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Bilag 15 – Aflæggelse af anlægsregnskaber 

 
 

Sammenhæng til økonomiregulativet 
Dette bilag er en uddybning af afsnit 7.2  i økonomiregulativet om kommunens  regn-
skabsaflæggelse. 
 

Indledende bemærkninger 
Formålet med dette bilag er at fastlægge rammer for hvornår der skal udarbejdes an-
lægsregnskaber, samt fastlægge rammer for hvordan dette kan foretages. 
 

Regler for udarbejdelse af Anlægsregnskaber 
 
Anlæg, hvor udgift eller indtægt overstiger 2 mio. kr.: 

Når et anlægsarbejde er færdigt, (det vil sige, at der ikke skal bogføres yderligere ind-
tægter eller udgifter under anlægget) er det den Fagforvaltning, som har forestået ad-
ministrationen af selve anlægget, der er ansvarlig for at udarbejde et endeligt anlægs-
regnskab. (Se vedlagte skema)  
 
Anlægsregnskabet skal som minimum indeholde følgende: 

• Oversigt der viser den oprindelige anlægsbevilling 

• Oversigt over givne anlægsbevillinger opdelt på regnskabsår 

• Oversigt over indtægter og udgifter opdelt på regnskabsår, opgjort i hovedpo-
ster (feks. Håndværkerydelser, køb af jord, salgsindtægter o.s.v.) 

• Evt. redegørelse for årets forbrug i forhold til bevillinger  

• Oversigt der viser om anlægsregnskabet har overholdt de afgivne bevillinger 
(overskud eller underskud) 

• Redegørelse, hvor der tages stilling til finansiering eller anvendelse af over-
skud 

• Regnskabsforklaring, der redegør for mer eller mindreforbruget. 
 
Anlægsregnskabet fremsendes herefter med indstilling til relevant fagudvalg, der efter 
godkendelse fremsender anlægsregnskabet til Økonomiudvalg og Byrådet til endelig 
godkendelse. 
 
Anlæg, hvor udgift eller indtægt er under 2 mio. kr.  

Der udarbejdes ikke egentlig anlægsregnskab for anlæg, hvor udgifter eller indtægter-
ne er under 2 mio. kr. 
Der udarbejdes en årlig oversigt, som forelægges fagudvalget til godkendelse. Over-
sigten skal indeholde samtlige anlæg under fagudvalget opgjort med forbruget set i 
forhold til budgettet.    
Sådanne anlæg optages i oversigt i Kommunens årsregnskab, og de godkendes i for-
bindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet. 
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Økonomiafdelingen (finansgruppen) udarbejder i forbindelse med årsregnskabet en 
udvalgsopdelt anlægsoversigt, der viser: 

• Kommunens igangværende anlæg (med kort redegørelse for anlæggets status) 

• Kommunens afsluttede anlæg 
 
Oversigten udarbejdes så den viser, hvornår den oprindelige anlægsbevilling er givet, 
den samlede bevilling, hvad der samlet er brugt ved udgangen af regnskabsåret, årets 
forbrug samt tidligere års forbrug og restbevillingen. 
 

Tidsfrister mv. 
Hvis der skal udarbejdes anlægsregnskaber skal disse udarbejdes således at de kan 
forelægges Fagudvalget senest 6 måneder efter at anlægget er færdigt. Anlæggets 
færdiggørelse beregnes ud fra, hvornår den sidste postering er afholdt, eller der har 
været afholdt en egentlig afleveringsforretning. 
 
Det påhviler den fagforvaltning, der administrerer anlægsprojektet, at kontrollere om 
der skal udarbejdes anlægsregnskab eller ikke. 

Ajourføring 
Byrådet har delegeret kompetencen til at ajourføre dette bilag til økonomiregulativet 
til regnskabschefen. Bilaget er senest ajourført d. 28. november 2007. 
 
 
 


