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Forord 
 
Efter beslutning i regeringens økonomiudvalg den 13. september 1999 om at indføre en lejeord-
ning for den statslige ejendomsforvaltning iværksatte Byggedirektoratet forberedelserne til at va-
retage de væsentlig ændrede opgaver i forbindelse hermed. Organiseringen heraf er beskrevet ne-
denfor. 
 
Pr. 1. januar 2000 blev Byggedirektoratet en statsvirksomhed.  
 
Ved Statsministeriets dekret af 22. december 2000 blev Byggedirektoratet overflyttet fra Forsk-
ningsministeriet til Undervisningsministeriet.  
 
I 1999 indgik Byggedirektoratet en resultatkontrakt med Forskningsministeriet for perioden 1. 
januar 1999 indtil 31. december 2002. I resultatkontrakten er Byggedirektoratets målsætning og 
rammerne for direktoratets virksomhed fastlagt i kontraktperioden. Det blev aftalt med Forsk-
ningsministeriets departement, at der skulle ske en revision af kontrakten i forbindelse med over-
gangen til husleje-ordningen. Denne revision blev opgivet på grund af en række ændrede forhold i 
forbindelse med ordningens indførelse. Der udarbejdes nu en ny resultatkontrakt med Undervis-
ningsministeriet 
 
Byggedirektoratets hovedopgaver, gennemførelse af byggeri for universiteterne, var uændrede i 
2000, dog medførte forberedelse af husleje-ordningen en omfattende indsats. 
 
Byggedirektoratet vil i virksomhedsregnskabet redegøre for opfyldelsen af resultatmål for 2000, 
herunder redegøre for, hvilke resultatmål der slutrapporteres med nærværende virksomhedsregn-
skab, henholdsvis hvilke resultatmål der indarbejdes og altså fortsætter i den nye resultatkontrakt 
med Undervisningsministeriet. 
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1. Beretning 
 
1.1 Hovedformål  
 
Indtil ressortændringen den 22. december 2000 var Byggedirektoratet en styrelse under Forsk-
ningsministeriets departement og organisatorisk placeret med reference til departementets univer-
sitetssøjle. Virksomhedsregnskabet, herunder beretningen, er baseret herpå, da dette i helt overve-
jende grad har været rammerne for Byggedirektoratets virksomhed i 2000. 
 
Det har været Byggedirektoratets overordnede opgave selvstændigt at varetage administration af 
Forskningsministeriets bygherrevirksomhed og ejendomsforvaltning. Dette er nærmere specifice-
ret nedenfor. 
 
Byggedirektoratet er i henhold til Lov nr. 228 af 19.maj 1971 om statens byggevirksomhed en af 
statens særlige byggeadministrationer og varetager de hermed forbundne opgaver. 
 
Byggedirektoratet yder i henhold til ovennævnte lov om statens byggevirksomhed som særlig 
byggeadministration konsultativ bistand til styrelser uden særlig byggeadministration. Endvidere 
kan Byggedirektoratet udføre bygherrerådgivning for andre styrelser vedrørende byggeri for of-
fentlig forskning, undervisning og kultur. 
 
 
1.2 Byggedirektoratets opgaver i 2000 
 
• Bygherrevirksomhed vedrørende byggeri for universiteterne, herunder selvstændigt ansvar for 

administration af byggeri efter de for staten gældende retningslinier og for overholdelse af reg-
ler om bevillingsforvaltning og regnskabsaflæggelse. 

 
• Ejerbeføjelser og ejendomsforvaltning vedrørende Forskningsministeriets ejendomme. 

 
• Repræsentation af Forskningsministeriet i Samordningsudvalget for den statslige ejendoms-

forvaltning (SEF).  
 
• Rådgivning af forskningsministeren i byggefaglige spørgsmål og anden faglig rådgivning ved-

rørende fysisk planlægning. 
 

• Bistand til Forskningsministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovforslag og akt-
stykker vedrørende anlægsbevillinger.  

 
• Bevillingskompetence for så vidt angår de bevillinger, der på finansloven tillægges Byggedi-

rektoratet. 
 

• Administration af bevillinger, der overføres fra Forskningsministeriet til Byggedirektoratet 
efter de af departementet fastsatte retningslinier. 
 

• Registrering af universiteternes fysiske rammer, konkret planlægning og konkrete udbyg-
ningsplaner. Byggedirektoratet udarbejder oplæg til lokaleplanlægning. 

 
Efter en regeringsbeslutning i september 1999 om overgang til lejeordning har Byggedirektoratet 
forestået en lang række initiativer til implementering af denne ordning. 
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1.3 Målsætning og strategi 
 
I resultatkontrakt af 1999 med Forskningsministeriet sammenfattes de overordnede mål for Byg-
gedirektoratets virksomhed i Forskningsministeriet således: 
 
• At sikre tilfredsstillende fysiske rammer for universiteterne og andre institutioner inden for 

Forskningsministeriets område. 
 

• At sikre en effektiv bygherrevirksomhed på ministeriets område og medvirke til udvikling af 
den statslige bygherrevirksomhed. 
 

• At statslige investeringer på ministerområdet værdisikres og anvendes optimalt. 
 

• At Byggedirektoratet løbende tilpasses til og medvirker i udviklingen af Forskningsministeri-
ets opgavevaretagelse og organisering. 

 
Byggedirektoratets strategi for at opfylde de overordnede mål har været: 
 
at sikre universiteternes og forskningsinstitutionernes langsigtede udbygningsmuligheder, 
at forøge produktiviteten i byggerierne og sikre bedre udgiftsstyring i byggeprocessen baseret på  
    fastholdelse af det opnåede bygningstekniske og æstetiske kvalitetsniveau, 
at sikre en optimering af udnyttelsen af ministeriets lokalemasse for at begrænse de anvendte res-          

sourcer til drift og anlæg,  
at sikre tilfredshed med Byggedirektoratets opgavevaretagelse og opfyldelsen heraf, hos bestillere, 

brugere og samfund. 
 

Målopfyldelse er beskrevet nedenfor under afsnit 1.4. årets resultater og under afrapportering af 
resultatmålene.  
 
 
1.4. Resultater i 2000 
 
Den betydelige omsætning på 771,6 mio. kr. til byggeri ved universiteterne er fastholdt på samme 
niveau som i 1999. Aktiviteterne vedrører især nybyggeriet i Ørestaden til Det Humanistiske Fa-
kultet ved Københavns Universitet, ombygningen af Østervoldkomplekset til et Geologisk Center 
samt et nyt universitetsbibliotek på Roskilde Universitetscenter og en meget betydelig udbygning 
af Syddansk Universitets campusområde. 
 
De iværksatte byggerier er stort set gennemført efter planerne. Væsentlige udbygninger af Aalborg 
Universitet, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Aarhus Universitet er ibrugtaget – disse nye 
lokaler omfatter i alt 40.000 m2. Der er gennemført nogle omfattende projektkonkurrencer, dels i 
Ørestaden for IT-Højskolen og vedrørende fornyelsen af Københavns Universitets humanistiske 
fakultet på Amager, og dels for Aalborg Universitet og et Bioteknologisk Center i København. 
 
I 2000 er afsluttet 10 større byggesager og en række mindre byggearbejder i alt med en samlet 
udgift på 643,9 mio. kr. De fleste sager er gennemført med et mindreforbrug, der i alt andrager 
23,8 mio. kr.  
 
Hertil kommer en række procesventilationsarbejder især ved Danmarks Tekniske Universitet samt 
en række mindre byggearbejder ved universiteterne. 
 
Uanset at arbejdet med indførelse af husleje-ordningen har medført meget voldsomt træk på direk-
toratets ressourcer, har det været muligt at gennemføre de fleste resultatmål, som de var planlagt i 
2000. Under afrapportering af de enkelte resultatmål redegøres der nærmere for målopfyldelse mv.  



 7 

Allerede i virksomhedsregnskabet for 1999 blev det oplyst, at man iværksatte en nedprioritering af 
bygherrerådgivning til eksterne brugere i forbindelse med husleje-ordningens gennemførelse. 
Byggedirektoratet forventes først at genoptage initiativer på dette område, når husleje-ordningen 
har været  i normal drift, om 1-2 år. 
Anlægsaktiviteten på dette område er reduceret med 1/3 til 230 mio. kr. Ressourceforbruget er 
reduceret, men ikke i tilsvarende omfang, da afslutning af byggesagerne kræver betydelig admini-
strativ indsats. 
 
I den forbindelse skal bemærkes, at kvalitetsudviklingen af de byggeadministrative ydelser er ud-
videt væsentligt, og omfatter nu et kvalitetssystem, som man forventer at få certificeret efter ISO 
2001-standard i løbet af 2001. 
 
Arbejdet med kvalitetsudviklingen har været meget givende, og man forventer at fortsætte dette 
arbejde for de øvrige dele af virksomheden i takt med, at opgavevaretagelsen af de nye områder 
kommer i drift. 
 
Byggedirektoratet har deltaget aktivt i By- og Boligministeriets ”Projekt Hus”, hvor man udover at 
have deltaget i repræsentantskabet, har haft formandskabet i ét af de ti nedsatte udvalg samt delta-
get i fire udviklingsarbejder. Byggedirektoratet har indgået tre udviklingskontrakter, de såkaldte 
Projekt Hus-kontrakter. 
 
Endvidere har man afsluttet 1. etape af Rum, Form og Funktion for skolebyggeri i samarbejde med 
Undervisningsministeriet - Uddannelsesstyrelsen. Der er herved skabt et omfattende grundlag for 
dimensionering og modernisering af byggeri til grundskolerne.  
 
 
1.5 Overgang til leje-ordningen 
 
Efter regeringsbeslutningen i september 1999 om at iværksætte en huslejeordning startede tilrette-
læggelsen af nyordningen. Der var således meget kort frist til at fremskaffe det nødvendige grund-
lagsmateriale til bevillingsmyndighedernes beslutning om ordningens indførelse herunder optagel-
se på finansloven. 
 
Den overordnede tilrettelæggelse af ordningen blev varetaget af en arbejdsgruppe under Finans-
ministeriet. 
 
Byggedirektoratets tilrettelæggelsen af sin ejervirksomhed har taget udgangspunkt i, at Byggedi-
rektoratet på et forretningsmæssigt grundlag skal forvalte, dvs. udleje, administrere og vedligehol-
de, ejerskabet af en ejendomsportefølje på ca. 1,5 mio. m2 pr. 1. januar 2001, forestå tilpasninger 
(ombygninger/køb og salg), belåninger af ejendomsmassen og nybyggeri til dækning af 
nye/ændrede lokalebehov. 
 
Byggedirektoratets fokusområde ændres fra byggeadministration af anlægsbevillinger til at udby-
de og forvalte lokaleløsninger på en markedsorienteret baggrund. 
 
Sideløbende skal Byggedirektoratet varetage funktioner relateret til myndighedsudøvelse. Opga-
verne retter sig mod tilsyn, udvikling og erfaringsopsamling vedrørende lokaler og fysiske ram-
mer.  
 
Byggedirektoratet anser det for væsentligt, at der etableres klare strukturer for adskillelse af løs-
ningen af de forretningsmæssige opgaver og opgavevaretagelsen på myndighedsområdet. 
 
Tilrettelæggelsen fra september 1999 har desuden omfattet en lang række faktuelle afklaringer af 
helt elementær betydning for grundlaget for at kunne drive en ejendomsvirksomhed.  
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Byggedirektoratets organisatoriske tilrettelæggelse blev iværksat med en ny struktur, der blev 
godkendt i foråret 2000, men der kunne ikke besættes lederstillinger før Akt. 331 4/9 2000 blev 
tiltrådt, og en endelig afslutning på implementeringsprocessen blev udskudt  som følge, af at der 
endnu ikke er opnået enighed mellem departementet og universiteterne om den parallelt med hus-
leje-ordningen udviklede bevillingsmodel. Det er som følge heraf besluttet at udsætte iværksættel-
sen af lejeordningen til 1.juli 2001.  
 
I forbindelse med lejeordningen skal Byggedirektoratet indgå huslejekontrakter med universiteter-
ne om leje af statsbygningerne. For alle institutionerne bortset fra Københavns Universitet er kon-
trakterne klar til underskrift. 
 
 
1.6 Intern udvikling 
 
For at tilpasse sig de nye opgaver, som Byggedirektoratet skal varetage fra 1. januar 2001, fik man 
Forskningsministeriets godkendelse af en revision af den ellers nyligt godkendte organisering. 
 
Reorganiseringen tager udgangspunkt i den nye virksomhed, som Byggedirektoratet skal varetage. 
Indgangen til virksomheden er det nyoprettede kontor for lokaleservice, der skal indgå de lejeafta-
ler  om såvel eksisterende byggeri, ombygninger som nybyggeri, der bliver styrende for den øvri-
ge virksomhed. 
Organisationsplanen ser – i sin ”eksternt – rettede” udgave ud som følger:  
 

 
Da Finansudvalget først tiltrådte husleje-ordningen i september 2000, var det først muligt sent på 
året at få besat chefstillingerne i de nye kontorer. 
 
Den nye organisation er derfor først kommet til at fungere kort før årsskiftet.  
 

Direktør

Ledelsessekretariat

Myndighedsenhed

Byggeri

Lokaleservice

Økonomi
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1.7 Regnskabsresultat, drift 
 
Den samlede omsætning (indtægter) eksklusiv fondssag men inklusiv ejendomsadministration på 
helårsbasis, i alt 44,1 mio. kr., har været betydelig større end i 1999, idet man i forbindelse med 
ændringen til statsvirksomhed og overtagelse af opgaverne vedrørende indførelse af husleje-
ordningen har forøget Byggedirektoratets driftsramme med 10 mio. kr. Forøgelsen vedrører dels 
udgifter til en forventet forøgelse af medarbejderstaben samt udgifter til omfattende konsulentbi-
stand til oprettelse af database, vurdering af ejendomme og vurdering af vedligeholdelsesudgifter 
vedrørende den overtagne ejendomsportefølje. 
 
