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1. Indledning

Baggrund og formål

Fredericia Kommunes byråd besluttede i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2020, 
at der skulle gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Analysen omfatter en 
gennemgang af kommunens ejendomsportefølje i form af kommunale ejendomme og 
eksterne lejemål.

Formålet med kortlægningen er at skabe et faktabaseret indblik i ejendomsporteføljen med 
henblik på muligheder for arealoptimering af ejendomsporteføljen samt en optimering af 
energiforhold i kommunens bygninger. Der er i budgettet indarbejdet forventede gevinster 
på tiltagene med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 
6,3 mio. kr. i 2023.

Det samlede analyseforløb er inddelt i en kortlægnings- og analysefase samt en eventuel 
implementeringsfase. Denne afrapportering vedrører kortlægnings- og analysefasen, og 
består i hovedtræk af en kortlægning og analyse af de samlede omkostninger på 
ejendomsområdet, samt tilvejebringelse af et indblik i ejendommenes anvendelse og 
udnyttelsesgrad. Målet med den økonomiske analyse har været at skabe et samlet og 
tværgående overblik over ejendomsområdet som udgangspunkt for en videre vurdering og 
udvikling af områdets opgaveløsning. Den økonomiske analyse skal give Fredericia 
Kommune en ny og samlet viden om kommunens ejendomme og de udgifter, der knytter 
sig hertil, samt supplerende give indikationer omkring arealudnyttelsen af kommunens 
ejendomme gennem en survey til kommunens daglige ”ejendomsejere”. Et grundigt 
datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme kan erfaringsmæssigt bidrage til, 
at der kan træffes ”klogere beslutninger” om kommunens ejendomme.

Analysen indeholder samtidigt inspiration til, hvordan Fredericia Kommune politisk og 
administrativt kan arbejde mod at sikre et mere samlet og koordineret strategisk 
perspektiv på ejendomsområdet. Analysen kan således i en eventuel implementeringsfase 
anvendes som trædesten, såfremt Fredericia Kommune ønsker at arbejde hen mod en 
ændret styring, tilrettelæggelse og organisering af opgaver og økonomi omkring 
kommunens ejendomme. 

Læsevejledning

Rapporteringen af kortlægningen falder i tre dele;

1. Nærværende rapportering der sammenfatter kortlægningens datagrundlag, resultater 
og konklusioner. Herunder en vurdering af de estimerede effektiviseringsgevinster

2. Et tilhørende bilag 1, som uddybende redegør for de gennemførte survey om 
kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme

3. En Excel-baseret ejendomsdatabase, hvor alle kortlægningsresultaterne er samlet og 
med en lang række udtræksmuligheder for oplysninger omkring 
kr./kvm./kapacitetsudnyttelse af kommunen ejede ejendomme og eksterne lejemål. 
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• Analysen viser, at Fredericia Kommunes ejede ejendomme udgør ca. 291.600. m2 fordelt på ca. 134 ejede ejendomme. Desuden disponeres der over ca. 39 eksterne lejemål. De 
mange ejendomme udgør en betydelig værdi for Fredericia Kommune, ligesom det samlede ejendomsområde udgør en stor årlig driftsudgift for kommunen. I 2019 blev der således 
anvendt ca. 165,1 mio. kr. til drift og vedligehold af de kommunale ejede/lejede ejendomme svarende til en gennemsnitlig udgift for de ejede ejendomme på ca. 509 kr./m2

• Fredericia Kommune har et relativt højt antal kvm/indbygger i forhold til otte øvrige kommuner, hvor Reflexio har lavet tilsvarende kortlægninger. Set i lyset af at Fredericia Kommune 
geografisk er en overvejende ”bykommune” med relativ korte geografiske afstande i kommunen/mellem ejendommene tegner der sig et samlet billede af, at Fredericia Kommuner i 
benchmarkingperspektiv ligger højt i antallet af disponible kvm. 

• På forsyningsområdet ligger Fredericia Kommunes udgifter på 128 kr./m2 noget over gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne på 109 kr./m2. Kortlægningen indikerer også 
her, at Fredericia Kommune relativt set bruger flere kr./kvm til forsyningsudgifter i forhold til sammenligningskommunerne 

• Kortlægningen indikerer, at der på en række af kommunens ejendomme er ledig anvendelseskapacitet. På mange ejendomme kun i mindre omfang, men der er også en del 
ejendomme, der i ganske væsentlig grad har ledig kapacitet. Samlet tegnes et billede af en relativt fleksibel ejendomsportefølje i Fredericia Kommune. Da en kommunes antal 
kvadratmeter er en meget væsentlig udgiftsdriver for økonomien på ejendomsområdet, indikerer kortlægningen samlet set, at der kan være ganske væsentlige potentialer ved en 
bedre kapacitetsudnyttelse af kommunens ejede ejendomme. Der skal dog laves uddybende og mere grundige analyser af kapacitetsudnyttelsen i de enkelte ejendomme, hvis der skal 
laves konkrete beslutningsoplæg herom

• Ejendomsområdet i Fredericia Kommune udgør ressourcemæssigt en stor økonomisk volumen, og samtidig udgør ejendommene en central, fysisk ramme for levering af 
kerneydelserne. Aktuelt er beslutninger og prioriteringer på ejendomsområdet i Fredericia Kommune fordelt på en lang række organisatoriske enheder og aktører i kommunen. Den 
nuværende opgaveløsning dækker dermed over forskellige sæt ”lokale” praksisser og prioriteringer på de forskellige fagområder. Den nuværende decentrale prioriterings-, udfører- og 
beslutningspraksis betyder, at der ofte optimeres økonomi og personaleressourcer i små enheder på ejendomsområdet – ofte helt ned på ejendomsniveau. Det gør det vanskeligt at 
udnytte stordriftsfordele, indkøbsoptimering og planlægning/disponering af vedligeholdsmidler i et længere tidsperspektiv. Det gælder også på det strategiske niveau i forhold til en 
samlet optimering og styring af, hvordan kommunens samlede ejendomsmasse og -økonomi anvendes bedst muligt.

• På baggrund af analysens omfattende dataindsamling estimeres det, at der kan være en række potentialer vedrørende driften af ejendommene (udgifterne til vedligeholdelse, 
forsyning, renholdelse mm.) men også potentialer knyttet til en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme. De estimerede nettopotentialer er opgjort og vurderet til 0,5 mio.kr, 
i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 4,9 mio.kr. i 2023 og 6,3 mio.kr. i 2024. De angivne estimater er Reflexios vurdering af et realiserbart potentiale over en periode på fire år, såfremt der i et 
vist omfang sideløbende arbejdes videre med anbefalingerne om en anderledes styring og tilrettelæggelse af kommunens ejendomsopgaver. I fald Fredericia Kommune vurderer at 
der kan reduceres yderligere i arealanvendelsen viser kortlægningen at der kan være væsentlige yderligere udgiftsreduktioner.
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Stam-
data

Omkost-
ninger

• Bygningsnavn
• Adresse
• Distrikt
• Kategori (område)
• Ejerforhold (eje/leje)
• Bygningsbrugere *
• Areal

• Lønudgifter (netto)
• Varekøb
• Køb af tjenesteydelser
• Brændsel og drivmidler
• Huslejeindtægter

• Indvendigt vedligehold (centralt og decentralt)
• Udvendigt vedligehold (centralt og decentralt)
• Tekniske installationer
• Udenomsarealer
• Forsyningsudgifter mv. (el, vand, varme)
• Udgifter til øvrig drift (forsikring, alarm mv.)
• Udgifter til rengøring (kommunalt selskab, 

ekstern rengøring, eget rengøringspersonale)
• Udgifter og indtægter fra husleje

Datakilder

Ejendomsafdelingens oversigt 
over ejede ejendomme

Udtræk af ejendomsrelaterede 
driftsudgifter fra kommunens 

økonomisystem 
(regnskab 2019)

Datapunkter

Supplerende oplysninger fra 
Fredericia kommune 

vedr. lejede ejendomme

Lønudtræk for relevante 
stillingskategorier (2019)

Gennemgang af anlægsudgifter 
mhp. identifikation af udgifter til 
vedligeholdelse (regnskab 2019)

Den økonomiske kortlægning og analyse af ejendomsområdet består af 3 elementer: 

• En økonomisk kortlægning
• Kapacitetsudnyttelsen
• Potentialevurdering

Det første element består af en økonomisk kortlægning, der validerer og sammenkobler alle 
relevante data om ejendomme, udgifter og anvendelse, således at der på ejendoms-, sektor- og 
kommuneniveau kan tegnes et dækkende billede af ressourceanvendelsen og 
omkostningsniveauerne – et billede, der kan anvendes til formulering og prioritering af mulige 
videre handlinger på ejendomsområdet.

Databank

Den økonomiske kortlægning er samlet i en databank, der er en helt central del af 
ejendomsanalysens resultat. Databanken samler de nuværende oplysninger om ejede og lejede 
ejendomme og det tilknyttede ressourceforbrug på tværs af fagområder. Databanken bidrager 
dermed til et samlet overblik over Fredericia Kommunes ejendomme og udgifter i 2019, samt 
præsenterer en væsentlig del af grundlaget for eventuelt fremadrettede aktiviteter. 

På baggrund af oplysningerne i databanken er det muligt for Fredericia Kommune at danne 
stamkort og foretage beregninger baseret på databanken og dens oplysninger. Stamkortene 
præsenteres i afsnit 8. 

Der er indsamlet betydelige mængder data til brug for etablering af databanken. 
Dataindsamlingen har omfattet indsamling af kvantitative data vedr. antal ejendomme, antal 
kvadratmeter, ejendomstyper og økonomi.  Illustration i modsatte spalte viser et samlet overblik 
over databankens vigtigste datapunkter samt de kilder, som databanken er baseret på. 

I forhold kvaliteten af data i databasen vurderes den generelt at have et relativt højt niveau, 
uagtet at kvaliteten og fuldstændigheden i kommunens stamdata på nogle områder er 
mangelfuld. Der er derfor også en vis usikkerhed knyttet til datamaterialet – særligt på 
ejendomsniveau. Det gælder fx i forhold til de opgjorte arealer, hvilket bl.a. kommer til udtryk, 
når samme ejendomme anvendes til flere formål (fx skole, SFO, dagpasning), men også i forhold 
til de opgjorte økonomidata, hvor præcisionen altid vil være følsom overfor forskelle i 
konteringspraksis på tværs af institutioner mv. Det anbefales derfor også, at der altid kigges 
nærmere på data og tages et vist forbehold, særligt når der stilles skarpt på en enkelt ejendom.

I forhold til de opgjorte lønudgifter skal bemærkes, at disse er baseret på et udtræk på stillingskategorier 
fra kommunens lønsystem. Udtrækket er forsøgt kvalificeret, i forhold til ikke at medtage lønudgifter til 
medarbejdere, der – på trods af stillingskategorien – ikke arbejder med ejendomsrelaterede udgifter. Som 
eksempel kan nævnes udgifter til livreddere/svømmebadsass. i FIC, der ikke indgår i analysegrundlaget.  

Samtidig skal dog bemærkes, at en række af de årsværk, der er beskæftiget med ejendomsrelaterede 
opgaver, og hvor udgifterne indgår i analysegrundlaget, i praksis ofte vil have en række meget 
forskelligartede opgaver, hvoraf en del ikke i snæver forstand vil opfattes som ”ejendomsrelaterede 
opgaver”. Særligt de tekniske servicemedarbejderes opgaver er mangeartede og forskellige, og graden af 
ejendomsrelaterede opgaver varierer således for den enkelte medarbejder. Der er i analysegrundlaget som 
udgangspunkt ikke foretaget en korrektion for den enkelte medarbejders tidsanvendelse på ”øvrige 
opgaver”. 
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Kapacitetsvurdering af ejendomsporteføljen

Det andet element i den samlede analyse omhandler en overordnet kortlægning af 
kapacitetsudnyttelsen i kommunens ejendomme. En sådan kapacitetsvurdering kan være et vigtigt 
element i arbejdet med optimering af kommunens ejendomsportefølje, med henblik på at få skabt et 
overblik over anvendelsen af de forskellige ejendomme. Dette omfatter både viden om, hvilke 
brugergrupper der benytter de enkelte ejendomme, hvor stor den egentlige arealudnyttelse er, hvor 
meget ledig kapacitet der er i ejendommen i løbet af ugens syv dage, samt hvor fleksible 
ejendommene er rent funktionelt ift. alternative anvendelsesmuligheder. 

Kortlægningen er gennemført som en indledende surveyundersøgelse blandt de bygningsansvarlige 
ledere, og har som mål at skabe et overordnet overblik over hvordan de nuværende ejendomme 
anvendes, og om der er potentiale for at udnytte de kommunale kvadratmeter endnu bedre i forhold 
til behovene. 

Der er udsendt ét spørgeskema for hver ejet ejendom til den ejendomsansvarlige, fx 
institutionslederen eller skolelederen. Resultaterne repræsenterer den enkelte leders umiddelbare og 
nuværende (juni 2020) vurdering af ejendommene. Der er således ikke gennemført en analyse af 
den faktiske udnyttelse af kommunens ejendomme. Der er i alt udsendt spørgeskemaer for 104 
ejendomme i Fredericia Kommune. Spørgeskemaet er blevet udfyldt for 91 af disse, hvilket giver en 
relativ høj svarprocent. Den enkelte ejendomsansvarlige kan have besvaret flere separate 
spørgeskemaer, hvis vedkommende er ansvarlig for mere end én ejendom, hvilket eksempelvis er 
sket på Kulturområdet. 

Det skal desuden generelt bemærkes, at der naturligt er forskelle mellem ejendommens anvendelse, 
fx vil store dele af et plejecenter typisk anvendes døgnet rundt alle – alle ugens 7 dage, mens fx 
daginstitutioner typisk alene anvendes i dagtimerne mandag-fredag. Samtidig vil nogle ejendomme 
være mere relevante i forhold til at huse flere forskellige aktiviteter end andre, fx mht. 
adgangsforhold. Spørgeskemaet giver dog et overordnet billede af noget af den ledige kapacitet, der 
forefindes blandt kommunens ejendomme, og som kan være interessant at dykke længere ned i 
med henblik på en klogere udnyttelse af de kommunale kvadratmeter.

Overordnet praksisvurdering

Med udgangspunkt i de indsamlede data fra den økonomiske kortlægning samt 
kortlægningen af kapacitetsudnyttelsen er der som et tredje element gennemført en helt 
overordnet kortlægning af den aktuelle praksis på ejendomsområdet i Fredericia 
Kommune. Der er således gennemført forskellige interviews med udvalgte 
koncernchefer, decentrale ledere og udvalgte TS-medarbejdere/ledere samt 
repræsentanter fra ejendomsafdelingen. På møderne er der bl.a. drøftet  emner som 
opgaver, organisering, ressourcer, snitflader og samarbejdet på ejendomsområdet.

Som afslutning på analysearbejdet er gennemført en vurdering og potentialeestimering 
af Fredericia Kommunes ejendomsområde. I potentialeestimeringen ses der både på 
omkostningerne til de forskellige bygningstyper og sektorer, sammensætningen af de 
forskellige ejendommes enhedsomkostninger, ligesom der foretages strategiske 
vurderinger omkring anvendelse af eksterne lejemål, prioritering af vedligehold samt 
eventuelt tilpasninger af den kommunale ejendomsportefølje. 

Som del af ovenstående laves endvidere en intern/ekstern benchmarkinganalyse af 
kommunens udgiftsniveau.
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Helt overordnet er det strategiske ansvar for kommunens ejendomme i Fredericia Kommune udlagt 
til de respektive fagudvalg og de områder, der betjener de pågældende fagudvalg. I forhold til 
vurderinger og beslutninger vedrørende kommunens ejendomsportefølje er disse derfor også som 
udgangspunkt forankret i de enkelte områders specielle lokalebehov i hver enkelt situation. Det 
gælder både beslutninger vedrørende ejendomsporteføljen men også ansvaret for eventuel 
optimering af kvadratmeter, lokaleudnyttelse, flytninger mv. samt principper for budgetlægning på 
ejendomsområdet.

Fredericia Kommune har aktuelt samlet en række opgaver på ejendomsområdet, der organisatorisk 
er placeret i Ejendomsafdelingen under Teknik og Miljø. Afdelingen har bl.a. ansvaret for den 
overordnede vedligeholdelse af bygningernes klimaskærme, større renoverings- og 
vedligeholdelsesopgaver knyttet til de tekniske anlæg mv., ligesom afdelingen også har ansvaret 
for teknisk service på bl.a. en række plejecentre, administrationsejendomme mv.

Den grundlæggende dispositionsret omkring ejendommene er placeret hos områder og 
institutioner, og ansvaret for strategi og koordinering mellem forskellige brugergrupper og 
fagområder ligger som udgangspunkt også på de enkelte områder.

I forhold til de strategiske ejendomsopgaver, der handler om den overordnede styring af 
kommunens ejendomme, indgåelse af lejemål mv, laves på de enkelte fagområder i forskelligt 
omfang analyser af arealbehov (for sektoren) og konkrete planer og beslutningsoplæg vedrørende 
tilpasninger og disponering af lokaler. Tilsvarende strategier og planer udarbejdes ikke for 
kommunen samlet.

Forankringen på sektor og institutionsniveau gør det vanskeligt at vedligeholde et systematisk og 
samlet datagrundlag, som kan anvendes som fundament for beslutninger om udvikling af den 
kommunale ejendomsportefølje, således at det fx sikres, at det alene/primært er bygninger, der 
også fremover skal indgå i kommunens ejendomsportefølje, der prioriteres i forhold til 
genopretning og modernisering. Således har der historisk været eksempler på, at der er blevet 
afsat ressourcer til vedligeholdelse af ejendomme, som måske i forhold til de forskellige områders 
prognoser og planer på længere sigt ikke skal indgå i kommunens ejendomsportefølje. Tilsvarende 
med kommunens lejeaftaler, hvor der ikke er en samlet strategisk tilgang til lejemålene, og hvor 
der derfor kan blive indgået eksterne lejeaftaler, samtidig med at kommunen samlet har 
ejendomme, som kun benyttes i begrænset omfang.

Ansvaret for strategi og koordinering mellem de forskellige aktører på området ligger hos de 
enkelte fagområder i Fredericia Kommune. Det gør det vanskeligt at planlægge og gennemføre 
samlede arealoptimeringer, der fx indebærer, at flere brugergrupper deles om samme areal. 
Udfordringerne med de mange aktører og den spredte organisering af området skal også ses i 
sammenhæng med, at der ikke foretages en systematisk og samlet forvaltning og prioritering 
af de ressourcer, der løbende anvendes i ejendomsdriften til akutte opgaver og 
udenomsarealer på de decentrale enheder. Styringen på området synes således mere baseret 
på, at bygningerne er en enkeltstående ramme for kommunens opgaveløsning, og ikke et 
selvstændigt fokus- eller politikområde.

Budgettet til bl.a. udenomsarealer, indvendige vedligeholdelsesarbejder og forsyning er 
placeret under det enkelte fagområde – typisk decentralt på den enkelte institution, skole mv. 
På nogle områder er de decentrale vedligeholdelsesbudgetter en del af de anvendte 
tildelingsmodeller, mens ”ejendomsbudgettet” på andre områder er en del af institutionens 
samlede rammebevilling. Den konkrete opgaveudførsel af de decentrale opgaver sker i nogle 
tilfælde med bistand fra Ejendomsafdelingen, som kan indgå med sparring og rådgivning i 
forhold til opgavernes udførelse.

De decentrale skoler, institutioner og afdelingers løsning af ”deres” ejendomsopgaver er 
forholdsvis forskellig: Nogle steder løses hovedparten af ejendomsdriftsopgaverne via egne 
tekniske serviceledere og -medarbejdere, nogle steder løses opgaverne via en blanding mellem 
egne ansatte og eksterne leverandører (fx håndværkere), mens andre steder alene benytter 
sig af eksterne (og interne) leverandører, eventuelt suppleret med en vis opgaveløsning fra 
institutionernes faglige medarbejdere.

På rengøringsområdet er det kommunens fælles rengøringsenhed, der varetager den 
overvejende del af rengøringsopgaverne. Dog har FIC og enkelte andre institutioner ansat eget 
rengøringspersonale. 
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Decentral opgavevaretagelse

Fredericia Kommune er generelt præget af en decentral prioriterings-, udfører- og 
beslutningspraksis i forhold til varetagelsen af en lang række af opgaverne på ejendomsområdet. 
Ejendomsområdet dækker derfor sektor- og ressourcemæssigt over ganske mange forskellige sæt 
praksisser, da der historisk har været en tæt tilknytning mellem kommunens sektorområder og 
områdernes ”egne” bygninger

De relativt store frihedsgrader til at tilrettelægge og prioritere opgaveløsningen lokalt afspejler sig 
også i de indsamlede økonomiske data. Data viser, at der er forskellige praksisser i forhold til at 
prioritere og disponere ressourcerne på de forskellige ejendomme, herunder også fordelingen 
mellem lønudgifter, varekøb og køb af tjenesteydelser. Nogle områder bruger en relativt høj andel 
af de samlede udgifter på finansiering af tekniske servicemedarbejdere, mens andre bruger 
størstedelen af ressourcer på indkøb af varer og tjenesteydelser.

Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling på ejendomsområdet giver stor fleksibilitet for den 
enkelte institution, men omvendt betyder det også, at ansvaret er delt ud på en lang række 
aktører, hvilket synes at resultere i et noget forskelligartet service- og kvalitetsniveau på tværs af 
kommunens ejendomme.

Det strategiske arbejde med ejendomsområdet

Ejendomsafdelingen synes på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud at have de nødvendige rammer, 
ressourcer og kompetencer til at kunne varetage en samlet styring af ejendomsporteføljen, som går 
på tværs af hele den kommunale organisation og både dækker den strategiske optimering af 
ejendommene samt opgaver forbundet med vedligehold af drift. Det er dog en udtalt ambition fra 
afdelingens side, at man på sigt vil arbejde hen mod en klarere defineret rolle med bredere ansvar 
for udvikling af kommunens ejendomme. 

En følgevirkning af det spredte ansvar for ejendomsområdet blandt fagområderne er også, at 
det er en svær opgave at få gennemført samlede arealoptimeringer, der fx indebærer, at flere 
brugergrupper vil kunne deles om samme areal. Den samlede styring på ejendomsområdet 
synes således mere baseret på, at bygningerne primært ses som rammer for den faglige 
opgaveløsning og ikke et selvstændigt fokus- eller politikområde.

Teknisk service

De decentrale skoler, institutioner og afdelinger får løst de løbende ejendomsopgaver 
forholdsvis forskellig vis: På skoleområdet er decentralt ansatte tekniske serviceledere og -
medarbejdere i de enkelte distrikter, på dagtilbudsområdet er der ingen tekniske 
servicemedarbejdere (ejendomsafdelingen yder dog teknisk service i et distrikt) og på 
ældreområdet er den tekniske service organiseret som del af ejendomsafdelingen. FIC 
varetager selv langt hovedparten af de ejendomsrelaterede opgaver (drift, vedligeholdelse og 
rengøring) på eget område

Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling på ejendomsområdet giver stor fleksibilitet for 
den enkelte institution, men omvendt betyder det også, at ansvaret er delt ud på en lang 
række aktører, hvilket synes at resultere i et noget forskelligartet service- og kvalitetsniveau 
på tværs af kommunens ejendomme.

Den dialog, der i projektet har været med ledere og medarbejdere fra Fredericia Kommune, 
har vist, at der er bred enighed om, at det er relevant at anlægge en strategisk tilgang til 
ejendomsområdet, ligesom der også synes at være bred enighed om, at der i Fredericia 
Kommune er potentiale for en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme. Ikke mindst i 
lyset af den værdi som ejendommene repræsenterer, og den økonomi der årligt bruges på 
drift og vedligeholdelse. En bedre udnyttelse, der bl.a. kan skabes ved at betragte 
kommunens ejendomme som en fælles ressource, der i højere grad måske kan åbnes for 
flerfunktionelt brug.

