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Notat om revideringen af Investerings-

plan 2028 

 

Med Budgetaftalen for 2019-2022 vedtog Byrådet Investeringsplan2028, 

der sætter en tiårig ramme for at løse en række store udfordringer inden for 

fem overordnede investeringsspor og en samlet økonomisk ramme på 1,2 

mia. kr.: 

 Kreative læringsfællesskaber (inkl. kultur og fritid) 

 Plejeboliger og botilbud  

 Byudvikling 

 Bygningsvedligeholdelse 

 Øvrige investeringer 

 

 

Det fremgår af Budgetaftalen for 2019-2022, at der hvert år i forbindelse 

med budgetforhandlingerne skal ses på prioriteringen inden for Investe-

ringsplan2028, hvilket sker på baggrund af en genberegning af de enkelte 

projekter i investeringsplanen. Administrationen har revideret projekterne 

inden for de fem spor i investeringsplanen, der medfører et behov for at gen-

beregne, reperiodisere og flytte budget mellem investeringssporene med 

henblik på Budget 2022-2025. 

 

Dette notat fremlægger administrationens samlede forslag til omfordeling 

mellem investeringssporene, henholdsvis reperiodisering inden for de re-

spektive investeringsspor i investeringsplanen, som vedtaget med Budgetaf-

talen for 2021-2024, jf. som angivet i Bilag 1: Appendix. 

 

Ingen af forslagene medfører ændring i investeringsplanens overordnede 

økonomiske rammer.  

 

Notatet er opdelt i følgende afsnit: 

1. Beskrivelse af administrationens foreslåede ændringer i Investerings-

plan2028 

2. Nye prioriteringsbehov og -muligheder 

3. Genberegning og reperiodisering af de fem investeringsspor: 

a. Bygningsvedligeholdelse 

b. Byudvikling 

c. Kreative læringsfællesskaber 

d. Plejeboliger og botilbud 

e. Øvrige investeringer 

4. Status på indtægter fra salg af grunde 
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1. Beskrivelse af administrationens foreslåede ændringer i Investerings-

plan2028 

Administrationen har revurderet og genberegnet projekterne inden for de 

fem investeringsspor i Investeringsplan2028. Det har vist sig, at en række 

projekter har et større budgetbehov end først antaget, mens andre har lavere 

budgetbehov. Dertil har revideringen nødvendiggjort en reperiodisering af 

midler mellem årene for flere af projekterne.  

 

Genberegningen af budgetbehov som vurderes nødvendige for at gennem-

føre de fem spor i Investeringsplan2028 viser samlet, at behovet for midler 

er steget med i alt 3,3 mio. kr., primært til byggemodning i Egedal By og 

nyt økonomisystem, som foreslås omplaceret fra investeringsplanens pulje 

med udisponerede midler til gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige 

politiske prioriteringer mm.  

 

I 2020 havde en række af anlægsprojekterne i investeringsplanen mindrefor-

brug, som ikke ønskedes overført til senere budgetår. Konsekvenserne af 

ikke overførte mindreforbrug fra projekter i 2020 på i alt 9,3 mio. kr. er, at 

investeringsplanens pulje med udisponerede midler til gennemførelsen af in-

vesteringsplanen, øvrige politiske prioriteringer mm. opskrives med sum-

men af de ikke overførte mindreforbrug, så investeringsplanens samlede 

ramme ikke påvirkes af disse mindreforbrug. Ud af de 9,3 mio. kr. kommer 

6,3 mio. kr. fra projekter under Byudvikling og 0,6 mio. kr. fra byggemod-

ning under Plejeboliger og botilbud, mens de resterende 2,5 mio. kr. kom-

mer fra projekter under Øvrige investeringer. Dertil er puljen med udispone-

rede midler til gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske priori-

teringer mm. opskrevet med yderligere 40 mio. kr., da Egedal Kommune har 

realiseret det fastlagte mål om at opnå salgsindtægter for mere end 146 mio. 

kr., siden vedtagelsen af Investeringsplan2028. 

 

Byrådet har besluttet at anlægsrammen i Investeringsplan2028 maksimalt 

må være 120 mio. kr. i hvert enkelt år. Byrådet har imidlertid godkendt, at 

rammen udvides til 134,9 mio. kr. i 2022 og 136,4 mio. kr. i 2023, for at 

kunne realisere projekterne under sporene Byudvikling og Kreative lærings-

fællesskaber som planlagt på tidspunktet for Budgetaftalen for 2021-2024, 

samt etablere den nye sportshal i Ølstykke.  