Regnskabet før ejendomsadministrationen viser et underskud på ca. 5,5 mio. kr. heraf udgør en 
dispositionsbegrænsning 3,4 mio. kr., der er en ekstraordinær stor regulering primært begrundet i 
omfanget af opsparede midler.  
 
Merforbruget skyldes indførelse af husleje-ordningen, en Edb-ydelse vedrørende 1999 på 1,2 mio. 
kr. der først blev opkrævet af leverandøren i 2000, samt en større anvendelse af konsulenter end 
forventet. Da udgifterne forbundet med implementering af husleje-ordningen vanskeligt kunne 
vurderes på forhånd finder man, at regnskabsresultatet for 2000 er tilfredsstillende.  
 
Omsætningen af den indtægtsdækkede virksomhed er faldet til 3,0 mio. kr. på grund af lavere ak-
tivitet af  bygherrerådgivning. Den indtægtsdækkede virksomhed har i alt givet et overskud på 0,4 
mio. kr. 
 
 
1.8 Forventninger til virksomhedens driftssituation i år 2001 
 
Omsætningen i statsvirksomheden forventes at blive på 1,2 mia. kr. i 2001. Hovedparten af om-
sætningen vedrører udgifter til renter og afdrag på den gæld på i alt 13,2 mia. kr., der er placeret i 
de bygninger som er omfattet af SEA-ordningen. Gælden efter afdrag reduceres til 12,9 mia. kr. 
ultimo 2001. For den samlede virksomhed skønnes der at blive et underskud på ca. 25 mio. kr. 
Forventningerne til det negative driftsresultat skyldes en kombination af, at det alene vil være mu-
ligt at afhænde fast ejendom for ca. 50 mio. kr. – og ikke som forudsat for 125 mio. kr. – samt en 
forventning om et overskud på den almindelige drift, hvilket skyldes at der ikke vil være udgifter i 
forbindelse med tomgang af lejemål, samt at det ikke bliver muligt at gennemføre alle påtænkte 
vedligeholdelsesarbejder,  pga. at der først bliver indgået endelige lejekontrakter i løbet af somme-
ren 2001.  
 
I forbindelse med institutionernes godkendelse af den husleje, der skal udløse bevilling til betaling 
af lejen, som institutionerne skal erlægge til Byggedirektoratet, opstod betydelige problemer, 
hvorfor man først i løbet af 1. halvår 2001 vil kunne indgå de ca. 600 lejekontrakter med instituti-
onerne. Den decentrale huslejeordning forventes, derfor først at kunne starte ca. 1. august 2001. I 
perioden indtil da vil huslejebetaling blive overført direkte fra ministerierne til Byggedirektoratet. 
 
Inden den decentrale huslejebetaling iværksættes  skal Byggedirektoratet have tilrettelagt beta-
lings- og regnskabssystemer for ordningen, herunder overgang til Navision i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen.  
 
Endelig skal der, når husleje-ordningen er indarbejdet, iværksættes udbud om vedligeholdelsessyn.  
Det første gennemførte vedligeholdelsessyn af bygningsmassen, skal herefter danne grundlag for 
den langsigtede vedligeholdelsesindsats, som Byggedirektoratet skal stå for. Vedligeholdelsesind-
satsen i 2001 vil blive prioriteret efter drøftelse med institutionerne. I forbindelse med, at man ikke 
fik tilfredsstillende resultater ved en udlicitering af bygningsforsikringen for institutionerne, vil 
man endvidere i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen foretage fornyet udbud for sikring 
af de statslige aktiver. 
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Endelig skal det bemærkes, at husleje-ordningen kræver udformning af særlige kontrakter og vil-
kår for indgåelse af huslejekontrakter vedr. nybyggeri. Dette vil ske løbende i forbindelse med 
institutionernes planer om at gennemføre ny- og ombygninger af deres lokalemasse. 
 
Med hensyn til byggeaktiviteten påregnes aktivitetsniveauet ikke at ændre sig væsentligt i forhold 
til de senere år, ligesom man forventer, at dette aktivitetsniveau vil være stabilt med en omsætning 
på 700 mio. kr. om året. 
 
Efter ressortændringen og med den betydelige ændring af Byggedirektoratets opgaver, som husle-
je-ordningen kræver, vil det være nødvendigt at udarbejde en ny resultatkontrakt. Kontrakten fa-
sedeles, først søger man at få fastlagt hovedmål og hovedarbejdsopgaver for 2001 i en resultatkon-
trakt med Undervisningsministeriet, således at man opnår et grundlag for aflæggelsen af årets 
virksomhedsregnskab. Denne foreløbige kontrakt skal bearbejdes især inddrages medarbejderne 
væsentligt i udformningen af en revideret resultatkontrakt i løbet af sommeren 2001, således at der 
ved udgangen af 2001 vil foreligge en resultatkontrakt, der fastlægger Byggedirektoratets mål for 
perioden 1.1.2001 – 31.12.2004. 
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2. Driftsregnskab 
 
2.1 Byggedirektoratet 
 
2.1.1 Udgiftsbaseret driftsregnskab for §19.31.01. Byggedirektoratet 
 
Mio. kr. 1999 2000 2000 2000 2001 

Almindelig virksomhed               
Indtægtsdækket virksomhed 

Regnskab Regnskab Budget Budget - 
Regnskab 

Budget  

Indtægter 27,2 32,4 35,4 3,0 1.199,1 

Nettotal (tilskud) 22,2 29,4 29,4 0,0 0,0 

Driftsindtægter 5,0 3,0 6,0 3,0 1.199,1 

Udgifter 28,3 37,9 35,4 -2,5 225,3 

Nettotal (tilsvar) 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 

Lønninger 18,6 18,6 16,8 -1,8 19,6 

Øvrige driftsudgifter 9,7 19,3 18,6 -0,7 191,4 

Ejendomsadministration      

Indtægter 16,9 19,3 16,7 -2,6 0,0 

Driftsindtægter 16,9 19,3 16,7 -2,6 0,0 

Udgifter 9,2 20,5 16,7 -3,8 0,0 

Nettotal (tilsvar) 4,2 14,3 14,3 0,0 0,0 

Lønninger 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 

Øvrige driftsudgifter 4,7 6,0 2,1 -3,9 0,0 

Overskud før fondsafregning 6,6 -6,7 0,0 6,7 973,8 

Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter 

     

Indtægter vedr. fondssag 1,7 4,4 0,0 -4,4 0,0 

Udgifter vedr. fondssag 3,8 4,4 0,0 -4,4 0,0 

Årets overskud/underskud 4,5 -6,7 0,0 6,7 973,8 
 
Omsætningen før fondsafregning (udgifterne) udgjorde 44,1 mio. kr., hvilket er en betydelig stig-
ning i forhold til 1999 (37,5 mio. kr.) 
 
For så vidt angår indtægter var nettotallet oprindelig på 32,8 mio. kr. men på grund af en disposi-
tionsbegrænsning på 3,4 mio. kr. som Forskningsministeriet har optaget på finansloven er der sket 
et indtægtsfald. Dispositionsbegrænsningen var en regulering af Byggedirektoratets opsparing i 
forbindelse med overgangen til statsvirksomhed. Ser man bort herfra, er driftsindtægterne stort set 
som budgetteret med et mindre overskud på ca. 0,4 mio. kr. 
 
Udgifterne viser et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket dels skyldes højere lønudgifter på grund af 
husleje-ordningen dels en betaling af Edb-ydelser fra 1999.  
 
Samlet har virksomheden excl. ejendomsadministration et underskud på 5,5 mio. kr.  
 
Driftsregnskabet er opdelt i før fondsafregning og efter fondsafregning for at kunne vise det reelle 
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regnskab for Byggedirektoratets drift, fondssagen ophører ved udgangen af 2000. 
 
For så vidt angår Ejendomsforvaltningen (-administrationen) omfatter driftsindtægterne leje, 
driftsudgifterne omfatter bl.a. skatter, afgifter og vedligeholdelse m.v. Stigningen i indtægter skyl-
des en ikke forudsat  udlejning i de to ejendomme, Ejendomsadministrationen overtog i 2000. Det 
øgede forbrug på driftsbudgettet i forhold til det budgetterede vedrører dels et ikke forudset mer-
forbrug og diverse renoveringsarbejder. 
Samlet har ejendomsadministrationen herved et underskud på 1,2 mio. kr. 
 
Ejendomsforvaltningen 
 
I forbindelse med husleje-ordningen er der fra 2001 indbudgetteret huslejeindtægter og forrentning 
af byggelån og stående lån på statsvirksomhedens drift. Det budgetterede overskud for 2001 skal 
afregnes med finansministeriet som bidrag til renter og afdrag på det stående lån. 
Ved overgangen til husleje-ordningen er ejendomsadministrationen blevet en del af Byggedirekto-
ratets ordinære virksomhed. Fra 2001 vil der i stedet for på driften skulle skelnes mellem stats-
virksomhed og en driftsbevilling til varetagelse af myndighedsforvaltning. 
 
 
2.1.2 Bevillingsafregning for driftsbevilling §19.31.01. Byggedirektoratet 
  
Mio. kr.  Nettoudgifter  
Resultatopgørelse - indeværende år Lønsum Øvrig drift I alt 
Bevilling (FL) 17,7 0,8 18,5 
Dispositionsbegrænsning (TB) -3,4 0,0 -3,4 
Regnskab 18,7 2,9 21,6 
Årets overskud -4,4 -2,1 -6,5 
Opgørelse af akkumuleret resultat    
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 0,8 6,6 7,4 
Overført fra § 19.31.03 Ejendomsadministration 0,5 15,9 16,4 
Årets overskud -4,4 -2,1 -6,5 
Disponeringsmæssige omflytninger 0,0 0,0 0,0 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo  -3,1 20,4 17,3 
Note: Afvigelse skyldes afrunding. 
 
Af resultatopgørelsen fremgår det, at der var et samlet underskud på 6,5 mio. kr. i 2000, heraf ud-
gjorde dispositionsbegrænsningen 3,4 mio. kr. I 2000 indgår ejendomsadministrationen i Byggedi-
rektoratets samlede bevillinger og direktoratet har et samlet akkumuleret overskud på 17,3 mio. kr.  
 
Stigningen i lønninger skyldes stigende lønudgifter i forbindelse med husleje-ordningen. Stignin-
gen i øvrige udgifter skyldes dels at betaling for Edb-bistand  på 1,2 mio. kr. for 1999 først fandt 
sted i 2000, samt et stort forbrug af konsulentbistand. 
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Regnskabsmæssige forklaringer 
 
§ 19.31.01.Byggedirektoratet Afvigelse 

tabel 
10095 
(="årets 
overskud") 

Primo 
2000 sal-
do 
(Be-
vil.afr. 
pkt. 13) 

Korrek-
tion 
ved be-
vil- 
ling-
safreg- 
ningen 

RF-Korrektion 
(hele kroner) 

Ny ultimo 
2000-saldo 
(mio. kr. 
med 1 
dec.) 

10. Alm. virksomhed -5,9 0,8 22,3 -375.688 16,9 
20. Ejendomsadministration -1,1 16,5 -15,3 0 0,0 
90. Indtægtsdækket virksomhed 0,4 6,5 -6,9 0 0,0 
97. Andre tilskudsfinansierede 
aktiviteter 

0,0 0,0 0,0 0 0,0 

I alt -6,6 23,9 0,0 0 16,9 
Note: Summen af den enkelte underkonto og summen af underkonti kan afvige som følge af af-
runding 
 
Ad 10. Almindelig virksomhed 
Afvigelsen på 5,9 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr., dels et mindreforbrug på 
ca. 1,2 mio. kr. Merudgifterne i forhold til FL-budgettet kan primært henføres til: Betaling af edb-
ydelser vedrørende 1999 på ca.1,2 mio. kr. jf. virksomhedsregnskabet for 1999 og den af Forsk-
ningsministeriets departement ved skrivelse af 30/05 2000 uforholdsmæssigt store dispositionsbe-
grænsning på 3,4 mio. kr., der er ca. 3,0 mio. kr. større end cirkulærets beregningsbestemmelser 
samt merudgifter på ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af  SEA-ordningen. De ovenfor 
nævnte merudgifter på 7,0 mio. kr. er finansieret af den videreførte beholdning ca. 0,8 mio. kr., et 
mindreforbrug vedrørende de øvrige aktiviteter ca. 1,2 mio. kr. og af de ved korrektionen overfør-
te beholdninger fra underkonto 20. Ejendomsadministration og 90. Indtægtsdækket virksomhed 
ca. 5,0 mio. kr.  
 
Vedrørende korrektionen, der nedskriver ultimosaldoen, se under 20. Ejendomsadministration. 
  
Ad 20. Ejendomsadministration 
Afvigelsen mellem de budgetterede indtægter på 16,7 mio. kr. og de regnskabsførte indtægter på 
19,3 mio. kr. skyldes primært ikke forudsatte lejeindtægter som følge af, at ejendomsadministrati-
onen i 2000 overtog ejendommene Bråbyvej 45, Haslev og Tagensvej 22 , København Ø og efter 
overtagelsen fik mulighed for at leje det overtagne ud. 
 
Afvigelsen mellem de budgetterede udgifter på i alt 2,4 mio. kr. og de regnskabsførte udgifter på 
6,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beholdninger til skatter og afgifter samt vedligehold til 
bl.a. Risø Huse 2, Roskilde til diverse tagarbejder igangsat i 1999, ikke forudset merforbrug på 
Munkebjergvænge, Odense til løbende reparation af tagene og en nødvendig udskiftning af dele af 
varmeanlægget, samt ikke forudset vedligehold vedrørende den overtagne ejendom Bråbyvej 45. 
Endvidere er der påført en ekstraudgift til betaling af renter af indestående realkreditlån som følge 
af overtagelsen af Bråbyvej 45, Haslev. 
 
Da konto 20. Ejendomsadministration for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virksom-
hed, er ejendomsadministrationens videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillingsafregningen 
flyttet hertil. 
 
