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Udvalget for Landdistrikter og Øer 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 20. februar 2017 har udvalget efter ønske fra Andreas Steenberg (RV) stil-

let mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 44 (Alm. del) 

 

Vil ministeren oversende en opgørelse over anlægsinvesteringer på et beløb på over 

aktstykkegrænsen (100 mio. kr. hhv. 60 mio. kr.) fordelt på kommuner, som uni-

versiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier har afholdt siden juli 2007? 

Opgørelsen bedes tillige indeholde anlægsinvesteringer over nævnte grænse afholdt 

af Bygningsstyrelsen til bygninger, som er udlejet til universiteter m.m. 

 

Svar 

 

Tabel 1 viser anlægsinvesteringerne opført i det år, hvor Finansudvalget har tiltrådt 

aktstykkerne. De faktiske udgifter til anlægsinvesteringer fordeler sig typisk over en 

årrække i takt med, at et anlæg bliver opført. 

 

Tabel 1 - Anlægsinvesteringer i perioden 2007-2016 (mio. kr., årets priser) 

Kommune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Frederiksberg 147 127 - - - 250 - - - - 

Horsens - 66 - - - - - - - - 

Kolding - - - - 361 - - - - - 

København 135 - 793 - - 2.302 1.811 153 247 - 

Lyngby - - - - - 1.097 253 - - - 

Odense - - 100 - 605 - - 483 - - 

Roskilde - - - 225 - 116 - 300 - - 

Aalborg - - - - 247 - 383 - - - 

Aarhus 57 - 947 - 485 741 920 - - - 

I alt 339 193 1.840 225 1.698 4.506 3.367 936 247 - 

Note: Aktstykkegrænsen for Bygningsstyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Busi-

ness School blev forhøjet fra 50 mio. kr. til 100 mio. kr. ved akt 185 af 23. juni 2008. Oversigten inde-

holder derfor også anlægsinvesteringer mellem 50-100 mio. kr. for de tre institutioner fra 2007 frem til 

akt 185. Ligeledes blev aktstykkegrænsen for professionshøjskolerne hævet til 100 mio. kr. fra 2012 og 

frem. Oversigten indeholder derfor også anlægsinvesteringer mellem 50-100 mio. kr. på professionshøj-

skolerne i perioden 2007-2011. 

Oversigten indeholder ikke aktstykker, der stadig er underlagt fortrolighed. 

I oversigten indgår donationer på i alt 0,8 mia. kr. i 2007-2016 fra private, kommuner og regioner. 
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Næsten 90 pct. af investeringerne i København vedrører fire store projekter; 2. og 

3. etape af udbygning af Københavns Universitet Søndre Campus (KUA2 og KUA3), 

Mærsk-bygningen og Niels Bohr bygningen. 

 

Det skal bemærkes, at en række institutioner i perioden har indgået private lejemål 

frem for selv at bygge. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 