 

Genberegningen af Investeringsplan2028 i 2021 viser dertil behov for, at 

rammen i 2022 udvides med yderligere 6,3 mio. kr. til 141,2 mio. kr. Dette 

skyldes fremrykning af kultur- og fritidsmidler til Ølstykke Skytteforenings 

nye lokaler, samt reperiodisering og opskrivning af budgettet til det nye 

økonomisystem, som er resultatet af den udskudte implementering af øko-
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nomisystemet fra 2021 til 2022. Udvidelsen er nødvendig, da yderligere re-

periodisering af budgetterne fra 2022, end det foreslåede i dette notat, i 

praksis risikerer at standse byggemodningen i Egedal By eller vedligehol-

delsesarbejdet for de kommunale bygninger i 2022. 

 

Der skal i denne sammenhæng skelnes mellem den årlige, maksimale an-

lægsramme vedtaget af Byrådet henholdsvis anlægsloftet, som fastsættes via 

økonomiaftalerne mellem KL og regeringen, og angiver et større årligt an-

lægsbeløb. Egedal Kommunes andel af det netop vedtagne anlægsloft for 

2022 fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen er ca. 150 mio. kr. Den 

årlige, maksimale anlægsramme i Investeringsplan2028 er aftalebaseret og 

kan ændres, såfremt der opstår politisk ønske herom. 

 

Administrationens genberegning af projekterne i investeringsplanen medfø-

rer forslag om reperiodisering af midler mellem årene inden for de respek-

tive investeringsspor henholdsvis omplacering af midler mellem investe-

ringssporene. Genberegningen har vist et yderligere budgetønske i 2022, ud 

over de 141,2 mio. kr., som søges godkendt via dette notat. Det yderligere 

budgetønske i 2022 kan dog ikke imødekommes inden for Egedal Kommu-

nes andel af anlægsloftet, og administrationen foreslår derfor at håndtere 

denne udfordring via fremrykning af vedligeholdelsesmidler fra 2022 til 

2021 og udskydelse af midler til byggemodning og det nye plejecenter, Hyr-

devænget, samt ASF-boliger, i forhold til den ideelle periodisering af bud-

getterne hertil. Dette beskrives nærmere under afsnittet Genberegning og re-

periodisering af de fem spor. 

 

I de følgende afsnit gennemgås administrationens ændringsforslag for hvert 

af de fem investeringsspor i investeringsplanen, der indgår i den foreslåede 

revidering af Investeringsplan2028, som fremgår af Bilag 1: Appendix. 

 

De ændrede budgetbehov i den genberegnede Investeringsplan2028 og om-

placeringer mellem sporene, som følge af ikke overførte mindreforbrug, 

fremgår af nedenstående Tabel 1.  

 

Tabel 1: Genberegnet Investeringsplan2028 

Beløb i mio. kr. 
Investerings-

plan2028 

Konsekvenser 

af overførsler 

2020/2021 

Investerings-

plan2028 inkl. 

overførselssag 

Ændring af 

budgetbehov 

sfa. genbereg-

ning og ønsker 

Forslag til re-

videret Inve-

sterings-

plan2028 

Bygningsvedligeholdelse 201,4 0,0 201,4 0,6 201,9 

Byudvikling 224,8 -6,3 218,6 44,6 263,1 

Kreative læringsfælles-

skaber 
585,7 0,0 585,7 2,4 588,1 

Plejeboliger og botilbud 81,9 -0,6 81,4 0,2 81,6 

Øvrige investeringer 133,4 6,8 140,2 -47,7 92,4 

I alt 1.227,2 0,0 1.227,2 0,0 1.227,2 
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2. Nye prioriteringsbehov og –muligheder 

 

Siden seneste revidering af investeringsplanen med Budgetaftale 2021-

2024, har Byrådet vedtaget, at de nye lokaler til Ølstykke Skytteforening til-

deles en ramme på 4,0 mio. kr. og at finansieringen af løsningerne på kapa-

citetsudfordringer på dagtilbudsområdet på 17,02 mio. kr. kan indgå i revi-

deringen af investeringsplanen, samt at budgettet til Tryllefløjten øges med 

0,5 mio. kr. med modpost på puljen med udisponerede midler til gennemfø-

relsen af investeringsplanen, øvrige politiske prioriteringer mm.. 

