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dvalg for byudvikling og bolig 

 

 

Udvalg for byudvikling og boligs driftsområde omfatter i 2019 følgende aktivitetsområder: 

 Plan og byg 
 
Hertil kommer anlægsområdet med en række anlægsprojekter. 
 
Regnskabsresultat  
Udvalg for byudvikling og bolig havde i 2019 et korrigeret udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. og et korrigeret 
indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto) i forhold 
til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 151.000 kr. på udgiftssiden og en mindre-
indtægt på 48.000 kr. på indtægtssiden.  
 
Tabel 1 – Udvalg for byudvikling og bolig regnskab 2019  

Hele 1.000 kr.   
Opr. 

budget 
2019 

Ompl. Till.bev. 
Korr.  

budget 
2019 

Regnskab 
2019 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse 
ift. korr. 
budget 

Forbr. %  
Ift.  

korr. budget 

                    

Udgifter - i alt  U 564 0 59 623 471 92 151 24,3 

Indtægter - i alt  I -1.102 0 0 -1.102 -1.054 -48 -48 4,4 

Netto - i alt  N -539 0 59 -480 -583 44 103 -18,5 

 
 

Aktivitetsområde – Plan og byggesager 
 
 

Aktivitetsområdet omfatter: 
 Gebyr og honorar vedr. hegnssyn 
 Kommune- og lokalplaner 
 Gebyr for byggesagsbehandling 

 
Tabel 7 – Aktivitetsområde Plan og byg - regnskab 2019  

Hele 1.000 kr.   
Opr. 

budget 
2019 

Ompl. Till.bev. 
Korr.  

Budget 
 2019 

Regnskab 
2019 

Afvigelse 
ift. opr. 
budget 

Afvigelse ift. 
korr. budget 

 
                

I alt N -539 0 59 -480 -583 44 103 

           

Kommune- og lokalplaner U 414 59 0 473 345 69 128 

Gebyrer for byggesagsbeh. U     61 -61 -61 

Gebyrer for byggesagsbeh. I -1.102 0 0 -1.102 -1.054 -48 -48 

Advisory Board U 150 0 0 150 65 85 85 

 

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet en mindreudgift på 0,1 mio. kr. (netto) i 
forhold til det korrigerede budget for 2019.  
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Kommune- og lokalplaner (00.22.01) 
Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 
69.000 kr. i forhold til oprindelig budget og 
128.000 kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
I 2018 blev der afsat 8,4 mio. kr. i forøget bloktil-
skud til konsolideering af data til plandata.dk. 
Furesø Kommunes andel svarede til 58.800 kr. 
kan indgå i de nye ejendomsvurderinger. Er-
hvervsstyrelsen har udviklet et nyt system til 
kommunernes indberetning af planer (Planda-
ta.dk), hvorfra Skatteministeriet kan hente data 
til ejendomsvurderingerne. Det har imidlertid vist 
sig, at Erhvervsstyrelsens digitalisering ikke har 
den fornødne kvalitet, og det er derfor nødven-
digt, at kommunerne gennemfører en omfatten-
de kvalitetssikring af data. 
Da opgaven først forventedes igangsat i 2019 
blev budgettet overført fra 2018 til 2019. 
 
Mindreforbruget skyldes, at opgaven pga. perso-
nale udskiftning ikke kunne gennemføres før 
2020. Opgaven bliver iværksat i 2020. 
 

 
 
 

Gebyr for byggesagsbehandling (06.45.56) 
Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssi-
den på  61.000kr. og en mindreindtægt på ind-
tægtssiden på 48.000 kr. 
 
Merudgiften skyldes udgifter til opdatering af IT 
systemer (tilpasning af Acadra for at kunne fun-
gere med den statslige ansøgningsportal, BOM) 
samt konsulentebistand ifm. Byggesagbehand-
ling, for at reducere en sagsbehandlingspukkel. 
 
 
Advisory Board (06.45.51) 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 
2022 blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt til opret-
telse af et rådgivende organg (advisory board), 
hvor medlemmerne rekrutteres på baggrund af 
deres indsigt i udviklingen af arkitektur og byrum 
sfa. at Furesø Kommune sætter gang i flere større 
byudviklingsprojekter. Regnskabet viser et min-
dreforbrug på 85.000 kr. Mindreforbruget skyl-
des, at der ikke har været brug for ekstraordinær 
bistand i forbindelse med større projekter. Disse 
projekter, herunder Bybækgrunden, vil først blive 
drøftet i 2020.  
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