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Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 14. februar 2018.

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der
oprettes en ny hovedkonto på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) til afholdelse
af udgifter vedrørende Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførsel af uddannelses- og forsk-
ningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Udgifterne i 2018 finansieres af de på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger opførte midler.

Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at der på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vej-
direktoratet optages særlige bevillingsbestemmelser som tilvejebringer hjemmel til, at
– Der kan afholdes merudgifter finansieret af merindtægter fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed

vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, svarende til det faktiske aktivitetsniveau.
– Byggeprojekter udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
– Der i forbindelse med investeringer i ejendomme kan forudbetales.
– Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis

er forbundet med anlægsprojekter.
– For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i

Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1.

b. Transport- bygnings- og boligministeren har i forlængelse af fordyrelsen af Niels Bohr-byggeriet be-
sluttet at foretage en midlertidig overflytning af anlægsprojekter fra Bygningsstyrelsen til Vejdirekto-
ratet for fire projekter under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsk-
ningsbygninger (Statsvirksomhed). Det drejer sig om:
– Niels Bohr Science Center (Københavns Universitet)
– Statens Naturhistoriske Museum (Københavns Universitet)
– Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (Aalborg Universitet)
– Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (Syddansk Universitet)

Disse fire projekter er valgt, da det er de fire største og mest komplekse byggeprojekter.
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Overflytningen betyder, at ansvaret for projekternes gennemførelse overgår til Vejdirektoratet, der
vil varetage rollen som bygherre på projekterne. I den forbindelse udlånes endvidere en række med-
arbejdere fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet. Vejdirektoratets ansvar vil udelukkende være
gennemførelse af projekterne. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen. Ejer-
skabet og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed).

Hjemlen til at forestå projekternes udførelse flyttes til en ny hovedkonto, § 28.74.10. Byggeprojekter,
Vejdirektoratet (Anlægsbev.), som løbende kompenseres for afholdte udgifter ved betaling fra §
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksom-
hed) .

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter, herunder løn til gene-
rel ledelse og støttefunktioner, afholdes på Vejdirektoratets driftsbevilling på § 28.21.10.97. Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter, som løbende kompenseres for afholdte udgifter ved betalinger fra
hhv. § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
§ 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) (ny konto)

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger........................................ 650,0 mio. kr.
Indtægt
21. Andre driftsindtægter.................................................................. 650,0 mio. kr.

Det anførte beløb er et overslag over aktiviteten i 2018. De endelige udgifter og indtægter vil fremgå
på statsregnskabet for 2018.

Der anmodes videre om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 optages
følgende særlige bevillingsbestemmelser på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet:

Regel der fraviges

eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.16 og 2.7.4 Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen
og efter huslejeordningens regelsæt.

BV 2.2.13 I forbindelse med investeringer i ejendomme kan
kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til
forudbetalinger

BV 2.2.17 Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udby-
der for så vidt angår de risici, der almindeligvis er
forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af
virksomheden er omfattet af reglerne for statens
selvforsikring.
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BV 2.8.3 For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vej-
direktoratet, gælder bestemmelserne angivet i Bud-
getvejledningens punkt 2.7.4.1, på trods af at kon-
toen er opført som en anlægsbevilling.

BV 2.2.5. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge
af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen
svarende til det faktiske aktivitetsniveau for de fire
projekter i de enkelte år. De endelige udgifter og
indtægter vil fremgå på statsregnskabet for de en-
kelte år.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu for at muliggøre Vejdirektoratets økonomiske dispositio-
ner i relation til de overførte projekter i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der oprettes en ny
hovedkonto på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) til afholdelse af udgifter
vedrørende Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførsel af uddannelses- og forskningsbygnin-
ger på vegne af Bygningsstyrelsen således, at der på forslag til tillægsbevilling for 2018 opføres føl-
gende:

Udgift

(mio. kr.)

Indtægt

(mio. kr.)

§28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) 650,0 650,0

Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at der på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vej-
direktoratet optages særlige bevillingsbestemmelser som tilvejebringer hjemmel til, at
– Der kan afholdes merudgifter finansieret af merindtægter fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed

vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, svarende til det faktiske aktivitetsniveau.
– Byggeprojekter udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
– Der i forbindelse med investeringer i ejendomme kan forudbetales.
– Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis

er forbundet med anlægsprojekter.
– For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i

Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. februar 2018

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-03-2018
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