4. Aktuel praksis for ejendomsadministration (2/2)



5. Kortlægningsresultater – Økonomi (1/4)
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Den samlede økonomi og kapacitet på ejendomsområdet

Som del af analysen af ejendomsområdet er der gennemført en dataindsamling med det formål at 
tilvejebringe et samlet overblik over en række centrale data i forhold til den eksisterende 
ejendomsmasse. 

Et samlet datagrundlag omkring den kommunale ejendomsportefølje kan være et væsentligt 
grundlag for at kunne vurdere og evt. træffe beslutning om fokuspunkter i en lokal strategi for 
effektivisering og drift af de kommunale ejendomme. Dette afsnit indeholder en kort opsummering 
af resultaterne fra den gennemførte dataindsamling og -analyse.

Fredericia Kommune ejer i alt ca. 134 ejendomme dækkende ca. 291.000 m2. Ejendomsområdet 
udgør samlet en forholdsvis stor udgiftspost i Fredericia Kommune. I 2019 var Fredericia 
Kommunes udgifter til de kommunalt ejede ejendomme ca. 148 mio. kr.. Hertil kommer udgifter til 
husleje på eksterne lejemål, der i 2019 udgjorde ca. 16,7 mio. kr. 

Fordeling af de samlede driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger kan opdeles i forskellige omkostningsarter og omkostningsbaser. 

I figuren på den efterfølgende side er illustreret, hvorledes de samlede udgifter (til de ejede 
ejendomme) er fordelt på dels nogle centrale omkostningsarter (løn, varekøb, tjenesteydelser mv.) 
dels de mest centrale omkostningsbaser (ind- og udvendig vedligeholdelse, forsyningsudgifter mv.).

I forhold til omkostningernes fordeling på arter fremgår, at størstedelen af de samlede udgifter 
anvendes på tjenesteydelser (ca. 103 mio. kr.), mens ca. 9 mio. kr. anvendes til varekøb. 
Tjenesteydelserne dækker over fx håndværkerydelser og rengøringsservice, hvor sidstnævnte i 
langt overvejende grad er købt hos det kommunale rengøringsselskab. 

Lønudgifter til medarbejdere på ejendomsområdet udgør i alt ca. 23 mio. kr. og består af udgifter til 
decentralt ansat teknisk service-personale, medarbejdere i Ejendomsafdelingen og medarbejdere 
ansat i FIC mv.. Lønudgifter til rengøringspersonale ansat i den fælles rengøringsenhed tæller i 
denne opgørelse ikke med som lønudgifter – i stedet indgår disse lønudgifter indirekte som en del 
af tjenesteydelserne. 

Driftsomkostningerne er også opdelt på forskellige omkostningsbaser. I 2019 var de største poster 
hhv. udvendig vedligeholdelse, rengøring og forsyning (el, vand, varme, renovation), der tilsammen 
udgjorde ca. 100 mio. kr..

Figur 1
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5. Kortlægningsresultater – Økonomi (2/4)

Figur 2



5. Kortlægningsresultater – Økonomi (3/4)

Nedenstående figur 3 angiver hvorledes de samlede udgifter fordeler sig på de forskellige 
sektorer. Som det fremgår anvendes næsten en tredjedel af de samlede udgifter på 
ejendomsområdet til skoleområdet, mens idræt og fritid tegner sig for ca. 15 pct. af udgifterne. 

At udgifterne til ejendomme til ældre og pleje alene udgør ca. 6 pct. skal ses i sammenhæng 
med, at de beboerfinansierede/huslejefinansierede udgifter ikke indgår i analysen.
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I nedenstående figur 4 er illustreret, hvorledes udgifter er sammensat på de forskellige sektorområder.

Som det ses er der en vis spredning i forhold til udgiftsarternes andel på de forskellige områder. Dette 
skal ses i sammenhæng med, at der – som tidligere beskrevet - er delvis forskellige praksisser i forhold 
til varetagelsen af de ejendomsrelaterede opgaver på de forskellige sektorområder. Således anvender 
sektorer, hvor der er tilknyttet teknisk servicepersonale (fx Skoler og Idræt og Fritid) en relativ højere 
andel af udgifterne til lønninger, mens andre sektorer (fx dagtilbud), anvender en større andel af 
udgifterne til forskellige typer af tjenesteydelser. 

Figur 3 Figur 4



5. Kortlægningsresultater – Økonomi (4/4)
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Opgøres omkostningerne til drift af ejendommene pr. m2, fordeler kommunens ejendomme sig som 
illustreret i figur 5.

Den gennemsnitlige kommunale kvadratmeterpris for de ejede ejendomme er beregnet til 509  
kr./kvm. Der er forholdsvis stor spredning i enhedsomkostningerne på tværs af ejendomme og 
ejendomstyper, hvilket naturligvis skal ses i sammenhæng med, at anvendelsen af ejendommene er 
vidt forskellig. De løbende driftsudgifter til eksempelvis en administrationsejendom og en 
daginstitution vil typisk ikke være sammenlignelige, alene på grund af den forskellige intensitet i 
ejendommenes anvendelse. 

I figur 6 er enhedsomkostningerne for ejendomsdrift grupperet efter anvendelsesområder.

For ensartede ejendomme inden for samme politikområde kan forskelle i udgifter pr. m2 i nogen 
tilfælde givetvis forklares med bygningernes alder eller bygningstekniske eller 
vedligeholdelsesmæssige stand. Forskellene kan dog også udtrykke et egentligt 
effektiviseringspotentiale.

Det ses, at de områder, der gennemsnitligt havde de højeste enhedsomkostninger i 2019 var Idræt 
og Fritid samt Daginstitutioner. 

I forhold til ældreområdet skal bemærkes, at der er forsøgt korrigeret for beboeres huslejebetalinger 
mv., således at alene udgifterne til de kommunale servicearealer indgå i analysen. 

Som beskrevet i metodeafsnittet skal resultaterne på ejendomsniveau tolkes med en vis forsigtighed. 
Der bør således ses nærmere på den enkelte enhed og de bagvedliggende omkostningsdrivere og 
foretages en yderligere validering for at sikre, at alle relevante udgifter er indeholdt, inden der træffes 
eventuelle beslutninger på baggrund af analyseresultaterne. Dette skal også ses i lyset af, at der i 
analysen alene er indsamlet data for 2019, hvorfor eventuelle ”særlige 2019-udgifter” (fx til større 
vedligeholdelsesprojekter) kan påvirke enhedsudgiften på ejendomsniveau ganske markant.

Figur 5

Figur 6



6. Kortlægningsresultater – Ejendomme og kvm.

Ifølge de indsamlede data ejede Fredericia Kommune i 2019 i alt ca. 134 ejendomme dækkende ca. 
291.000 kvm..

Figur 7 angiver for hvert sektor hvor stor en andel sektoren udgøre af den samlede ejede 
ejendomsmasse i Fredericia Kommune i 2019. 

I forhold datagrundlaget skal bemærkes, at datagrundlaget (stamdataene vedrørende bygningernes 
størrelse og anvendelse mv.)i Fredericia Kommune ikke vurderes på alle områder at være 
fuldstændig opdateret og retvisende. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med at ”ejerskabet” og 
forvaltningen af kommunens ejendomme i høj grad er forankret i de enkelte sektorområder, og at 
der centralt i ejendomsafdelingen kun er begrænset ressourcer til løbende at ajourføre og opdatere 
datagrundlaget. Konkret betyder det i forhold til analysen, at der er en vis usikkerhed knyttet til 
enkelte ejendommes ”sektor-tilhørsforhold”, ligesom det – hvis ejendommene indeholder flere typer 
af kommunale aktiviteter – har været nødvendigt at henføre ejendommen til et formål.
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Nedenstående Figur 8 viser  antallet af  ejendomme  (opdelt i ejede og lejede) i Fredericia 
Kommune grupperet efter størrelse, m2 . At kommunens ejendomme er af varierende størrelse, 
er naturligvis ikke overraskende. Fordelingen og størrelsen kan imidlertid være vigtige 
analyseparametre i forhold til fremadrettede arealoptimeringer, herunder mulighederne for at 
samle de kommunale aktiviteter på færre ejendomme eller at kunne tilbyde kommunens borgere 
udvidede muligheder for at anvende de kommunale ejendomme.

Som eksempel kan nævnes, at Fredericia Kommune har forholdsvis mange store, ejede 
ejendomme samtidig med at kommunen disponerer over forholdsvis mange små eller mindre 
eksterne lejemål.

I et arealoptimeringsperspektiv kunne der derfor – i et videre analysearbejde – være interessant 
at undersøge, i hvilket omfang – og under hvilke forudsætninger – der kunne være mulighed for 
at lokalisere flere aktiviteter i kommunens ejede ejendomme.

Figur 7

Figur 8



7. Kortlægningsresultater – Kapacitetsudnyttelsen (1/2)

Som supplement til den økonomiske kortlægning er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse 
med det formål at danne et billede af de ejendomsansvarliges vurderinger af anvendelsen af de 
enkelte ejendomme i Fredericia Kommune. I spørgeskemaet er der fokuseret på en 
ledelsesmæssig vurdering af:

• Arealudnyttelsen – for evt. at kunne øge anvendelsen af ejendommene

• Anvendelsesfleksibiliteten af ejendommen/lokaler – for evt. at kunne vurdere 
alternative/supplerende anvendelsesmuligheder for aktuelle aktiviteter i Fredericia Kommune 
der kræver kommunale kvm

• Den anvendte ledelsestid og mulighed for faglig støtte for af afdække, hvor mange ressourcer 
der bruges på ejendomsledelse lokalt og om den faglige støtte fra ejendomsafdelingen 
opfattes som tilstrækkelig. 

Arealudnyttelse af kommunens ejendomme

Til trods for at der på en stor andel af de kommunale ejendomme i Fredericia Kommune bliver 
næsten fuldt udnyttet på en normal dag, er der stadig en tredjedel af ejendommene, hvor der 
typisk er en del ledig kapacitet. For 66 % af ejendommene har de ejendomsansvarlige angivet, at 
over 90 % af ejendommens samlede bygningsarealer anvendes på en normal dag. 18 % af de 
ejendomsansvarlige angiver, at mellem 70 % og 90 % deres ejendommes samlede areal 
anvendes, hvilket kan indikere, at arealerne i et vist omfang kan benyttes til yderligere aktiviteter 
eller formål. 13% af de adspurgte ejendomsansvarlige angiver, at det samlede areal i deres 
ejendomme anvendes under 70 %. Der er altså en betydelig del bygningsarealerne, der typisk 
ikke udnyttes fuldt ud. 

Anvendelsesmønster 

Når arealudnyttelsen opgøres efter tidsrum, tydeliggøres det, at der er stor variation i brugen af 
kommunens ejendomme. 89% af ejendommene anvendes på alle ugens hverdage, mens 9% kun 
anvendes på enkelte hverdage, eller slet ikke anvendes. I weekenderne bliver 50% af 
ejendommene typisk ikke anvendt, mens 40% anvendes både lørdag og søndag. 

I dagtimerne i hverdagene bliver 65% af ejendommene udnyttet fuldt ud til primære aktiviteter 
(eks. undervisning på skoler), mens 28% også ligger lokaler til aktiviteter udover ejendommens 
primære aktiviteter (eks. en kortklub, der låner et klasselokale). Lokaleudnyttelsen til øvrige 
aktiviteter er størst i hverdagene efter kl. 17., hvor 41% af kommunens ejendomme i nogen grad 
udnyttes. Typisk bliver over halvdelen af kommunens ejendomme dog ikke benyttet til øvrige 
aktiviteter. 

De ejendomsansvarlige er i undersøgelsen også blevet spurgt ind til, i hvilke tidsrum der evt. er 
ledig lokalekapacitet til øvrige aktiviteter i deres ejendom. Her svarer 76%, at der ingen ledig 
kapacitet er i hverdagene mellem kl. 6 og kl. 17, mens 22% svarer, at der i dette tidsrum er lidt 
eller nogen ledig kapacitet. Udenfor spidsbelastningstidspunktet i dagtimerne i hverdagene er der 
betydelige ledig kapacitet. 53% af ejendommene har nogen eller stor ledig kapacitet i hverdagene 
efter kl. 17, mens 66% har ledig kapacitet i dagtimerne i weekenden. Der er altså på alle 
tidspunkter en uudnyttet lokalekapacitet, som dog er klart størst udenfor dagtimerne i 
hverdagene. 

Der er i undersøgelsen spurgt ind til, om de enkelte ejendomme er fleksible i forhold til at 
understøtte mulighederne for at afholde andre typer af aktiviteter udover de primære aktiviteter, 
som ejendommen anvendes til. Der er både spurgt til, om fleksibiliteten understøttes af den 
fysiske indretning, de tekniske installationer, den aktuelle vedligeholdelsesstand samt 
ejendommens geografiske placering i forhold til f.eks. offentlig transport. 

Samlet tegnes et billede af en relativ fleksibel ejendomsportefølje i Fredericia Kommune. Den 
aktuelle vedligeholdelsesstand (udvendigt/indvendigt) er den faktor, som de fleste (ca. 58%) 
oplever som værende understøttende for fleksibiliteten i ”nogen grad/høj grad”. Den geografiske 
placering vurderes også relativt højt, idet 57 % af de adspurgte oplever den som værende 
understøttende for fleksibiliteten i ”nogen grad/høj grad”. Ejendommenes fysiske indretning og 
deres tekniske installationer vurderes lidt mindre fleksible ift.  anden anvendelse.  Ved 44% af 
ejendommene vurderes det, at de tekniske installationer kun i lav grad understøtter brug til øvrige 
aktiviteter, mens den fysiske indretning vurderes som en begrænsende faktor i 34% af tilfældene. 
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7. Kortlægningsresultater – Kapacitetsudnyttelsen (2/2)

Ledelsesopgaven og ressourceanvendelse

For mange af de ejendomsansvarlige optager ejendomsopgaver en betydelig del af deres 
arbejdstid. 51% af de ejendomsansvarlige har svaret, at de i ”noget omfang” bruger 
ledelsestid til ejendomsopgaver, mens 22% har angivet, at de i stort omfang bruger 
ledelsestid på ejendomsopgaver. 55 % af de adspurgte svarer i forlængelse heraf, at det 
”lejlighedsvis” eller ”ofte” går ud over tiden til øvrige ledelsesopgaver.  

For at få supplere forståelsen af anvendte ledelsestid til ejendomsopgaverne blev der i 
surveyen også spurgt til behovet for hjælp og sparring til ledelsesopgaverne. Her svarede 
48 %, at der ”nogle gange” var brug for råd og vejledning, mens knap 19% ”ofte” havde 
behovet. Det er kun 28 %, der aldrig eller sjældent har behovet.

I forhold til tilgængeligheden af den nødvendige hjælp/sparring fra ejendomsafdelingen 
svarer 76 %, at de typisk har nemt ved at få denne, mens 19% kun oplever det i varierende 
omfang. Det er værd at bemærke, at ingen af de adspurgte ejendomsansvarlige har 
angivet, at det er svært at få den nødvendige hjælp eller sparring. 

Der henvises til bilag 1 for en samlet gennemgang af den gennemførte survey.
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Figur 9

Figur 10



8. Introduktion til stamkort for 
kommunens ejendomme

På baggrund af databanken kan der udarbejdes stamkort for de enkelte ejede og lejede 
ejendomme med en række af de mest centrale oplysninger for ejendommen. I databanken 
kan man på en drop down-liste med alle ejendomsnavnene vælge en specifik ejendom, og 
der dannes automatisk et stamkort for den valgte ejendom. 

Stamkortene indeholder oplysninger om ejendommenes anvendelseskategori, areal mv. 
Herudover indgår udvalgte økonomiske nøgletal for ejendommen, som automatisk hentes fra 
databanken for den valgte ejendom. 

Stamkortene kan på forskellig vis inddrages i det videre arbejde med optimering af 
ejendomsporteføljen og de relaterede driftsomkostninger;

• Udarbejdelse af ”bruttokatalog” af ejede/lejede ejendomme til videre optimering. Det kan 
ske på baggrund af en række selektionskrav som eksempelvis begrænset 
kapacitetsudnyttelse, høje vedligeholdsudgifter og/eller driftsudgifter, begrænset 
anvendelsesfleksibilitet mm.

• Udvælgelse af ejendomme til energioptimering og dermed reduceret CO2-udledning. Der 
skal specifikt søges på ejendomme med høje forsyningsudgifter, som kan have relevans 
at vurdere mere specifikt

• Nærmere analyse af indkøb af tjenesteydelser på ejendomsniveau. Herunder udgifter til 
håndværkerydelser, løbende servicekontrakter mm.

• Strategisk planlægning af ejendomsporteføljen på flerårssigt. Der kan være en række 
relevante koblinger til kommunens anlægs- og vedligeholdsprogram set i lyset af 
udviklingen i Fredericia Kommunens forventede behov for kvm/ejendomme på de 
respektive sektorområder i kommunen

Den udarbejdede ejendomsdatabase er overdraget til Fredericia Kommune og der er kan 
således i regi af Ejendomsafdelingen fremadrettet udarbejdes stamkort efter behov. 
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Stamkort: Kirstinebjergskolen, Høgevej Ejd. Nr 42-03

Adresse: Kategori: Areal:

Høgevej 5 Skoler kvm.
Kirstinebjerg Ejet ejendom

Driftsudgifter pr. kvm.: Forsyningsudgifter pr. kvm.: Driftsudgifter i alt (2019):
513                    kr./kvm. 88                          kr./kvm. kr.

Fordeling på omkostningsbaser (kr.):

Fordeling på omkostningsarter (kr.):

CO2-aftryk

Kapacitetsvurdering

Hverdage         
6-17

Hverdage 
efter 17 Weekend  6-17 Weekend efter 17 Funktionalitet

Grøn =  Stor/nogen ledig kapacitet Grøn =  Høj funktionalitet
Gul = Begrænset ledig kapacitet Gul = Middel funktionalitet
Rød= ingen ledig kapacitet Rød= Begrænset funktionalitet

8.531                                          

4.373.817                                            

631.676 

-
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Figur 11


Samlet ejendomme

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Analyse nr.		Reg. Mdoc		Distrikt		Sted/ anvendelse		Ejerskab		Adresse		Kategori		Analyse areal

		14-01				Kirstinebjerg		Ældreboliger, Frit valg City		Ejet ejendom		Vendersgade 43		Ældre og pleje		- 0

		14-03		Ændret i Mdoc		Kirstinebjerg		I.P.Schmidts Gård		Ejet ejendom		Vendersgade 4		Ældre og pleje		6,734

		14-05				Ullerupbæk		Ældreboliger, nørre alle		Ejet ejendom		Nørre Alle 1 - 3		Ældre og pleje		- 0

		14-06		Mdoc		Erritsø		Ældreboliger (beskyttede boliger)		Ejet ejendom		Mosegårdsvej 7A		Ældre og pleje		1,444

		14-07				Kirstinebjerg		Ældreboliger, sjællandsgade		Ejet ejendom		Sjællandsgade 23		Ældre og pleje		- 0

		16-01				Erritsø		Øster Elkjær i alt 		Ejet ejendom		Erritsø Bygade 85a		Ældre og pleje		2,508

		16-05				Fjordbakke		Stævnhøj & Elbo køkkenet		Ejet ejendom		Tingvejen 31		Ældre og pleje		3,572

		16-06		Mdoc		Ullerupbæk		Ældrebolig, Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter		Ejet ejendom		Viaduktvej 9		Ældre og pleje		- 0

		16-10				Ullerupbæk		Othello		Ejet ejendom		Herfordparken 1		Ældre og pleje		2,747

		16-11				Ullerupbæk		Kobbelgården 1 + 2		Ejet ejendom		Thygesminde Allé 1 - 3		Social og beskæftigelse		574

		17-02		Mdoc		Fjordbakke		Tavlhøjcentret - aktivitetscenter		Ejet ejendom		Højdedraget 1		Ældre og pleje		1,662

		17-03		Mdoc		Kirstinebjerg		Hybyhus, herunder frit valg 		Ejet ejendom		Lundingsvej 17		Ældre og pleje		3,123

		17-04		Mdoc		Kirstinebjerg		Rosenlunden		Ejet ejendom		Nørrebrogade 8		Ældre og pleje		226

		205-001		Mdoc		Kirstinebjerg		Ryttergrøftvejen 44, Landejendom		Ejet ejendom		Ryttergrøftvejen 44		Udlejning - boliger og erhverv mv.		536

		207-001		Mdoc		Ullerupbæk		Bolig 		Ejet ejendom		Vejle Landevej 115		Udlejning - boliger og erhverv mv.		308

		209-002				Erritsø		Fabrik/værksted		Ejet ejendom		Bundgårdsvej 32b		Udlejning - boliger og erhverv mv.		1,572

		226-001		Mdoc		Ullerupbæk		Skovløberhuset (6-8)		Ejet ejendom		Hannerup Engvej 67		Udlejning - boliger og erhverv mv.		123

		31-01		Mdoc		Kirstinebjerg		Brandstationen		Ejet ejendom		Prangervej 7 (3-9 ) 		Driftsbygning		3,066

		31-02		Mdoc		Kirstinebjerg		Genbrugsplads, Industrivej 8		Ejet ejendom		Industrivej 8		Driftsbygning		- 0

		31-03		Mdoc		Kirstinebjerg		Genbrugsbutik		Ejet ejendom		Prangervej 2a		Driftsbygning		- 0

		31-05				Ullerupbæk		Miniby		Ejet ejendom		Vestre Ringvej 98c		Kultur		287

		31-06		Mdoc		Kirstinebjerg		Troldehuset og Anes hus (1+2)		Ejet ejendom		Trelde Næsvej 300 		Skoler		513

		31-08		Mdoc		Kirstinebjerg		Koncertsal, Det Bruunske Pakhus		Ejet ejendom		Kirkestræde 3		Kultur		732

		31-09		Mdoc		Kirstinebjerg		Museumsgård Kringsminde		Ejet ejendom		Kringsmindevej 9		Kultur		904

		31-10		Mdoc		Kirstinebjerg		Bymuseet		Ejet ejendom		Jernbanegade 10		Kultur		1,003

		31-11		Mdoc		Kirstinebjerg		Kongens Portvagt		Ejet ejendom		Øster Voldgade 1 		Kultur		110

		31-12		Mdoc		Kirstinebjerg		Krudttårnet		Ejet ejendom		Øster Voldgade 21		Kultur		93

		31-13		Mdoc		Kirstinebjerg		Krudtmagasinet		Ejet ejendom		Bajonetten 11		Kultur		298

		31-14		Mdoc		Kirstinebjerg		Bunkermuseet 		Ejet ejendom		Nørre Voldgade 15		Kultur		153

		31-15		Mdoc		Kirstinebjerg		Naturskolen (4)		Ejet ejendom		Trelde Næsvej 315 		Skoler		101

		31-17				Ullerupbæk		Ungdomscenter		Ejet ejendom		Vejlevej 14		Social og beskæftigelse		1,656

		31-20		Mdoc		Kirstinebjerg		Krackes Gård		Ejet ejendom		Vendersgade 63		Social og beskæftigelse		771

		31-21				Ullerupbæk		Plejecenter, Aktivitetshuset Jupitervej		Ejet ejendom		Jupitervej 29		Ældre og pleje		276

		31-22		Mdoc		Ullerupbæk		Madsby Legepark		Ejet ejendom		Lumbyesvej 45		Kultur		2,175

		31-23		Mdoc		Kirstinebjerg		Musicalakademi m.m., kreativ skole		Ejet ejendom		Kongensgade 107 - 111		Kultur		5,006

		31-24		Mdoc		Kirstinebjerg		Depotgården		Ejet ejendom		Lollandsgade 2a		kultur		2,525

		31-26		Mdoc		Kirstinebjerg		Toilet, bad og omklædning, kiosk Østerstrand		Ejet ejendom		Øster Voldgade 15		Driftsbygning		275