Der er i regnskabet for år 2000 fejlagtigt blevet konteret et beløb vedrørende Risø Huse 2, Roskil-
de på § 20.85.11. Ejendomsadministration på 375.688 kr., der rettelig burde have været konteret 
under denne konto. Fejlen vil blive rettet ved en primokorrektion i regnskabet under 10. Alminde-
lig virksomhed. 
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Ad 90. Indtægtsdækket virksomhed 
Afvigelsen mellem de på finansloven budgetterede indtægter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte 
indtægter på 3,0 mio. kr. samt de budgetterede udgifter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte udgif-
ter på 2,6 mio. kr. skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat. 
 
Da konto 90. Indtægtsdækket virksomhed for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virk-
somhed, er den indtægtsdækkede virksomheds videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillings-
afregningen flyttet hertil. 
 
 
2.1.3 Akkumuleret resultat        
          

Mio. kr. Primo saldo     
Årets over-

skud     
Ultimo 
saldo     

  Lønsum Øvrig drift Total Lønsum 
Øvrig 
drift Total Lønsum 

Øvrig 
drift 

To-
tal 

Eksl. Fondssag         

1998 0,0 6,2 6,2 0,7 1,6 2,3 0,7 7,8 8,5 

1999 0,7 7,8 8,5 0,1 -1,2 -1,1 0,8 6,6 7,4 

2000 0,8 6,6 7,4 -2,8 -2,6 -5,4 -2,0 4,0 2,0 

Ejendomsforv.         

2000 0,5 16,0 16,5 0,1 -1,3 -1,2 0,6 14,7 15,3 

Fondssag          

1998 0,0 0,2 0,2 0,0 1,9 1,9 0,0 2,1 2,1 

1999 0,0 2,1 2,1 0,0 -2,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 

2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt 2000 1,3 22,6 23,9 -2,7 -3,9 -6,6 -1,4 18,7 17,3 
Note: Ved afrundingen i mio. kr. med en decimal opstår en afrundingsdifference på 0,1 i årets overskud. 
 
Faldet i det akkumulerede resultat før ejendomsadministration og fondssag  skyldes at Byggedi-
rektoratet har et merforbrug på den ordinære virksomhed med 5, 5 mio. kr. jf. regnskabsmæssige 
forklaringer. 
Det bemærkes, at i 1999 havde ejendomsadministrationen sin egen hovedkonto (§19.31.03.10) og 
havde derfor sit eget regnskab jf. afsnit 5 i 1999- Virksomhedsregnskabet.   
Ved sammenligning med det akkumulerede resultat for 1999 udviser 2000 regnskabet et større 
samlet videreførselsbeløb, hvilket især skyldes bidraget fra ejendomsadministration.  
 
Det videreførte beløb vil indgå dels til konsolidering af statsvirksomheden samt dække tab i for-
bindelse med afhændelse af ejendomme og ekstraordinær vedligeholdelse af ejendomme, dels til 
kompetenceudvikling af personalet og IT-anskaffelser i 2001 og  2002. 
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2.2 Værdiregulering af statuskonti for bygninger og grunde 
 
Med udgangspunkt i værdiansættelserne i status 1999 er der gennemført en lineær afskrivning 
med 2,5 % af værdierne for bygningsmassen ultimo 1999 mens grundværdierne er bevaret uænd-
ret. Endvidere er foretaget et tillæg for årets værdiforøgende investeringer. Endelig reguleres for 
til- og afgang af ejendomme i 2000 samt to grundkøb til Københavns Universitet. 
   

      
      
Institutioner Primosaldo 2000 Primosaldo grund- Primosaldo bygn.- Lineær afskrivning Saldo bygnings- 
jf.bilag3  værdi 2000 værdi 2000 2,5% værdi ultimo 2000 
I alt      11.953.282.032    2.228.733.272    9.724.548.760           243.091.240     10.134.699.570 

      
Der er foretaget justeringer i statsregnskabets statuskonti i henhold til ovenstående fremgangsmå-
de.  
Der foreligger specificeret opgørelse for de enkelte universiteters anlægsaktiver opdelt på byg-
nings- og grundværdier, jf. bilag 3. Indberetningerne til status er sket på institutionsniveau. 
 
 
2.2.1 Ændringer af ejendomsforvaltningens statuskonti for bygninger og grunde 
 
Til brug for beregningen af statuskontiene for år 2000 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 
periode 13. For bygningerne er der i 2000 sket en værditilskrivning svarende til de værdiforøgende 
anlægsaktiviteter i 2000. Endvidere er der gennemført en lineær afskrivning svarende til 2,5 % af 
primo saldoen. Ejendomsadministrationen administrerer herudover ejendomme, der er værdisat og 
indberettet som andele af universiteterne. 
 
Mio. kr. Primo 2000 Køb/overtagel

se 
Straks af-

skrivn.  
Lineær af-

skrivn.  
Ultimo 2000 

Bygnings-
værdi 

15,3 1) 25,2 2) 0,0 0,4 40,1 

Grundværdi 46,9 3) 44,8 2) -  -  91,7 
1)  Vedrører Bråbyvej 45, Haslev.  2) Vedrører Tagensvej 20-22. 3) Heraf vedrører 7,0 mio. kr. Brå-
byvej 45, Haslev. 
 
Der foreligger en specificeret opgørelse for hver ejendom. 
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3. Resultatanalyse 
 
For 2000 kan der aflægges regnskab for Byggedirektoratets samlede virksomhed i Forskningsmi-
nisteriet under driftskonto §19.31.01. I  forbindelse med resultatkontrakten af 1999 er Byggedirek-
toratets virksomhed opdelt i 4 hovedområder efterfølgende blev antallet af virksomhedsområder 
udvidet til 5 pga. husleje-ordningen:  
 
1.   Planlægning og udviklingsvirksomhed 
2. Bygherrevirksomhed for Forskningsministeriet og bygherrerådgivning for andre statsinstitu- 
      tioner m.v. 
3.   Overordnet tilsyn med universiteternes bygningsdrift herunder vedligehold 
4.   Ejendomsforvaltning 
5.   Husleje-ordningen  
 
Opdelingen af 2000 virksomhedsregnskabet fordelt på hovedområder følger 1999 regnskabet, dog 
er den udvidet til 5 hovedområder, i forbindelse med husleje-ordningens indførelse.    
For at lette sammenligningen er der i forbindelse med Virksomhedsregnskabet  for 2000 fortsat 
taget udgangspunkt i Resultatkontrakten af 1999, endvidere er de to ekstraordinære udgifter dispo-
sitionsbegrænsningen på 3,4 mio. kr. og betaling af Edb-ydelse for 1999 holdt uden for opdeling 
på virksomhedsområder.  
Tidsregistrering af ressourceforbruget er opgjort på tilsvarende vis som i 1999.    
 
Nedenfor foretages resultatanalyse af de enkelte i resultatkontrakten med Forskningsministeriet 
opstillede resultatmål. For resultatmålene gælder i øvrigt: 
 
Resultatmål 1. Supplerende arealsikring og udbygningsplanlægning for universiteter mv. Videre-
føres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 2 Sammenhængende erfaringsdatabase for planlægning og prioritering af lokaleforsy-
ningen. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 3. Sammenhængende kvalitetssikringssystem for de byggeadministrative opgaver. 
Resultatmålet fortsætter i ny resultatkontrakt og udbygges til at omfatte hele Byggedirektoratets 
forretningsmæssige virke. 
 
Resultatmål 4. Styresystemer for byggedirektoratets produkter samt nye samarbejdsformer. Resul-
tatmålet er udført iht. tidsplan. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 5. Bygherrerådgivningen skal være udviklingsorienteret og veldefineret i forhold til 
kunderne. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 6. Formidling af resultater og generel  udvikling af bygherrevirksomheden. Viderefø-
res i justeret form til ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 7. Overordnet tilsyn  med vedligeholdelse af bygninger og lokaler, der benyttes af 
ministeriets institutioner. Afsluttes. 
 
Resultatmål 8. Udvikling af model for styrings- og overvågningsfunktioner for bygningsdrift ved 
universiteterne Afsluttes. 
 
Resultatmål 9. Afkast og brugsværdi af de forvaltede ejendomme, der svarer til det almindelige 
lejemarked. Afsluttes. 
 
Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og forenk-
ler opfyldelse og evaluering af målene. Videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt. 
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Resultatmål 11. EDB udvikling der er dedikeret til Byggedirektoratets opgavevaretagelse. Videre-
føres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 12 Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisati-
on. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Som følge af indgåelse af en ny resultatkontrakt i år 2001 vil grundlaget og dermed virksomheds-
områderne ændre karakter. 
 
 
3.1 Driftsregnskab fordelt på hovedformål. 
 
1.000 kr. Indtægter Udgifter Samlet resultat Resultat fordelt på 

hovedformål 
Planlægning og udvikling samt tilsyn 
med bygningsdrift ( 1+ 3 ) 

55 3.699 -3.644 -331 

Bygherrevirksomhed og bygherreråd-
givning ( 2 ) 

1.762 10.372 -8.610 -807 

Ejendomsadministration ( 4 ) 1.124 1.376 -252 829 
Husleje-ordningen ( 5 ) 0 9.888 -9.888 -526 
Hjælpefunktioner 0 7.440 -7.440 0 
Generel ledelse og administration 0 3.801 -3.801 0 
I alt 2.941 36.576 -33.635 -835 
Nettotal (udgiftsbevilling) 32.800 0 32.800  
Årets over-/underskud før fondsafreg-
ning, Dispositionsbegrænsning og 
Edb.ydelse UVM 1999 

35.741 36.576 -835 -835 

Det Danske institut i Damaskus 4.397 4.397 0 0 
Årets over-/underskud efter fondsafreg-
ning 

40.138 40.973 -835 -835 

Edb. Ydelse UVM 1999  1.217 -1.217 -1.217 
Dispositionsbegrænsning -3.400 0 -3.400 -3.400 
Årets over-/underskud efter fondsafreg-
ning, Dispositionsbegrænsning og 
Edb.ydelse UVM 1999 

36.738 42.190 -5.452 -5.452 

 
Før dispositionsbegrænsningen er indtægterne steget med 8,5 mio. kr. fra 27,2 mio. kr. til 35,7 
mio. kr., mens udgifterne excl. Edb-ydelsen for 1999 er steget med 8,3 mio. kr. fra 28,3 mio. kr. til 
36,6 mio. kr. 
 
Udgifterne til virksomhedsområderne 1-4 er faldet med 1,9 mio. kr. fra 17,4 mio. kr. til 15,5 mio. 
kr. Udgifterne til husleje-ordningen er steget fra 1,3 mio. kr. til 9,9 mio. kr. Udgifterne til hjælpe-
funktioner samt generel ledelse og administration er øget med 1,5 mio. kr. fra 9,7 mio. kr. til 11,2 
mio. kr. i 2000. 
 
Baggrunden for indtægtsstigningen er en ekstra bevilling til husleje-ordningen på 10 mio.  
 
Udgifter til hjælpefunktioner skyldes vedligeholdelse af lokaler, en øget IT-drift  herunder øget 
konsulentbistand samt tidligere omtalt betaling af 1,2 mio. kr. for Edb-ydelser der vedrører 1999.   
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Forøgelsen af udgifterne til generel ledelse og administration skyldes en omorganisering af Byg-
gedirektoratet samt ansættelse af nye kontorchefer, der først placeres regnskabsteknisk med eget 
virksomhedsområde i 2001.  
 
 
Omsætning for Indtægtsdækket virksomhed       
Mio. kr. 1999 2000 2000 2000 2001 

  Regnskab Regnskab Budget 
Budget - Regn-

skab         Budget 
Omsætning 0,6 3,0 3,6 0,6 2,0 
Lønninger 1,2 1,7 2,8 1,1 1,6 
Øvrige driftsudgifter -0,2 0,9 0,8 -0,1 0,4 
Overskud -0,4 0,4 0,0 -0,4 0,0 
 
Ved udarbejdelsen af budgettet var der taget udgangspunkt i en forventet omsætning på 3,6 mio. 
kr. Efterfølgende er der ændret fokus og omsætningen for de indtægtsdækkede aktiviteter er redu-
ceret i overensstemmelse med resultatkontrakten af 1999. 
 
I bilag 4 er medtaget oversigter over henholdsvis; en omkostningsbaseret resultatopgørelse, en 
akkumuleret driftsopgørelse og en opgørelse for driftssituationen af den indtægtsdække virksom-
hed. 
I driftsregnskabet skal også medtages de bevægelser, der har været i forbindelse med fondsbeta-
lingerne ved opførelse af det danske institut i Damaskus. Fondssagen er afsluttet i 2000. 
 
 
3.2 Opgørelse af generel ledelse og administration/ hjælpefunktioner 
 
1.000 kr./faste priser 1998 1999  2000 

Generel ledelse og administration 1.768 3.003 3.801 

Generel ledelse og administration i % af 
bruttoudgifter 

6,80% 9,33% 9,28% 

Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for 1999 
 
Udgifterne vedrører såvel løn og drift og omfatter udover direktionen, de nyansatte kontorchefer 
samt ansatte i personaleadministrationen, kontorernes tidsforbrug til personalefunktioner og intern 
budgettering og regnskabsførelse. 
 
Udgifterne er steget i takt med den øgede omsætning uanset ansættelse  af de nye kontorchefer der 
først regnskabsteknisk placeres med eget virksomhedsområde i 2001.   
 
 
Opgørelse over hjælpefunktioner 
 
1.000 kr./faste priser 1998 1999  2000 

Hjælpefunktioner 5.033 6.657 7.440 

Hjælpefunktioner i % af bruttoudgifter 19,32% 20,69% 18,16% 

Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for 1999 
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Udgifter til hjælpefunktioner omfatter drift og IT-drift. Forbruget er bl.a. steget i forbindelse med 
øget IT-drift samt istandsættelse af kontorer, men relativt i forhold til omsætningen. 
 
 
3.2.1 Afrapportering af resultatmål  
 
Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og for-
enkler opfyldelse og evaluering af målene. 
      