 

Administrationen foreslår derfor, at finansieringen af de nye lokaler til Øl-

stykke Skytteforening sker via de udisponerede kultur- og fritidsmidler un-

der sporet Læringsfællesskaber, hvor der i 2021 er 1,0 mio. kr. til rådighed, 

og ved fremrykning af 3,0 mio. kr. fra 2028 til 2022. Skoleudvalget og Øko-

nomiudvalget har i juni 2021 godkendt frigivelsen af de 1,0 mio. kr. i 2021 

til projektet. Dertil foreslår administrationen, at finansieringen af løsnin-

gerne på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet på 17,02 mio. kr. ind-

arbejdes i investeringsplanen under sporet Byudvikling i 2021 med modpost 

på puljen med udisponerede midler til gennemførelsen af investeringspla-

nen, øvrige politiske prioriteringer mm. 

 

Planudvalget og Økonomiudvalget har i juni 2021 behandlet og godkendt 

sager om byudvikling af Kildedal Nord, herunder om bevilling af midler til 

udviklingen af området og interne ressourcer i Egedal Kommune til håndte-

ring af udviklingen. Administrationen foreslår derfor, at der indarbejdes 

samlet 23,8 mio. kr. til projektet under sporet Byudvikling i investeringspla-

nen i årene 2022-2027, som finansieres fra puljen med udisponerede midler 

til gennemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske prioriteringer mm. 

 

Den omfattende udvikling på anlægsområdet i Egedal Kommune lægger 

stort pres på kommunens interne ressourcer, hvor områderne oplever lange 

perioder med spidsbelastning samtidig. Administrationen foreslår derfor, at 

der i 2022 og 2023 tilføres ekstra midler til intern projektledelse for alle an-

lægsprojekter i de pågældende år, så midlerne til intern projektledelse øges 

fra at udgøre 3 % af anlægsbudgetterne til at udgøre 4,5 % i de to år. Under 

sporet Øvrige investeringer vil det dog kun gælde projektet Ny sportshal i 

Ølstykke. Ændringen er nødvendig for at kunne levere de bedste løsninger i 

de komplicerede projekter under især sporene Byudvikling og Læringsfæl-

lesskaber, der kræver specialiserede ressourcer, og vil medføre et finansie-

ringsbehov på 2,0 mio. kr. i både 2022 og 2023, som administrationen fore-

slår at dække fra puljen med udisponerede midler til gennemførelsen af in-

vesteringsplanen, øvrige politiske prioriteringer mm. 
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Ydermere foreslår administrationen at fremrykke 120.000 kr. af midlerne til 

kultur- og fritidsprojekter under sporet Læringsfællesskaber fra 2027 til 

2022 til genplacering af idrætsforeninger fra Toftehøjskolen og Søagersko-

len. Scenarierne for genplacering af foreningerne lægger op til, at genplace-

ringskabalen er omfattende, herunder med flytning af foreningsaktivitet til 

henholdsvis Maglehøjskolen og Stengårdsskolen. Dette vil kræve, at der ar-

bejdes med optimeret opbevaring af udstyr, ligesom det kan blive nødven-

digt at inddrage mindre anvendte lokaler til yderligere opbevaring. 

 

Alle foreslåede ændringer ovenfor er indarbejdet i investeringsplanen og 

fremgår af Bilag 1: Appendix. 

 

Til sidst skal det oplyses, at der er sager på vej omkring byggemodning til 

den nye daginstitution i Egedal By Syd og et ekstra skolespor i Distrikt 

Smørum med yderligere finansieringsbehov. Administrationen behandler i 

øjeblikket flere mulige løsninger på byggemodning til den nye daginstitu-

tion i Egedal By Syd, hvor finansieringsbehovet aktuelt skønnes til 13,2 

mio. kr. Dertil er det blevet afklaret, at udgiften til forberedelse af et ekstra 

skolespor i Distrikt Smørum ikke forventes at kunne holdes inden for det al-

lerede afsatte budget til skolerne. Derfor vil en ekstra tilførsel af op til sam-

let 10 mio. kr. i 2023 og 2024 være nødvendig, hvis forberedelsen af det 

ekstra skolespor i Smørum skal gennemføres i forbindelse med de allerede 

planlagte arbejder på skolerne i Smørum. Ydermere vil eventuel finansie-

ring af en ny Lærkeskole skulle indregnes i investeringsplanen på et senere 

tidspunkt med et endnu ukendt omfang. 

 

3. Genberegning og reperiodisering af de fem spor 

 

3A. Bygningsvedligehold (Balance efter genberegning - reperiodisering 

for at øge budget i 2021 og reducere budget i 2022 pga. budgetpres på 

2022) 

 

Resultat af genberegning 

Bygningsvedligehold holder sig efter genberegningen inden for sit samlede 

budget. Budgettet er forbeholdt nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb 

på andre bygninger end skolerne, herunder dagtilbud, idræt, kultur mv.  