		31-28		Mdoc		Kirstinebjerg		Toiletbygning T-06, Lundingsvej		Ejet ejendom		Lundingsvej 21		Driftsbygning		41

		31-29		Mdoc		Kirstinebjerg		Toiletbygning T-07, Lillebæltts Alle		Ejet ejendom		Lillebælts Alle 18 d		Driftsbygning		40

		31-31		Mdoc		Fjordbakke		Toiletbygning T-01, Skærbæk 		Ejet ejendom		Fjordvejen 24		Driftsbygning		41

		31-32		Mdoc		Kirstinebjerg		Toiletbygning T-09		Ejet ejendom		Norgesgade 12		Driftsbygning		45

		31-33		Mdoc		Kirstinebjerg		Toiletbygning T-02, Nørreport		Ejet ejendom		Nørre Voldgade 41		Driftsbygning		40

		31-35		Mdoc		Erritsø		Toiletbygning T-11		Ejet ejendom		Lyngsoddevej 79		Driftsbygning		10

		31-36				Erritsø		Toiletbygning T-12, V/Fag- og F.		Ejet ejendom		Hannerup Engvej 1a		Driftsbygning		10

		31-37		Mdoc		Kirstinebjerg		Ungdommens Hus		Ejet ejendom		Norgesgade 46a		Kultur		1,812

		31-38		Mdoc		Kirstinebjerg		Misbrugscenter, havnecafeen		Ejet ejendom		Vendersgade 48		Social og beskæftigelse		509

		31-41				Erritsø		Toilet v/Snoghøj Bådelaug		Ejet ejendom		Gl. Færgevej 1		Driftsbygning		49

		31-43		Mdoc		Kirstinebjerg		Børnehuset, Anders Billesvej		Ejet ejendom		Anders Billesvej 26		Social og beskæftigelse		294

		31-44		Mdoc		Kirstinebjerg		Pro Aktiv, Beskæftigelse		Ejet ejendom		Entreprenørvej 2		Social og beskæftigelse		2,953

		31-45		Mdoc		Fjordbakke		Restaurant Strandparken		Ejet ejendom		Brandsøvej 35		Udlejning - boliger og erhverv mv.		184

		31-46		Mdoc		Fjordbakke		Aktivitetshuse Brandsøvej, Børup sommerhus 		Ejet ejendom		Brandsøvej 31-33		kultur		276

		31-47				Kirstinebjerg		Anius Museum og bolig		Ejet ejendom		Fagerlien 42		Kultur		244

		31-48		Mdoc		Ullerupbæk		Rideskole og bolig, Fuglsangvej		Ejet ejendom		Fuglsangvej 30		kultur		752

		31-49		Mdoc		Kirstinebjerg		Tidligere Helsecenter, Norgesgade, midtbyklubben		Ejet ejendom		Norgesgade 12		Social og beskæftigelse		643

		31-51		Mdoc		Kirstinebjerg		Avlsgården, Trelde Næs (11-15)		Ejet ejendom		Trelde Næsvej 290 		kultur		605

		31-52		Mdoc		Kirstinebjerg		Toilet, Savværksbygningen (5)		Ejet ejendom		Trelde Næsvej 311		Driftsbygning		204

		31-53		Mdoc		Kirstinebjerg		Fårehuset (3)		Ejet ejendom		Trelde Næsvej 317 		kultur		50

		31-55		Mdoc		Ullerupbæk		Kulturbygning, Frederik VII's Pavillon (10)		Ejet ejendom		Fuglsangvej 28		kultur		30

		31-57		Mdoc		Kirstinebjerg		Det Hvide Vandtårn		Ejet ejendom		Nørre Voldgade 15		Kultur		577

		31-60		Mdoc		Kirstinebjerg		Sct. Joseph 		Ejet ejendom		Vendersgade 49		Adminstrationsbygninger		6,148

		31-68				Kirstinebjerg		Kontor, kantine, lager, garage, losseplads		Ejet ejendom		Vejlbyvej 40		Driftsbygning		724

		31-70				Kirstinebjerg		P-hus, Domus Axel		Ejet ejendom		Købmagergade 60		Driftsbygning		5,978

		31-71		Mdoc		Ullerupbæk		Jupitervej, Nova Støttecenter, Bo-Fællesskab		Ejet ejendom		Jupitervej 30		Ældre og pleje		125

		31-73		Mdoc		Kirstinebjerg		Kompetencekollegiet (Ungdomskollegiet, Nymarksvej)		Ejet ejendom		Nymarksvej 215		Social og beskæftigelse		1,074

		31-75		Mdoc		Kirstinebjerg		Bülows kaserne		Ejet ejendom		Øster Voldgade 18		Kultur		14,078

		31-76		Mdoc		Kirstinebjerg		Hovedvagten		Ejet ejendom		Danmarksgade 1A		Kultur		246

		31-77		Mdoc		Kirstinebjerg		Genbrugsplads, Industrivej 28		Ejet ejendom		Industrievej 28		Driftsbygning		132

		32-01		Mdoc		Kirstinebjerg		Rådhuset		Ejet ejendom		Gothersgade 20a		Adminstrationsbygninger		14,698

		32-07				Kirstinebjerg		Sundhedshus		Ejet ejendom		Dronningensgade 97		Adminstrationsbygninger		26,700

		35-02		Nyt i Mdoc		Kirstinebjerg		Fredericia Teater og Bibliotek, erhverv + beboelse (Danmarksgade 32)		Ejet ejendom		Prinsessegade 27-29 		Kultur		7,525

		35-03		Mdoc		Kirstinebjerg		Tøjhuset		Ejet ejendom		Gothersgade 34		Kultur		1,740

		35-04		Mdoc		Fjordbakke		Taulov Bibliotek		Ejet ejendom		Højdedraget 2		Kultur		445

		42-01		Mdoc		Ullerupbæk		Ullerupbækskolen, Nørre Allé (+Frederiksodde afd. Ullerup)		Ejet ejendom		Nørre Allè 1 -  5		Skoler		15,442

		42-02		Mdoc		Erritsø		Erritsø Fællesskole, Bygaden (Bakkeskolen)		Ejet ejendom		Erritsø Bygade 15		Skoler		11,005

		42-03		Mdoc		Kirstinebjerg		Kirstinebjergskolen, Høgevej		Ejet ejendom		Høgevej 5		Skoler		8,531

		42-04		Mdoc		Erritsø		Erritsø Fællesskole, Krogsagervej		Ejet ejendom		Krogsagervej 30		Skoler		10,509

		42-07		Mdoc		Kirstinebjerg		Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej (Skansevejens Skole)+ Fr.odde afd. Indre		Ejet ejendom		Indre Ringvej 175		Skoler		11,481

		42-08		Mdoc		Ullerupbæk		Ullerupbækskolen, Skjoldborgsvej		Ejet ejendom		Skjoldborgvej 25		Skoler		10,613

		42-09		Mdoc		Kirstinebjerg		Kirstinebjergskolen, Havepladsvej		Ejet ejendom		Havepladsvej 173		Skoler		6,943

		42-12		Mdoc		Ullerupbæk		Ullerupbækskolen, Skolesvinget		Ejet ejendom		Skolesvinget 3		Skoler		5,400

		42-13		Mdoc		Kirstinebjerg		Kirstinebjergskolen, Bøgeskov		Ejet ejendom		Bøgeskovvej 37b		Skoler		2,380

		42-15		Mdoc		Erritsø		Erritsø Fællesskole, Højmosevej		Ejet ejendom		Højmosevej 2		Skoler		4,427

		42-16		Mdoc		Fjordbakke		Fjordbakkeskolen, Skærbæk (Skolevej)		Ejet ejendom		Skolevej 1		Skoler		4,344

		42-17		Mdoc		Fjordbakke		Fjordbakkeskolen, Taulov (Kirkevej)		Ejet ejendom		Taulov Kirkevej 35a		Skoler		8,454

		42-20				Erritsø		Uddannelsescenter - uu vejledning, ungdomsskole		Ejet ejendom		Mosegårdsvej 2a		Skoler		6,865

		44-02		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen, Bissensvej		Ejet ejendom		Bissensvej 1a		Daginstitutioner		496

		44-03		Mdoc		Ullerupbæk		Idrætsbørnehaven Æblehaven		Ejet ejendom		Jeppe Åkjærs Vej 2		Daginstitutioner		390

		44-06		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Korskærparken		Ejet ejendom		Ullerupdalvej 235		Daginstitutioner		830

		44-07		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Labyrinten		Ejet ejendom		Lumbyesvej 30		Daginstitutioner		420

		44-08		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen, Valhalla		Ejet ejendom		Bragesvej 7		Daginstitutioner		755

		44-09		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Pelikanen		Ejet ejendom		Skovløbervænget 6		Daginstitutioner		507

		44-10		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Savannen/Randalgaard børnehave		Ejet ejendom		Randalsvej 51		Daginstitutioner		939

		44-11		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Stjernehuset		Ejet ejendom		Dannevirkevej 4		Daginstitutioner		395

		44-14		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Voldly		Ejet ejendom		Kaltoftevej 10		Daginstitutioner		731

		44-15		Mdoc		Ullerupbæk		Damvej Fritid (Ungdomsklub, Fredericia Fritidscenter)		Ejet ejendom		Damvej 1		Skoler		745

		44-18		Mdoc		Kirstinebjerg		Fritid, Fr. Hansens Alle (Ungdomsklub, Byggeren)		Ejet ejendom		Frantz Hansens Allè 1b		Skoler		500

		44-19		Mdoc		Erritsø		Daginstitutionen Agerkrogen		Ejet ejendom		Agerleddet 1		Daginstitutioner		342

		44-21		Mdoc		Erritsø		Daginstitutionen Bakkely		Ejet ejendom		Røde Banke 73		Daginstitutioner		584

		44-23		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Klokkefrøen		Ejet ejendom		Landsmosevej 2		Daginstitutioner		1,037

		44-24		Mdoc		Erritsø		Daginstitutionen Lynghøjen		Ejet ejendom		Højmosevej 7		Daginstitutioner		742

		44-25		Mdoc		Fjordbakke		Daginstitutionen Spiren		Ejet ejendom		Jacob Hansens Vej 5a		Daginstitutioner		681

		44-26		Mdoc		Fjordbakke		Daginstitutionen Fyrtårnet		Ejet ejendom		Vigøvej 2		Daginstitutioner		773

		44-27				Kirstinebjerg		Byggelegepladsen		Ejet ejendom		Nymarksvej 141 (Tilsalg)		Idræt og fritid		264

		44-28		Mdoc		Erritsø		Daginstitutionen Snaremosen		Ejet ejendom		Snaremosevej 220		Daginstitutioner		639

		44-29		Mdoc		Erritsø		Daginstitutionen Brohaven		Ejet ejendom		Lyngsoddevej 5		Daginstitutioner		905

		44-30		Mdoc		Erritsø		Daginstitution Peter Åge Gården		Ejet ejendom		Gl. Landevej 45		Daginstitutioner		1,053

		44-31		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Bøgeskov		Ejet ejendom		Bøgeskovvej 35		Daginstitutioner		412

		44-33		Mdoc		Kirstinebjerg		Idrætsbørnehuset Olympiaden/Kastanjegården		Ejet ejendom		Egumvej 52		Daginstitutioner		846

		44-34		Mdoc		Erritsø		Fritid Højmosen (Lyng Fritidscenter)		Ejet ejendom		Højmosevej 2  (11)		Skoler		552

		44-35		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Gades Gård		Ejet ejendom		Kongensgade 9		Daginstitutioner		601

		44-36		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Dupont´s Gård		Ejet ejendom		Dronningensgade 66		Daginstitutioner		679

		44-37		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Ulleruphave		Ejet ejendom		Bredstrupvej 41		Daginstitutioner		1,035

		44-38		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Kløverløkken		Ejet ejendom		Søndermarksvej 130		Daginstitutioner		1,209

		44-39		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitutionen Stendalen		Ejet ejendom		Ullerupdalvej 10		Daginstitutioner		1,320

		44-40		Mdoc		Ullerupbæk		Idrætsbørnehaven Ta Fat		Ejet ejendom		Idrætsvej 11		Daginstitutioner		426

		44-41		Mdoc		Fjordbakke		Daginstitutionen Lucinahaven		Ejet ejendom		Tingvejen 22		Daginstitutioner		1,601

		44-42				Erritsø		Erritsø Legestue		Ejet ejendom		Erritsø Bygade 4 - 6		Daginstitutioner		368

		44-43		Mdoc		Ullerupbæk		Daginstitution Skovlodden		Ejet ejendom		Skolesvinget 3 B		Daginstitutioner		386

		44-44				Fjordbakke		Taulov Fritidscenter		Ejet ejendom		Tingvejen 28		Idræt og fritid		190

		44-45				Erritsø		Fritid Krogsager (Basen fritidsklub ved centralskolen)		Ejet ejendom		Krogsagervej 30		Skoler		417

		44-46		Mdoc		Kirstinebjerg		Daginstitutionen Østervold		Ejet ejendom		Øster Voldgade 3		Daginstitutioner		1,197

		45-01				Kirstinebjerg		Legeplads 1		Ejet ejendom		Nørre Voldgade		Offentlige legepladser		- 0

		45-02				Erritsø		Legeplads 2		Ejet ejendom		Søskendevej 8b		Offentlige legepladser		- 0

		45-03				Ullerupbæk		Legeplads 3		Ejet ejendom		Prangervej 108		Offentlige legeplader		- 0

		45-04				Erritsø		Legeplads 4		Ejet ejendom		Hannerup Engvej (Fag & Firma)		Offentlige legepladser		- 0

		53-02				Ullerupbæk		Fredericia Idrætscenter		Ejet ejendom		Vestre Ringvej 100		Idræt og fritid		21,794

		53-03				Ullerupbæk		Fredericia Stadion		Ejet ejendom		Vestre Ringvej 102		Idræt og fritid		1,159

		53-04		Mdoc		Kirstinebjerg		Cricketklubben, Blob - dykkerklubben		Ejet ejendom		Godthåbsvej 7		Idræt og fritid		282

		53-06				Fjordbakke		Boldbaner v/Elbohal		Ejet ejendom		Adelvej 52		Idræt og fritid		- 0

		53-07				Ullerupbæk		Baner v/FFF		Ejet ejendom		I. C. Højrups Vej 10		Idræt og fritid		- 0

		53-09		Mdoc		Kirstinebjerg		Gasværksgrunden, idrætsfaciliteter		Ejet ejendom		Købmagergade 67		Idræt og fritid		94

		54-03				Kirstinebjerg		Pølsebod, stadeplads		Ejet ejendom		Axeltorv, Købmagergade		Udlejning - boliger og erhverv mv.		- 0

		54-04				Erritsø		Videnparken 		Ejet ejendom		Vesterballe 5 		Adminstrationsbygninger		2,980

		54-05				Kirstinebjerg		Erhvervsbygning		Ejet ejendom		Adelvej 80		Udlejning - boliger og erhverv mv.		154

		X1						Børnehuset Bøgeskov		Lejemål		Bøgeskovvej 37E		Daginstitutioner		609

		X10						Socialpsykiatrien, Bostøtten		Lejemål		Fynsgade 27 st.tv. + 2.th. (91+52m2)		Social og beskæftigelse		143

		X11						Jobcenter		Lejemål		Gothersgade 14 (gl. Føtex)		Social og beskæftigelse		1,781

		X12						Ryes Centret		Lejemål		Gothersgade 39 st. / Prinsessegade 60 1.+ 3.		Social og beskæftigelse		2,384

		X16						Misbrugscentret		Lejemål		Gothersgade 44, baghuset		Social og beskæftigelse		106

		X17						Socialpsykiatrien, Bofællesskab		Lejemål		Gothersgade 57 st.		Social og beskæftigelse		95

		X18						Børnehaven Arken		Lejemål		Havepladsvej 8		Daginstitutioner		335

		X19						Jupitervej Bo-Fællesskab		Lejemål		Jupitervej 30 pavillon		Social og beskæftigelse

		X2						Voksenservice		Lejemål		Damvej og Viaduktvej 		Social og beskæftigelse		562

		X21						Kommunal Tandpleje		Lejemål		Jyllandsgade 20 2.		Skoler		586

		X23						Voksenservice, neutralt lejemål		Lejemål		Kongensstræde 3, Nestlegården		Social og beskæftigelse		750

		X24						Dagplejen		Lejemål		Korskærvej 104 - 108, kælderrum blok 5 nr. 5.5		Daginstitutioner		86

		X25						Ulleruphus Plejeboliger (Solglimt Støttecenter), kompetencecenter døve 		Lejemål		Lumbyesvej 28 B		Ældre og Pleje		670

		X26						Plejen, Hybyhus, aflastning		Lejemål		Lundingsvej 17B, st. -15		Ældre og Pleje		996

		X3						Plejen, ude-distrikt		Lejemål		Danmarksgade 4 1.th.		Ældre og Pleje		535

		X39						STU		Lejemål		Merkurvænget 2		Social og beskæftigelse

		X40						Støttecentret Fynsgade		Lejemål		Nørre Voldgade 104-106		Social og beskæftigelse		215

		X42						Misbrugscentret (kontor i nr. 72)		Lejemål		Prinsessegade 72, 1. th. + 74 vær. 1-4		Social og beskæftigelse		121

		X43						Den Matrikelløse Klub		Lejemål		Prinsessegade 81 kld.		Social og beskæftigelse		55

		X44						Solstrålen, værested		Lejemål		Jyllandsgade 10 C.		Social og beskæftigelse

		X45						Taulov Fritidscenter - leje		Lejemål		Tingvejen 26A		Idræt		256

		X48						Bofællesskab Ullerupdalvej		Lejemål		Ullerupdalvej 90-96		Social og beskæftigelse		130

		X5						Aktivitetshuset Jupitervej		Lejemål		Danmarksgade 25		Social og beskæftigelse		141

		X50						Plejen, ude-distrikter		Lejemål		Vejlevej 121 123		Ældre og Pleje		707

		X51						Meldals Rådhus		Lejemål		Vendersgade 30d		Administration		965

		X52						Misbrugscentret, Projekt Akademiet		Lejemål		Vendersgade 42 st.tv.		Social og beskæftigelse		138

		X53						Hjælpemiddelafsnittet		Lejemål		Vesterballevej 4 - 6		Ældre og Pleje		2,208

		X54						Genoptræningscentret		Lejemål		Viaduktvej 7 - 01-05		Ældre og Pleje		333

		X6						Lokalhistorisk Arkiv		Lejemål		Frederik den 3´s Vej 6		Kultur		447

		X60						Herslev Børnehave		Lejemål		Højrupvej 153, 7000 Fredericia		Daginstitutioner

		X61						Aflastningsbolger lundingsvej 17		Lejemål				Social og beskæftigelse

		X62						Serviceareal Madsbyhus plejecenter		Lejemål		Lumbyesvej 20		Ældre og Pleje

		X63						Kultursekretariatet		Lejemål				Kultur

		X64						Det grønne rum		Lejemål				Administration

		X65						Familieplejen		Lejemål				Social og beskæftigelse

		X66						Fuglebakken		Lejemål

		X8						Frejasvej		Lejemål		Frejasvej 8-10 		Social og beskæftigelse		154

		X9						Alkoholambulatoriet/ Kontakten		Lejemål		Fynsgade 10		Social og beskæftigelse		599



																				Størrelseskategorier

																				1		0-199

																				2		200-499

																				3		500-999

																				4		1000-2999

																				5		3000-4999

																				6		5000-





oversætter

		Ejendom		Rækkemærkater		Katetegori		Forsyningsudgifter		Husleje mm		Indvendig vedligeholdelse		Lønninger		Rengøring		Tekniske installationer		Udenomsarealer		Udvendig vedligeholdelse		Øvrige udgifter		Hovedtotal		KVM

		Ældreboliger, Frit valg City		14-01		Ældre og pleje		0				6875.26		25187.88		1318.5				654.5		42904.84		10076.67		87017.65		0

		I.P.Schmidts Gård		14-03		Ældre og pleje		222996.05		9955.8		204736.34		151127.36		478963.76		13834.09		4436.81		1243498.78		49693.72		2379242.71		6734

		Ældreboliger 1		14-05		Ældre og pleje																10449.18				10449.18		0

		Ældreboliger (beskyttede boliger)		14-06		Ældre og pleje								45777.8												45777.8		1444

		Ældreboliger 2		14-07		Ældre og pleje								75563.68												75563.68		0

		Øster Elkjær i alt 		16-01		Ældre og pleje		638175.22		0		60975.82		248694.13		58701.36		6287.3		41515.86		391542.88		49328.05		1495220.62		2508

		Stævnhøj & Elbo køkkenet		16-05		Ældre og pleje		344201.17		-959819.1		8561.96		58508.06		200329.14		0		42723.71		61490.96		55064		-188940.1		3572

		Ældrebolig, Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter		16-06		Ældre og pleje				306864.31												1625888.54				1932752.85		0

		Othello		16-10		Ældre og pleje		15834.35		-235000		34206.18		155521.46		473090.75		0		193008.32		9114.41		73790.67		719566.14		2747

		Kobbelgården 1 + 2		16-11		Social og beskæftigelse		77220.45		321565		63550.36		504236.1		42583.5		2921.04		59528.03		10010.91		57602.73		1139218.12		574

		Tavlhøjcentret - aktivitetscenter		17-02		Ældre og pleje		155349.63				10183.74				107479.43		40766.52		7868.98		37887.84		22914.47		382450.61		1662

		Hybyhus, herunder frit valg 		17-03		Ældre og pleje		245924.12		704619.72		14378		59346.06		139373.05						282				1163922.95		3123

		Rosenlunden		17-04		Ældre og pleje				167463		0												0		167463		226

		Ryttergrøftvejen 44, Landejendom		205-001		Udlejning - boliger og erhverv mv.		20001.23		-14400														5015		10616.23		536

		Bolig 		207-001		Udlejning - boliger og erhverv mv.		7795.68		-72000		0								0		24962.85		6141.48		-33099.99		308

		Skovløberhuset (6-8)		226-001		Udlejning - boliger og erhverv mv.		2052.29		-46188														1713		-42422.71		123

		Brandstationen		31-01		Driftsbygning		0		-1645675		4687.38										581398.28		28484		-1031105.34		3066

		Genbrugsplads, Industrivej 8		31-02		Driftsbygning																2390				2390		0

		Genbrugsbutik		31-03		Driftsbygning		281861.94		-407063		2545.73								46801		11836.14		25170.05		-38848.14		0

		Miniby		31-05		Kultur		41850.49								624.24						43417		3208.74		89100.47		287

		Troldehuset og Anes hus (1+2)		31-06		Skoler		64582.6				18888.3				48299.67						15337.72		3698.11		150806.4		513

		Koncertsal, Det Bruunske Pakhus		31-08		Kultur		75626.2				33104.07		371592.83		31640.56		5129		4165				8690.24		529947.9		732

		Museumsgård Kringsminde		31-09		Kultur		89613.99		-38400		13066.23		124479.103386373				5825		21548.32		107723.69		5063		328919.333386373		904

		Bymuseet		31-10		Kultur		116911.96		809170.26		0		138111.217584659		178265		141030.75		19201.68		299023.2		15565.5		1717279.56758466		1003

		Kongens Portvagt		31-11		Kultur		13062.22				0												137.75		13199.97		110

		Krudttårnet		31-12		Kultur		10						12805.9254589963										161.68		12977.6054589963		93

		Krudtmagasinet		31-13		Kultur		15189.24				1458		41034.0407180743								394953.5				452634.780718074		298

		Bunkermuseet 		31-14		Kultur		4021.25				1108.91		21067.8128518972												26197.9728518972		153

		Naturskolen (4)		31-15		Skoler																7104.13				7104.13		101

		Ungdomscenter		31-17		Social og beskæftigelse		134636.89		21500		50656.6				257505.89		13459.74		10106.12		18930.66		14903.53		521699.43		1656

		Krackes Gård		31-20		Social og beskæftigelse		77698.57				3555.3				103279.75		234.38		1974		34000.15		11160.5		231902.65		771

