rengøring 160.000 kr. 
- Udearealer 19.000 kr. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Projekt nr.: 5802 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 
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Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 
Hvidovregade 51, Ældrekulturcenter – Alternativt forslag 

Periodisering 

i mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter 0,0 1,0 1,0 1,0 4,5 5,3  12,8 

Anlægsindtægter         

Afledte 

driftsudgifter 
            

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 

Indhold og omfang: 

Projektet indeholder en tilbygning til Hvidovregade 49 med hhv. værksteder og aktivitetslokaler 

med dertilhørende depot, - i alt 160 m² nybyggeri. Hvidovregade 51 nedrives og arealet 

begrønnes. De fire kommunale ejendomme, nr. 47, 47a,49 og 51 sammenlægges matrikulært til 

én ejendom. Dels for at sikre rummelighed til den konkrete udvidelse af Aktivitetscenteret, 

herunder til ekstra parkeringspladser, dels for at muliggøre en evt. fremtidig udvidelse af 

Aktivitetscenteret som følge af den demografiske udvikling. Således foreslås de to ejendomme nr., 

47,47a og 51 fortsat at forblive på kommunale hænder til videre udvikling. 

Der etableres yderligere 4 parkeringspladser til Aktivitetscenteret. 

 

Plan-og myndighedsforhold 

Scenariet er lokalplanpligtigt grundet behov for et nyt byggefelt til tilbygningen.  Der kan ikke 

meddeles dispensation til at opføre bebyggelse udenfor byggefeltet i den gældende Lokalplan 114, 

da forholdet mellem bebyggelse og friarealer udgør en del af planens principielle indhold.  I 

forbindelse med sammenlægning vil forhold omkring vejadgang, parkering mm. blive afklaret. 

Disse ubekendte forhold er derfor medtaget i afsnittet om risici. 

 

Tidsplan 

En byggetilladelse til udvidelsen forudsætter at der forinden er vedtaget en ny lokalplan for 

ejendommen. Når placeringen og omfanget af tilbygningen er afklaret, ligesom der er sket en 

afklaring af en fremtidige anvendelse af Hvidovregade 47, placering af yderligere 

parkeringspladser mv., kan lokalplanarbejdet igangsættes.  Udarbejdelsen af lokalplan forventes 

at vare fire måneder, mens der skal afsættes ca. seks måneder til politisk behandling og offentlig 

høring. 

 

Uanset om der er tale om en renovering af Hvidovregade, eller scenariet med tilbygning, skal 

forhold omkring parkering, matrikulære forhold, anvendelse af nr. 49 mv. således 

afklares/besluttes inden lokalplanlægningen, som skal omfatte alle fire ejendomme. Såfremt der 

er truffet de nødvendige beslutninger i efteråret 2021, forventes tilbygningsscenariet at kunne 

ibrugtages i august 2025. 

 

Således kan der forventes en ibrugtagning af det alternative scenarie i august 2025 

 

    

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

De samlede årlige afledte driftsudgifter er skønnet til 155.000 kr. efter ibrugtagning i august 2025.  
Udgifterne  omfatter bygningsvedligehold, el, vand og varme, vagt og sikring samt udearealer. 
 
  

 

Projekt nr.: 5802 

Vedtaget i budget 2020-2023 

 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 
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Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision 

Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme 

Periodisering 

i mio. kr. 

Før 

2021 

Korr. 

2021 
2022 2023 2024 2025 Senere 

Samlet 

overslag 

Anlægsudgifter    1,125    1,125 

Anlægsindtægter    -0,450    -0,450 

Afledte 

driftsudgifter 
            

 

Beskrivelse af anlægsprojektet 
I forbindelse med ønsket om et mere finmasket supercykelstinet i Storkøbenhavn og region Sjælland, er 
der peget på muligheden for at gøre strækningen (cykelstien) Avedøre Havnevej fra kommunegrænsen til 
Rødovre, gennem Brøndby, til Avedøre Holme, til en supercykelsti-strækning. Stien findes i dag som 
ensrettet sti i begge retninger med passende dimensioner, belyst og i fin stand. Stien er hermed oplagt til 

at skifte status til supercykelsti. Da strækningen forløber gennem tre kommuner, er det nødvendigt at 
høre de implicerede kommuner om tidspunkt for en evt. etablering og tidshorisont.  
 

Projektet er et projekt, der skal søges statsmidler til via Vejdirektoratet. Det vides ikke, hvornår der kan 
søges statsmidler. Det forventes at tilskuddet udgør 40%.  

 
Projektet kan udføres uden de to andre kommuner, men det vil naturligvis være optimalt, hvis projektet, 
dvs. den samlede strækning, kunne udføres i samme periode, så effekten og udnyttelsesgraden for 

brugerne optimeres. 
 
På nuværende tidspunkt har Brøndby Kommune meddelt, at de først starter i 2024/2025, Rødovre 

Kommune evt. i 2022/2023. 
 

      

Beskrivelse af afledt drift 

I mio. kr. 
Udgifter 

2022 

Udgifter 

2023 

Udgifter 

2024 

Udgifter 

2025 

Afledte driftsudgifter i alt     

 

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende: 
Der vil være en minimal driftsudgift fremover i form af mindre vejmarkering på stien.   

 

Projekt nr.: Nyt projekt 

Anlægsbehov 

Fagudvalg: TMU 

Center: TOE 
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