 

Reperiodisering vedr. Bygningsvedligeholdelse 

Administrationen anbefaler, at der fremrykkes 4,0 mio. kr. fra 2022 til 2021 

til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på kommunale bygninger. Re-

periodiseringen anbefales for at gøre plads til at afholde flere udgifter under 
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investeringsplanen øvrige spor i 2022. De fremrykkede midler kan udmøn-

tes til tagrenovering af flere bygninger i 2021. 

 

3B. Byudvikling (Merforbrug på 2,56 mio. kr. - reperiodisering og til-

førsel fra puljen med udisponerede midler) 

 

Resultat af genberegning 

Udgifterne til Byudvikling stiger med 2,56 mio. kr. pga. genberegningen af 

sporets konkrete projekter. 

 

De øgede udgifter er fordelt på følgende projekter: 

 Byggemodning, Egedal By - Stationsområdet: Udvidelse med +3,1 

mio. kr. En kvalitetsgennemgang af anlægsbudgettet har præciseret 

priserne yderligere og har resulteret i reduktion i budgettet, mens 

muldflytningen også blev billigere end forventet. Der har dog været 

ekstra arbejder i form af yderligere grusarbejder og etablering af 

grusbærelag, som ikke tidligere har været budgetteret. Derudover er 

der behov for løft af Amaliestien for at sikre regnvandshåndteringen, 

samt øvrige opjusterede omkostninger, primært ift. affaldsløsninger, 

som er en del af forklaringen på den samlede stigning i budgetbeho-

vet. Endelig udskydes 5,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024, i for-

hold til den ønskede periodisering, som følge af budgetpresset i 

2022, hvilket ligeledes øger det samlede budgetbehov.  

 Byggemodning, Dyvelåsen: Udvidelse med 0,2 mio. kr. Det øgede 

budgetbehov skyldes justeringer og tilretninger af anlægsarbejdet, 

herunder beplantning.  

 Byggemodning, Kirkevangen Nord: Reduktion med -0,4 mio. kr. Be-

hovet i byggemodningen er mindre end forventet, hvorfor budgettet 

kan reduceres.  

 Byggemodning, Kong Svends Park etape 2: Reduktion med -1,8 

mio. kr. Projektet håndteres med projektet Arkæologiske udgravnin-

ger ved Kildedal Syd, som ét samlet projekt. Overførsel af 2,0 mio. 

kr. fra 2020 hidrører primært arkæologiprojektet og 1,4 mio. kr. af 

den samlede reduktion på 1,8 mio. kr. omplaceres således dertil.  

 Arkæologiske udgravninger ved Kildedal Syd: Udvidelse med +1,4 

mio. kr. 1,4 mio. kr. omplaceres fra projektet Byggemodning, Kong 

Svends Park etape 2, hvor overførslen af mindreforbruget i 2020 

vedr. arkæologiske udgravninger ved Kildedal Syd er gennemført.  

 

Reperiodisering vedr. Byudvikling 

For at effektuere investeringsplanens projekter mest hensigtsmæssigt, fore-

slår administrationen følgende: 

- Udskydelse af 5,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024, i forhold til 

den ønskede periodisering, som følge af budgetpresset i 2022. Kon-

sekvensen af udskydelsen er, at beboerne i stationsområdet, der flyt-

ter ind i øjeblikket, skal vente lidt længere på den endelige belæg-

ning på kvartersgaden, og nøjes med grusfortov og den midlertidige 
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asfaltvej et ekstra år. Der er dog mulighed for at komme ind og ud af 

området på forsvarlig vis. 

- Fremrykning af 1,0 mio. kr. til 2022 og 3,5 mio. kr. til 2023 til pro-

jektet Ny daginstitution i Ølstykke, som omplaceres fra 2024. De 

fremrykkede midler bruges til projektering og opstart af byggeriet. 

 

3C. Kreative læringsfællesskaber (Balance efter genberegning - reperio-

disering og omplacering af midler inden for investeringssporet) 

 

Resultat af genberegning 

Kreative læringsfællesskaber holder sig efter genberegningen inden for sit 

samlede budget. Genberegningen medfører imidlertid reperiodisering for at 

justere budgetterne til det nye byggepartnerskab planlægning af scenarierne. 

 

Reperiodisering vedr. Kreative læringsfællesskaber: 

Administrationen foreslår, at periodiseringen af budgettet til scenarierne for 

Smørum og Ølstykke tilpasses de genberegnede budgetbehov. Periodiserin-

gen indeholder ikke sammenlagt flytning af midler mellem skoledistrik-

terne, men afspejler at den fælles risikopulje tilrettelægges over årene, så 

den i størst mulig grad kan anvendes til byggeri samtidig med, at der søges 

tilstrækkelig risikopulje til eventuelt løbende uforudsete omkostninger. 