		Madsby Legepark		31-22		Kultur		325014.88				0		272174.37		69114.68		2846.25		167705.35		91627.6		88284.12		1016767.25		2175

		Musicalakademi m.m., kreativ skole		31-23		Kultur		565010.65		-534000		143276.67		756813.13		328709.03		41071.84		0		489049.07		74708.8		1864639.19		5006

		Depotgården		31-24		kultur		242219.93		-143486		64403.06		38376.7		70533.88		15512.69		6509.02		370536.04		21386.24		685991.56		2525

		Toilet, bad og omklædning, kiosk Østerstrand		31-26		Driftsbygning		144363.215430464		-46599		33591.9987417219		30225.55		274028.49205298		930.8476821192		679.5695364238		134994.993708609		27195.361589404		599411.028741722		275

		Toiletbygning T-06, Lundingsvej		31-28		Driftsbygning		4047.1078278146				3061.8485033113				40812.3231788079		138.7809271523		67.7721854305		18645.8225165563		120.0273642384		66893.6825033113		41

		Toiletbygning T-07, Lillebæltts Alle		31-29		Driftsbygning		3948.3978807947				2987.1692715232				39816.9006622517		135.3960264901		66.119205298		18191.0463576159		117.0998675497		65262.1292715232		40

		Toiletbygning T-01, Skærbæk 		31-31		Driftsbygning		4047.1078278146				3061.8485033113				40812.3231788079		138.7809271523		67.7721854305		18645.8225165563		120.0273642384		66893.6825033113		41

		Toiletbygning T-09		31-32		Driftsbygning		4441.947615894				3360.5654304636				44794.0132450331		152.3205298013		74.3841059603		48869.9271523179		131.7373509934		101824.895430464		45

		Toiletbygning T-02, Nørreport		31-33		Driftsbygning		3948.3978807947				2987.1692715232				39816.9006622517		135.3960264901		66.119205298		24266.4563576159		117.0998675497		71337.5392715232		40

		Toiletbygning T-11		31-35		Driftsbygning		987.0994701987				746.7923178808				9954.2251655629		33.8490066225		16.5298013245		4547.761589404		29.2749668874		16315.5323178808		10

		Toiletbygning T-12, V/Fag- og F.		31-36		Driftsbygning		987.0994701987				746.7923178808				9954.2251655629		33.8490066225		16.5298013245		4547.761589404		29.2749668874		16315.5323178808		10

		Ungdommens Hus		31-37		Kultur		200588		-5625		126712.03		151516.8		148942.7				0		591321.93		9425		1222881.46		1812

		Misbrugscenter, havnecafeen		31-38		Social og beskæftigelse		134094.59		-13102		14888.24				143931.86		11634.73		3067.64		1800		22481.16		318796.22		509

		Toilet v/Snoghøj Bådelaug		31-41		Driftsbygning		4836.7874039735				3659.2823576159				48775.7033112583		165.8601324503		80.9960264901		22284.0317880795		143.4473377483		79946.1083576159		49

		Børnehuset, Anders Billesvej		31-43		Social og beskæftigelse		35882.03				0				70275.18		535				2975		4508.76		114175.97		294

		Pro Aktiv, Beskæftigelse		31-44		Social og beskæftigelse		340918.88				159843.52				287198.58		80553.63		32987.2		68545.21		23394.11		993441.13		2953

		Restaurant Strandparken		31-45		Udlejning - boliger og erhverv mv.		10214.65		-72004		0										26955.92		12703.2		-22130.23		184

		Aktivitetshuse Brandsøvej, Børup sommerhus 		31-46		kultur																18832				18832		276

		Anius Museum og bolig		31-47		Kultur		26191.54		-25187.52														15094.62		16098.64		244

		Rideskole og bolig, Fuglsangvej		31-48		kultur		14808.12		-33315.78												305744.19		58016.65		345253.18		752

		Tidligere Helsecenter, Norgesgade, midtbyklubben		31-49		Social og beskæftigelse		17230.64																14864.5		32095.14		643

		Avlsgården, Trelde Næs (11-15)		31-51		kultur		29427.4		-29889.6		1477.04						9362.65				10877.6		50781.8		72036.89		605

		Toilet, Savværksbygningen (5)		31-52		Driftsbygning		20136.829192053				15234.5632847682				203066.193377483		690.5197350993		337.2079470199		92774.3364238411		597.2093245033		332836.859284768		204

		Kulturbygning, Frederik VII's Pavillon (10)		31-55		kultur																35444.01				35444.01		30

		Det Hvide Vandtårn		31-57		Kultur																23368.54				23368.54		577

		Sct. Joseph 		31-60		Adminstrationsbygninger		1027317.7		-121000		496625.96		75563.66		625007.15		25172.32		101572.02		160229.74		139404.47		2529893.02		6148

		P-hus, Domus Axel		31-70		Driftsbygning		272983.47		428539.64		91928.88		12036.38		60689.21		14877.36				71577.32		99625.98		1052258.24		5978

		Jupitervej, Nova Støttecenter, Bo-Fællesskab		31-71		Ældre og pleje		298593.13		-574728		29842.83		469167.7		276328.25		14442.61		23115.48		-522772.86		27920.07		41909.2100000001		125

		Kompetencekollegiet (Ungdomskollegiet, Nymarksvej)		31-73		Social og beskæftigelse		189002.01		-519064.01		69141.8		156258.45		95192.89				8711.31		389202.99		98438.72		486884.16		1074

		Bülows kaserne		31-75		Kultur		1039778.7		-378482		82712.05		8024.23		6249.26		11208.33		142708.08		77870.68		208242.61		1198311.94		14078

		Hovedvagten		31-76		Kultur		24635.37				0		30225.55						4508.5		5484		20704.57		85557.99		246

		Genbrugsplads, Industrivej 28		31-77		Driftsbygning				-24000																-24000		132

		Rådhuset		32-01		Adminstrationsbygninger		1932499.29		-532211.03		339263.84		2015395.26		2658840.51		531315.24		88037.02		590120.81		287212.08		7910473.02		14698

		Sundhedshus		32-07		Adminstrationsbygninger		2765899.16		-3031559.88		793176.41		1254758.47		2635635.12		291012.27		384597.5		2199866.85		801827.76		8095213.66		26700

		Fredericia Teater og Bibliotek, erhverv + beboelse (Danmarksgade 32)		35-02		Kultur		1074338.68		-877359.05		302501.96		556733.79		726015.46		23792.37		25120.5		2741653.46		404069.34		4976866.51		7525

		Tøjhuset		35-03		Kultur		201934.56				51475.47		100593.83		275030		23389.15		17293		16803.6		111753.39		798273		1740

		Ullerupbækskolen, Nørre Allé (+Frederiksodde afd. Ullerup)		42-01		Skoler		1305722.43				697586.23		648029.73		2151079.19		116115.39		411578.42		947845.24		148863.78		6426820.41		15442

		Erritsø Fællesskole, Bygaden (Bakkeskolen)		42-02		Skoler		781482.07		-24785.749392853		68593.5855148221		606857.91		1320078.53284145		172716.34		204214.196586099		398382.1		87388.52		3614927.50554952		11005

		Kirstinebjergskolen, Høgevej		42-03		Skoler		754878.5				223529.390112153		677853.17		1755082.03		123658.899494801		132702.840756775		651403.82		54708.5169565366		4373817.16732027		8531

		Erritsø Fællesskole, Krogsagervej		42-04		Skoler		884222.17		-23668.6451948653		190620.83402683		471244.86		1506123.47048803		20892.41		65483.2678385567		112294.62		127735.75		3354948.73715855		10509

		Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej (Skansevejens Skole)+ Fr.odde afd. Indre		42-07		Skoler		1156222.85				384361.882391001		1055841.13		1791437.32		69853.6434849156		168681.128261462		690431.74		59080.7798677348		5375910.47400511		11481

		Ullerupbækskolen, Skjoldborgsvej		42-08		Skoler		889863.2				616542.47		606967.61		1750176.74		19696		243834.98		124088.9		73914.48		4325084.38		10613

		Kirstinebjergskolen, Havepladsvej		42-09		Skoler		690694.87				240393.635760014		507420.17		1140131.08		124700.83359775		131243.823638998		1460689.36		92695.6473465144		4387969.42034328		6943

		Ullerupbækskolen, Skolesvinget		42-12		Skoler		348635.91		128212		26299.43		447215.14		622993.64				107154		681984.93		35257.69		2397752.74		5400

		Kirstinebjergskolen, Bøgeskov		42-13		Skoler		253645.16				165836.161736833		406058.51		538565.98		30322.1434225328		6412.4673427646		170204.46		35281.6058292142		1606326.48833134		2380

		Erritsø Fællesskole, Højmosevej		42-15		Skoler		439694.66		-9970.6054122817		28147.2304583478		457091.62		826388.596670522		105498.81		90832.005575344		33302.78		51390.18		2022375.27729193		4427

		Fjordbakkeskolen, Skærbæk (Skolevej)		42-16		Skoler		362631.533014534		107913.676511955		176604.505227379		443664.87		1262092.23820441		50199.9129864041		96577.0041443975		718148.942995781		30266.0849320206		3248098.76801688		4344

		Fjordbakkeskolen, Taulov (Kirkevej)		42-17		Skoler		760822.666985466		339015.293488045		356813.504772621		523791.07		1191088.58179559		97695.6870135959		259258.395855602		1298412.06700422		77123.8950679794		4904021.16198312		8454

		Uddannelsescenter - uu vejledning, ungdomsskole		42-20		Skoler		445438.21		-369931.01		498553.22				603555.26		16019.31		79314.14		176052.19		51973.75		1500975.07		6865

		Daginstitutionen, Bissensvej		44-02		Daginstitutioner		85860.12				31052.24				149991		0		21372		173900.84		5615.24		467791.44		496

		Idrætsbørnehaven Æblehaven		44-03		Daginstitutioner		50173.88				12311.02				111144.77				29180		116386.29		6597.86		325793.82		390

		Daginstitutionen Korskærparken		44-06		Daginstitutioner		89905.62				12202.36				214014.28				52626		112281.78		9063.68		490093.72		830

		Daginstitutionen Labyrinten		44-07		Daginstitutioner		43857.99		0		2126.69				98929.84				31489		684		4871.07		181958.59		420

		Daginstitutionen, Valhalla		44-08		Daginstitutioner		121846.02				18919.39				263455.74		740.6		54439		40361.04		13211.24		512973.03		755

		Daginstitutionen Pelikanen		44-09		Daginstitutioner		71786.43				4987.32				172360.89				12403.92		172052.88		64116.79		497708.23		507

		Daginstitutionen Savannen/Randalgaard børnehave		44-10		Daginstitutioner		127278.14				32442.49				156288.6		12635.71		21104.2		60437.98		64360.49		474547.61		939

		Daginstitutionen Stjernehuset		44-11		Daginstitutioner		49915.81				2612.33		210104.38		11528.08						20005.44		37963.32		332129.36		395

		Daginstitutionen Voldly		44-14		Daginstitutioner		95329.98				22388				220084.55		503.04		59790.5		63073.62		23653.62		484823.31		731

		Damvej Fritid (Ungdomsklub, Fredericia Fritidscenter)		44-15		Skoler						315.7				1102.03		8145.93		0		1841.09		0		11404.75		745

		Fritid, Fr. Hansens Alle (Ungdomsklub, Byggeren)		44-18		Skoler		68092.38				14112.73				5794.2		8847.33		0		23210.9		11961.51		132019.05		500

		Daginstitutionen Agerkrogen		44-19		Daginstitutioner		59081.16				5050.12				109231.19		6032.46		29339.82		4883.95		49068.39		262687.09		342

		Daginstitutionen Bakkely		44-21		Daginstitutioner		85734.23				75.54		40927.18		137021.28		2218.33		23064		23604.14		5844.75		318489.45		584

		Daginstitutionen Klokkefrøen		44-23		Daginstitutioner		106922.8				39860.72				182621.57				53741.85		0		82985.08		466132.02		1037

		Daginstitutionen Lynghøjen		44-24		Daginstitutioner		90934.71				16362.14				163563.63		2122.25		46148.15		17606.95		10872.99		347610.82		742

		Daginstitutionen Spiren		44-25		Daginstitutioner		154915.26				21957.57				356609.88		6192.67		42041.5		72074.16		27519.71		681310.75		681

		Daginstitutionen Fyrtårnet		44-26		Daginstitutioner		116765.54				69650.12				247534.63		12079.96		54579		78698.97		10283.46		589591.68		773

		Byggelegepladsen		44-27		Idræt og fritid																		3289		3289		264

		Daginstitutionen Snaremosen		44-28		Daginstitutioner		81886.73				3184.88				156938.1		3845		56958.5		54062.52		9989.75		366865.48		639

		Daginstitutionen Brohaven		44-29		Daginstitutioner		114004.76				19013.27		1367.71		246344.91		6430.38		59627.81		56065.08		10879.25		513733.17		905

		Daginstitution Peter Åge Gården		44-30		Daginstitutioner		152190.72				3731.89		40462.18		304628.41		8170.34		75273.97		64740.71		12307.49		661505.71		1053

		Daginstitutionen Bøgeskov		44-31		Daginstitutioner		147461.94				20577.1				187846.53		1136.89		24047.21		123004.46		67327.75		571401.88		412

		Idrætsbørnehuset Olympiaden/Kastanjegården		44-33		Daginstitutioner		126268.07				44672.73				209920.76		355		40328		24853		13863.93		460261.49		846

		Fritid Højmosen (Lyng Fritidscenter)		44-34		Skoler		266.84				4945.15				3479.99				4891.88		10675.77		6847		31106.63		552

		Daginstitutionen Gades Gård		44-35		Daginstitutioner		91067.53				49337.58		19557.19		162817.09		2118.82		1880		2636		11533		340947.21		601

		Daginstitutionen Dupont´s Gård		44-36		Daginstitutioner		109152.12				45365.32				263305.75		5965.88		55001.12		2849.23		25658.97		507298.39		679

		Daginstitutionen Ulleruphave		44-37		Daginstitutioner		99178.38				15858.36				269437.54				71741		6146.52		23348.86		485710.66		1035

		Daginstitutionen Kløverløkken		44-38		Daginstitutioner		132843.62				28011.53		41522.74		318233.27				46898		100923.62		37790.38		706223.16		1209

		Daginstitutionen Stendalen		44-39		Daginstitutioner		206535.91				282404.68				403784.35		26755.13		20796		13312.41		854.99		954443.47		1320

		Idrætsbørnehaven Ta Fat		44-40		Daginstitutioner		35514.69				35.96				92227.39				13125		245180.44		14656.3		400739.78		426

		Daginstitutionen Lucinahaven		44-41		Daginstitutioner		133022.93		3936		75969		39641.88		379725.3		12356.7		55124.11		14746.28		82234.03		796756.23		1601

		Erritsø Legestue		44-42		Daginstitutioner		35861.39		396										8141.52		0		-927		43471.91		368

		Daginstitution Skovlodden		44-43		Daginstitutioner		32664.3		5616		4523.89				117207.2				0		62043.61		22533.02		244588.02		386

		Taulov Fritidscenter		44-44		Idræt og fritid																7358				7358		190

		Fritid Krogsager (Basen fritidsklub ved centralskolen)		44-45		Skoler																		1896		1896		417

		Daginstitutionen Østervold		44-46		Daginstitutioner		252232.5				90369.37				467845.12		12509.51		71319.39		53983.44		59523.79		1007783.12		1197

		Legeplads		45-01		Offentlige legepladser								8024.23												8024.23		0

		Fredericia Idrætscenter		53-02		Idræt og fritid		5750748.55		5400		1078420.39		4103293.23		543281.05		2731223.62		3085087.84		3846457.48		369201.67		21513113.83		21794

		Fredericia Stadion		53-03		Idræt og fritid														225105.08		3380.54		14849		243334.62		1159

		Cricketklubben, Blob - dykkerklubben		53-04		Idræt og fritid		28942.1																4388.75		33330.85		282

		Gasværksgrunden, idrætsfaciliteter		53-09		Idræt og fritid		178859.53				2166.3				1824.13		2068.2		138930.2		7400		2867		334115.36		94

		Pølsebod, stadeplads		54-03		Udlejning - boliger og erhverv mv.		0		-36250		0						0		0						-36250		0

		Videnparken 		54-04		Adminstrationsbygninger		419305.45				88860		569670.19		284652.35		51374.2		73926.02		886364.11		268813.93		2642966.25		2980

		Børnehuset Bøgeskov		X1		Daginstitutioner				32500																32500		609

		Jobcenter		X11		Social og beskæftigelse		344101.07		1882844.47		80776.99				119810.26		31105.1						30433.69		2489071.58		1781

		Ryes Centret		X12		Social og beskæftigelse		136896.73		2024159.6		63248.46				972754										3197058.79		2384

		Misbrugscentret		X16		Social og beskæftigelse		9597.14				27974.85				76917.74								6337.32		120827.05		106

		Jupitervej Bo-Fællesskab		X19		Social og beskæftigelse																		13153		13153		0

		Kommunal Tandpleje		X21		Skoler		37456.38		293547.22		46397.27				76020.55								18198.96		471620.38		586

		Ulleruphus Plejeboliger (Solglimt Støttecenter), kompetencecenter døve 		X25		Ældre og Pleje		15384.87		327292		31738.23		607066.72		14083.07		0		18243.84		0		20073		1033881.73		670

		Plejen, Hybyhus, aflastning		X26		Ældre og Pleje		144344.61		684595.32								0								828939.93		996

		Plejen, ude-distrikt		X3		Ældre og Pleje		64225.83		399295.47		415				686.06		543								465165.36		535

		STU		X39		Social og beskæftigelse				731817.25		0				3187.82				0						735005.07		0

		Støttecentret Fynsgade		X40		Social og beskæftigelse		56729.75		320470		6392.35				44095.67		1718				0		0		429405.77		215

		Misbrugscentret (kontor i nr. 72)		X42		Social og beskæftigelse		3180.35		580711.48		1270.39				23132.4		0		12				2513.74		610820.36		121

		Den Matrikelløse Klub		X43		Social og beskæftigelse		5165.59		52650						13631								0		71446.59		55

		Solstrålen, værested		X44		Social og beskæftigelse		19830.2		122440.24						1871.6		0				0		1629		145771.04		0

		Bofællesskab Ullerupdalvej		X48		Social og beskæftigelse		20570.31		505111.97		27300.87				153903.94				1588.38				21191.76		729667.23		130

		Aktivitetshuset Jupitervej		X5		Social og beskæftigelse		0																		0		141

		Plejen, ude-distrikter		X50		Ældre og Pleje		156506.41		981421.33		51024.24		24805.99		22913.4				0		162.4		575		1237408.77		707

		Meldals Rådhus		X51		Administration		108208.24		978511.52		6336.74				275099.97		3532.8		25747				34078.84		1431515.11		965

		Misbrugscentret, Projekt Akademiet		X52		Social og beskæftigelse		5524.17		437033.99		2124.95				47330.6				913.78				1629		494556.49		137.73

		Hjælpemiddelafsnittet		X53		Ældre og Pleje		0		0		0				66040.92		0						0		66040.92		2208

		Genoptræningscentret		X54		Ældre og Pleje		65745.34		219692.8														27249.02		312687.16		333

		Lokalhistorisk Arkiv		X6		Kultur		0		309558.32																309558.32		447

		Herslev Børnehave		X60		Daginstitutioner		57148.77		14000		11642.87				135873.5		4896.9		37662.1		16980		18408.98		296613.12		0

		Aflastningsbolger lundingsvej 17		X61		Social og beskæftigelse		28628.84		485015.85																513644.69		0

		Serviceareal Madsbyhus plejecenter		X62		Ældre og Pleje				90757						95.4										90852.4		0

		Frejasvej		X8		Social og beskæftigelse		23125.21		50737.66		68382.71				844								0		143089.58		154

		Alkoholambulatoriet/ Kontakten		X9		Social og beskæftigelse		56616.31		161226.04		11754.02				156026.31		3853.84		0		1000		9733.69		400210.21		599





flad omk tabel

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		Rækkemærkater		Forsyningsudgifter		Husleje mm		Indvendig vedligeholdelse		Lønninger		Rengøring		Tekniske installationer		Udenomsarealer		Udvendig vedligeholdelse		Øvrige udgifter		Hovedtotal		KVM		Ejendom		Katetegori		KR/KVM		Forsyning/KVM

		14-01		0				6875.26		25187.88		1318.5				654.5		42904.84		10076.67		87017.65		0		Ældreboliger, Frit valg City		Ældre og pleje		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		14-03		222996.05		9955.8		204736.34		151127.36		478963.76		13834.09		4436.81		1243498.78		49693.72		2379242.71		6734		I.P.Schmidts Gård		Ældre og pleje		353		33

		14-05																10449.18				10449.18		0		Ældreboliger		Ældre og pleje		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		14-06								45777.8												45777.8		1444		Ældreboliger (beskyttede boliger)		Ældre og pleje		32		- 0

		14-07								75563.68												75563.68		0		Ældreboliger		Ældre og pleje		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		16-01		638175.22		0		60975.82		248694.13		58701.36		6287.3		41515.86		391542.88		49328.05		1495220.62		2508		Øster Elkjær i alt 		Ældre og pleje		596		254

		16-05		344201.17		-959819.1		8561.96		58508.06		200329.14		0		42723.71		61490.96		55064		-188940.1		3572		Stævnhøj & Elbo køkkenet		Ældre og pleje		-53		96

		16-06				306864.31												1625888.54				1932752.85		0		Ældrebolig, Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter		Ældre og pleje		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		16-10		15834.35		-235000		34206.18		155521.46		473090.75		0		193008.32		9114.41		73790.67		719566.14		2747		Othello		Ældre og pleje		262		6

		16-11		77220.45		321565		63550.36		504236.1		42583.5		2921.04		59528.03		10010.91		57602.73		1139218.12		574		Kobbelgården 1 + 2		Social og beskæftigelse		1,985		135

		17-02		155349.63				10183.74				107479.43		40766.52		7868.98		37887.84		22914.47		382450.61		1662		Tavlhøjcentret - aktivitetscenter		Ældre og pleje		230		93

		17-03		245924.12		704619.72		14378		59346.06		139373.05						282				1163922.95		3123		Hybyhus, herunder frit valg 		Ældre og pleje		373		79

		17-04				167463		0												0		167463		226		Rosenlunden		Ældre og pleje		741		- 0

		205-001		20001.23		-14400														5015		10616.23		536		Ryttergrøftvejen 44, Landejendom		Udlejning - boliger og erhverv mv.		20		37

		207-001		7795.68		-72000		0								0		24962.85		6141.48		-33099.99		308		Bolig 		Udlejning - boliger og erhverv mv.		-107		25

		226-001		2052.29		-46188														1713		-42422.71		123		Skovløberhuset (6-8)		Udlejning - boliger og erhverv mv.		-345		17

		31-01		0		-1645675		4687.38										581398.28		28484		-1031105.34		3066		Brandstationen		Driftsbygning		-336		- 0

		31-02																2390				2390		0		Genbrugsplads, Industrivej 8		Driftsbygning		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		31-03		281861.94		-407063		2545.73								46801		11836.14		25170.05		-38848.14		0		Genbrugsbutik		Driftsbygning		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		31-05		41850.49								624.24						43417		3208.74		89100.47		287		Miniby		Kultur		310		146

		31-06		64582.6				18888.3				48299.67						15337.72		3698.11		150806.4		513		Troldehuset og Anes hus (1+2)		Skoler		294		126

		31-08		75626.2				33104.07		371592.83		31640.56		5129		4165				8690.24		529947.9		732		Koncertsal, Det Bruunske Pakhus		Kultur		724		103

		31-09		89613.99		-38400		13066.23		124479.103386373				5825		21548.32		107723.69		5063		328919.333386373		904		Museumsgård Kringsminde		Kultur		364		99

		31-10		116911.96		809170.26		0		138111.217584659		178265		141030.75		19201.68		299023.2		15565.5		1717279.56758466		1003		Bymuseet		Kultur		1,712		117