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 60,5 - - - 50% 
      
Udgifter (inkl. løn) 10.958  - - - 50% 
 
På grund af det ændrede opgaveomfang har man standset udvikling af et overordnet evaluerings-
system for Byggedirektoratet, idet den nye virksomhed skal have været i normal drift i et helt år, 
inden det er meningsfuldt at iværksætte sådanne evalueringssystemer. Først i 2002 forventes der at 
foreligge et helt driftsår. Overvejelserne om et overordnet evalueringssystem er derfor udsat til 
overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af en ny resultatkontrakt. 
 
På det byggeadministrative område, som er Byggedirektoratets hovedopgave i regnskabsåret 2000, 
har man derimod iværksat flere evalueringer for at indhente erfaringer med konkret vurdering af 
byggeprojekter, især er evaluering af byggerierne i Aalborg vellykkede, og der er aflagt rapport 
herom. 
 
Evalueringsmetoderne indarbejdes i byggekontorets kvalitetsstyringssystem. 
 
Resultatmål 10 videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 12 – Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisa-
tion. 
 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 312,0 - - - 90% 
      
Udgifter (inkl. løn) 104.143 - - - 90% 
 
Personalefunktionen er ændret, således at lønopgaver mv. er udskilt og henlagt under økonomi-
kontoret. Der er derefter udviklet en brugerorienteret personalefunktion, der dels varetager forskel-
lige arbejdsproblemer og dels forestår rekruttering. 
 
Personalefunktionen har iværksat udarbejdelse af en revideret personalepolitik i samarbejde med 
samarbejdsudvalget. 
 
Der er nedsat et kompetenceudviklingsudvalg, og kommissorium herfor er godkendt. 
 
Som konsekvens af opgaveændringen og den senere ressortændring har man ikke iværksat ret-
ningslinier for gennemførelse af turnus og introduktion af nye medarbejdere. Dette arbejde forven-
tes gennemført i løbet af foråret 2001. 
 
I overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik er der gennemført lønforhandlinger. Forhandlin-
gerne har dog ikke kunnet følge de fastlagte tidsterminer på grund af ændring af opgaverne. 
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Resultatmålet 12 videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
 
3.3 Planlægning og udviklingsvirksomhed (hovedformål 1og 3 ) 
 
3.3.1. Driftsregnskab for planlægning og udvikling 
 
Virksomhedsområdet omfatter investeringsplanlægning budgetarbejde samt forsøgs- og udvik-
lingsarbejde. 
 
Planlægningsarbejdet er omfattet af de løbende planlægningsarbejder vedrørende udbygningen af 
universiteterne suppleret med resultatmål 1 (supplerende arealsikring) mens udviklingsarbejdet i 
vidt omfang berøres af resultatmålene 2, 7 og 8 (udvikling af erfaringsdatabase og udvikling af 
model for overvågning og styring af universiteternes bygningsdrift).  
 
Der har været meget stor interesse om dette arbejde, som er udført i samarbejde med Kommuner-
nes Landsforening, hvilket bl.a. skyldes de forventede milliardinvesteringer i skolebyggeri i de 
nærmeste år. Byggedirektoratet vil sammen med Undervisningsministeriet, Statens Byggeforsk-
ningsinstitut og Kommunernes Landsforening videreføre erfaringsindsamling og –formidling på 
dette område, idet man mener, det er afgørende for fremtidssikrede investeringer på dette meget 
store institutionsområde i Danmark. Arbejdet kan endvidere danne grundlag for udvikling af viden 
om/kutymer for øvrigt uddannelsesbyggeri.  
 
Hertil kommer at udviklingsprojektet Rum Form Funktion (RFF), der omfatter forsøg med etable-
ring og tilpasning af undervisningsrum til nye og ændrede pædagogiske krav, er blevet videreført i 
2000. 
 
 
Driftsregnskab for Planlægning og udviklingsvirksomhed          Excl.disp.begr. 
1.000 kr.  1998 1999 2000 
Bevillingsfinansieret område     
Indtægter  8.988 5.082 4.987 
Udgifter  8.055 5.265 5.175 
Overskud for bevillingsfinansieret om-
råde 

 933 -183 -188 

Omkostningsdækket område     
Indtægter  0 0 0 
Udgifter  0 0 0 
Videreførsel  0 0 0 
Markedsstyret område     
Indtægter  0 2.224 55 
Udgifter  0 1.993 198 
Overskud  0 231 -143 
Årets overskud/videreførsel  933 48 -331 
 
 
Bevillingsfinansieret område 
En stor del af ressourcerne i planlægnings- og udviklingskontoret  er overført til BD´s forberedelse 
af overgang til husleje-ordningen. Både i forbindelse med etableringen af et fælles databasegrund-
lag for husleje-ordningen, gennemførelse og opsamling af de gennemførte værdiansættelser og 
tekniske vurderinger af BD´s fremtidige ejendomsportefølje har været omfattende både med hen-
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syn til internt tidsforbrug, konsulentbistand og indkøb af ekstra IT-udstyr. Dette har medført et 
mindre merforbrug.  
 
Markedsstyret området  
De væsentligste udgiftsposter vedrører forøget indsats i forhold til det budgetterede i forbindelse 
med bistand til Kulturministeriet vedr. programmering og dispositionsforslagsarbejder af nyt 
Rigsarkiv og videreførelse af udviklingsarbejdet efter de tre folkeskolekonkurrencer (Rum Form 
og Funktion) om nye pædagogiske krav til de fysiske rammer.  Især afslutningen af opgaver vedr. 
nyt Rigsarkiv har medført et samlet driftsunderskud på knap 150.000 kr. 
  
 
3.3.2 Afrapportering af resultatmål 
 
Resultatmål 1. Supplerende arealsikring og udbygningsplanlægning for universiteter mv. 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 409,5 - - -  
Udgifter (inkl. løn) 188.664  - - - 100%  
  
Arbejdet med Århusplanen pågår og der har været ført en række drøftelser med kommunen og 
universitetet. Tidsplanen med færdiggørelse ultimo 2001 vurderes stadig at kunne opfyldes. 
 
Der har været afholdt arkitektkonkurrence om udbygningen af 2. etape for KUA og arbejdet med 
lokalplan for samme etape er under forberedelse. Den samlede tidsplan for KUA- projektet er 
uændret. 
 
Projektkonkurrence for IT-højskolen er gennemført og lokalplan for projektet er i offentlig høring 
med svarfrist i 2001.  
 
Projektkonkurrence Bioteknologisk Center er afholdt og lokalplan er under forberedelse. Tidspla-
nen forudsættes at være uændret, hvormed resultatmålet er opfyldt. 
 
Målopfyldelse: 100 %. 
 
Resultatmål 2 Sammenhængende erfaringsdatabase for planlægning og prioritering af lokalefor-
syningen  
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 

Timeforbrug 464,0 - - - 100% 
Udgifter (inkl. Løn) 166.017  - -  - 100% 
 
Med udgangen af 2000 er gennemført en nettoarealindberetning for alle universiteter, baseret på 
retningslinier godkendt af universiteterne. Basen er gjort tilgængelig for universiteterne på Bygge-
direktoratets web-site, og vil fremover løbende blive ajourført og justeret, i det omfang, der måtte 
vise sig behov herfor. 
 
Målopfyldelse: 100 % - idet basen er gjort tilgængelig for universiteterne primo 2001. Endelig 
validering forventes at ske i løbet af foråret 2001. 
 
Resultatmålene 1 og 2 videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
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Resultatmål 7. Overordnet tilsyn  med vedligeholdelse af bygninger og lokaler, der benyttes af 
ministeriets institutioner 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 88,0 - - - - 
Udgifter (inkl. løn) 22.718  - - -  -  
 
 
Resultatmål 8. Udvikling af model for styrings- og overvågningsfunktioner for bygningsdrift ved 
universiteterne 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 

Timeforbrug 252,5 - - - - 
Udgifter (inkl. løn) 65.478  - - - - 
 
Som følge af forberedelserne til Byggedirektoratets overgang til lejeordningen er resultatmålene 7 
og 8 i praksis ændret til at omfatte en teknisk vurdering af den samlede ejendomsmasse, som skal 
indgå i den fremtidige ejendomsportefølje i husleje-ordningen under SEA-ordningen. Dette blev 
gennemført af et eksternt rådgivningsteam efter forudgående EU-udbud. 
 
Den tekniske vurdering var planlagt afleveret september 2000, men på grund af kritik fra Byggedi-
rektoratet af det 1. resultat valgte de rådgivende at foretage en justeret vurdering. Det endelige 
resultat forelå først primo 2001, og er efterfølgende blevet fremsendt til de institutioner, der indgår 
i husleje-ordningen. 
 
På baggrund af ændringer i resultatmålene 7 og 8 skønnes det ikke relevant at foretage en målop-
gørelse og  resultatmålene 7 og 8 afsluttes hermed. 
  
 
3.4 Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning (hovedformål 2) 
 
3.4.1 Driftsregnskab for bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning 
 
Driftsregnskab for Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning       Excl.disp.begr. 
1.000 kr.  1998 1999 2000 
Bevillingsfinansieret område     
Indtægter  12.036 14.248 12.202 
Udgifter  10.787 14.763 12.663 
Overskud for bevillingsfinansieret om-
råde 

 1.249 -515 -461 

Markedsstyret område     
Indtægter  4.118 2.224 1.762 
Udgifter  4.126 1.858 2.108 
Overskud  -8 366 -346 
Årets overskud/videreførsel  1.241 -149 -807 
 
Faldet i indtægterne skyldes dels den reducerede omsætning vedrørende indtægstdækket virksom-
hed, og dels at der er anvendt ressourcer til implementering af husleje-ordningen. 
 
Underskuddet skyldes dels tidforbruget i forbindelse med ”Projekt Hus”, dels beslutningen om at 
blive certificeret efter ISO-9001/2000, og dels mere konsulentbistand end forventet. 
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Aktivitetsoversigt for bygherrevirksomhed (ordinær virksomhed – OV) 
 
Bygherrevirksomheden omfatter især styring, herunder styring af budgetoverholdelse og aflæggel-
se af byggeregnskab for statslige byggerier under Forskningsministeriet.   
Byggedirektoratets OV-virksomhed.             
Priser i indeks 159 

Totaludgift Heraf stats-
udgift 

Årets an-
lægsudgift 

Forventet  
restudgift  

Københavns Universitet (ekskl. ikke vedtagne etaper) 1.957,6 1.957,6 362,7 1.269,3 
Aarhus Universitet 480,5 475,0 74,4 125,5 
Syddansk Universitet 639,6 589,6 117,2 202,3 
Roskilde Universitetscenter 246,0 246,0 68,5 44,6 
Aalborg Universitet 356,7 356,7 6,0 119,0 
Handelshøjskolen i København 832,7 175,9 4,1 61,5 
Handelshøjskolen i Århus 7,2 7,2 7,2 0,0 
Danmarks Tekniske Universitet 307,4 277,0 31,9 150,0 
Danmarks Farmaceutiske Højskole 132,8 132,8 21,7 9,5 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 674,3 670,2 68,6 123,4 
IT-Højskolen  (ekskl. ikke vedtagne etaper) - 6,3 6,3 - 
Danske institutter i udlandet, Athen 0,5 0,5 0 0,5 
Byggedirektoratet (Tværg.byggebev.) - - 3,2 11,6 
Total OV-virksomhed 5.635,4 4.894,9 771,6 2.117,3 
  
Jf. bilag 2 er der i 2000 afsluttet 10 større byggeprojekter og en del mindre byggearbejder med en 
samlet udgift på 643,9 mio. kr. 
De fleste sager er gennemført med et mindreforbrug, der i alt andrager 23,8 mio. kr., to projekter 
har haft et merforbrug på henholdsvis 2% og 1,5%, svarende til en samlet merudgift på 2,4 mio. 
kr. Da der kan forekomme mindre differencer i byggeudgifter dels på grund af konjunkturudvik-
lingen, dels på grund af særlige byggetekniske forhold må resultatet af gennemførslen af projek-
terne betegnes som tilfredsstillende. 
 
Generelt om byggeriets situation kan oplyses, at prisudviklingen har været rolig, og der har ikke 
været tendenser til overophedning i 2000. 
For at imødegå de stigende antal rådgiverfejl og mangler, har Byggedirektoratet skærpet de retsli-
ge sanktioner herfor. Byggedirektoratet har justeret honoraraftalen med henblik på at få rådgiverne 
til at ændre adfærd, ligesom en ”prøvesag” mod et af landets større rådgivningsfirmaer er under 
forberedelse. 
 
 
Aktivitetsoversigt for bygherrerådgivning (indtægtsdækket virksomhed - IV) 
 
Bygherrerådgivningens formål er at yde bistand til ministerier og styrelser uden egen byggeadmi-
nistration, eksempelvis Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Forskningsministeriet, 
selvejende uddannelses- og forskningsinstitutioner samt fonde m.v., således at disse får tilstrække-
ligt grundlag til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med planlægning og gennemfø-
relse af byggerier, herunder fastlæggelse af den økonomiske ramme. 
 
Byggedirektoratets IV-virksomhed.        
Priser i indeks 159 

Totaludgift Heraf stats-
udgift  

Årets anlægs-
udgift 

Forventet  
restudgift  

Undervisningsministeriet, total 241,3 241,3 31,9 61,3 
Kulturministeriet, total 919,8 919,8 79,1 8,0 
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Erhvervsministeriet, total 82,9 40,0 7,1 1,6 
Fødevareministeriet, total 124,5 124,5 0,2 0,0 
Total IV-virksomhed 1.368,4 1.325,5 118,2 70,9 
 
Omsætningen har været faldende, hvilket er udtryk for en bevidst planlagt strategi for byggekonto-
rets indtægtsdækkede virksomhed, idet det har været nødvendigt at allokere maksimale ressourcer 
til ordinær virksomhed for at muliggøre gennemførelsen af de nye initiativer. 
 
Anlægsudgiften for henholdsvis Undervisningsministeriet og Kulturministeriet på henholdsvis 
31,9 mio. kr. og 79,1 mio. kr. vedrører fortrinsvis byggeriet til Århus Dag- og Aftenseminarium 
og afslutningen af en række af de store kulturbyggerier. 
 