Dette medfører, at budgetterne til scenariet for Smørum reduceres med 0,7 

mio. kr. og 1,6 mio. kr. i hhv. 2021 og 2023, og øges med 2,3 mio. kr. i 

2024. Dertil hæves budgettet vedrørende scenariet for Ølstykke med 10,2 

mio. kr. i 2021, mens det reduceres med 5,0 mio. kr. i 2023, med 1,5 mio. 

kr. i 2025 og med 3,7 mio. kr. i 2026.  

 

Såfremt ovenstående reperiodisering godkendes kan scenarierne under Kre-

ative læringsfællesskaber gennemføres som planlagt i det nye byggepartner-

skab. Arbejderne med 1. etape på Søhøjskolen vil således blive afsluttet ul-

timo 2022, mens 1. etape på Balsmoseskolen og Boesagerskolen vil slutte 

samtidigt i sommeren 2024, og ikke som oprindeligt planlagt med et år mel-

lem afslutningen af etaperne på de to skoler. Dette for at håndtere større om-

fang af byggeri på Balsmoseskolen, og for at benytte sommerferien til klar-

gøring til ibrugtagning. 

 

Dertil er det nødvendigt at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedr. nye 

lokaler til Ølstykke Skytteforening, da det på nuværende tidspunkt ikke er 

muligt at gennemføre arbejder for hele budgettet i 2021. 

 

3D. Plejeboliger og botilbud (Balance efter genberegning - reperiodise-

ring for at øge budget i 2021 og reducere budget i 2022 pga. budgetpres 

på 2022) 

 

Resultat af genberegning 

Genberegningen viser balance i sporet Plejeboliger og botilbud.  
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Reperiodisering vedr. Plejeboliger og botilbud 

For at effektuere investeringsplanens projekter mest hensigtsmæssigt, fore-

slår administrationen følgende: 

- Byggemodningen reperiodiseres med 1,5 mio. kr. fra 2021, som pla-

ceres med 1,1 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023. Reperiodiserin-

gen af midlerne skyldes kontraktlig forpligtigelse til vedligehold og 

pleje af den nye grønne beplantning i området og ændringer af for-

hold for cyklister og gående i dele af området, som følge af beslut-

ning om placering af dagsinstitution. 

- Der udskydes 1,7 mio. kr. og 3,6 mio. kr. fra hhv. 2021 og 2022 til 

2023 vedr. byggeriet af det nye plejecenter, Hyrdevænget, som følge 

af, at projektet er udskudt ift. den oprindelige tidsplan.  

- Derudover udskydes 14,2 mio. kr. til nye ASF-boliger fra 2023, som 

placeres med 5,8 mio. kr. i 2024 og med 8,4 mio. kr. i 2025. Den op-

rindelige plan for nye ASF-boliger er sat i bero og derfor udskydes 

midlerne for at gøre plads til andre budgetbehov i 2023. 

 

3E. Øvrige investeringer (mindreforbrug på 2,551 mio. kr. efter genbe-

regning – reperiodisering og overførsel til investeringssporet Byudvik-

ling) 

 

Resultat af genberegning 

Investeringssporet Øvrige investeringer reduceres med 2,551 mio. kr. på 

grund af det forventede merforbrug på Byudvikling. Dette foreslås således, 

at investeringsplanens samlede ramme ikke øges som følge af det forven-

tede merforbrug. 

 

Genberegningen giver anledning til følgende ændringer af projekterne under 

Øvrige investeringer, idet øget budgetbehov medfører en modpost i puljen 

udisponerede midler: 

 Udisponerede midler: Reduktion med -4,2 mio. kr. Øgede budgetbe-

hov i projekter under sporet Byudvikling, samt til implementering af 

nyt økonomisystem og udvidelse af kunstpuljen medfører, at puljen 

med udisponerede midler nedskrives med samlet -4,2 mio. kr.  

 Kunstpulje: Udvidelse med +0,9 mio. kr. Kunstpuljen opskrives med 

2 % af indtægterne fra salg af ejendomme i 2021 svarende til knap 

0,9 mio. kr. 

 Udbud af økonomisystem: Udvidelse med +0,8 mio. kr. Der udsky-

des 2,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, da udgifterne til implementering 

ift. overtagelse fra leverandøren sker i 2022 frem for 2021 sfa. gen-

udbud. Der ønskes ydermere en tillægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 

2022 til merudgifter fa. genudbud, primært til aktiviteter der er gen-

nemført to gange, samt øgede udgifter til konvertering af data. 
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4. Status på indtægter fra salg af grunde. 