		31-11		13062.22				0												137.75		13199.97		110		Kongens Portvagt		Kultur		120		119

		31-12		10						12805.9254589963										161.68		12977.6054589963		93		Krudttårnet		Kultur		140		0

		31-13		15189.24				1458		41034.0407180743								394953.5				452634.780718074		298		Krudtmagasinet		Kultur		1,519		51

		31-14		4021.25				1108.91		21067.8128518972												26197.9728518972		153		Bunkermuseet 		Kultur		171		26

		31-15																7104.13				7104.13		101		Naturskolen (4)		Skoler		70		- 0

		31-17		134636.89		21500		50656.6				257505.89		13459.74		10106.12		18930.66		14903.53		521699.43		1656		Ungdomscenter		Social og beskæftigelse		315		81

		31-20		77698.57				3555.3				103279.75		234.38		1974		34000.15		11160.5		231902.65		771		Krackes Gård		Social og beskæftigelse		301		101

		31-22		325014.88				0		272174.37		69114.68		2846.25		167705.35		91627.6		88284.12		1016767.25		2175		Madsby Legepark		Kultur		467		149

		31-23		565010.65		-534000		143276.67		756813.13		328709.03		41071.84		0		489049.07		74708.8		1864639.19		5006		Musicalakademi m.m., kreativ skole		Kultur		372		113

		31-24		242219.93		-143486		64403.06		38376.7		70533.88		15512.69		6509.02		370536.04		21386.24		685991.56		2525		Depotgården		kultur		272		96

		31-26		144363.215430464		-46599		33591.9987417219		30225.55		274028.49205298		930.8476821192		679.5695364238		134994.993708609		27195.361589404		599411.028741722		275		Toilet, bad og omklædning, kiosk Østerstrand		Driftsbygning		2,180		525

		31-28		4047.1078278146				3061.8485033113				40812.3231788079		138.7809271523		67.7721854305		18645.8225165563		120.0273642384		66893.6825033113		41		Toiletbygning T-06, Lundingsvej		Driftsbygning		1,632		99

		31-29		3948.3978807947				2987.1692715232				39816.9006622517		135.3960264901		66.119205298		18191.0463576159		117.0998675497		65262.1292715232		40		Toiletbygning T-07, Lillebæltts Alle		Driftsbygning		1,632		99

		31-31		4047.1078278146				3061.8485033113				40812.3231788079		138.7809271523		67.7721854305		18645.8225165563		120.0273642384		66893.6825033113		41		Toiletbygning T-01, Skærbæk 		Driftsbygning		1,632		99

		31-32		4441.947615894				3360.5654304636				44794.0132450331		152.3205298013		74.3841059603		48869.9271523179		131.7373509934		101824.895430464		45		Toiletbygning T-09		Driftsbygning		2,263		99

		31-33		3948.3978807947				2987.1692715232				39816.9006622517		135.3960264901		66.119205298		24266.4563576159		117.0998675497		71337.5392715232		40		Toiletbygning T-02, Nørreport		Driftsbygning		1,783		99

		31-35		987.0994701987				746.7923178808				9954.2251655629		33.8490066225		16.5298013245		4547.761589404		29.2749668874		16315.5323178808		10		Toiletbygning T-11		Driftsbygning		1,632		99

		31-36		987.0994701987				746.7923178808				9954.2251655629		33.8490066225		16.5298013245		4547.761589404		29.2749668874		16315.5323178808		10		Toiletbygning T-12, V/Fag- og F.		Driftsbygning		1,632		99

		31-37		200588		-5625		126712.03		151516.8		148942.7				0		591321.93		9425		1222881.46		1812		Ungdommens Hus		Kultur		675		111

		31-38		134094.59		-13102		14888.24				143931.86		11634.73		3067.64		1800		22481.16		318796.22		509		Misbrugscenter, havnecafeen		Social og beskæftigelse		626		263

		31-41		4836.7874039735				3659.2823576159				48775.7033112583		165.8601324503		80.9960264901		22284.0317880795		143.4473377483		79946.1083576159		49		Toilet v/Snoghøj Bådelaug		Driftsbygning		1,632		99

		31-43		35882.03				0				70275.18		535				2975		4508.76		114175.97		294		Børnehuset, Anders Billesvej		Social og beskæftigelse		388		122

		31-44		340918.88				159843.52				287198.58		80553.63		32987.2		68545.21		23394.11		993441.13		2953		Pro Aktiv, Beskæftigelse		Social og beskæftigelse		336		115

		31-45		10214.65		-72004		0										26955.92		12703.2		-22130.23		184		Restaurant Strandparken		Udlejning - boliger og erhverv mv.		-120		56

		31-46																18832				18832		276		Aktivitetshuse Brandsøvej, Børup sommerhus 		kultur		68		- 0

		31-47		26191.54		-25187.52														15094.62		16098.64		244		Anius Museum og bolig		Kultur		66		107

		31-48		14808.12		-33315.78												305744.19		58016.65		345253.18		752		Rideskole og bolig, Fuglsangvej		kultur		459		20

		31-49		17230.64																14864.5		32095.14		643		Tidligere Helsecenter, Norgesgade, midtbyklubben		Social og beskæftigelse		50		27

		31-51		29427.4		-29889.6		1477.04						9362.65				10877.6		50781.8		72036.89		605		Avlsgården, Trelde Næs (11-15)		kultur		119		49

		31-52		20136.829192053				15234.5632847682				203066.193377483		690.5197350993		337.2079470199		92774.3364238411		597.2093245033		332836.859284768		204		Toilet, Savværksbygningen (5)		Driftsbygning		1,632		99

		31-55																35444.01				35444.01		30		Kulturbygning, Frederik VII's Pavillon (10)		kultur		1,181		- 0

		31-57																23368.54				23368.54		577		Det Hvide Vandtårn		Kultur		41		- 0

		31-60		1027317.7		-121000		496625.96		75563.66		625007.15		25172.32		101572.02		160229.74		139404.47		2529893.02		6148		Sct. Joseph 		Adminstrationsbygninger		411		167

		31-70		272983.47		428539.64		91928.88		12036.38		60689.21		14877.36				71577.32		99625.98		1052258.24		5978		P-hus, Domus Axel		Driftsbygning		176		46

		31-71		298593.13		-574728		29842.83		469167.7		276328.25		14442.61		23115.48		-522772.86		27920.07		41909.2100000001		125		Jupitervej, Nova Støttecenter, Bo-Fællesskab		Ældre og pleje		335		2,389

		31-73		189002.01		-519064.01		69141.8		156258.45		95192.89				8711.31		389202.99		98438.72		486884.16		1074		Kompetencekollegiet (Ungdomskollegiet, Nymarksvej)		Social og beskæftigelse		453		176

		31-75		1039778.7		-378482		82712.05		8024.23		6249.26		11208.33		142708.08		77870.68		208242.61		1198311.94		14078		Bülows kaserne		Kultur		85		74

		31-76		24635.37				0		30225.55						4508.5		5484		20704.57		85557.99		246		Hovedvagten		Kultur		348		100

		31-77				-24000																-24000		132		Genbrugsplads, Industrivej 28		Driftsbygning		-182		- 0

		32-01		1932499.29		-532211.03		339263.84		2015395.26		2658840.51		531315.24		88037.02		590120.81		287212.08		7910473.02		14698		Rådhuset		Adminstrationsbygninger		538		131

		32-07		2765899.16		-3031559.88		793176.41		1254758.47		2635635.12		291012.27		384597.5		2199866.85		801827.76		8095213.66		26700		Sundhedshus		Adminstrationsbygninger		303		104

		35-02		1074338.68		-877359.05		302501.96		556733.79		726015.46		23792.37		25120.5		2741653.46		404069.34		4976866.51		7525		Fredericia Teater og Bibliotek, erhverv + beboelse (Danmarksgade 32)		Kultur		661		143

		35-03		201934.56				51475.47		100593.83		275030		23389.15		17293		16803.6		111753.39		798273		1740		Tøjhuset		Kultur		459		116

		42-01		1305722.43				697586.23		648029.73		2151079.19		116115.39		411578.42		947845.24		148863.78		6426820.41		15442		Ullerupbækskolen, Nørre Allé (+Frederiksodde afd. Ullerup)		Skoler		416		85

		42-02		781482.07		-24785.749392853		68593.5855148221		606857.91		1320078.53284145		172716.34		204214.196586099		398382.1		87388.52		3614927.50554952		11005		Erritsø Fællesskole, Bygaden (Bakkeskolen)		Skoler		328		71

		42-03		754878.5				223529.390112153		677853.17		1755082.03		123658.899494801		132702.840756775		651403.82		54708.5169565366		4373817.16732027		8531		Kirstinebjergskolen, Høgevej		Skoler		513		88

		42-04		884222.17		-23668.6451948653		190620.83402683		471244.86		1506123.47048803		20892.41		65483.2678385567		112294.62		127735.75		3354948.73715855		10509		Erritsø Fællesskole, Krogsagervej		Skoler		319		84

		42-07		1156222.85				384361.882391001		1055841.13		1791437.32		69853.6434849156		168681.128261462		690431.74		59080.7798677348		5375910.47400511		11481		Kirstinebjergskolen, Indre Ringvej (Skansevejens Skole)+ Fr.odde afd. Indre		Skoler		468		101

		42-08		889863.2				616542.47		606967.61		1750176.74		19696		243834.98		124088.9		73914.48		4325084.38		10613		Ullerupbækskolen, Skjoldborgsvej		Skoler		408		84

		42-09		690694.87				240393.635760014		507420.17		1140131.08		124700.83359775		131243.823638998		1460689.36		92695.6473465144		4387969.42034328		6943		Kirstinebjergskolen, Havepladsvej		Skoler		632		99

		42-12		348635.91		128212		26299.43		447215.14		622993.64				107154		681984.93		35257.69		2397752.74		5400		Ullerupbækskolen, Skolesvinget		Skoler		444		65

		42-13		253645.16				165836.161736833		406058.51		538565.98		30322.1434225328		6412.4673427646		170204.46		35281.6058292142		1606326.48833134		2380		Kirstinebjergskolen, Bøgeskov		Skoler		675		107

		42-15		439694.66		-9970.6054122817		28147.2304583478		457091.62		826388.596670522		105498.81		90832.005575344		33302.78		51390.18		2022375.27729193		4427		Erritsø Fællesskole, Højmosevej		Skoler		457		99

		42-16		362631.533014534		107913.676511955		176604.505227379		443664.87		1262092.23820441		50199.9129864041		96577.0041443975		718148.942995781		30266.0849320206		3248098.76801688		4344		Fjordbakkeskolen, Skærbæk (Skolevej)		Skoler		748		83

		42-17		760822.666985466		339015.293488045		356813.504772621		523791.07		1191088.58179559		97695.6870135959		259258.395855602		1298412.06700422		77123.8950679794		4904021.16198312		8454		Fjordbakkeskolen, Taulov (Kirkevej)		Skoler		580		90

		42-20		445438.21		-369931.01		498553.22				603555.26		16019.31		79314.14		176052.19		51973.75		1500975.07		6865		Uddannelsescenter - uu vejledning, ungdomsskole		Skoler		219		65

		44-02		85860.12				31052.24				149991		0		21372		173900.84		5615.24		467791.44		496		Daginstitutionen, Bissensvej		Daginstitutioner		943		173

		44-03		50173.88				12311.02				111144.77				29180		116386.29		6597.86		325793.82		390		Idrætsbørnehaven Æblehaven		Daginstitutioner		835		129

		44-06		89905.62				12202.36				214014.28				52626		112281.78		9063.68		490093.72		830		Daginstitutionen Korskærparken		Daginstitutioner		590		108

		44-07		43857.99		0		2126.69				98929.84				31489		684		4871.07		181958.59		420		Daginstitutionen Labyrinten		Daginstitutioner		433		104

		44-08		121846.02				18919.39				263455.74		740.6		54439		40361.04		13211.24		512973.03		755		Daginstitutionen, Valhalla		Daginstitutioner		679		161

		44-09		71786.43				4987.32				172360.89				12403.92		172052.88		64116.79		497708.23		507		Daginstitutionen Pelikanen		Daginstitutioner		982		142

		44-10		127278.14				32442.49				156288.6		12635.71		21104.2		60437.98		64360.49		474547.61		939		Daginstitutionen Savannen/Randalgaard børnehave		Daginstitutioner		505		136

		44-11		49915.81				2612.33		210104.38		11528.08						20005.44		37963.32		332129.36		395		Daginstitutionen Stjernehuset		Daginstitutioner		841		126

		44-14		95329.98				22388				220084.55		503.04		59790.5		63073.62		23653.62		484823.31		731		Daginstitutionen Voldly		Daginstitutioner		663		130

		44-15						315.7				1102.03		8145.93		0		1841.09		0		11404.75		745		Damvej Fritid (Ungdomsklub, Fredericia Fritidscenter)		Skoler		15		- 0

		44-18		68092.38				14112.73				5794.2		8847.33		0		23210.9		11961.51		132019.05		500		Fritid, Fr. Hansens Alle (Ungdomsklub, Byggeren)		Skoler		264		136

		44-19		59081.16				5050.12				109231.19		6032.46		29339.82		4883.95		49068.39		262687.09		342		Daginstitutionen Agerkrogen		Daginstitutioner		768		173

		44-21		85734.23				75.54		40927.18		137021.28		2218.33		23064		23604.14		5844.75		318489.45		584		Daginstitutionen Bakkely		Daginstitutioner		545		147

		44-23		106922.8				39860.72				182621.57				53741.85		0		82985.08		466132.02		1037		Daginstitutionen Klokkefrøen		Daginstitutioner		450		103

		44-24		90934.71				16362.14				163563.63		2122.25		46148.15		17606.95		10872.99		347610.82		742		Daginstitutionen Lynghøjen		Daginstitutioner		468		123

		44-25		154915.26				21957.57				356609.88		6192.67		42041.5		72074.16		27519.71		681310.75		681		Daginstitutionen Spiren		Daginstitutioner		1,000		227

		44-26		116765.54				69650.12				247534.63		12079.96		54579		78698.97		10283.46		589591.68		773		Daginstitutionen Fyrtårnet		Daginstitutioner		763		151

		44-27																		3289		3289		264		Byggelegepladsen		Idræt og fritid		12		- 0

		44-28		81886.73				3184.88				156938.1		3845		56958.5		54062.52		9989.75		366865.48		639		Daginstitutionen Snaremosen		Daginstitutioner		574		128

		44-29		114004.76				19013.27		1367.71		246344.91		6430.38		59627.81		56065.08		10879.25		513733.17		905		Daginstitutionen Brohaven		Daginstitutioner		568		126

		44-30		152190.72				3731.89		40462.18		304628.41		8170.34		75273.97		64740.71		12307.49		661505.71		1053		Daginstitution Peter Åge Gården		Daginstitutioner		628		145

		44-31		147461.94				20577.1				187846.53		1136.89		24047.21		123004.46		67327.75		571401.88		412		Daginstitutionen Bøgeskov		Daginstitutioner		1,387		358

		44-33		126268.07				44672.73				209920.76		355		40328		24853		13863.93		460261.49		846		Idrætsbørnehuset Olympiaden/Kastanjegården		Daginstitutioner		544		149

		44-34		266.84				4945.15				3479.99				4891.88		10675.77		6847		31106.63		552		Fritid Højmosen (Lyng Fritidscenter)		Skoler		56		0

		44-35		91067.53				49337.58		19557.19		162817.09		2118.82		1880		2636		11533		340947.21		601		Daginstitutionen Gades Gård		Daginstitutioner		567		152

		44-36		109152.12				45365.32				263305.75		5965.88		55001.12		2849.23		25658.97		507298.39		679		Daginstitutionen Dupont´s Gård		Daginstitutioner		747		161

		44-37		99178.38				15858.36				269437.54				71741		6146.52		23348.86		485710.66		1035		Daginstitutionen Ulleruphave		Daginstitutioner		469		96

		44-38		132843.62				28011.53		41522.74		318233.27				46898		100923.62		37790.38		706223.16		1209		Daginstitutionen Kløverløkken		Daginstitutioner		584		110

		44-39		206535.91				282404.68				403784.35		26755.13		20796		13312.41		854.99		954443.47		1320		Daginstitutionen Stendalen		Daginstitutioner		723		156

		44-40		35514.69				35.96				92227.39				13125		245180.44		14656.3		400739.78		426		Idrætsbørnehaven Ta Fat		Daginstitutioner		941		83

		44-41		133022.93		3936		75969		39641.88		379725.3		12356.7		55124.11		14746.28		82234.03		796756.23		1601		Daginstitutionen Lucinahaven		Daginstitutioner		498		83

		44-42		35861.39		396										8141.52		0		-927		43471.91		368		Erritsø Legestue		Daginstitutioner		118		97

		44-43		32664.3		5616		4523.89				117207.2				0		62043.61		22533.02		244588.02		386		Daginstitution Skovlodden		Daginstitutioner		634		85

		44-44																7358				7358		190		Taulov Fritidscenter		Idræt og fritid		39		- 0

		44-45																		1896		1896		417		Fritid Krogsager (Basen fritidsklub ved centralskolen)		Skoler		5		- 0

		44-46		252232.5				90369.37				467845.12		12509.51		71319.39		53983.44		59523.79		1007783.12		1197		Daginstitutionen Østervold		Daginstitutioner		842		211

		45-01								8024.23												8024.23		0		Legeplads		Offentlige legepladser		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		53-02		5750748.55		5400		1078420.39		4103293.23		543281.05		2731223.62		3085087.84		3846457.48		369201.67		21513113.83		21794		Fredericia Idrætscenter		Idræt og fritid		987		264

		53-03														225105.08		3380.54		14849		243334.62		1159		Fredericia Stadion		Idræt og fritid		210		- 0

		53-04		28942.1																4388.75		33330.85		282		Cricketklubben, Blob - dykkerklubben		Idræt og fritid		118		103

		53-09		178859.53				2166.3				1824.13		2068.2		138930.2		7400		2867		334115.36		94		Gasværksgrunden, idrætsfaciliteter		Idræt og fritid		3,554		1,903

		54-03		0		-36250		0						0		0						-36250		0		Pølsebod, stadeplads		Udlejning - boliger og erhverv mv.		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		54-04		419305.45				88860		569670.19		284652.35		51374.2		73926.02		886364.11		268813.93		2642966.25		2980		Videnparken 		Adminstrationsbygninger		887		141

		X1				32500																32500		609		Børnehuset Bøgeskov		Daginstitutioner		53		- 0

		X11		344101.07		1882844.47		80776.99				119810.26		31105.1						30433.69		2489071.58		1781		Jobcenter		Social og beskæftigelse		1,398		193

		X12		136896.73		2024159.6		63248.46				972754										3197058.79		2384		Ryes Centret		Social og beskæftigelse		1,341		57

		X16		9597.14				27974.85				76917.74								6337.32		120827.05		106		Misbrugscentret		Social og beskæftigelse		1,140		91

		X19																		13153		13153		0		Jupitervej Bo-Fællesskab		Social og beskæftigelse		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X21		37456.38		293547.22		46397.27				76020.55								18198.96		471620.38		586		Kommunal Tandpleje		Skoler		805		64

		X25		15384.87		327292		31738.23		607066.72		14083.07		0		18243.84		0		20073		1033881.73		670		Ulleruphus Plejeboliger (Solglimt Støttecenter), kompetencecenter døve 		Ældre og Pleje		1,543		23

		X26		144344.61		684595.32								0								828939.93		996		Plejen, Hybyhus, aflastning		Ældre og Pleje		832		145

		X3		64225.83		399295.47		415				686.06		543								465165.36		535		Plejen, ude-distrikt		Ældre og Pleje		869		120

		X39				731817.25		0				3187.82				0						735005.07		0		STU		Social og beskæftigelse		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X40		56729.75		320470		6392.35				44095.67		1718				0		0		429405.77		215		Støttecentret Fynsgade		Social og beskæftigelse		1,997		264

		X42		3180.35		580711.48		1270.39				23132.4		0		12				2513.74		610820.36		121		Misbrugscentret (kontor i nr. 72)		Social og beskæftigelse		5,048		26

		X43		5165.59		52650						13631								0		71446.59		55		Den Matrikelløse Klub		Social og beskæftigelse		1,299		94

		X44		19830.2		122440.24						1871.6		0				0		1629		145771.04		0		Solstrålen, værested		Social og beskæftigelse		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X48		20570.31		505111.97		27300.87				153903.94				1588.38				21191.76		729667.23		130		Bofællesskab Ullerupdalvej		Social og beskæftigelse		5,613		158

		X5		0																		0		141		Aktivitetshuset Jupitervej		Social og beskæftigelse		- 0		- 0

		X50		156506.41		981421.33		51024.24		24805.99		22913.4				0		162.4		575		1237408.77		707		Plejen, ude-distrikter		Ældre og Pleje		1,750		221

		X51		108208.24		978511.52		6336.74				275099.97		3532.8		25747				34078.84		1431515.11		965		Meldals Rådhus		Administration		1,483		112

		X52		5524.17		437033.99		2124.95				47330.6				913.78				1629		494556.49		137.73		Misbrugscentret, Projekt Akademiet		Social og beskæftigelse		3,591		40

		X53		0		0		0				66040.92		0						0		66040.92		2208		Hjælpemiddelafsnittet		Ældre og Pleje		30		- 0

		X54		65745.34		219692.8														27249.02		312687.16		333		Genoptræningscentret		Ældre og Pleje		939		197

		X6		0		309558.32																309558.32		447		Lokalhistorisk Arkiv		Kultur		693		- 0

		X60		57148.77		14000		11642.87				135873.5		4896.9		37662.1		16980		18408.98		296613.12		0		Herslev Børnehave		Daginstitutioner		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X61		28628.84		485015.85																513644.69		0		Aflastningsbolger lundingsvej 17		Social og beskæftigelse		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X62				90757						95.4										90852.4		0		Serviceareal Madsbyhus plejecenter		Ældre og Pleje		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		X8		23125.21		50737.66		68382.71				844								0		143089.58		154		Frejasvej		Social og beskæftigelse		929		150

		X9		56616.31		161226.04		11754.02				156026.31		3853.84		0		1000		9733.69		400210.21		599		Alkoholambulatoriet/ Kontakten		Social og beskæftigelse		668		95





Ark2

		Sum af 2019 kr.		Kolonnemærkater

		Rækkemærkater		Betalinger til Staten		Brændsel og drivmidler		Egne Huslejeindtægter		Entreprenør og håndværkerydelser		Finansudgifter		Lønninger		Tjensteydelser ex moms		Varekøb		Øvrige indtægter		Øvrige tjenesteydelser		Hovedtotal

		14-01								44,744.10				25,187.88		11,770.30		- 0				5,315.37		87,017.65

		14-03				- 0				1,450,828.84				151,127.36		666,902.28		39,184.77				71,199.46		2,379,242.71

		14-05								10,449.18														10,449.18

		14-06												45,777.80										45,777.80

		14-07												75,563.68										75,563.68

		16-01				15,899.82				413,822.17				248,694.13		659,519.22		21,518.17				135,767.11		1,495,220.62

		16-05				25,261.54		-933,740.52		47,569.83				58,508.06		327,556.07		193,980.25				91,924.67		-188,940.10

		16-06		10.00						1,341,865.54						399,677.31						191,200.00		1,932,752.85

		16-10				- 0				156,804.72				155,521.46		272,577.46		89,346.02				45,316.48		719,566.14

		16-11				51,087.37				60,218.28				504,236.10		354,857.00		39,409.33				129,410.04		1,139,218.12

		17-02				124,721.42				31,636.49						134,561.50		29,864.26				61,666.94		382,450.61

		17-03				119,898.12		-12,443.28		9,078.00				59,346.06		954,821.00		22,428.05				10,795.00		1,163,922.95