 
Byggedirektoratets samlede byggeadministrative virksomhed  
 
Byggedirektoratets samlede aktiviteter indenfor Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning 
incl. Planlægning 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 
Byggeudgift/mio. kr. 1.098,8 964,8 1.016,5 1.000,9 889,9 
Årsværk 29 24 27,9 32,8 28,9 
Byggeudgift pr. årsværk/mio. kr. 37,9 40,2 36,4 30,5    30,8 
 
Det øgede ressourceforbrug for den byggeadministrative virksomhed i de seneste år 1999 og 2000 
skyldes dels øget bygherreindsats i forbindelse med kvalitet og større udviklingsindsats til styring 
og forbedring af byggeriet. 
 
 
3.4.2 Afrapportering af resultatmål 
 
Resultatmål 3. Sammenhængende kvalitetssikringssystem for de byggeadministrative opgaver 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 2.427,0 - - - 100 % 
Udgifter (inkl. løn) 1.110.448  - -  -  100 % 
 
Systembeskrivelsen og byggekontorets KS-system blev idriftsat i henhold til tidsplanen. Arbejdet 
er udvidet til at omfatte certificering efter ISO-2000 standard. Dette har samtidig betydet en større 
tidsmæssig indsats og øgede konsulentudgifter. Resultatmålet videreføres i ny resultatkontrakt og 
udbygges til at omfatte hele Byggedirektoratets forretningsmæssige virke. 
 
 
Resultatmål 4. Styresystemer for byggedirektoratets produkter samt nye samarbejdsformer 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 105,0 - - - 100 % 
Udgifter (inkl. løn) 691.189  - - -   100 % 
 
Arbejdet er i flere omgange påbegyndt dog uden at operationelle udkast foreligger, derfor har man 
valgt at videreføre arbejdet i samarbejde med Bygherreforeningen i Danmark.  
 
Der er gennemført et forsøg i forbindelse med et byggeri ved Ålborg Universitet. Der arbejdes 
fortsat med afprøvning af totaløkonomisystem, som er rådgiver- og brugervenligt. 
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Dispositionsregnskaber er systembeskrevet, og der er udarbejdet en ”papir mock-up”. Aftale med 
systemudvikler er indgået. 
  
Det forholdsvis lave timeforbrug skyldes en pause i systembeskrivelsen, samt at udviklingen gen-
nemføres af  IT-konsulent. 
 
Beskrivelse af Byggedirektoratets miljøstyresystem er gennemført og indført i samtlige af Bygge-
direktoratets byggerier.  
 
Resultatmålet er udført iht. tidsplan og opfyldt. 
 
IT-højskolens byggeprojekt gennemføres i henhold til den af Byggedirektoratet udviklede ”pro-
cesstyremodel”. Processtyremodellen har bl.a. til hensigt at øge budgetsikkerheden, ved at udmel-
de projektøkonomien i form af et fast tal. 
 
Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
Resultatmål 5. Bygherrerådgivningen skal være udviklingsorienteret og veldefineret i forhold til 
kunderne 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 142,0 - - - 100% 
Udgifter (inkl. løn) 33.992  - - - 100%  
 
 
Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse: Etablering af en rådgiverydelsesbeskrivelse viderebearbejdes 
med Bygherreforeningen i Danmark. Resultatmålet er opfyldt i henhold til tidsplanen. 
 
Iværksættelse af testsager og evaluering: IT-højskolen og projektkonkurrencen vedrørende Kø-
benhavns Universitet på Amager 2. Byggeafsnit er begge gennemført som testsager. Første evalu-
ering af IT-højskolen er gennemført, og evaluering af konkurrenceforløbet for den såkaldte KUA2 
er under udarbejdelse. Tidsforbruget er lavt bl.a. på grund af anvendelsen af eksterne konsulenter. 
 
Resultatmålet er opfyldt i henhold til tidsplanen. Resultatmålet videreføres i justeret form i ny re-
sultatkontrakt. 
 
 
Resultatmål 6. Formidling af resultater og generel  udvikling af bygherrevirksomheden 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 39,0 - - - 100% 
Udgifter (inkl. løn) 19.784  -  -  -  100% 
 
Formidling: I 2000 har byggekontoret offentliggjort i alt 5 artikler i fagblade, og udsendt 3 tema-
hæfter vedrørende skolebyggeri.  
Resultatmålet er opfyldt. 
 
Bygherreinitiativer: Byggedirektoratet har iværksat 2 byggerier af tværgående interesse – såkaldte 
”Projekt Hus” projekter. Byggerierne vedrørende IT-højskolen og Københavns Universitet, Ama-
ger 2. etape. Byggedirektoratet har i alt 3 kontrakter med ”Projekt Hus”. Resultatmålet er opfyldt. 
 
Bygherreforening: Bygherreforeningen i Danmark – BID – blev oprettet i 1999. Resultatmålet er 
opfyldt.  
 
Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
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Resultatmål 11. EDB udvikling der er dedikeret til Byggedirektoratets opgavevaretagelse  
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 13,5 - - - 100% 
Udgifter (inkl. løn) 2.542  - -  -               100% 
 
Homepage: Byggedirektoratets er etableret i henhold til tidsplanen. Resultatmålet er opfyldt. 
Kompetenceudvikling: PC-kørekort pilot. Byggedirektoratets: ”superbrugere” har alle bestået ek-
samen vedrørende pc-kørekort. Resultatmålet er opfyldt.  
 
Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt. 
 
 
3.5 Ejendomsforvaltning (hovedformål 4) 
 
Virksomhedsområdet varetager ejerbeføjelser mv. for en særlig portefølje af ejendomme under 
Forskningsministeriet, samt køb og salg af fast ejendom mv. 
 
Inden for ejendomsforvaltningens område varetages opgaver vedrørende § 19.31.01.20. Ejen-
domsadministration. Uanset at § 19.31.01.20 Ejendomsadministration har sin egen underkonto, 
har denne virksomhed hidtil fungeret som en integreret del af Byggedirektoratets Almindelig virk-
somhed.  
 
 
3.5.1 Driftsregnskab for ejendomsforvaltning  
Driftsregnskab for Ejendomsforvaltning          Excl.disp.begr. 
1.000 kr.  1998 1999 2000 
Bevillingsfinansieret område     
Indtægter  1.275 2.870 1.673 
Udgifter  1.144 2.974 1.736 
Overskud for bevillingsfinansieret om-
råde 

 131 -104 -63 

Omkostningsdækket område     
Indtægter  0 0 0 
Udgifter  0 0 0 
Videreførsel  0 0 0 
Markedsstyret område     
Indtægter  0 578 1.124 
Udgifter  0 173 232 
Overskud  0 405 892 
Årets overskud/videreførsel  131 301 829 
 
Som det fremgår af skemaet er årets overskud/videreførsel opgjort excl. dispositionsbegrænsning 
for at vise det rette resultat i 2000 på det bevillingsfinansierede område. 
 
Ejendomsforvaltningen har også i år øget sin omsætning og dermed sit overskud samlet og set i 
forhold til sidste år. Dette skyldes en stigende efterspørgsel  på forvaltningens ydelser kombineret 
med en stram økonomistyring og en fortsat nødvendig  ressourceeffektivisering på grund af den 
tidligere nævnte allokering af Byggedirektoratets ressourcer til arbejdet med gennemførelsen af 
husleje-ordningen. 
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3.5.2. Afrapportering af resultatmål 
 
Resultatmål 9. Afkast og brugsværdi af de forvaltede ejendomme, der svarer til det almindelige 
lejemarked 
  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse 
Timeforbrug 2,0 - - - - 
Udgifter (inkl. løn) 546  - - -  - 
 
Ved år 2000’s begyndelse gennemførtes en erfaringsudveksling med Ejendomsadministrationens 
konsulent vedrørende erfaringen med den første langtidsbudgettering for de ejendomme, der var 
henført til  Ejendomsadministrationens område. På grund af det igangsatte arbejde under SEA-
udvalget blev resultatmål 9 stoppet. Resultatmålet er hermed afsluttet. 
 
 
3.6 Afrapportering af driftsregnskab vedrørende indførelse af huslejeordning 
 
Byggedirektoratet har i år 2000 fortsat det implementeringsarbejde, der blev påbegyndt i 1999. 
Arbejdet har været struktureret i 3 sideløbende faser. 
 
En huslejegruppe under Finansministeriet med deltagelse af Forskningsministeriet , Byggedirekto-
ratet, By- og Boligministeriet og SES. 
 
En bevillingsgruppe under Forskningsministeriet med deltagelse af repræsentanter for universite-
terne og Byggedirektoratet. 
 
En lejeudvalgsgruppe under Byggedirektoratet med deltagelse af Forskningsministeriet og repræ-
sentanter fra universiteterne. 
Byggedirektoratet har været primært ansvarlig for input til lejeudvalgsgruppen. 
 
Med henblik herpå har Byggedirektoratet  
 
- i samarbejde med institutionerne endeligt fastlagt ejendomsporteføljens inddeling i bygnings- 

og lejeenheder 
 
- færdigbearbejdet resultat af værdiansættelser af ejendomsporteføljen    
 
- bidraget til rammer for gennemførelsen af en teknisk registrering af ejendomsporteføljen 
 
- udviklet og igangsat brugen af ejendomsdatabase  
 
- udarbejdet grundlag for kontraktrelationer vedrørende eksisterende ejendomme og vedrørende 

nybyggerier 
 
- udarbejdet oplæg vedrørende fordeling af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på ejer og lejer 

samt oplæg til faktuel varetagelse heraf 
 
- deltaget i udformningen af et konfliktløsningsorgan for SEA-ordningen 
 
- fastlagt principper for behandling af ejendomme doneret til institutioner omfattet af SEA samt 

praksis for disses mulighed for videreudlejning (fremleje) af Byggedirektoratets ejendomme   
 
- udbudt bygningsforsikring for den samlede ejendomsportefølje i samarbejde med SES 
 
- gennemført kontraktforhandlinger i to faser med 17 ud af de 18 omfattede institutioner 



 28

- udarbejdet oplæg til økonomiske styringsredskaber og praktisk håndtering af indtægts- og ud-
giftsføring 

 
Der foreligger ved udgangen af 2000 i det store færdigt kontraktmateriale - udarbejdet i henhold til 
oprindelig tidsplan for samlet færdigforhandling inden årets udgang. 
 
Egentlige kontraktindgåelser har det af omstændigheder udenfor Byggedirektoratets ansvarsområ-
de ikke været muligt at få på plads. 
Der foreligger derfor tidsplaner for færdiggørelsen af kontraktforhandlingerne - og dermed indgå-
elsen af kontrakter. 
 
Byggedirektoratet har udover ovenstående i “eget” regi bidraget med væsentlige “tekniske” input 
til udarbejdelse af bevillingsmodel. Arbejdet hermed har i perioder haft en omfattende karakter. 
 
Sideløbende med ovenstående har Byggedirektoratet gennemført en strukturel organisationstilpas-
ning og besat de hertil tilknyttede chefstillinger. 
 
Ved løft af Byggedirektoratets finanslovsbevilling fik Byggedirektoratet 10 mio. kr. til afholdelse 
af ekstraordinære udgifter forbundet med fornødne kontraheringer, indkøb, øvrige tiltag og direkte 
lønomkostninger i relation til husleje-ordningens indførelse. 
 
Denne bevilling er anvendt på følgende måde: 
  
1. EU-udbud og kontrakt med ejendomsmæglerfirmaet Gaarde omkring ejendomsporteføljens 
værdiansættelse ca.    1,8 mio. kr. 
 
2. EU-udbud og kontrakt med rådgivende ingeniørfirma O. Brandt Hansen omkring gennemgang 
og teknisk registrering af ejendomsporteføljen ca.  3,4 mio. kr. 
 
3. Opbygning af databaser – ekstern konsulentbistand, tilvejebringelse og indsamling af datamate-
riale, udvikling indkøb af edb-kapacitet ca.  2,5 mio. kr. 
 
4. Organisationsudvikling – konsulentbistand i.f.m. ansættelse af nye medarbejdere, implemente-
ring af Navision, navne- og designskift mv. ca.  0,7 mio. kr. 
 
5. EU-udbud af bygningsforsikring ca.   0,1 mio. kr.  
 
6. Direkte lønomkostninger ca.   1,3 mio. kr. 
 
7. Diverse ca.    0,1 mio. kr. 
 
I alt     9,9 mio. kr. 
 
 
Herudover har indførslen af husleje-ordningen indebåret et forholdsmæssigt ”træk på” de samlede 
udgifter til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner svarende til i alt 5,1 mio. kr. 
 
De samlede udgifter beløber sig således til 15 mio. kr. incl. dispositionsbegrænsningen. 
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3.6.1 Driftsregnskab for indførelse af husleje-ordning 
 
Driftsregnskab for Husleje-ordningen            Excl.disp.begr. 
1.000 kr.   1999 2000 
Bevillingsfinansieret område     
Indtægter    13.938 
Udgifter   1.298 14.464 
Overskud for bevillingsfinansieret om-
råde 

  -1.298 -526 

 
Som det fremgår af skemaet er årets overskud/videreførsel opgjort excl. dispositionsbegrænsning 
for at vise det rette resultat i 2000 på det bevillingsfinansierede område. 
I forbindelse med indførelse af husleje-ordningen er Byggedirektoratets driftsramme forøget med 
10 mio. kr. Årets regnskab viser et egentligt forbrug på 9,9 mio. kr. hertil kommer udgifterne til 
ledelse og administration samt hjælpefunktioner.  
 
 
3.7 Fondsfinansieret byggesag vedrørende Det Danske Institut i Damaskus  
 
Det Danske Institut i Damaskus, er en institution under Forskningsministeriet. Aftalen om etable-
ring af Instituttet blev i sin tid indgået af undervisningsministeren  med de syriske myndigheder, 
og omfattede bl.a., at Byggedirektoratet stillede sin ekspertise til rådighed i forbindelse med Insti-
tuttets domicilering, herunder ombygning og restaurering af lokalerne. Byggeprojektet er overdra-
get staten ved en gave. Byggeriet er afsluttet ultimo 2000. Se i øvrigt bilag 5. 
 