Med vedtagelsen af Investeringsplan2028 med budgetaftalen for 2019-2022 

blev det også besluttet, at investeringsplanen skulle finansieres dels ved 

overskud på driftsbalancen og via lånefinansiering, samt forventede salgs-

indtægter over den 10-årige periode på 100 mio. kr. Den vigtigste kilde til 

finansiering og en økonomi i balance, er et overskud på driftsbalancen hvert 

år på mindst 138 mio. kr. 

  

Samtidig blev det med budgetaftalen for 2019-2022 besluttet at bruge ind-

tægter fra salg af grunde til at konsolidere kassebeholdningen. Derudover 

blev det ligeledes vedtaget at benytte salgsindtægter til at finansiere Egedal 

Kommunes andel af udgifterne til opførelsen af en ny hal i Ølstykke på ca. 6 

mio. kr., såfremt der i 2019 og 2020 opnås salgsindtægter for mere end 106 

mio. kr. For at øge robustheden i forhold til finansiering af Investerings-

plan2028, blev det endvidere besluttet, at fremrykke investeringer i Kreative 

læringsfællesskaber til 2021-22, såfremt der realiseres salgsindtægter for 

minimum 40 mio. kr. ud over de ovennævnte 106 mio. kr. Ved revideringen 

af investeringsplanen i 2019 blev finansieringen af de 40 mio. kr. til Krea-

tive læringsfællesskaber gjort uafhængig af salgsindtægter for at scenarierne 

for Smørum og Ølstykke skoledistrikter kan gennemføres i 2020-23. Da for-

udsætningen om salgsindtægter for 146 mio. kr. endnu ikke var opfyldt, 

skete fremrykningen af de 40 mio. kr. til Kreative læringsfællesskaber med 

modpost på puljen med udisponerede midler under Øvrige investeringer. 

 

Ved revideringen af investeringsplanen i 2019 blev følgende fordeling af 

indkomne salgsindtægter godkendt (i prioriteret rækkefølge): 

 100 mio. kr. til konsolidering af kassebeholdningen (som forudsat i 

budgetaftale 2019-2022) 

 6 mio. kr. til opførelsen af en ny hal i Ølstykke (som forudsat i bud-

getaftale 2019-2022) 

 40 mio. kr. til opskrivning af budgettet til Øvrige investeringer i pe-

rioden 2025-28 (som forudsat i Budgetaftale 2020-23). 

 

Administrationens seneste status på salgsindtægter fra ejendomme viser, at 

der til og med august 2021 er salgsindtægter for godt 200 mio. kr., heraf 

godt 155 mio. kr. pr. ultimo 2020. 

 

Ved revideringen af investeringsplanen i 2020 blev det vurderet, at det sam-

lede salgspotentiale i perioden 2019-2029 var op til ca. 350 mio. kr. Den 

nye vurdering af potentialet for salgsindtægter viser, at det samlede potenti-

ale i perioden 2019-2029 er op til ca. 390 mio. kr.  

 

Potentialet på 390 mio. kr. er, ud over de realiserede salgsindtægter på godt 

155 mio. kr. pr. ultimo 2020, fordelt som angivet nedenfor, og bygger på en 

række usikre forudsætninger, som tilsvarende er angivet nedenfor: 
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- Knap 50 mio. kr. i salgsindtægter fra de i 2021 solgte grunde. Belø-

bet kan blive reduceret som følge af evt. modkrav fra købere på Dy-

velåsen, som ikke var bekendt med udgifter til ekstrafunderinger på 

salgstidspunktet. 

- Ca. 80 mio. kr. i salgsindtægter fra konkrete grunde planlagt til salg. 

Beløbet er usikkert, idet den langsigtede effekt af COVID-19-pande-

mien ikke er kendt, og der kan derfor ske ændringer i markedets ef-

terspørgsel og prissætning. I nogle projekter indgår privat bygge-

modning, der endnu ikke er prissat, hvorfor dette kan påvirke salgs-

prisen. 

- Ca. 110 mio. kr. fra salgsindtægter fra projekter, der endnu ikke er 

konkret planlagt. Her er indtægter forbundet med yderligere usikker-

hed i forhold til plangrundlag, markedsforhold, grundenes beskaffen-

hed etc., der endnu ikke er klarlagt. I nogle projekter indgår privat 

byggemodning, der endnu ikke er prissat, hvorfor dette kan påvirke 

salgsprisen. 