		17-04														167,463.00								167,463.00

		205-001						-14,400.00								5,015.00						20,001.23		10,616.23

		207-001						-72,000.00		24,962.85						4,590.20						9,346.96		-33,099.99

		226-001						-46,188.00								1,713.00						2,052.29		-42,422.71

		31-01						-1,645,675.00		584,960.66						29,609.00						- 0		-1,031,105.34

		31-02								2,390.00														2,390.00

		31-03				264,843.92				14,381.87						-336,335.75						18,261.82		-38,848.14

		31-05				38,288.49				43,417.00						2,324.00		624.24				4,446.74		89,100.47

		31-06				47,849.16				15,230.83						2,378.76		407.75				84,939.90		150,806.40

		31-08				59,110.18				17,388.45				371,592.83		22,907.50		36,008.41				22,940.53		529,947.90

		31-09				63,632.86		-38,400.00		119,517.59				124,479.10		12,716.62		13,414.53				33,558.63		328,919.33

		31-10				107,175.10				299,023.20				138,111.22		291,783.70		2,506.28				878,680.07		1,717,279.57

		31-11				10,209.74				- 0						137.75						2,852.48		13,199.97

		31-12												12,805.93		161.68						10.00		12,977.61

		31-13				14,025.25				396,411.50				41,034.04								1,163.99		452,634.78

		31-14				4,021.25				1,108.91				21,067.81										26,197.97

		31-15								7,104.13														7,104.13

		31-17				99,147.99				78,237.19						281,796.34		923.31				61,594.60		521,699.43

		31-20				61,857.57				36,854.67						104,316.50		2,038.51				26,835.40		231,902.65

		31-22				192,662.15				95,285.10				272,174.37		32,207.49		202,134.54				222,303.60		1,016,767.25

		31-23				435,997.78		-534,000.00		484,791.75				756,813.13		350,862.62		28,382.40				341,791.51		1,864,639.19

		31-24				209,315.88		-143,486.00		373,182.81				38,376.70		73,652.98		82,750.39				52,198.80		685,991.56

		31-26				70,275.25		-46,599.00		148,546.87				30,225.55		286,700.64		10,534.15				99,727.56		599,411.03

		31-28				1,437.59				20,279.64						41,868.70		802.45				2,505.30		66,893.68

		31-29				1,402.53				19,785.02						40,847.51		782.87				2,444.20		65,262.13

		31-31				1,437.59				20,279.64						41,868.70		802.45				2,505.30		66,893.68

		31-32				1,577.84				50,663.15						45,953.45		880.73				2,749.72		101,824.90

		31-33				1,402.53				25,860.43						40,847.51		782.87				2,444.20		71,337.54

		31-35				350.63				4,946.25						10,211.88		195.72				611.05		16,315.53

		31-36				350.63				4,946.25						10,211.88		195.72				611.05		16,315.53

		31-37				167,150.34		-5,625.00		19,380.05				151,516.80		179,537.00		602,129.83				108,792.44		1,222,881.46

		31-38				70,030.79		-13,102.00		22,111.68						104,230.23		8,873.31				126,652.21		318,796.22

		31-41				1,718.10				24,236.65						50,038.20		959.02				2,994.14		79,946.11

		31-43				26,007.79				3,510.00						68,347.17		- 0				16,311.01		114,175.97

		31-44				289,450.36				240,380.42						243,424.00		100,417.55				119,768.80		993,441.13

		31-45						-72,004.00		26,955.92						12,703.20						10,214.65		-22,130.23

		31-46								18,832.00														18,832.00

		31-47				19,609.92		-25,187.52								12,560.65						9,115.59		16,098.64

		31-48				11,034.35		-33,315.78		305,744.19						58,016.65						3,773.77		345,253.18

		31-49				17,767.95										14,864.50						-537.31		32,095.14

		31-51				22,499.57		-29,889.60		10,877.60						50,781.80		1,477.04				16,290.48		72,036.89

		31-52				7,152.89				100,903.60						208,322.31		3,992.66				12,465.41		332,836.86

		31-55								35,444.01														35,444.01

		31-57								23,368.54														23,368.54

		31-60				693,742.66		-121,000.00		457,075.13				75,563.66		712,396.84		266,711.21				445,403.52		2,529,893.02

		31-70				263,683.47				177,780.12				12,036.38		208,291.75		603.44				389,863.08		1,052,258.24

		31-71				216,122.89		-577,839.47		122,834.92				469,167.70		115,128.57		44,806.73		-631,800.35		283,488.22		41,909.21

		31-73				130,750.17		-530,020.01		439,639.08				156,258.45		91,239.49		18,024.32				180,992.66		486,884.16

		31-75				944,972.88		-378,482.00		143,671.07				8,024.23		276,650.82		33,304.76				170,170.18		1,198,311.94

		31-76				18,873.60				5,484.00				30,225.55		17,307.65						13,667.19		85,557.99

		31-77																		-24,000.00				-24,000.00

		32-01				1,667,578.87		-697,784.27		1,079,536.57				2,015,395.26		2,330,573.14		922,361.02				592,812.43		7,910,473.02

		32-07				2,490,920.22		-3,273,949.27		2,790,512.69				1,254,758.47		3,504,572.34		313,642.86				1,014,756.35		8,095,213.66

		35-02				916,584.12		-877,359.05		2,758,518.75				556,733.79		1,064,682.70		90,780.90				466,925.30		4,976,866.51

		35-03				168,836.90				9,163.75				100,593.83		335,208.71		26,269.87				158,199.94		798,273.00

		42-01				1,121,749.99				1,318,312.44				648,029.73		2,312,467.37		476,994.82				549,266.06		6,426,820.41

		42-02				723,412.56				659,497.64				606,857.91		1,521,313.90		68,456.26		-125,775.93		161,165.17		3,614,927.51

		42-03				631,675.71				601,984.83				677,853.17		1,846,287.09		398,706.05				217,310.32		4,373,817.17

		42-04				793,325.77				98,560.62				471,244.86		1,616,881.56		58,295.70				316,640.23		3,354,948.74

		42-07				900,012.87				856,170.52				1,055,841.13		1,961,802.61		364,908.26		-113,602.73		350,777.82		5,375,910.47

		42-08				773,826.31				752,492.12				606,967.61		1,994,542.23		177,612.38		-186,958.61		206,602.34		4,325,084.38

		42-09				610,460.33				1,188,245.11		143.13		507,420.17		1,312,607.20		257,655.77				511,437.71		4,387,969.42

		42-12				266,030.60				437,207.95				447,215.14		917,843.70		44,473.32				284,982.03		2,397,752.74

		42-13				207,462.84				124,770.80				406,058.51		638,130.34		147,213.85				82,690.15		1,606,326.49

		42-15				343,629.81				65,510.88				457,091.62		945,932.10		101,516.51				108,694.35		2,022,375.28

		42-16				304,319.07				871,875.81				443,664.87		1,457,219.74		62,632.25				108,387.03		3,248,098.77

		42-17				613,631.86				1,431,803.22				523,791.07		1,740,590.00		96,104.90				498,100.11		4,904,021.16

		42-20				372,679.01				439,549.57						337,581.49		69,893.43				281,271.57		1,500,975.07

		44-02				45,385.39				166,776.13						174,450.00		35,387.41				45,792.51		467,791.44

		44-03				35,930.81				113,986.29						152,782.50		2,148.01				20,946.21		325,793.82

		44-06				72,649.45				121,046.27						257,163.25		17,463.15				21,771.60		490,093.72

		44-07				29,138.77				2,810.69						120,867.25		6,941.26				22,200.62		181,958.59

		44-08				77,237.80				57,824.35						282,178.00		37,308.20				58,424.68		512,973.03

		44-09				45,077.12				204,203.22						32,422.66		1,517.89				214,487.34		497,708.23

		44-10				82,801.40				62,258.86						78,258.31		38,173.79				213,055.25		474,547.61

		44-11				35,628.56				21,907.82				210,104.38		35,679.90		5,660.45				23,148.25		332,129.36

		44-14				66,109.07				83,320.72						256,279.25		27,196.41				51,917.86		484,823.31

		44-15								- 0						2,922.25		3,258.82				5,223.68		11,404.75

		44-18				46,570.43				20,348.09						21,962.00		14,036.87				29,101.66		132,019.05

		44-19				41,259.79				12,059.64						72,425.50		27,284.35				109,657.81		262,687.09

		44-21				60,900.02				25,495.35				40,927.18		27,193.40		25,449.83				138,523.67		318,489.45

		44-23				75,623.71				41,415.28						109,627.02		12,495.33				226,970.68		466,132.02

		44-24				61,535.42				20,951.41						188,747.21		25,088.33				51,288.45		347,610.82

		44-25				117,631.34				81,368.96						391,088.50		20,270.92				70,951.03		681,310.75

		44-26				80,494.59				145,559.85						267,867.50		42,050.84				53,618.90		589,591.68

		44-27														3,289.00								3,289.00

		44-28				45,485.98				59,423.88						197,964.48		20,873.84				43,117.30		366,865.48

		44-29				87,359.26				46,387.42				1,367.71		282,151.39		54,580.72				41,886.67		513,733.17

		44-30				106,174.34				94,337.53				40,462.18		315,347.00		42,111.84				63,072.82		661,505.71

		44-31				101,726.48				139,356.12						59,038.75		27,301.88				243,978.65		571,401.88

		44-33				95,923.84				12,087.68						257,369.38		49,168.91				45,711.68		460,261.49

		44-34								14,845.00						6,874.75		3,220.75				6,166.13		31,106.63

		44-35				61,340.89				36,119.19				19,557.19		147,141.80		28,833.54				47,954.60		340,947.21

		44-36				75,033.15				46,072.45						278,437.50		27,298.67				80,456.62		507,298.39

		44-37				76,794.33				15,880.51						338,728.50		5,156.95				49,150.37		485,710.66

		44-38				93,165.58				119,256.17				41,522.74		334,795.50		29,353.81				88,129.36		706,223.16

		44-39				162,617.77				57,207.18						631,265.99		38,242.55				65,109.98		954,443.47

		44-40				35,514.69				245,180.44						110,890.25		552.12				8,602.28		400,739.78

		44-41				119,993.40				97,869.87				39,641.88		447,361.45		29,224.93				62,664.70		796,756.23

		44-42				8,805.11				5,260.00						-531.00		2,881.52				27,056.28		43,471.91

		44-43				27,799.76				63,273.50						121,448.50		14,738.23				17,328.03		244,588.02

		44-44								7,358.00														7,358.00

		44-45														1,896.00								1,896.00

		44-46				181,568.62				153,135.11						523,864.89		30,826.59				118,387.91		1,007,783.12

		45-01												8,024.23										8,024.23

		53-02				4,233,726.58				5,460,480.60				4,103,293.23		3,582,945.59		2,653,977.42		-504,800.00		1,983,490.41		21,513,113.83

		53-03								23,059.42						26,394.00		154,805.05				39,076.15		243,334.62

		53-04				22,376.66										4,388.75						6,565.44		33,330.85

		53-09				164,491.18				24,870.00						86,488.33		36,799.63				21,466.22		334,115.36

		54-03				- 0		-36,250.00		- 0								- 0				- 0		-36,250.00

		54-04				341,709.58				1,051,272.70				569,670.19		478,022.40		57,504.83				144,786.55		2,642,966.25

		bolig				4,489,208.42		-28,932,378.68		2,545,595.55						2,806,496.85		761,072.04				2,924,750.55		-15,405,255.27

		Jord				8,088.48		272,149.89		173,635.18						182,639.41		27,680.62		-320,858.01		14,042.56		357,378.13

		X1														32,500.00								32,500.00

		X11				303,928.41										293,695.00		58,064.64				1,833,383.53		2,489,071.58

		X12				136,896.73				63,248.46						972,754.00						2,024,159.60		3,197,058.79

		X16				6,374.24				26,256.85						77,442.95		1,161.54				9,591.47		120,827.05

		X19														13,153.00								13,153.00

		X21				36,500.80				26,797.64						349,753.01		24,329.79				34,239.14		471,620.38

		X25				11,314.36				44,181.81				607,066.72		347,370.75		17,891.14				6,056.95		1,033,881.73

		X26				4,616.99										824,103.73		- 0				219.21		828,939.93

		X3				7,251.17										456,760.42		234.72				919.05		465,165.36

		X39								- 0						731,817.25		3,187.82				- 0		735,005.07

		X40				37,555.94				1,603.30						334,585.71		6,159.72				49,501.10		429,405.77

		X42				3,180.35				- 0						1,629.00		1,319.03				604,691.98		610,820.36

		X43				4,860.95										66,585.64								71,446.59

		X44				19,830.20				- 0						1,629.00		421.20				123,890.64		145,771.04

		X48				11,264.44				11,897.93						537,150.17		15,652.02				153,702.67		729,667.23

		X5																				- 0		- 0

		X50				105,606.41				36,927.50				24,805.99		10,335.00		15,385.03				1,044,348.84		1,237,408.77

		X51				96,004.79				1,563.14						314,452.69		3,888.86				1,015,605.63		1,431,515.11

		X52				5,524.17										438,662.99		3,386.80				46,982.53		494,556.49

		X53														-30.00		66,070.92				- 0		66,040.92

		X54				1,351.61										311,335.55								312,687.16

		X6														- 0						309,558.32		309,558.32

		X60								18,633.00						224,694.97		13,179.15				40,106.00		296,613.12

		X61				3,361.93										510,185.17						97.59		513,644.69

		X62														90,757.00						95.40		90,852.40

		X63																				53,333.32		53,333.32

		X64				9,110.21										731.29		- 0				157,567.94		167,409.44

		X65														37,745.38								37,745.38

		X66														243,713.40								243,713.40

		X8				21,206.37		-272,550.00		66,747.71						325,206.50		1,635.00				844.00		143,089.58

		X9				45,555.45				15,583.80						22,746.72		312.15				316,012.09		400,210.21

		(tom)				338,032.68		-503,734.21		6,685,139.80				3,039,852.55		2,590,111.64		119,344.29				1,211,391.83		13,480,138.58

		Hovedtotal		10.00		30,552,150.71		-39,595,252.77		42,790,392.53		143.13		23,559,249.29		57,468,331.74		10,368,278.31		-1,907,795.63		26,994,947.25		150,230,454.56





flad datatabel art

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		Rækkemærkater		Brændsel og drivmidler		Egne Huslejeindtægter		Entreprenør og håndværkerydelser		Lønninger		Tjensteydelser ex moms		Varekøb		Øvrige indtægter		Øvrige tjenesteydelser		Hovedtotal

		14-01						44,744		25,188		11,770		- 0				5,315		87,018

		14-03		- 0				1,450,829		151,127		666,902		39,185				71,199		2,379,243

		14-05						10,449												10,449

		14-06								45,778										45,778

		14-07								75,564										75,564

		16-01		15,900				413,822		248,694		659,519		21,518				135,767		1,495,221

		16-05		25,262		-933,741		47,570		58,508		327,556		193,980				91,925		-188,940

		16-06						1,341,866				399,677						191,200		1,932,753

		16-10		- 0				156,805		155,521		272,577		89,346				45,316		719,566

		16-11		51,087				60,218		504,236		354,857		39,409				129,410		1,139,218

		17-02		124,721				31,636				134,562		29,864				61,667		382,451

		17-03		119,898		-12,443		9,078		59,346		954,821		22,428				10,795		1,163,923

		17-04										167,463								167,463

		205-001				-14,400						5,015						20,001		10,616

		207-001				-72,000		24,963				4,590						9,347		-33,100

		226-001				-46,188						1,713						2,052		-42,423

		31-01				-1,645,675		584,961				29,609						- 0		-1,031,105

		31-02						2,390												2,390

		31-03		264,844				14,382				-336,336						18,262		-38,848

		31-05		38,288				43,417				2,324		624				4,447		89,100

		31-06		47,849				15,231				2,379		408				84,940		150,806

		31-08		59,110				17,388		371,593		22,908		36,008				22,941		529,948

		31-09		63,633		-38,400		119,518		124,479		12,717		13,415				33,559		328,919

		31-10		107,175				299,023		138,111		291,784		2,506				878,680		1,717,280

		31-11		10,210				- 0				138						2,852		13,200

		31-12								12,806		162						10		12,978

		31-13		14,025				396,412		41,034								1,164		452,635

		31-14		4,021				1,109		21,068										26,198

		31-15						7,104												7,104

		31-17		99,148				78,237				281,796		923				61,595		521,699

		31-20		61,858				36,855				104,317		2,039				26,835		231,903

		31-22		192,662				95,285		272,174		32,207		202,135				222,304		1,016,767

		31-23		435,998		-534,000		484,792		756,813		350,863		28,382				341,792		1,864,639

		31-24		209,316		-143,486		373,183		38,377		73,653		82,750				52,199		685,992

		31-26		70,275		-46,599		148,547		30,226		286,701		10,534				99,728		599,411

		31-28		1,438				20,280				41,869		802				2,505		66,894

		31-29		1,403				19,785				40,848		783				2,444		65,262

		31-31		1,438				20,280				41,869		802				2,505		66,894

		31-32		1,578				50,663				45,953		881				2,750		101,825

		31-33		1,403				25,860				40,848		783				2,444		71,338

		31-35		351				4,946				10,212		196				611		16,316

		31-36		351				4,946				10,212		196				611		16,316

		31-37		167,150		-5,625		19,380		151,517		179,537		602,130				108,792		1,222,881

		31-38		70,031		-13,102		22,112				104,230		8,873				126,652		318,796

		31-41		1,718				24,237				50,038		959				2,994		79,946

		31-43		26,008				3,510				68,347		- 0				16,311		114,176

		31-44		289,450				240,380				243,424		100,418				119,769		993,441

		31-45				-72,004		26,956				12,703						10,215		-22,130

		31-46						18,832												18,832

		31-47		19,610		-25,188						12,561						9,116		16,099

		31-48		11,034		-33,316		305,744				58,017						3,774		345,253

		31-49		17,768								14,865						-537		32,095

		31-51		22,500		-29,890		10,878				50,782		1,477				16,290		72,037

		31-52		7,153				100,904				208,322		3,993				12,465		332,837

		31-55						35,444												35,444

		31-57						23,369												23,369

		31-60		693,743		-121,000		457,075		75,564		712,397		266,711				445,404		2,529,893

		31-70		263,683				177,780		12,036		208,292		603				389,863		1,052,258

		31-71		216,123		-577,839		122,835		469,168		115,129		44,807		-631,800		283,488		41,909

		31-73		130,750		-530,020		439,639		156,258		91,239		18,024				180,993		486,884

		31-75		944,973		-378,482		143,671		8,024		276,651		33,305				170,170		1,198,312

		31-76		18,874				5,484		30,226		17,308						13,667		85,558

		31-77														-24,000				-24,000

		32-01		1,667,579		-697,784		1,079,537		2,015,395		2,330,573		922,361				592,812		7,910,473

		32-07		2,490,920		-3,273,949		2,790,513		1,254,758		3,504,572		313,643				1,014,756		8,095,214

		35-02		916,584		-877,359		2,758,519		556,734		1,064,683		90,781				466,925		4,976,867

		35-03		168,837				9,164		100,594		335,209		26,270				158,200		798,273

		42-01		1,121,750				1,318,312		648,030		2,312,467		476,995				549,266		6,426,820

		42-02		723,413				659,498		606,858		1,521,314		68,456		-125,776		161,165		3,614,928

		42-03		631,676				601,985		677,853		1,846,287		398,706				217,310		4,373,817

		42-04		793,326				98,561		471,245		1,616,882		58,296				316,640		3,354,949

		42-07		900,013				856,171		1,055,841		1,961,803		364,908		-113,603		350,778		5,375,910

		42-08		773,826				752,492		606,968		1,994,542		177,612		-186,959		206,602		4,325,084

		42-09		610,460				1,188,245		507,420		1,312,607		257,656				511,438		4,387,969

		42-12		266,031				437,208		447,215		917,844		44,473				284,982		2,397,753

		42-13		207,463				124,771		406,059		638,130		147,214				82,690		1,606,326

		42-15		343,630				65,511		457,092		945,932		101,517				108,694		2,022,375

		42-16		304,319				871,876		443,665		1,457,220		62,632				108,387		3,248,099

		42-17		613,632				1,431,803		523,791		1,740,590		96,105				498,100		4,904,021

		42-20		372,679				439,550				337,581		69,893				281,272		1,500,975

		44-02		45,385				166,776				174,450		35,387				45,793		467,791

		44-03		35,931				113,986				152,783		2,148				20,946		325,794

		44-06		72,649				121,046				257,163		17,463				21,772		490,094

		44-07		29,139				2,811				120,867		6,941				22,201		181,959

		44-08		77,238				57,824				282,178		37,308				58,425		512,973

		44-09		45,077				204,203				32,423		1,518				214,487		497,708

		44-10		82,801				62,259				78,258		38,174				213,055		474,548

		44-11		35,629				21,908		210,104		35,680		5,660				23,148		332,129

		44-14		66,109				83,321				256,279		27,196				51,918		484,823

		44-15						- 0				2,922		3,259				5,224		11,405

		44-18		46,570				20,348				21,962		14,037				29,102		132,019

		44-19		41,260				12,060				72,426		27,284				109,658		262,687

		44-21		60,900				25,495		40,927		27,193		25,450				138,524		318,489

		44-23		75,624				41,415				109,627		12,495				226,971		466,132

		44-24		61,535				20,951				188,747		25,088				51,288		347,611

		44-25		117,631				81,369				391,089		20,271				70,951		681,311

		44-26		80,495				145,560				267,868		42,051				53,619		589,592

		44-27										3,289								3,289

		44-28		45,486				59,424				197,964		20,874				43,117		366,865

		44-29		87,359				46,387		1,368		282,151		54,581				41,887		513,733

		44-30		106,174				94,338		40,462		315,347		42,112				63,073		661,506

		44-31		101,726				139,356				59,039		27,302				243,979		571,402

		44-33		95,924				12,088				257,369		49,169				45,712		460,261

		44-34						14,845				6,875		3,221				6,166		31,107

		44-35		61,341				36,119		19,557		147,142		28,834				47,955		340,947

		44-36		75,033				46,072				278,438		27,299				80,457		507,298

		44-37		76,794				15,881				338,729		5,157				49,150		485,711

		44-38		93,166				119,256		41,523		334,796		29,354				88,129		706,223

		44-39		162,618				57,207				631,266		38,243				65,110		954,443

		44-40		35,515				245,180				110,890		552				8,602		400,740

		44-41		119,993				97,870		39,642		447,361		29,225				62,665		796,756

		44-42		8,805				5,260				-531		2,882				27,056		43,472

		44-43		27,800				63,274				121,449		14,738				17,328		244,588

		44-44						7,358												7,358

		44-45										1,896								1,896

		44-46		181,569				153,135				523,865		30,827				118,388		1,007,783

		45-01								8,024										8,024

		53-02		4,233,727				5,460,481		4,103,293		3,582,946		2,653,977		-504,800		1,983,490		21,513,114

		53-03						23,059				26,394		154,805				39,076		243,335

		53-04		22,377								4,389						6,565		33,331

		53-09		164,491				24,870				86,488		36,800				21,466		334,115

		54-03		- 0		-36,250		- 0						- 0				- 0		-36,250

		54-04		341,710				1,051,273		569,670		478,022		57,505				144,787		2,642,966

		X1										32,500								32,500

		X11		303,928								293,695		58,065				1,833,384		2,489,072

		X12		136,897				63,248				972,754						2,024,160		3,197,059

		X16		6,374				26,257				77,443		1,162				9,591		120,827

		X19										13,153								13,153

		X21		36,501				26,798				349,753		24,330				34,239		471,620

		X25		11,314				44,182		607,067		347,371		17,891				6,057		1,033,882

		X26		4,617								824,104		- 0				219		828,940

		X3		7,251								456,760		235				919		465,165

		X39						- 0				731,817		3,188				- 0		735,005

		X40		37,556				1,603				334,586		6,160				49,501		429,406

		X42		3,180				- 0				1,629		1,319				604,692		610,820

		X43		4,861								66,586								71,447

		X44		19,830				- 0				1,629		421				123,891		145,771

		X48		11,264				11,898				537,150		15,652				153,703		729,667

		X5																- 0		- 0

		X50		105,606				36,928		24,806		10,335		15,385				1,044,349		1,237,409

		X51		96,005				1,563				314,453		3,889				1,015,606		1,431,515

		X52		5,524								438,663		3,387				46,983		494,556

		X53										-30		66,071				- 0		66,041

		X54		1,352								311,336								312,687

		X6										- 0						309,558		309,558

		X60						18,633				224,695		13,179				40,106		296,613

		X61		3,362								510,185						98		513,645

		X62										90,757						95		90,852

		X63																53,333		53,333

		X64		9,110								731		- 0				157,568		167,409

		X65										37,745								37,745

		X66										243,713								243,713

		X8		21,206		-272,550		66,748				325,207		1,635				844		143,090

		X9		45,555				15,584				22,747		312				316,012		400,210









kapacitet

		Ejendomsnummer		Kolonne2		Hverdage kl. 6-17		Hverdage efter kl. 17		Weekender kl. 6-17		Weekender efter kl. 17		Funktionalitet						Kategorier