 
3.7.1 Driftsregnskab for byggesag vedrørende Det Danske Institut i Damaskus 
 
Driftsregnskab for byggesagen vedr. Det Danske institut i Damaskus        Excl.disp.begr. 
1.000 kr. 1997 1998 1999 2000 
Omkostningsdækket område     
Indtægter  851 3.813 1.729 4.397 
Udgifter 603 1.932 3.858 4.397 
Videreførsel 248 1.881 -2.129 0 
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4  Personale og organisation      
           
 4.1 Organisationsstruktur for Byggedirektoratet 
 
I forbindelse med ressortændringen i 1998 blev Byggedirektoratet en selvstændig styrel-
se i Forskningsministeriet. 
 
For at tilpasse Byggedirektoratets organisation til de nye opgaver og sikre kvalitetsud-
vikling i opgaveløsningen, blev der i den første del af 1999 gennemført en organisati-
onsændring. 
 

  

 Byggedirektoratet ledes af en direktør med et tilhørende ledelsessekretariat, der omfatter 
personale- og budgetenhed. 
 
Byggedirektoratets øvrige opgaver er i 2000 blevet varetaget af tre kontorer. 

  

           
 Ejendomskontoret varetager ejendomsforvaltning for en portefølje af ejendomme. Vare-  
tagelse af køb og salg samt ejerbeføjelser. Rådgivning af Undervisningsministeriet vedrø-  
rende byggeri m.v. 

 

           
 Planlægnings- og udviklingskontoret varetager planlægning, herunder fysisk planlægning  
og byggeprogrammer.  

 

 Udvikling og forsøgsvirksomhed. Overordnet tilsyn og tilrettelæggelse af bygningsdrift for  
Forskningsministeriets institutioner. 
 

 

 Byggekontoret varetager bygherrevirksomhed for Forskningsministeriet samt bygherreråd- 
givning for andre styrelser m.v. efter aftale. 

 

  
Som led i regeringens beslutning om at ændre statens ejendomsforvaltning ved indførelse af 
en lejeordning, har Byggedirektoratet i sidste del af 2000 gennemført en organisationsæn-
dring, for at kunne tilgodese en række opgaver, som nyordningen medfører, da denne organi-
sation kun i meget lille omfang har relation til opgaveløsningen i 2000 er der ikke redegjort 
herfor. 

  

           
           
 4.2. Årsværksforbrug for Byggedirektoratet       
           
 Reelt har personaleforbruget været stigende, men ansættelse af medarbejdere i nyoprettede 
stillinger er sket i de sidste måneder af 2000, således vil stigningen i årsværksforbruget først 
slå igennem i 2001. 

  

           
 Årsværksforbrug for Byggedirek-
toratet 

       

  1997  1998  1999  2000   
  Lønramme          
   38 1,0  1,0  1,0  1,0   
           
   37 3,0  2,5  3,0  3,0   
           
   36 3,5  3,5  4,5  2,4   
           
   Øvrige 48,5  48,0  44,3  44,9   
           
   I alt 56,0   55,0   52,8  51,3   
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 Note: Årsværksforbruget er opgjort på baggrund af de faktiske udbetalte 
lønninger og er inkl. regnskabselever, midlertidige ansatte, ansatte under 
særlige vilkår, medarbejdere ansat på den selvstændige finanslovskonto, 
Ejendomsadministrationen, og timelønnet personale. 

   

                      
 Med hensyn til oplysningerne for 1997 og 1998 indgår årsværksforbruget 
for de medarbejdere, der i 1997 til og med 1. Kvartal af 1998 var aflønnet 
af Undervisningsministeriets fællespulje med den af  Undervisningsmini-
steriet udmeldte gennemsnitsløn. 
 

   

 Byggedirektoratet har siden 1984 haft elever til oplæring i direktoratets 
regnskabsafdeling. 

   

           
 Årsværksforbrug for 
elever  

        

   1997  1998  1999 2000   
           
   Årsv. BD  56,0  55,0  52,8 51,3   
   Elever  2,0  1,3  1,7 1,0   
           
 Procentuel andel 3,6  2,4  3,2 1,9   
           
 Ansættelse af yderligere en elev er udskudt til foråret 2001. 
 
Som følge af arbejdsmarkedsreformen i 1994, og lov om aktiv arbejdsmar-
kedspolitik har Byggedirektoratet haft fast tilknyttet hjælp i form af ansatte 
under puljejobordning eller individuel jobtræning. 

   

                              
           
 Årsværksforbrug for ansatte under særlige 
vilkår 

      

   1997  1998  1999 2000   
           
 Årsv. BD  56,0  55,0  52,8 51,3   
 Ansatte u. særlige vil  
kår  

2,1  1,8  1,8 0,9   

           
 Procentuel andel 3,8  3,3  3,4 1,8   
           
 For de medarbejdere, der i 1997  til og med 1. kvartal af 1998 var aflønnet af Undervis-
ningsministeriets fællespulje er årsværksforbruget fastsat på baggrund af den af Undervis-
ningsministeriet udmeldte gennemsnitsløn. 
 
 
4.3. Afgang og tilgang af medarbejdere. 

  

           
 Tilgang og afgang samt det samlede antal 
medarbejdere 

      

  Tilgang  Af-
gang 

 Netto  Ultimo   

 1996       63   
 1997 8  9  -1  62   
 1998 4  11  -7  55   
 1999 7  10  -3  52   
 2000 9  5  4  56   
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 Note: Antallet af medarbejdere er inkl. Regnskabselever, midlertidigt ansatte, ansatte under 
særlige vilkår samt medarbejdere ansat på den selvstændige finanslovskonto, Ejendomsad-
ministrationen, og ekskl. timelønnet personale. 

  

 Tabellen baserer sig på enkeltpersoners ansættelses- og fratrædelsestidspunkt i året, og der 
kan derfor ikke drages sammenligninger med årsværkforbruget i tabel 4.2.  

  

           
 Nedgangen i antallet af medarbejdere fra 1997 til 1998 skyldes bl.a., at der i forbindelse med 
ressortomlægningen og den dermed ændrede opgavevaretagelse blev overført årsværk til 
Forskningsministeriet svarende til 3½ medarbejder. I 1998 er et antal ledige stillinger efter 
fratrådte medarbejdere ikke nået besat før i 1999. 
I 1999 er der også opnået en negativ nettotilgang. 

  

 I 2000 har man ansat medarbejdere i de i 1999 ledige stillinger, tillige med ansættelse af 
medarbejdere i nyoprettede stillinger, stillinger der er oprettet i f.m. indførelse af den nye 
huslejeordning pr. 1. januar 2001. 
Disse ansættelser er for en stor dels vedkommende sket i slutningen af 2000.  

  

  
 

         

 4.4. Udbetalt over- og merarbejde        
           
 Udbetalt over- og merarbejde for Byggedirektoratet, 
mio. kr. 

     

   1997  1998  1999  2000  
 Overarbej-
de 

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

 Merarbejde  0,2  0,4  0,7  0,5  
   I alt  0,3  0,5  0,8  0,6  
           
 Note: Beløbene i 1997 og 1998 indeholder ikke 40%-afgiften på over- og merarbejde. 
 
Stigningen i over-/merarbejdsudbetalingen i 1999 skyldes bl.a. en oparbejdet merar-
bejdspukkel på grund af den omfattende af- og tilgang i personalestaben i årene 1998 og 
1999. 
 
Det reducerede tal for udbetaling af merarbejde i 2000, skal ses i lyset af, at man har opnået 
ansættelse af medarbejdere i ledige stillinger. 

  

           
  
4.5. Sygefravær 

        

           
 Nedenstående tabel er en oversigt  over sygefraværet for det faktiske antal medarbejdere der 
er ansat i Byggedirektoratet pr. den 31. december i de enkelte år. 

  

           
       
 Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder i Byg-
gedirektoratet 

     

  1997  1998  1999  2000   
 Ansatte 62  55  52  56   
 Sygedage 680,0  398,0  284,5  434,0   
 Pr. person 11,0  7,2  5,5  7,8   
           
 Note: Antallet af medarbejdere er inkl. Regnskabselever, midlertidigt ansatte, ansatte under 
særlige vilkår samt medarbejdere ansat på den selvstændige finanslovskonto, Ejendomsad-
ministrationen, og ekskl. timelønnet personale. 

  

           
 Det relative store antal sygedage pr. medarbejder i 1997 skyldes, at der dette år var 3 medar-   
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bejdere der havde en længerevarende sygefraværsperiode pga. alvorlig sygdom.  
 I ovennævnte opgørelse over sygefravær indgår fraværet for graviditetsbetinget sygdom før 
orlov (37 dg.). 
I ovennævnte opgørelse over sygefravær indgår ikke fraværet for barns 1. sygedag. 
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5. Ejendomsforvaltning (Ejendomsadministration) §19.31.01.20 (drift) og 
§19.31.02.52 (anlæg)  
 
For år 2000, hvor Byggedirektoratet er blevet en statsvirksomhed, har Byggedirektoratets Ejen-
domsforvaltningen været en integreret del af Byggedirektoratets samlede budget  med underkonto 
§ 19.31.01.Byggedirektoratet 20. Ejendomsadministration  
 
Ejendomsforvaltningen har i lighed med tidligere år omfattet administration af både Forsknings-
ministeriets statsejendomme, for år 2000 under  Forskningsministeriets konto  § 19.31.01.20 Ejen-
domsadministration og Undervisningsministeriets  statsejendomme under  Undervisningsministe-
riets konto § 20.85.11. Ejendomsadministration ( Drift) og § 20.85.12 (Anlægsudgifter). 
 
Byggedirektorates ejendomsadministration nedlægges som selvstændigt hovedområde pr. 1 januar 
2001 i konsekvens af indførslen af husleje-ordningen.  
 
 
5.1 Ejendomsforvaltningens ejendomsportefølje i 2000 
 
I løbet af 2000 har Forvaltningen administreret 21 ejendomme for Forskningsministeriet, hvilket 
er en stigning på 2 ejendomme i forhold til 1999.  DTU’s tidligere ejendom i Haslev overgik til 
Ejendomsadministrationen pr. 1.1. 2000 og pr. 1.7. overtog Forskningsministeriet dele af Det tid-
ligere Militærhospital, Tagensvej 22, Kbh. fra Hovedstadens sygehusfællesskab. Ved året  udgang 
omfattede ejendomsporteføljen et samlet grundareal på 425.849 m2  med et samlet bruttoetageare-
al på 73.968 m2. Ejendomsporteføljen er vurderet til 335,4 mio. kr., heraf med en beregnet grund-
værdi på 125 mio. kr. for Tagensvej 22 er der ved opgørelsen anvendt købesummen for ejendom-
men. 
Der er ikke i 2000 blevet gennemført værdiforøgende arbejder på Forskningsministeriets ejen-
domme. 
 
Den samlede værdi af bygningerne, der indgår i Forskningsministeriets ejendomsportefølje, er 
med udgangen af 2000 på godt 182  mio. kr. ( Værdireguleringsbeløbet).  
 
Sammen med Forskningsministeriets ejendomme administrerede ejendomsforvaltningen som ind-
tægtsdækket virksomhed i 2000 ved årets begyndelse 17  ejendomme  for Undervisningsministeri-
et.  
 
I løbet af året har man som led i forvaltningen frasolgt 3 ejendomme  til de hidtidige lejere, der 
alle er uddannelsesinstitutioner, mens der ved mageskifte er sket udskiftning af Undervisningsmi-
nisteriets ejendom Randersgade 10,  København Ø med Københavns kommunes ejendom Fælled-
vej 12/ Ravnsborggade 11, København N til fremtidig brug for Danmarks Sygeplejerskehøjskole. 
Endvidere indgik Undervisningsministeriet lejeaftale pr. 1.1.2000 med den nyoprettede selvejende 
institution Ribe Statsseminarium vedrørende de bygninger, seminariet hidtil havde haft til brug. 
Administrationen vedrørende opkrævning af leje blev også overdraget til Byggedirektoratets 
Ejendomsadministration indtil ejendommen  afhændes til den nyoprettede selvejende CVU - insti-
tution. Pr. 31. december administrerede Ejendomsadministrationen herefter 15 ejendomme for 
Undervisningsministeriet ( 16 ejendomme, hvis Ribe Statsseminarium medregnes). 
 
Ved årets udgang omfattede Undervisningsministeriets ejendomme under Ejendomsadministratio-
nen et samlet bruttoetageareal på godt 64.400 m2.  og et samlet grundareal på knap124.000 m2.  
(eksl . Ribe statsseminariums ejendom på  8.230 m2 bruttoetageareal og 52.793 m2 grundareal ) 
 
Ejendommene var vurderet til 245,6 mio. kr. heraf grundværdi 77,0 mio. kr. 
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Der blev i løbet af året udført visse værdiforøgende arbejder på 2 af Undervisningsministeriets 
ejendomme mens øvrige udgifter til vedligehold er straksafskrevet. Med udgangen af 2000 er 
bygningernes værdi som i 1999 nedskrevet med 2.5 % af ultimosaldoen pr. udgangen af 1999 
samtidig med at der er sket en opskrivning af bygningsværdien for de to ejendomme, hvor der er 
udført værdiforøgende arbejder. Herefter er den bogførte værdi af de bygninger, Ejendomsadmini-
strationen administrerer for Undervisningsministeriet med udgangen af 2000  på knap 158 mio. kr. 
( eksl. Ribe Statsseminariums ejendom) 
 
 
Ejendomsadministrationens ejendomsportefølje i 2000     
Afrundet mio. kr.  Antal ejen-

domme  
Bruttoareal 

m2  
Areal m2   Vurd. mio. 

kr.  
Grundvurd. 

mio. kr. 
afrundet  

Værdiregul 
mio. kr.  