 

Bilagsliste  

 

Bilag 1: Appendix 
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Bilag 1: Appendix 

Tabel 2: Oversigt over anlægsprojekter i den reviderede Investeringsplan2028 (Brutto-anlæg) 

Genberegnet Investeringsplan                           

Beløb i 1000 kr. 

Ansvar-

ligt cen-

ter 

Ud-

valg 

Forbrug 

i 2019 

Forbrug 

i 2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Budget 

2025 

Budget 

2026 

Budget 

2027 

Budget 

2028 
I alt 

Bygningsvedligeholdelse                           

301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger CEI PU 4.269 9.579 28.796 11.165 15.225 15.000 15.000 15.000 10.000 9.372 133.406 

650034 Energistyring/ besparelse 2017-20 CEI PU 11.667 5.581 1.802 0 0 0 0 0 0 0 19.050 

031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbane CEI KEU 0 1.965 35 0 2.030 2.000 0 0 0 0 6.030 

650036 Engergioptimering 2 - Parat til fremtiden CEI PU 17.225 9.213 6.312 4.872 4.821 0 0 0 0 0 42.443 

318069 Investering i reduktion af glasskader CEI PU 0 12 988 0 0 0 0 0 0 0 1.000 

Bygningsvedligeholdelse i alt     33.161 26.350 37.933 16.037 22.076 17.000 15.000 15.000 10.000 9.372 201.929 

Byudvikling                           

888880 Egedal Bydel: 08 Markedsføring CBK ØU 150 210 740 500 250 0 0 0 0 0 1.850 

888880 Egedal Bydel: 11 Jordkøb 1. del Landskabsbyen  CEI ØU 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 

888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning CTM TMU -7.334 3.402 10.100 8.425 10.150 1.900 0 0 0 0 26.642 

888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning CTM TMU 1.736 6.606 4.500 1.523 7.004 1.400 0 0 0 0 22.768 

888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning CTM TMU 12.790 98 1.840 0 0 0 0 0 0 0 14.728 

002043 Dyvelåsen salg af parceller: Tilslutningsafgift CTM TMU 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 

002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre CTM TMU 3.751 4.858 4.735 964 406 0 0 0 0 0 14.714 

002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest CTM TMU 130 857 850 660 102 0 0 0 0 0 2.598 

002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning CTM TMU 304 2.713 700 609 2.132 200 0 0 0 0 6.657 

002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde CTM TMU 84 0 20 0 0 0 0 0 0 0 104 

222052 Cykelstier og trafiksikkerhed CTM TMU 0 855 145 0 0 0 0 0 0 0 1.000 

222054 Cykelstier - Prioriteringsplan CTM TMU 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 0 10.000 

222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge CTM TMU 6.234 3.529 241 0 0 0 0 0 0 0 10.004 

205012 Egedal by - nyt Parkeringshus CEI PU 1.147 18.822 598 0 0 0 0 0 0 0 20.566 

514261 Daginstitution i Smørum CEI FU 26.606 12.831 2.000 0 0 0 0 0 0 0 41.437 

Kapacitetsudfordringer på børneområdet CEI FU 0 0 17.020 0 0 0 0 0 0 0 17.020 

650140 Etablering af smart parkeringsløsning - Egedal By CTM TMU 147 642 0 0 0 0 0 0 0 0 789 

001030 Fælles markedsføring af Kildedal-området CBK KEU 245 0 25 0 0 0 0 0 0 0 270 

510130 Ny daginstitution i Ølstykke CEI PU 0 0 2.000 1.015 5.075 20.500 0 0 0 0 28.590 

650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser CEI PU 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 

003043 Byggemodning af Værebro Erhvervsområde CTM TMU 3.404 392 108 0 0 0 0 0 0 0 3.904 

002056 Arkæologi Kildedal Syd CTM TMU 0 0 2.100 2.030 0 0 0 0 0 0 4.130 

888880 Egedal Bydel: 17 Egedal By - Jordhåndtering CTM TMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning CTM TMU 0 0 100 0 1.015 1.000 0 0 0 0 2.115 

001010 Køb af Kærdalen CEI ØU 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

002069 Kildedal Nord CTM TMU 0 39 111 2.538 2.335 1.500 1.400 8.100 8.000 0 24.022 

888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning CTM TMU 0 0 0 100 0 3.500 0 0 0 0 3.600 

Byudvikling i alt     49.531 55.855 53.433 18.363 28.467 30.000 6.400 13.100 8.000 0 263.148 

Læringsfællesskaber                           

Analyse og forprojektering CEI SU 3.746   0 0 0 0 0 0 0 0 3.746 

Smørumscenarie CEI SU 0   9.700 44.762 57.804 28.050 0 10.300 26.700 26.400 203.716 