		14-03		 I.P.Schmidts Gaard		2		4		3		4		3.00						1 (Ingen ledig kapacitet) = Rød

		16-01		 Oster Elkjaer		1		3		3		3		2.25						2 (lidt ledig kapacitet) = Gul

		16-05		 Staevnhoj		1		1		1		1		1.75						3 (nogen ledig kapacitet) og 4 (stor ledig kapacitet) = Grøn

		16-06		 Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter		1		1		1		1								5 (Ved ikke/ikke relevant) = Kodes ud

		16-10		 Othello		1		1		1		1

		16-11		 Kobbelgaarden 1		1		1		1		1								Funktionalitet

		17-02		 Tavlhoj		2		3		4		4		3.00						1-1,66 = Rød 

		31-01		 Brandstationen		1		1		1		1								1,67-2,33 = Gul

		31-02		 Genbrugsplads, Industrivej 8		1		1		1		1		1.00						2,34-3= Grøn

		31-03		 Genbrugsbutik (Prangervej 2a)		1		1		1		1		1.00

		31-06		 Troldehuset og Anes hus (1+2)		1		3		5		5		1.75

		31-07		 Fredericia Genbrugscenter		1		1		1		1		1.00

		31-08		 Koncertsal, Det Bruunske Pakhus		4		3		2		2		2.50

		31-09		 Museumsgaard Kringsminde

		31-10		 Bymuseet		1		1		1		1		2.00

		31-11		 Kongens Portvagt		2		3		3		3		2.00

		31-12		 Krudttaarnet		1		1		1		1		1.50

		31-13		 Krudtmagasinet		3		3		3		3		1.25

		31-14		 Bunkermuseet		2		3		2		3		1.25

		31-15		 Naturskolen (4)		5		5		5		5		2.00

		31-17		 Ungdomscenter		1		1		2		2		2.25

		31-20		 Krackes Gaard		2		1		3		3		2.25

		31-21		 Plejecenter, Aktivitetshuset Jupitervej		2		3		3		3		2.25

		31-22		 Madsby Legepark		2		2		2		2		1.00

		31-23		 Musicalakademi m.m.		2		1		2		2		2.00

		31-24		 Depotgaarden		2		3		4		4		1.50

		31-37		 Ungdommens Hus

		31-38		 Misbrugscenter

		31-39		 Ungdomskollegiet Damvej

		31-43		 Bornehuset, Anders Billesvej		1		1		2		2		2.25

		31-44		 Pro Aktiv, Beskaeftigelse		2		4		4		4		1.75

		31-45		Restaurant Strandparken		1		1		1		1

		31-46		 Aktivitetshuse Brandsovej, Borup sommerhus		3		3		3		3		1.00

		31-48		 Rideskole og bolig, Fuglsangvej		1		1		1		1		1.25

		31-55		 Kulturbygning, Frederik VII's Pavillon (10)		1		1		1		1		1.00

		31-57		 Det Hvide Vandtaarn		1		1		1		1

		31-59		 Genbrugsplads (kontor, kantine, garage)		1		1		1		1

		31-60		 Sct. Joseph		1		1		1		1		2.75

		31-66		 Mandskabsbygning (Nederhollsvej 15)		1		1		1		1

		31-68		 Kontor og kantine (Vejlbyvej 40)		1		1		1		1

		31-69		 Genbrugsplads, Industrivej 28		1		1		1		1		1.00

		31-69		 Mandskabsbygning ved genbrugsplads (Industrivej 28)		1		1		1		1

		31-71		 Plejecenter, Jupitervej, Bo-Faellesskab		3		3		3		3		2.75

		31-73		 Ungdomskollegiet, Nymarksvej		1		1		1		1

		31-75		 Bulows Kaserne

		31-76		 Hovedvagten		1		1		1		1		1.00

		32-01		 Raadhuset		2		4		4		4		2.50

		32-07		 Sundhedshus		2		3		3		3		2.75

		35-02		 Fredericia Teater og Bibliotek		2		2		2		4		1.67

		35-03		 Tojhuset										- 0

		35-04		 Taulov Bibliotek		1		1		1		1		2.67

		42-01		 Ullerupbaek Faellesskole afd. Norre Alle		1		3		3		3		2.00

		42-02		Erritso Faellesskole afd  Bygaden		1		3		3		3		1.75

		42-03		 Kristinebjerg Faellesskole afd. Hogevej		1		2		3		3		2.75

		42-04		 Erritso Faellesskole afd  Krogsager		1		3		3		3		1.75

		42-07		 Kristinebjerg Faellesskole afd Indre Ringvej										- 0

		42-08		 Ullerupbaek Faellesskole afd. Skjoldborgsvej		1		1		1		1

		42-09		 Kristinebjerg Faellesskole afd. Havepladsvej		1		3		4		4		2.00

		42-12		 Ullerupbaek Faellesskole afd  Skolesvinget		1		4		4		4		1.25

		42-13		 Kirstinebjergskolen, afd.  Bøgeskovvej		1		4		4		4		2.50

		42-15		 Erritso Faellesskole afd. Hojmosen		1		4		4		4		2.00

		42-16		 Fjordbakke Faellesskole afd  Skolevej		1		4		4		4		2.00

		42-17		 Fjordbakke Faellesskole afd. Taulov Kirkevej		1		3		4		4		2.00

		42-20		 Uddannelsescenter		1		4		4		4		3.00

		44-02		 Daginstitutionen, Bissensvej		1		4		4		4		2.00

		44-03		 Daginstitutionen Aeblehaven		1		4		4		4		2.25

		44-06		 Daginstitutionen Korskaerparken										- 0

		44-07		 Daginstitutionen Labyrinten		1		4		4		4		2.00

		44-08		 Daginstitutionen, Valhalla		1		3		4		4		2.00

		44-09		 Daginstitutionen Pelikanen		1		3		4		4		1.50

		44-10		 Daginstitutionen Savannen		1		4		4		4		2.25

		44-11		 Daginstitutionen Stjernehuset										- 0

		44-14		 Voldly		1		3		4		4

		44-15		 Ungdomsklub, Fredericia Fritidscenter		2		2		4		4		2.50

		44-18		 Ungdomsklub, Byggeren		1		2		5		5		1.50

		44-19		 Daginstitutionen Agerkrogen		1		3		4		4		1.33

		44-21		 Daginstitutionen Bakkely		1		3		4		4		1.00

		44-23		 Daginstitutionen Klokkefroen		1		3		4		4		1.50

		44-24		 Daginstitutionen Lynghojen										- 0

		44-25		 Daginstitutionen Spiren		1		3		4		4		2.50

		44-26		 Daginstitutionen Fyrtaarnet		1		4		4		4		2.50

		44-28		 Daginstitutionen Snaremosen		1		4		4		4		1.75

		44-29		 Daginstitutionen Brohaven		1		3		3		4		1.25

		44-30		 Daginstitution Peter Aage Gaarden		1		3		4		4		1.25

		44-31		 Daginstitutionen Bogeskov		1		2		2		2		1.00

		44-33		 Daginstitutionen Olympiaden										- 0

		44-34		 Lyng Fritidscenter		1		2		2		2		1.50

		44-35		 Daginstitutionen Gades Gaard		1		3		5		5

		44-36		 Daginstitutionen Duponts Gaard										- 0

		44-37		 Daginstitutionen Ulleruphave		1		4		4		4		2.00

		44-38		 Daginstitutionen Kloverlokken		1		5		5		5

		44-39		 Daginstitutionen Stendalen		1		3		3		3		2.00

		44-40		 Daginstitutionen, Idraetsbornehaven Ta Fat		1		4		4		4		2.25

		44-41		 Daginstitutionen Lucinahaven		1		3		4		4		2.00

		44-43		 Daginstitution Skovlodden		1		4		4		4		1.00

		44-44		 Taulov Fritidscenter		2		2		4		4		1.25

		44-45		 Basen fritidsklub ved centralskolen		1		3		3		3		1.25

		44-46		 Daginstitutionen ostervold		1		5		5		5

		54-04		 Videnparken		1		1		2		2		2.00

		X60		 Herslev Bornehave		1		2		4		4		1.50





Forsyning

		Nummer 		Ejendomsnavn		Type		Fjernvarme_forbrug		Fjernvarme_nøgletal [MWh/m2]		El_forbrug		El_nøgletal [MWh/m2]		Nøgletal reference [m2]

		14-01		Ældreboliger, Vendersgade 		Ældreboliger		200.38		0.082224046		54525.24		22.3739187526		2437

		14-02		Købmagergade 40 		Ældreboliger		263.53		0.1089867659		20970.23		8.6725516956		2418

		14-03		I. P. Schmidts Gård 		Ældreboliger		612.83		0.0695133848		252443.38		28.6346846642		8816

		14-04		Asgårdsvænget		Ældreboliger		11.89		0.1100925926		9385.82		86.9057407407		108

		14-05		Ældreboliger, Nørre Allé 1-3 		Ældreboliger		170.21		0.0871084954		19539		9.9994882293		1954

		14-06		Ældrebolig, Mosegaardsvej 		Ældreboliger		213.64		0.1479501385		86606.37		59.9767105263		1444

		14-07		Ældreboliger, Sjællandsgade 		Ældreboliger		103.3		0.0646433041		20374.08		12.7497371715		1598

		16-01		Øster Elkjær, A 		Plejecenter		408.38		0.0927503975		233175.66		52.9583602089		4403

		16-02		Øster Elkjær, B 		Plejecenter		182.05		0.126775766		17393.76		12.1126462396		1436

		16-05		Stævnhøj, plejecenter 		Plejecenter		1609.08		0.321816		565429.57		113.085914		5000

		16-06		Ældrebolig, Hannerup Genoptræning & Rehabilitering / 16-06 Ældrebolig, Hannerup Genoptræning & Rehabilitering / Hannerup Genoptræning og Rehabilitering		Plejecenter		0		0		0		0		2343

		16-10		Plejecenter Othello		Plejecenter		720.43		0.0580523771		450115.64		36.2703980661		12410

		16-11		Kobbelgården 1 		Plejecenter		31.51		0.0305033882		45357.11		43.9081413359		1033

		16-12		Kobbelgården 2 		Plejecenter		48.96		0.0140366972		128698.98		36.8976433486		3488

		17-02		Aktivitetscenter Tavlhøj 		Aktivitetscenter		144.42		0.0868953069		24926.99		14.998188929		1662

		31-01		Brandstationen 		Kultur og drift		344.21		0.1122667971		210477.93		68.6490313112		3066

		31-02		Entreprenørgården 		Kultur og drift		202.27		0.1251670792		88063.21		54.4945606436		1616

		31-03		Prangervej 2		Kultur og drift		252.56		0.0822403126		69715.63		22.7012797134		3071

		31-06		Troldehuset og Aneshus, Trelde Næs		Kultur og drift		23.66		0.0468514851		11576.16		22.9230891089		505

		31-07		Fredericia Genbrugscenter 		Kultur og drift		163.58		0.0819539078		101560.1		50.8818136273		1996

		31-08		Det Bruunske Pakhus 		Kultur og drift		70.07		0.0957240437		15593.6		21.3027322404		732

		31-09		Museumsgård Kringsminde 		Kultur og drift		0		0		0		0		379

		31-10		Bymuseet 		Kultur og drift		68.24		0.1143048576		18818.84		31.5223450586		597

		31-11		Kongens Portvagt 		Kultur og drift		19.24		0.1749090909		690.71		6.2791818182		110

		31-12		Krudttårnet 		Kultur og drift		0		0		188.36		1.8466666667		102

		31-13		Krudtmagasinet 		Kultur og drift		14.92		0.0500671141		2252.15		7.5575503356		298

		31-14		Bunkermuseet 		Kultur og drift		0		0		1963.92		17.3798230088		113

		31-15		Naturskolen 		Kultur og drift		0		0		7998.37		79.1917821782		101

		31-17		Ungdomscenter Vasebakken / Skansen		Kultur og drift		108.08		0.0915156647		18403.21		15.5827349704		1181

		31-20		 Kraches Gaard 		Kultur og drift		81.24		0.1589823875		8886.15		17.3897260274		511

		31-21		 Plejecenter, Aktivitetshuset Jupitervej / Aktivitetshuset Jupitervej		Kultur og drift		27.41		0.0993115942		20836.92		75.4960869565		276

		31-22		 Madsby legepark		Kultur og drift		201.19		0.102752809		57765.13		29.5021092952		1958

		31-22		 Madsby legepark		Kultur og drift		201.19		0.102752809		74021.47		37.8046322778		1958

		31-23		Musicalakademi og Den Kreativ skole 		Kultur og drift		460.29		0.0507542177		116519.42		12.8481001213		9069

		31-24		 Depotgården 		Kultur og drift		203.46		0.098623364		62581.53		30.3352060107		2063

		31-26		 Toilet, bad og omklædning,  Østerstrand / Østerstrand, servicebygning		Kultur og drift		47.58		0.1146506024		23710.27		57.1331807229		415

		31-28		 Toiletbygning T-06, Lundingsvej 		Kultur og drift		0		0		1090.36		26.5941463415		41

		31-29		 - Toiletbygning T-07, Lillebælts Allè 		Kultur og drift		0		0		2754.8		68.87		40

		31-31		 Toiletbygning, Skærbæk havneplads 		Kultur og drift		0		0		5268.42		128.4980487805		41

		31-32		 Toiletbygning T-09, Norgesgade 		Kultur og drift		0		0		2978.21		66.1824444444		45

		31-33		 Toiletbygning T-02, Nørre Port 		Kultur og drift		0		0		11002.77		366.759		30

		31-37		 Ungdommens Hus 		Kultur og drift		165.39		0.086501046		49802.13		26.0471391213		1912

		31-38		 Misbrugscentret, Vendersgade 48 		Kultur og drift		66.03		0.0777738516		14350.05		16.9022968198		849

		31-43		Daginstitution Anders Billesvej 		Kultur og drift		45.63		0.1715413534		2693.18		10.1247368421		266

		31-44		 Pro Aktiv, Beskæftigelse 		Kultur og drift		233.27		0.0777048634		113868.24		37.9307928048		3002

		31-52		 Toiletbygning, Savværksbygning 		Kultur og drift		0		0		6929.13		346.4565		20

		31-57		 Det hvide vandtårn 		Kultur og drift		0		0		0		0		0

		31-60		 Sct. Joseph 		Kultur og drift		531.57		0.1053030903		197019.6		39.0292393027		5048

		31-68		 Losseplads 		Kultur og drift		0		0		0		0		0

		31-71		 Plejecenter, Jupitervej, Bo-Fællesskab 		Kultur og drift		240.52		0.1304338395		69507.6		37.6939262473		1844

		31-73		 Ungdomskollegiet, Nymarksvej 215 		Kultur og drift		88.75		0.0933228181		40690		42.7865404837		951

		31-75		 Bülow kaserne 		Kultur og drift		1354.74		0.0968363117		107750.82		7.7019885633		13990

		31-76		 Hovedvagten 		Kultur og drift		38.19		0.1552439024		1470.11		5.9760569106		246

		32-01		 Rådhuset 		Administration		1443.97		0.0988140697		603277.03		41.2835851639		14613

		32-02		 Meldahls Rådhus 		Administration		130.38		0		17739.02		0		0

		32-07		 Fredericia Sundhedshus 		Administration		2454.81		0.0892268828		672441.15		24.441739968		27512

		35-02		 Fredericia Teater og Biblioteket 		Kulturhuse		803.84		0.1091728915		355474.32		48.2784625832		7363

		35-03		 Tøjhuset 		Kulturhuse		142.37		0.0818218391		61788.05		35.5103735632		1740

		35-04		 Taulov Bibliotek 		Kulturhuse		31.17		0.0700449438		13087.93		29.4110786517		445

		42-01		 Ullerupbæk Skolen, Nørre Allé   		Skole		1367.21		0.1150559623		284886.75		23.9743120424		11883

		42-02		 Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade 		Skole		771.27		0.0778824599		154732.28		15.6247884479		9903

		42-03		 Kirstinebjerg Skolen, Høgevej 		Skole		749.32		0.0945872254		161812.28		20.425685433		7922

		42-04		 Erritsø fællesskole, Krogsagervej 		Skole		881.37		0.0858282209		165702.4		16.1361768429		10269

		42-07		 Kirstinebjerg Skolen, Indre Ringvej 		Skole		1339.37		0.1177985928		184291.83		16.2086042216		11370

		42-08		 Ullerupbæk Skolen, Skjoldborgsvej 		Skole		1149.92		0.1243156757		146841.2		15.8747243243		9250

		42-09		 Kirstinebjergskolen, Havepladsvej 		Skole		645.19		0.0974754495		161119.97		24.3420410938		6619

		42-12		 Ullerupbæk skolen, Skolesvinget 		Skole		242.99		0.066773839		83675.57		22.9941110195		3639

		42-13		 Kirstinebjerg Skolen, Bøgeskovvej 		Skole		207.71		0.0759451554		59826.65		21.8744606947		2735

		42-15		 Erritsø fællesskole, Højmosen 		Skole		257.46		0.0598187732		101435.83		23.567804368		4304

		42-16		Fjordbakkeskolen, Skolevej		Skole		292.94		0.0397314526		96997.41		13.1557588499		7373

		42-17		Fjordbakkeskolen, Taulov kirkevej		Skole		625.5		0.0805226571		154375.39		19.8732479403		7768

		44-02		Daginstitution Bissensvej		Børneinstitution 		44.59		0.1120351759		13312.47		33.4484170854		398

		44-03		Daginstitution Æblehaven		Børneinstitution 		41.71		0.1219590643		10128.43		29.6152923977		342

		44-06		Daginstitution Korskærparken 		Børneinstitution 		97.57		0.1370365169		27938.03		39.2388061798		712

		44-07		Daginstitution Labyrinten 		Børneinstitution 		37.25		0.1307017544		7863.64		27.5917192982		285

		44-08		Daginstitution Valhalla 		Børneinstitution 		97.7		0.1294039735		22880.1		30.3047682119		755

		44-09		 Daginstitution Pelikanen		Børneinstitution 		45.07		0.1062971698		15179.07		35.7996933962		424

		44-10		 Børnehuset Savannen		Børneinstitution 		93.74		0.1083699422		20794.78		24.0402080925		865

		44-11		 Stjernehuset 		Børneinstitution 		54.9		0.1776699029		9258.35		29.9622977346		309

		44-14		 Daginstitution Voldly 		Børneinstitution 		78.9		0.1186466165		19203.52		28.8774736842		665

		44-15		 Ungdomsklub, Fredericia Fritidscenter 		Børneinstitution 		54.07		0.0852839117		13845.17		21.837807571		634

		44-18		Ungdomsklub Byggelegepladsen 		Børneinstitution 		36.06		0.0602003339		15492.4		25.8637729549		599

		44-19		 Daginstitution Agerkrogen 		Børneinstitution 		46.52		0.1938333333		10609.18		44.2049166667		240

		44-21		 Daginstitution Bakkely 		Børneinstitution 		65.56		0.1546226415		15287.7		36.0558962264		424

		44-23		 Daginstitution Klokkefrøen 		Børneinstitution 		47.84		0.0596508728		29188.02		36.3940399002		802

		44-24		 Daginstitution Lynghøjen 		Børneinstitution 		47.3		0.0953629032		16010.38		32.2789919355		496

		44-25		 Daginstitution Spiren		Børneinstitution 		93.16		0.0837017071		40216.34		36.133279425		1113

		44-26		 Daginstitution Fyrtårnet		Børneinstitution 		68.06		0.1000882353		22966.74		33.7746176471		680

		44-28		 Daginstitution Snaremosen		Børneinstitution 		36.95		0.0744959677		12109.97		24.4152620968		496

		44-29		 Daginstitution Brohaven		Børneinstitution 		77.65		0.110141844		22793.85		32.3317021277		705

		44-30		 Daginstitution Peter Aage Gården		Børneinstitution 		91.3		0.095302714		31957.18		33.3582254697		958

		44-31		 Daginstitution Bøgeskov		Børneinstitution 		128.38		0.2009076682		27681.37		43.319827856		639

		44-33		Idrætsbørnehuset Olympiaden		Børneinstitution 		97.3		0.1327421555		34235.35		46.70579809		733

		44-34		Lyng Fritidscenter		Børneinstitution 		38.48		0.0772690763		8799.03		17.6687349398		498

		44-35		Daginstitution Gades Gaard 		Børneinstitution 		52.39		0.0949094203		23380.55		42.3560688406		552

		44-36		Daginstitution Dupont´s Gaard		Børneinstitution 		76.42		0.1125478645		24459.63		36.0230191458		679

		44-37		Daginstitution Ulleruphave 		Børneinstitution 		57.88		0.0669132948		25120.95		29.0415606936		865

		44-38		Daginstitution Kløverløkken		Børneinstitution 		83.74		0.0802876318		40822.61		39.1396069032		1043

		44-39		Daginstitution Stendalen		Børneinstitution 		126.08		0.1062173547		77304.78		65.1261836563		1187

		44-40		 Daginstitution Idrætsbørnehaven TA' FAT 		Børneinstitution 		20.02		0.0667333333		9431.75		31.4391666667		300

		44-41		 Daginstitution Lucinahaven 		Børneinstitution 		78		0.0624		38790.41		31.032328		1250

		44-43		 Daginstitution Skovlodden 		Børneinstitution 		19.21		0.0592901235		11811.58		36.4554938272		324

		44-46		 Daginstitution Østervold		Børneinstitution 		191.22		0.1217186505		50851.25		32.3687141948		1571

		53-02		 Fredericia Idrætscenter 		Idræt		2969.42		0.1384022372		1402942.22		65.3899892799		21455

		53-03		 Fredericia Stadion 		Idræt		111.51		0.0962122519		190786.56		164.6130802416		1159

		53-09		Gasværksgrunden, idrætsfaciliteter 		Idræt		13.94		0.1482978723		80955.98		861.2338297872		94





Stamkort



						Vælg ejendom fra liste --->						Kirstinebjergskolen, Høgevej



						Stamkort:		Kirstinebjergskolen, Høgevej						Ejd. Nr		42-03

						Adresse:						Kategori:						Areal:

						Høgevej 5						Skoler						8,531		Høgevej 5		kvm.

						Kirstinebjerg						Ejet ejendom





						Driftsudgifter pr. kvm.:						Forsyningsudgifter pr. kvm.:						Driftsudgifter i alt (2019):

						513		kr./kvm.				88		kr./kvm.				4,373,817		88		88		kr.