Forskningsministeriet 21 74.000 425.600 335,4 125 182,34 
Undervisningsministe-
riet 

15 64.400 124.000 245,6 77 157,97 

I alt    36 138.400 549.600 581 2020 340,31 
Note: Opgørelsen indenfor Forskningsministeriets område er inklusive 132,81 mio. kr. i bygningsvær-
di(værdireguleringen) ultimo 2000, der er indberettet som andele under Forskningsministeriets øvrige institutioners 
statuskonti. 
For Ejendommen Tagensvej 20-22, Kbh, der er erhvervet af FSK i indeværende år er som grundlag for vurderingen 
anvendt købesummen og  beregning af grundværdien er  sket ved fradrag af  bygningernes vurderingsværdi for år 
2000. 
I Bruttoetagearealet for Tagensvej er ikke indregnet kælderareal. 
Opgørelsen indenfor Undervisningsministeriets område er eksl.  Ribe Statsseminariums ejendomsportefølje. 
 
 
5.2 Løbende administration 
 
Der er ikke ændret på målsætningen for Ejendomsforvaltningen fra tidligere år. Det har fortsat 
været forvaltningens målsætning at sikre muligheder for ministeriets og for Undervisningsministe-
riets statsinstitutioners fremtidige lokaliseringsbehov ved universiteterne m.v. og sikre, at ejen-
dommene udnyttes bedst muligt respektive sælges, såfremt der ikke længere er behov for at ligge 
inde med ejendommene. 
 
Dele af det tidligere Militærhospital i alt 9.093 bruttoetage - m2 , der blev erhvervet pr. 1.7.2000 
blev erhvervet med forudsætning  om nedrivning af bygningerne med henblik på gennemførelse af 
et nybyggeri til bl.a. Biotek. Denne bygningsmasse udgør ved udgangen af 2000 godt 12% af 
Ejendomsadministrationens samlede etageareal. Endvidere blev Bråbyvej 45, Haslev overtaget 
med  lejemål, der ophørte pr. 1.7. Størsteparten af  Tagensvej 22 blev imidlertid straks fra overta-
gelsen lejet ud ved et midlertidigt lejemål, ligesom der også er indgået lejekontrakt for dele af 
Haslevejendommen. Ved udgangen af år 2000 havde Ejendomsadministrationen derfor kun godt 
11% af det samlede bruttoetageareal  stående tomt. 
 
For Undervisningsministeriets ejendomsportefølje har målsætningen for 2000 efter anmodning fra 
Undervisningsministeriet  været at søge de ejendomme, der er udlejet til selvejende undervisnings-
institutioner,   i alt  5 ejendomme solgt til institutionerne. 3 ejendomme er solgt i 2000 og det for-
ventes, at de sidste 2 ejendomme overdrages til lejerne i løbet af 2001. 
 
Ejendomsadministrationen har lagt vægt på, at ejendommene vedligeholdes forsvarligt og ressour-
ceøkonomisk.  For elementbebyggelsen Munkebjergvænget er der ikke sket en fortsættelse af tag- 
og facadefornyelsen ud over de i 1996 -1998 gennemførte pilotprojekter. De ikke fornyede tage 
bliver løbende repareret i takt med lejerne konstaterer  vandgennemsivning. Det overvejes  i lighed 
med det, der pågår for Undervisningsministeriets ejendomsportefølje, at tilbyde de nuværende 
lejere at købe deres lejemål som ejerlejligheder respektive at sælge hele komplekset i sin helhed 
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ved udbud, da ejendomskomplekset ikke længere er nødvendig til sikring af fremtidigt lokalisering 
af areal til Universitets- og forskningsformål. 
 
Som opfølgning på Bygningssynet for 1999’¨s vurdering af ejendommenes handicapvenlig-
hed/tilgængelighed er der i 2000 som led i renovering af toiletterne ved kantinen i Munkebjerg-
vænge etableret handicaptoiletter. 
 
 
5.3 Bevillingsafregning for akkumuleret overskud for §19.31.02.52 (anlæg) 
 
Mio. kr.      udgifter indtægter 
Resultatopgørelse - indeværende år     
Bevilling (B+TB)    - - 
Regnskab     2,0 - 
Korrektioner for ikke fradragsberettiget købsmoms  0,0 - 
Bevillingstekniske omflytninger   - - 
Årets overskud/underskud   -2,0 - 
Opgørelse af akkumuleret resultat   - - 
Akkumuleret overskud ultimo forrige år   4,8 - 
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år  - - 
Årets overskud/underskud   -2,0 - 
Disponeringsmæssige omflytninger   -2,8 - 
Disposition, overskud som bortfalder   - - 
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000  0 - 

 
    
Regnskabsmæssige forklaringer 
 
Der var en videreført beholdning på 4,8 mio. kr., der forventedes anvendt i forbindelse med reno-
veringen af Munkebjergvænge, Odense efter årsskiftet 2000/2001 jf. regnskabsmæssige forklarin-
ger 1999. I forbindelse med overgangen til husleje-ordningen for statsejendomme pr. 1. januar 
2001 er det under overvejelse at sælge komplekset til de nuværende lejere, respektiv i udbud. Af-
vigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger, der er medgået til dækning af udgifter ved 
stormskader samt udskiftning af defekt ventilationsanlæg på ejendommen Nr. Alle 69-71. 
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6. Grønt regnskab 
 
Dette afsnit i virksomhedsregnskabet omhandler forbrug af energi (varme, varmt vand og el), vand 
og papirforbrug i forbindelse med byggedirektoratets administrative virksomhed, her betegnet som 
kontorvirksomhed. Det grønne regnskab omfatter således ikke Byggedirektoratets virksomhed i 
forbindelse med rådgiveres og entreprenørers aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af byg-
gerier. Byggedirektoratet har til miljøsikring til denne del af virksomheden i 1999  udarbejdet krav 
til Miljørigtig Projektering. 
 
Byggedirektoratet personale på 55 personer er lokalemæssigt samlet i den privatejede ejendom 
Nørre Voldgade 16, hvor Byggedirektoratet gennem Slots- og Ejendomsstyrelsen lejer 2396 m2 af 
ejendommens 2640 m2. Den øvrige del af ejendommen er udlejet til privat boligformål. 
Bygningen er opført i 1833 med kælder, 5 normaletager samt udnyttet tagetage som en 5. etagers 
muret med massive uisolerede ydervægge, og forsynet med traditionelle 1 lags vinduer samt for-
satsvinduer. Opvarmningen sker med fjernvarme som damp til ældre varmeveksler i bygningens 
kælder. 
 
 
Varmeforbrug 

1997 1998 1999 2000 

Fjernvarme (m3 damp) 463 487 330 386 
Fjernvarme (MWh i alt) 324 341 231 270 
Fjernvarme korrigeret for graddage 341 396 269 336 
Varme (kWh pr. m2 )i graddage 142 165 110 140 
ELO nøgletal i kategori K M G               J 

     
     
     

Elforbrug: 1997 1998 1999 2000 
Elforbrug i alt (MWh) 159,2 131,4 128,4 147 
El (kWh pr. m2) 66,44 54,84 53,59 61,35 
ELO nøgletal i kategori M K K              L 

     
     
     

Vandforbrug: 1997 1998 1999 2000 
Vandforbrug i alt (m3) 729 605  696 
Vandforbrug pr. m2 i m3 0,3 0,25 535 0,29 
ELO nøgletal i kategori H F E               G 
 
 
 “Energimærke” status over ejendommens energi- og vandforbrug der udarbejdes hvert år vurderer 
energiforbruget for Ejendommens samlede miljøbelastning  udtrykt ved den årlige CO2 udledning 
i 1997 som værende i klasse B i en skala fra A=lavt forbrug til M=højt forbrug, hvilket må beteg-
nes som tilfredsstillende for en ældre ejendom. Desværre har det ikke været muligt, at få udarbej-
det Energimærke for årene 1998 og 1999 da udarbejdelsen er bagud. 
 
I perioden til og med 2000 er der på nedenstående områder foretaget tiltag til at få nedbragt for-
bruget af energi og resurser ved: 
 Belysningskilder udskiftning til energisparepærer. 
 På varmeområdet er der i december 1999 foretaget en tiltrængt tætning af ejendommens vin-

duer. 
 Al papir til fotokopiering og printere er genbrugspapir 
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 Alle kontorartikler er PVC frie. 
 
Miljøtiltag i 2001 
 
 Byggedirektoratet  vil udarbejde en miljøpolitik for inhouse virksomheden. 
 Opstille konkrete miljømål for energi, vand og resurseforbrug fra 2001 og fremefter. 
 Medlemskab af Elsparefondens A-klub. 
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7. Påtegning  
 
 
Byggedirektoratets virksomhedsregnskab for 2000 er fremlagt i henhold til Akt 82 af 4/12 1996. 
Fremlæggelsen sker for så vidt angår det ordinære årsregnskab med henvisning til Finansministe-
riets bekendtgørelse nr. 1163 af 20. december 1994 om Statens Regnskabsvæsen m.v., § 9. 
For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dækkende, og at dokumentationen er til stede. 
 
 
Den 25. april 2001 
 
 
 

Direktør Lars Ole Hansen 
 
 
 
Undervisningsministeriets påtegning af virksomhedsregnskabet for 2000 sker i overensstemmelse 
med ovennævnte fremlæggelse. 
 
 
 
Den   25. april 2001  
 
 

Kommitteret Rudolf Straarup 
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Bilag 1, Igangværende anlægsprojekter, der 
administreres af Byggedirektoratet 

     

        
Igangværende anlægsprojek-
ter                                              
mio. kr. 

Hjemmel Bygge-
start 

Forventet 
afslut-
nings- 

tidspunkt 

Totalud-
gift (in-

deks 159) 

Statsud-
gift (in-

deks 159) 

Årets     
udgift 

Forventet  
restudgift 
(indeks 

159) 
19.22.02. Københavns Universitet        
KUA. Udbygning (inkl. grundkøb)       
(ekskl. kunstnerisk udsmykning, der 
på TB 2000 er overført til § 19.31.04. 
Statslige anlægsforpligtelser) 

Akt 340 
1996 Akt 
197 1997 

Akt 110 
1997 Akt 
180 1998 

Akt 37 
1998 Akt 
212 1999 

1996 2004               -    1.099,2        158,3        783,1 

Geocenter FL 1997 
FL 1999 

1996 2003               -        178,3          87,1          58,9 

Nørre Campus Akt 302 
1996 

1996 2001               -          64,4  
3,3 

 
0,2 

Renovering af Østervoldkomplekset FL 1999 1999 2002               -          40,8          21,4  
9,6 

Bioteknologisk Forskningscenter Akt 146 
2000 

2000 2005               -        479,0          70,6        408,4 

Køb af areal til Niels Bohr Instituttet Akt 75 
1999 

1999 2001               -  
2,8 

 
0,0 

 
0,1 

Ombygning af H.C. Ørsted Instituttet Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
9,4 

 
7,5 

 
2,0 

Renovering af procesventilation            
(del af Renovering og hovedistandsæt-
telse) 

Akt 264 
1997 Akt 
209 1998 

Akt 173 
1999 Akt 
232 2000 

1996 2002               -          30,4  
6,8 

 
6,1 

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

1999 2001               -  
4,8 

 
3,9 

 
0,6 

Afdrag på prioritetsgæld Finanslo-
ven 

     
0,1 

 

Kunstnerisk udsmykning Finanslo-
ven 

 2001               -  
0,7 

 
0,6 

0,3 

19.22.06. Aarhus Universitet        
Auditorium til samfundsfag Akt 352 

1995 
1994 2001               -          53,8          25,9  

6,1 
Universitets- og Vennelystparken Akt 305 

1996 Akt 
263 1997 

1996 2001               -          67,4  
4,6 

 
5,2 

Ortopædisk Hospital Akt 305 
1996 Akt 
268 1998 

1996 2001               -          82,2          22,5  
1,4 

Retsmedicinsk Institut Akt 266 
1998 

1998 2003               -          54,4 0,0          54,4 

Omlægning af vej i Universitetspar-
ken 

FL 1998 1998 2001               -  
3,0 

 
0,7 

 
0,7 

Renovering og ombygning af Ran-
dersvej 1A 

Akt 188 
1999 

1999 2001               -  
9,2 

 
8,2 

 
0,2 

Nybyggeri i Universitetsparken FL 2000 2000 2005               -          50,0 0,0          50,0 
Tilbygning til konferencecenter Akt 89 

2000 
2000 2001  

5,5 
              -  

0,1 
 

5,4 
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
1996 2001               -          14,7 9,1 2,1 

Projektering Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
0,2 

 
0,2 

0,0 

19.22.12. Syddansk Universitet        
Tilbygning og ombygning til Det Akt 299 1994 2001               -          55,4 0,0  
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Naturvidenskabelige Fakultet 1994 0,2 
Udbygning, Campus Akt 301 

1996 
Akt 87 

1997 

1996 2002               -        206,0        100,6          23,5 

Winsløw Parken, 2. etape FL 2000 2000 2005               -        113,4  
0,6 

       112,8 

Ombygn. og udvidelse i Sønderborg 
og Esbjerg 

FL 2000 2000 2003               -          25,2 0,0          25,2 

Udvidelse til Samfundsfag på Campus FL 2000 2000 2003               -          40,3  
1,0 

         39,3 

Nybyggeri i Kolding (programmering) Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
0,5 

0,0  
0,5 

Kunstnerisk udsmykning Finanslo-
ven 

1996 2001               -  
1,5 

0,0  
0,7 

Projektering Finanslo-
ven 

1998 2000               -  
1,2 

 
0,3 

 
0,1 

19.22.14. Roskilde Universitetscenter        
Udbygningsplan 1. etape Akt 340 

1995 
Akt 29 

1996 

1995 2001               -        132,9  
5,3 

 
0,8 

Udbygningsplan 2. etape Akt 137 
1999 

1999 2002               -          90,8          44,0          41,4 

Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
8,5 

7,0  
1,5 

Kunstnerisk udsmykning Finanslo-
ven 

1999 2001               -  
1,5 

0,1  
0,8 

Projektering Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
1,0 

1,0 0,0 

Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
0,1 

0,0  
0,1 

19.22.18. Aalborg Universitet        
Renovering af Langagervej-
komplekset 

FL 2000 2000 2004               -          61,5 0,0 61,5 

Nybyggeri til bioteknologi FL 2000 2000 2004               -          57,5  
0,9 

         56,6 

Afdrag på prioritetsgæld Finanslo-
ven 

0 0               - 0,0  
0,8 

0,0 

Projektering Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
0,4 

 
0,2 

0,2 

Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo-
ven 

1999 2001               -  
2,0 

 
1,3 

0,7 

19.23.02. Handelshøjskolen i Køben-
havn 

       