Stenløsescenarie CEI SU 0   0 0 0 0 54.600 53.000 32.900 32.900 173.400 

Ølstykkescenarie CEI SU 0   31.000 39.634 13.398 13.100 13.200 13.600 7.052 4.500 135.484 

Ganløsescenarie 1 + 2 CEI SU 0   3.614 0 0 0 12.700 10.800 10.800 0 37.914 

Øvrige investeringer: Inventar, udearealer og øvrige følge-

udgifter 
CEI SU 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter CEI SU 0   620 3.674 0 0 0 0 8.480 4.800 17.574 
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Læringsfællesskaber i alt     3.746 16.266 44.934 88.070 71.202 41.150 80.500 87.700 85.932 68.600 588.100 

Plejeboliger og botilbud                           

888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger CTM ØU 1.271 8.141 4.000 1.117 406 0 0 0 0 0 14.934 

527192 Plejeboliger og botilbud CEI PU 2.012 95 10.000 4.111 12.211 29.850 8.400 0 0 0 66.680 

Plejeboliger og botilbud i alt     3.283 8.236 14.000 5.227 12.617 29.850 8.400 0 0 0 81.615 

Øvrige investeringer                           

651200 Monopolbrudsprogram CAS ØU 233 897 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130 

002003 Kunstpulje CBK ØU 71 193 3.316 0 0 0 0 0 0 0 3.580 

652955 Udbud af økonomisystem CAS ØU 0 2.426 2.374 2.950 0 0 0 0 0 0 7.750 

071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg CTM TMU 0 0 2.270 0 0 0 0 0 0 0 2.270 

350070 Selvbetjeningsautomat CBK KEU 0 318 300 0 0 0 0 0 0 0 618 

526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum CEI SSU 0 89 7.451 0 0 0 0 0 0 0 7.540 

P-pladser til nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum CEI PU 0 0 1.177 0 0 0 0 0 0 0 1.177 

526085 Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken CEI SSU 1.354 901 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254 

022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af 

Værebro Ådal 
CTM TMU 0 1.093 7 0 0 0 0 0 0 0 1.100 

201005 Støtte til øget bredbåndshastighed CTM TMU 208 220 0 0 0 0 0 0 0 0 428 

Udskiftning af netværksforbindelser til kommunale lokatio-

ner 
CAS ØU 0 739 0 0 0 0 0 0 0 0 739 

650154 Energimærkning (need-to) CEI PU 974 550 0 0 0 0 0 0 0 0 1.524 

542002 Flytning af Broen CEI PU 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 

031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum CEI PU 0 2.998 100 0 0 0 0 0 0 0 3.098 

031040 Ny sportshal i Ølstykke CEI KEU 0 91 8.059 8.272 0 0 0 0 0 0 16.423 

538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke CEI PU 0 0 4.100 0 0 0 0 0 0 0 4.100 

514368 Renovering af køkkener i daginstitutioner CEI FU 0 1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 1.567 

081004 Olieforurening Roskildevej 24 CTM TMU 0 2.811 0 0 0 0 0 0 0 0 2.811 

Øvrige investeringer: 652960 Investeringspulje vedr. øget 

digitalisering 
CAS ØU 1.165 0 550 2.285 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 16.000 

Øvrige investeringer: 650042 Udisponerede midler til gen-

nemførelsen af investeringsplanen, øvrige politiske priorite-

ringer mm. 

CEI ØU 0 0 0 0 0 0 7.700 2.200 7.493 0 17.393 

Øvrige investeringer i alt     4.949 14.892 29.704 13.507 2.000 2.000 9.700 4.200 9.493 2.000 92.445 

Bygningsvedligeholdelse     33.161 26.350 37.933 16.037 22.076 17.000 15.000 15.000 10.000 9.372 201.929 

Byudvikling     49.531 55.855 53.433 18.363 28.467 30.000 6.400 13.100 8.000 0 263.148 

Læringsfællesskaber     3.746 16.266 44.934 88.070 71.202 41.150 80.500 87.700 85.932 68.600 588.100 

Plejeboliger og botilbud     3.283 8.236 14.000 5.227 12.617 29.850 8.400 0 0 0 81.615 

Øvrige investeringer     4.949 14.892 29.704 13.507 2.000 2.000 9.700 4.200 9.493 2.000 92.445 

Total   
  

         

94.670  

       

121.599  

       

180.004  

       

141.204  

       

136.363  

       

120.000  

       

120.000  

       

120.000  

       

113.425  

          

79.972  

       

1.227.236  

 

 