						Fordeling på omkostningsbaser (kr.):



																																				Data - fordeling på omkostningsarter

																																				Brændsel og drivmidler		631,676

																																				Egne Huslejeindtægter		- 0

																																				Entreprenør og håndværkerydelser		601,985

																																				Lønninger		677,853

																																				Tjensteydelser ex moms		1,846,287

																																				Varekøb		398,706

																																				Øvrige indtægter		- 0

																																				Øvrige tjenesteydelser		217,310





																																				Data - fordeling på omkostningsbaser

																																				Forsyningsudgifter		754,879

						Fordeling på omkostningsarter (kr.):																														Husleje mm		- 0

																																				Indvendig vedligeholdelse		223,529

																																				Lønninger		677,853

																																				Rengøring		1,755,082

																																				Tekniske installationer		123,659

																																				Udenomsarealer		132,703

																																				Udvendig vedligeholdelse		651,404

																																				Øvrige udgifter		54,709





																																				CO2-aftryk

																																				Varmeforbrug. Mwh		749

																																				Omregningsfaktor, varme (kg/mwh)		28

						CO2-aftryk																														Varme, CO2-udledning (kg.)		20,981

																																				Elforbrug, kwh		161,812

																																				Omregningsfaktor (kg/kwh)		0.170

																																				El, CO2-udledning (kg.)		27,508

																																				Estimeret årlig CO2-udledning (kg.)		48,489





																																				Kapacitet

																																				Hverdage kl. 6-17		Hverdage efter kl. 17		Weekender kl. 6-17		Weekender efter kl. 17		Funktionalitet

																																				1		2		3		3		2.75

						Kapacitetsvurdering

								Hverdage         6-17		Hverdage efter 17		Weekend  6-17		Weekend efter 17		Funktionalitet

								1		2		3		3		2.75



										Grøn =  Stor/nogen ledig kapacitet						Grøn =  Høj funktionalitet

										Gul = Begrænset ledig kapacitet						Gul = Middel funktionalitet

										Rød= ingen ledig kapacitet						Rød= Begrænset funktionalitet















Brændsel og drivmidler	Egne Huslejeindtægter	Entreprenør og håndværkerydelser	Lønninger	Tjensteydelser ex moms	Varekøb	Øvrige indtægter	Øvrige tjenesteydelser	631675.71	0	601984.82533560588	677853.16999999993	1846287.0907567753	398706.05427134823	0	217310.31695653658	







Forsyningsudgifter	Husleje mm	Indvendig vedligeholdelse	Lønninger	Rengøring	Tekniske installationer	Udenomsarealer	Udvendig vedligeholdelse	Øvrige udgifter	754878.5	0	223529.39011215273	677853.16999999993	1755082.03	123658.89949480144	132702.84075677517	651403.81999999995	54708.516956536558	





Varme, CO2-udledning (kg.)	20980.960000000003	El, CO2-udledning (kg.)	27508.087600000003	
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9. Benchmarking af kortlægningsresultater (1/2
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I figur 12 og 13  er udvalgte nøgletal for Fredericia Kommune sammenholdt med tilsvarende nøgletal for en række øvrige kommuner, hvor Reflexio har gennemført tilsvarende økonomiske 
analyser på ejendomsområdet. 

Som det fremgår af figur 12, har Fredericia Kommune et relativt højt antal kvm/indbygger i forhold til otte øvrige kommuner, hvor Reflexio har lavet tilsvarende kortlægninger. Set i lyset af 
at Fredericia Kommune geografisk er en overvejende ”bykommune” med relativ korte geografiske afstande i kommunen/mellem ejendommene tegner der sig et samlet billede af, at 
Fredericia Kommuner i benchmarkingperspektiv ligger højt i antallet af disponible kvm. 

Figur 13 viser Fredericia Kommunes samlede driftsudgifter pr. kvadratmeter sammenholdt med de otte sammenligningskommuner. Som det fremgår ligger udgiften i Fredericia Kommune 
omkring gennemsnittet blandt de øvrige kommuner. Gennemsnitsudgiften for de 8 sammenligningskommuner er 516 kr./m2, mens Fredericia Kommunes udgifter er 509 kr./m2.

Figur 13Figur 12



9. Benchmarking af kortlægningsresultater (2/2)
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Det er på baggrund af den økonomiske kortlægning muligt at foretage en række 
underliggende benchmarking vurderinger af udgiftsniveauet på de underliggende 
omkostningsbaser.  

Afgrænsningen af de enkelte nøgletal (kvadratmeterpris ift. henholdsvis samlede 
driftsudgifter, udgifter til klimaskærm/indvendigt vedligehold samt udgifter til forsyning) er 
ensartet på tværs af de enkelte kommuner, men der er taget udgangspunkt i forskellige 
regnskabsår, hvorfor nøgletallene er fremskrevet til 2019-priser. 

Som det fremgår af figur 14 er de gennemsnitlige udgifter pr. kvadratmeter til 
klimaskærm/udvendig vedligehold for sammenligningskommunerne 76 kr./m2, hvor Fredericia 
Kommune brugte 117 kr./m2 i 2019. Kortlægningen indikerer, at Fredericia Kommune relativt 
set bruger flere kr./kvm til udvendig vedligehold. 

På forsyningsområdet ligger Fredericia Kommunes udgifter på 128 kr./m2 noget over 
gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne på 109 kr./m2. Kortlægningen indikerer 
også her, at Fredericia Kommune relativt set bruger flere kr./kvm til forsyningsudgifter i 
forhold til sammenligningskommunerne. 

I figur 15 er der fokuseret på fordelingen af udgifter til forsyningsområdet (el, vand, varme 
og renovation) mellem ejendommene på tre udvalgte sektorområder. Ud fra det tilvejebragte 
datagrundlag vil tilsvarende nedslag også kunne laves for de øvrige omkostningsbaser, men 
forsyningsområdet er særligt interessant at fremhæve. Dette skyldes dels, at det har en stor 
økonomisk tyngde og repræsenterer væsentlige effektiviseringspotentialer og dels, at 
forsyningsområdet er centralt i relation til at kunne belyse kommunens klimaaftryk nærmere 
og igangsætte initiativer på dette område.

I figur 15 er forsyningsudgifterne pr. m2 illustreret for de enkelte sektorområder, hvor hver 
søjle repræsenterer en konkret ejendom i Fredericia Kommune. Som figurerne viser er der 
relativt stor spredning internt på sektorområderne, hvilket kan gøre det relevant at vurdere 
forskellene  nærmere. Der kan således være ganske betydelige potentialer i at få afdækket 
og forklaret forskellene med mulighed for reduktioner i såvel udgiftsniveauer som CO2-
udledning på en lang række ejendomme.

Figur 14

Figur 15



10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (1/6)

I forlængelse den økonomiske kortlægning af ejendomsområdet i Fredericia Kommune har 
Reflexio lavet en estimering de effektiviseringspotentialer, der aktuelt knytter til 
ejendomsområdet. De opstillede effektiviseringsestimater er baseret på følgende forhold:

• De omkostningsdata, der er blevet indsamlet for Fredericia Kommune i forbindelse med 
ejendomsanalysen, herunder det samlede omkostningsniveau og omkostningernes 
fordeling på delopgaver og udgiftstyper

• Det indledende indtryk af den aktuelle løsning af ejendomsopgaverne i Fredericia 
Kommune, som Reflexio har fået gennem møder med repræsentanter fra de forskellige 
sektorområder og ejendomsafdelingen  

• Ekstern benchmarking af antallet af kvm, udgifter til forsyning samt udvendig 
vedligeholdsudgifter til kommuner, hvor Reflexio har lavet sammenlignelige 
kortlægninger

• Konsulenternes kendskab til, hvordan andre kommuner har effektiviseret området, 
herunder hvorledes effektiviseringerne er realiseret i praksis

• For estimaterne i 2023 og fremadrettet et scenario om etablering af en ny 
koncernfunktion til varetagelse af de samlede ejendomsopgaver i Fredericia Kommune

Vurderingen af effektiviseringspotentialet i Fredericia Kommune har to afsæt: 

• en overordnet vurdering af, hvad en samlet organisering af ejendomsopgaverne for 
Fredericia Kommune kan bidrage med, hvis kommunen lykkes med at sætte fokus på 
færre kvm. gennem arealoptimering, større lokaleudnyttelse, færre eksterne lejemål mv

• en overordnet vurdering af, hvilket effektiviseringspotentiale, der knytter sig til selve 
ejendomsdriften, herunder en vurdering af de potentialer, der knytter sig til fx ændrede 

indkøbsmønstre, bedre kompetenceudnyttelse, udnyttelse af stordriftsfordele mv. 
(billigere drift)

• De to afsæt er illustreret i nedenstående figur.
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Figur 16



10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (2/6)

Helt grundlæggende lægges det til grund for potentialestimeringen, at en fælles ejendomsfunktion får en tilstrækkelig gennemslagskraft til at tilføre ejendomsområdet et reelt strategisk perspektiv. 
Som det fremgår af figur 17 vil der for alle beregnede omkostningsbaseret være en styrket gennemslagskraft ved et øget koncernfokus set i forhold til den aktuelle organisering. De strategiske 
opgaver omfatter fx:

• At optimere antallet af kommunale kvadratmeter og eksterne lejemål ved at forvalte bygningsporteføljens sammensætning og udnyttelsesgrad mere strategisk. Etablering og ajourføring af et 
overblik over den samlede bygningsmasse og brugen af bygningerne - og med initiativret og -pligt i forhold til at udarbejde forslag til mere effektiv udnyttelse af kommunens ejendomme

• At etablere et opdateret - og tilstrækkeligt detaljeret - overblik over den samlede bygningsmasses vedligeholdelsesstand, udnyttelsesgrad, anvendelsesfleksibilitet og forventet fremadrettet 
efterspørgselsgrad efter kvadratmeter fra den kommunale koncern

• At etablere og vedligeholde et tilstrækkeligt detaljeret overblik og indblik i bygningernes totale driftsøkonomi så det sikres, at Fredericia Kommune får ”mere for pengene”

• Udnyttelse af øgede økonomiske stordriftsfordele ved fx større og flere udbud og bedre udnyttelse af rammeaftaler 

• Videns- og kompetencecenter for initiativer til understøttelse af igangværende og kommende energi-, miljø og klimaforbedringer i Fredericia Kommune
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Figur 17
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10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (3/6)

Figur 18



10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (4/6)

Som det fremgår af figur 18, er der 3 konkrete delområder (markeret med grøn baggrund), hvor 
Reflexio estimerer væsentlige potentialer. Det vurderes:

• at der kan reduceres i de ejede kvm med 3% hen over de fire år svarende til en 
udgiftsreduktion på 4,5 mio. kr. i år 2024

• at der kan reduceres i forsyningsudgifterne svarende til 2 mio. kr. i år 2024 – bl.a. med 
afsæt i kommunens relativt højere forbrugstal end øvrige kommuner samt den relativt store 
variation ejendommene imellem internt i kommunen

• At der kan reduceres i lejede kvm med 5% hen over de fire år, svarende til en 
udgiftsreduktion på 0,8 mio. kr. i 2024

Endvidere estimeres det, at der på øvrige omkostningsbaser (markeret med gul baggrund) samlet 
kan reduceres i udgifterne frem mod udgangen af 2024 – bl.a. med afsæt i reduceret indkøb af 
eksterne håndværkerydelser, bedre indkøbsaftaler, stordriftsfordele ved fælles serviceaftaler etc. I 
takt med at arbejdet med porteføljestyringen – og dermed færre anvendte kvm – skider frem i 
2021/2022 kan opmærksomheden derefter i 2023/2024 rettes mod disse potentialer i takt med at 
ejendomsafdelingen modnes i sin strategiske tilgang til ejendomsopgaverne.

Ligeledes er der delopgaver, hvor Reflexio ikke umiddelbart vurderer, at der er potentiale for 
væsentlige udgiftsreduktioner, men hvor der kan være oplagte potentialer for at få yderligere 
udbytte af de eksisterende udgifter:

• Da der fremadrettet kan forventes flere ejendomme, der skal have adgang til teknisk 
service, er der ikke kalkuleret med færre lønudgifter til teknisk servicepersonale
fremadrettet. En ny samlet organisering af personalet skal frigive ressourcer til færre 
eksterne indkøb, ved at det tekniske servicepersonales kompetencer og ressourcer bringes 

mere målrettet i spil. Faktisk kan det ligefrem vise sig at være en mulighed at udvide 
personalegruppen, hvis det viser sig, at det kan kompensere for andre aktuelle udgifter. En 
sådan vurdering må afklares i et eventuelt følgende implementeringsarbejde, hvor der kan 
analyseres yderligere på de aktuelle indkøb mv. 

• Der kan forventes yderligere opgaver til den centrale ejendomsfunktion, hvilket vil indebære 
en investering i enhedens faglige/administrative opgaver (jf. tabellen ovenfor) og dermed 
heller ikke en reduktion i det nuværende udgiftsniveau

• Der blev i 2019 anvendt ca. 34,4 mio.kr. til udvendigt vedligehold, hvilket efter det oplyste 
ikke fuldt ud modsvarer det aktuelt konstaterede behov – inklusive efterslæb af vedligehold. 
Opgaven fremadrettet bliver at optimere ”værdien” af de afsatte midler, og opnå mest 
muligt vedligehold for det afsatte budget.

Realiseringen af potentialet vil erfaringsmæssigt kræve en målrettet indsats over en længere 
periode, og potentialet vurderes generelt at være stigende over tid.

En fuldstændig realisering af det samlede effektiviseringspotentiale vurderes at kræve, at der 
afsættes ressourcer til varetagelsen af en række nye, strategiske ejendomsopgaver. Reflexio 
vurderer således, at de nye strategiske opgaver vil kræve en investering i størrelsesordenen 0,5 
mio.kr. i 2021 og 1 mio. kr. i de følgende år. Et beløb, der følgelig er fratrukket de estimerede 
effektiviseringspotentialer. 
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10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (5/6)

Realisering af potentialer

En fuld realisering af de opgjorte potentialer vurderes som nævnt at ville kræve, at ansvaret for at 
arbejde tværgående og strategisk på ejendomsområdet samles, at der arbejdes mod en ændret 
opgave- og ansvarsfordeling i forhold til de ejendomsrelaterede opgaver, at økonomien til de 
ejendomsrelaterede opgaver i højere grad samles, og at ressourcerne på området disponeres med 
udgangspunkt i strategiske pejlemærker. 

De angivne estimater er Reflexios vurdering af et realiserbart potentiale over perioden. I lyset af 
den aktuelle volumen i den samlede omkostningsbase og den aktuelle opgavevaretagelse anser 
Reflexio det som en reel mulighed, at potentialet kan være større, når Fredericia Kommune har 
implementeret de grundlæggende ændringer på ejendomsområdet. Det anbefales derfor, at der 
årligt foretages en revurdering af de angivne potentialer med afsæt i det forgangne års erfaringer 
og fremdrift.

I forhold til det estimerede effektiviseringspotentiale er det som nævnt bl.a. baseret på 
ressourceopgørelsen, den aktuelle opgavepraksis og andre kommuners realiserede 
effektiviseringsgevinster. Det samlede potentialeestimat er sammensat af en række delestimater 
knyttet til de beregnede omkostningsbaser. Afhængigt af, hvilke effektiviseringsredskaber, der 
konkret tages i brug, kan der være interne forskydninger i, hvordan det samlede potentiale er 
sammensat. Men samlet set vurderes estimaterne robuste i relation til de praksisændringer, som 
en ny organisering af opgaveløsningen på ejendomsområdet kunne give mulighed for.
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I estimeringen af effektiviseringspotentialet er lagt til grund, at ansvaret for alle 
ejendomsrelaterede opgaver og udgifter fremadrettet fra 2023 samles i en fælles 
ejendomsfunkton. Det giver optimale muligheder for at have overblik over kommunens samlede 
bygningsmasse og den tilhørende økonomi, ligesom det giver et godt udgangspunkt for 
etablering af et ensartet vedligeholdsniveau i kommunens ejendomme. Samtidig vurderes en 
samling af ressourcerne at give mulighed for at få mere ejendomsservice og -vedligeholdelse for 
de afsatte midler og dermed størst mulig sikring af kommunens bygningsmæssige kapital. 

Aktuelt tildeles og budgetlægges udgifterne til indvendigt vedligehold og forsyning mv. forskelligt, 
og i nogle tilfælde synes de decentrale budgetter i høj grad at være historisk betinget og kun 
med en begrænset kobling til ejendomsfaglige kriterier. Dette afspejler sig også i de indsamlede 
økonomiske data, der viser en betydelig forskel i de forskellige ejendommes udgiftsniveauer til 
ejendomsdrift. 

Dette element er væsentligt i forhold til at kunne realisere en driftsmæssig effektivisering og for 
at kunne levere en ensartet og bedre vedligeholdelsesstandard for kommunens ejendomme. 
Princippet skal medføre en bedre planlægning og udnyttelse af ressourcer og bidrage til at fjerne 
uhensigtsmæssige snitflader mellem forskellige ”budgetkasser”. En konsekvent samtænkning og 
planlægning af eksempelvis den udvendige og indvendige vedligeholdelse og de opgaver, der 
varetages som en del af den løbende drift, vil kunne give mere effektiv udnyttelse af de samlede 
ressourcer til drift og vedligeholdelse. På den måde vil det i højere grad være muligt at 
sammentænke den udvendige og indvendige vedligeholdelse, således at ejendommene i højere 
grad kan gøres ”vedligeholdelsesmæssigt færdige”.



10. Vurdering af effektiviseringspotentialer på ejendomsområdet (6/6)

Med en samling af det økonomiske og faglige ansvar for kommunens opgaveløsning bliver det 
muligt at harmonisere service- eller kvalitetsniveauer på tværs af ejendomme. Som tidligere 
beskrevet er institutionernes løsning af ejendomsopgaverne i dag forholdsvis forskellig: Nogle 
steder løses en stor del af ejendomsdriftsopgaverne via tekniske servicemedarbejdere, andre 
steder løses opgaverne via en blanding mellem egne ansatte og eksterne leverandører, mens 
andre institutioner i høj grad benytter sig af eksterne leverandører (håndværkere etc.). 
Tilsvarende er bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand også meget forskellig, og med det 
foreslåede princip, vil det i en periode være muligt at harmonisere kvaliteten og 
serviceniveauet på ejendomsområdet på tværs af institutioner med tilsvarende behov. 

En samlet organisering giver mulighed for at anvende maskiner, materiel og udstyr mere 
effektivt, ligesom medarbejdernes ressourcer og kompetencer kan bringes bredere i spil på 
tværs af ejendomstyper. En samling af opgave- og budgetansvaret vil endvidere kunne 
medføre, at nogle specialiserede opgaver kan ”klumpes” indenfor geografiske distrikter. En 
samlet og koordineret udførsel – eller bestilling – af visse opgavetyper på tværs af de 
kommunale ejendomme der er placeret i et givent distrikt, vurderes at kunne medføre 
væsentlige effektiviseringsgevinster, ligesom det kan bidrage til, at der opleves et ensartet 
kvalitetsmæssigt niveau på tværs af ejendomme.

Det bemærkes at det i dialogen om projektet er tilkendegivet, at en sådan budgetmæssig 
samling kan indskrænke det decentrale ledelsesrum, herunder de lokale muligheder for at 
prioritere opgaverne og disponere budgettet. Dette skal i en eventuel ny tilgang søges 
imødekommet ved at etablere en kontinuerlig dialog mellem en samlet ejendomsfunktion og de 
decentrale ledere omkring drift- og vedligeholdelse af ejendommene. Hvilket fx kan 
understøttes ved at der laves konkrete samarbejdsaftaler herom. Det betyder samtidig, at de 
faglige ledere kan fokusere på varetagelsen af de forskellige faglige kerneopgaver, mens de 
ejendomsfaglige medarbejdere har som kerneopgave at sikre, at kommunens ejendomme 
fungerer som gode rammer for de kommunale serviceopgaver.

En af de store gevinster ved at samle ejendomsdriftsopgaverne på tværs af områder og 
institutioner vil være muligheden for at udnytte geografisk nærhed i opgaveudførelsen i langt 
højere grad, end det alle steder er muligt. 

Som grundlag for potentialeestimeringen – og som anbefaling for den fremadrettede 
opgaveløsning foreslås derfor - at det bliver et bærende princip i en evt. ny organisering, at 
geografi og dermed decentral/lokal udførsel kombineret med central styring og understøttelse 
bliver centrale elementer. Lokal udførelse og lokalt tilhørsforhold for de tekniske 
servicemedarbejdere vil således også fremover være et centralt kendetegn for ejendomsdriften 
i Fredericia Kommune. Den lokale drift baseres på et fagligt fællesskab for hele kommunen, 
hvor driften af ejendomme og servicering af brugerne er kerneopgaven. Et fagligt fællesskab, 
hvor medarbejderne og deres forskelligartede kompetencer omkring ejendomsdrift er 
fundamentet for levering af god kvalitet og service.
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11. Forslag til videre procesforløb

Som det fremgår af figur 19 har kortlægningen frem til nu været anvendt til at skabe 
grundlag for et overblik/indblik omkring ejendomsporteføljen i Fredericia Kommune. Men 
kortlægningen kan også have potentiale som trædested til en videre udvikling af en mere 
strategisk koncernorienteret tilgang til det samlede ejendomsområde i Fredericia 
Kommune.

En lang række kommuner har over de seneste år arbejdet med at udvikle og effektivisere 
opgaveløsningen på ejendomsområdet. Nogle kommuner har samlet alle opgaver i nye 
centrale ejendomsenheder, andre har samlet store dele af opgaverne men fastholdt et 
decentralt afsæt, hvor der lægges vægt på, at teknisk servicemedarbejdere mv. på bl.a. 
skoler og plejecentre fortsat skal møde ind lokalt, og hvor der er blevet lagt vægt på, at 
opgaveløsningen skal ske i tæt dialog med ledelsen på skoler, plejecentre mv. Endelig har 
andre kommuner valgt at fastholde en mere sektorbaseret eller decentral tilgang til 
opgaveløsningen på ejendomsområdet.

I Fredericia Kommunes videre overvejelser og vurderinger af opgaveløsningen på 
ejendomsområdet vil det derfor være væsentligt at vurdere, hvordan opgaveløsningen på 
ejendomsområdet kan tilrettelægges og organiseres, så modellen ”passer bedst” til 
Fredericia Kommune – både i forhold til styringstilgang og -praksis, effektiviseringsønsker 
samt de lokale fakta omkring geografi, antal ejendomme mv.

I et effektiviseringsperspektiv er der efter Reflexios vurdering en klar sammenhæng 
mellem de valg, en kommune træffer omkring organisering, struktur, ansvar og 
kompetencer på ejendomsområdet, og størrelsen og karakteren af det økonomiske 
effektiviseringspotentiale, kommunen vil kunne realisere.

I mange af de kommuner, der gennem de seneste år har arbejdet med udvikling af 
ejendomsområdet, og som har implementeret nye modeller for løsning af opgaverne på 
området, har det været muligt at realisere et effektiviseringspotentiale. 
Effektiviseringspotentialerne er både realiseret gennem en bedre udnyttelse af kommunens 
ejendomme (færre kvadratmeter), og gennem en driftsmæssig effektivisering af de 
ejendomsrelaterede opgaver (billigere drift).

De frigjorte ressourcer er nogle steder omprioriteret og anvendt til at løse kommunens 
øvrige service- og myndighedsopgaver, mens effektiviseringsgevinsterne andre steder helt 
eller delvist er blevet på ejendomsområdet med målet om at forbedre 
vedligeholdelsesstandarden i de kommunale ejendomme.

Vælger Fredericia Kommune at arbejde videre med elementerne i ændret organisering, 
foreslås det, at der helt fra starten af en implementeringsfase sker en bred involvering af 
de ledere og medarbejdere, der fremadrettet vil blive berørt. Både af hensyn til involvering 
og sikring af ejerskab, men også for at få helt konkrete input til detailbeskrivelsen af den 
fremadrettede organisering og drift af ejendomsområdet inden for rammen af de 
overordnede principper omkring modelvalg. 

Indsigterne fra kortlægningen kan også danne grundlag for formulering af en 
ejendomsstrategi for Fredericia Kommune, som erfaringsmæssigt kan give et godt 
fundament for arealoptimering, idet en godkendt ejendomsstrategi vil kunne levere fælles 
strategiske pejlemærker for alle involverede aktører på ejendomsområdet – politisk, 
forvaltningsmæssigt og rettet mod borger-/foreningslivet i kommunen.
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Figur 19
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