Nybyggeri (Statsandelen) Akt 194 
1994 Akt 
333 1995 

1994 2002               -        110,2 0,0 0,0 

Nybyggeri, 2. etape (Statsandelen) FL 2000 2000 2004               -          54,0  
0,2 

         53,8 

Etablering af Solbjerg Plads Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
9,2 

 
1,5 

 
7,7 

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
1,1 

 
1,1 

 
0,0 

19.23.12. Handelshøjskolen i Århus        
        

19.24.02. Danmarks Tekniske Univer-
sitet 

       

Ombygning af hal Akt 210 
1999 

1999 2001          14,9  
9,9 

 
3,8 

 

Renovering af procesventilation Akt 263 
1996 Akt 
299 1996 

Akt 14 
1996 Akt 
264 1997 

1996 2004               -        198,4  
9,8 
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Akt 209 
1998 Akt 
173 1999 

Akt 232 
2000 

Ombygning til Dansk Polymercenter  Akt 76 
1999 

1999 2001               -          14,2          12,6  

Ombygning til Center for Indeklima 
og Energi  

Akt 257 
2000 

2000 2001               -  
4,4 

4,2  

Opførelse af studenterhus 1) Akt 91 
2000 

2000 2002          15,5               -  
1,4 

 

Projektering Finanslo-
ven 

1996 2001               -  
1,6 

 
0,0 

 

19.24.06. Danmarks Farmaceutiske 
Højskole 

       

Nybyggeri Akt 303 
1996 Akt 
153 1998 

1996 2001               -          96,6  
2,8 

 
0,6 

Renovering af procesventilation Akt 209 
1998 Akt 
173 1999 

1998 2002               -          32,4          15,7  
8,9 

19.24.10. Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole 

       

Modernisering Akt 301 
1993 Akt 
377 1995 

Akt 300 
1996 Akt 
208 1998 

1992 2002               -        626,9          45,6        105,9 

Omlægning fra damp til fjernvarme-
vand 

Akt 211 
1999 

1999 2001          16,4          12,3  
9,8 

 
0,5 

Renovering af kontorer i højhuset Akt 259 
2000 

2000 2002               -  
9,0 

 
1,3 

7,7 

Afdrag på prioritetsgæld Finanslo-
ven 

                -  0,0  

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

1999 2001               -  
9,6 

5,1 3,8 

Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
6,5 

1,7 4,8 

Projektering Finanslo-
ven 

2000 2001               -  
3,2 

2,5 0,7 

19.24.14. IT-Højskolen         
Nybyggeri, planlægning mv. Akt 138 

1999 
1999 2000               -  

5,0 
 

5,0 
              - 

Nybyggeri, kontraktforberedende 
arbejder 

TB 2000 2000 2000               -  
1,3 

 
1,3 

              - 

19.25.10. Danske institutter i udlandet        
Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-

ven 
2000 2001  0,5 0,0 0,5 

19.31.02. Byggedirektoratet        
Anlægsregulering-Dansk Polarcenter-
stormskade 

Finanslo-
ven 

2000   0,1 0,1 0,0 

Kunstnerisk udsmykning - KUA 
1.etape 

Finanslo-
ven 

2000   4,8 0,7 4,1 

Projektering og igangsætning af nye 
arbejder 

Finanslo-
ven 

2000   0,0 0,0 0,0 

Udvikling og forsøgsbyggeri Finanslo-
ven 

2000   0,1 0,1 0,0 

Afdrag på prioritetsgæld - Bråbyvej 
45, Haslev 

Finanslo-
ven 

2000   0,4 0,3 0,1 

Renovering af bygninger (flere sager) Finanslo-
ven 

2000   2,9 2,0 0,9 

        
 
 



 43

Bilag 2, Afsluttede anlægsprojekter, der admini-
streres af Byggedirektoratet 
 

    

Afsluttede anlægsprojekter       
mio. kr. 

Seneste 
hjemmel 

Bygge-
start 

Forventet 
afslut-
nings- 

tidspunkt 

Totalud-
gift (in-

deks 159) 

Statsud-
gift (in-

deks 159) 

Årets     
udgift 

19.22.02. Københavns Universitet       
Idrætshal       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 139 Akt 160 

1996 
1996 2000  40,0  

- Indeksregulering     3,6  
- Mindreforbrug     -0,7  
Revideret totaludgift, indeks 159     42,9 0,3 
Fra rådighedspuljer       
Renovering og hovedistandsættelse 
(ekskl. procesvent.) 

Finanslo-
ven 

1998 2000  3,8 2,6 

Projektering Finanslo-
ven 

1999 2000  1,2 0,3 

19.22.06. Århus Universitet       
Ombygning af Langelandsgades ka-
serne 

      

Totaludgift iflg. Akt, indeks 146 Akt 21 
1994 Akt 
109 1997 

1994 2000  78,0  

- Indeksregulering     0,3  
- Mindreforbrug     -0,5  
Revideret totaludgift, indeks 159     77,8 0,0 
Renovering af procesventilation       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 156 Akt 264 

1997 Akt 
209 1998 
Akt 173 
1999 

1996 2000  59,5  

- Indeksregulering     0,0  
- Mindreforbrug     -0,3  
Revideret totaludgift, indeks 159     59,2 0,1 
Fra rådighedspuljer       
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
 2000  1,5 1,5 

Kunstnerisk udsmykning Finanslo-
ven 

1998 2000  1,6 1,3 

19.22.12. Syddansk Universitet       
Winsløw parken       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 350 

1995 Akt 
301 1996  

1995 2000  61,5  

- Indeksregulering     4,5  
- Merforbrug     1,5  
Revideret totaludgift, indeks 159     67,5 0,2 
Tilbygning på Campus til Humaniora og sam-
fundsvidenskab 

     

Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 48 
1996 

1997 2000  55,7  

- Indeksregulering     4,4  
- Mindreforbrug     -4,8  
Revideret totaludgift, indeks 159     55,3 0,0 
Nybyggeri til Naturvidenskabeligt Fakultet 
(Fondsgave) 

     

Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 173 
1997 

1996 2000 50,0   

- Indeksregulering    0,0   
- Andre ændringer    0,0   
Revideret totaludgift, indeks 159    50,0  0,5 
Udvidelse af administrationsbygning       
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Totaludgift iflg. Akt, indeks 140 Akt 20 
1998 

1998 2000  8,8  

- Indeksregulering     0,4  
- Mindreforbrug     -0,1  
Revideret totaludgift, indeks 159     9,1 0,1 
Fra rådighedspuljer:       
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
2000 2000  12,0 12,0 

Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-
ven 

2000 2000  0,5 0,5 

kunstnerisk udsmykning Finanslo-
ven 

1997 2000  1,5 1,3 

Projektering Finanslo-
ven 

1999 2000  0,2 0,2 

19.22.16. Roskilde Universitetscenter       
Fra rådighedspuljer       
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
1999 2000  4,5 4,5 

Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-
ven 

2000 2000  6,7 6,7 

19.22.18. Aalborg Universitet       
Sdr. Tranders Sohngårdsholmsvej       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 128 Akt 222 

1991 Akt 
162 1992 

1991 1996  103,9  

- Indeksregulering     2,3  
- Mindreforbrug     -14,6  
Revideret totaludgift, indeks 159     91,6 0,0 
Undervisnings- og forskningslokaler       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 133 Akt 390 

1994 
1994 2000  67,5  

- Indeksregulering     3,6  
- Merforbrug     0,9  
Revideret totaludgift, indeks 159     72,0 0,0 
Humanistisk Fakultet, 2. etape       
Totaludgift iflg. Akt, indeks 146 Akt 140 

1997 
1996 2000  68,8  

- Indeksregulering     3,2  
- Mindreforbrug     -2,0  
Revideret totaludgift, indeks 159     70,0 1,0 
Fra rådighedspuljer       
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
2000 2000  1,8 1,8 

19.23.02. Handelshøjskolen i Køben-
havn 

      

Fra rådighedspuljer:       
Kunstnerisk udsmykning Finanslo-

ven 
1998 2000  1,0 1,0 

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

2000 2000  0,4 0,4 

19.23.12. Handelshøjskolen i Århus       
Fra rådighedspuljer:       
Mindre byggearbejder Finanslo-

ven 
2000 2000  7,2 7,2 

19.24.02. Danmarks Tekniske Univer-
sitet 

      

Etablering af levnedsmiddeluddannel-
se 

      

Totaludgift iflg. Akt, indeks 138 Akt 245 
1994 Akt 
424 1995 

1994 2000  49,3  

- Indeksregulering     1,4  
- Mindreforbrug     -2,2  
Revideret totaludgift, indeks 159     48,5 0,0 
19.24.06. Danmarks Farmaceutiske       
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Højskole 
Fra rådighedspuljer:       
Kunstnerisk udsmykning Finanslo-

ven 
1998 2000  0,7 0,1 

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

1999 2000  3,1 3,1 

19.24.10. Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole 

      

Fra rådighedspuljer:       
Projektering Finanslo-

ven 
2000 2000  0,5 0,4 

Renovering og hovedistandsættelse Finanslo-
ven 

2000 2000  1,7 1,7 

Mindre byggearbejder Finanslo-
ven 

2000 2000  0,5 0,5 

19.24.14. IT-Højskolen       
       

19.25.10. Danske Institutter i udlandet       
       

Samlet stats-/totaludgift for 10 afsluttede større byggeprojekter ekskl. 
forbrug på rådighedspuljer 

 643,9  

       
I alt mindreforbrug for 8 afsluttede større bygge-
projekter 

   -25,2  

I alt merforbrug for 2 afsluttede større byggepro-
jekter 

   2,4  

Samlet mindreforbrug for 10 afsluttede større 
byggeprojekter 

   -22,8  
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Bilag 3 Status for anlægsaktiver   
 
Værdisættelse af Byggedirektoratets ejendomme, ultimo 
2000 

  

      
      

Institution Primosaldo 2000 Primosaldo grund- Primosaldo bygn.- Lineær afskrivning Saldo bygnings- 
  værdi 2000 værdi 2000 2,5% værdi ultimo 2000 

      
      

ku       3.612.820.670       953.719.000    2.659.101.670            66.455.062       2.883.995.469 
au       2.523.618.165       206.657.400    2.316.960.765            57.924.019       2.326.593.659 
sdu          916.242.851       105.673.200       810.569.651            20.264.241          899.221.971 
ruc          479.554.105         47.476.100       432.078.005            10.801.950          480.457.034 
aau          860.958.441         66.013.900       794.944.541            19.873.614          778.562.773 
dtu       1.571.769.458       457.335.200    1.114.434.258            27.860.856       1.107.189.396 
dfh          228.313.233         47.868.000       180.445.233              4.511.131          188.535.315 
kvl       1.652.819.487       252.290.472    1.400.529.015            35.013.225       1.423.806.511 
it-højskolen                155.622              155.622                    3.891             6.190.692 
ejd.admin.          107.030.000         91.700.000         15.330.000                 383.250            40.146.750 
i alt      11.953.282.032    2.228.733.272    9.724.548.760           243.091.240     10.134.699.570 
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Bilag 4 Supplerende oversigter vedrørende indtægtsdækket virksomhed 
 
Omkostningsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed     
I   1.000 kr.     
Indtægter  2.970 

Direkte omkostninger 2.130  
Driftsoverskud før indirekte omkostninger (fordelte fællesomkostninger)  840 

Indirekte omkostninger 437  

Driftsoverskud før afskrivning og forrentning mv.  403 

Afskrivning   

Forrentning   

Årets overskud   403 
 
Byggedirektoratet afholdte i 2000 indirekte fællesomkostninger svarende til en fast pris på 
100.000 kr. pr. årsværk, der anvendtes på indtægtsdækket virksomhed. Årsværksforbruget på ind-
tægtsdækket virksomhed er opgjort til 4,37 årsværk. Virksomhedens indirekte fællesomkostninger 
er derfor fastsat til 437.000 kr.  
  
 
 
Akkumuleret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed   

 I  1.000 kr.   

Akkumuleret overskud ultimo forrige år 6.545 

+/, Evt. primokorrektioner vedr. regnskabet forrige år  

+ Årets overskud 403 

, Evt. overskud overført til den ordinære virksomhed  

Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 6.948 
 
 
 
Driftssituation for indtægtsdækket virksomhed   

I  1.000 kr.   

Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-2 134 

+ Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-1 369 

+ Årets overskud før forrentning 403 

Virksomhedens driftssituation 906 
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Bilag 5 Supplerende oversigter vedrørende andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Byggedirektoratet har administreret et tilskud fra en privat fond, der finansierede en ejendom i 
Damaskus, Syrien, til brug for humanistisk og samfundsfaglig forskning, se i øvrigt afsnit 3.7 ved-
rørende den fondsfinansierede byggesag.   
 
Finansieringskilder for tilskudsfinansieret virk-
somhed   

1.000 kr. Regnskab 

Statslige fonds- og programmidler m.v. 0 

EU og andre internationale tilskudsgivere 0 

Øvrige tilskudsgivere 0 

I alt 0 
 
 
 
Omkostningsbaseret resultatopgørelse for Andre tilskudsfinansierede 
aktiviteter    

I   1.000 kr.    

Indtægter   4.397 

Direkte omkostninger    

Driftsoverskud før indirekte omkostninger (fordelte fællesomkostninger)  0 

Indirekte omkostninger   

Driftsoverskud før afskrivning og forrentning mv.  0 

Afskrivning   

Forrentning   

Årets overskud   0 
 
 
 
Driftssituation for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter   

I  1.000 kr.   

Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-2 1.881 

+ Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-1 -2.129 

+ Årets overskud før forrentning 0 

Virksomhedens driftssituation -248 
 


