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1 Indledning 
Denne del af rapporten beskriver de finansielle analyser, som er foretaget i for-
bindelse med projektet. 
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2 Indtægter 
Hørsholm kommune forventer at kunne finansiere dele af projektet ved hjælp af 
salg af byggeretter og indtægter fra byggetilladelser.  

Ejendomsmæglerfimaet Sadolin og Albæk har vurderet værdien af byggeretter-
ne i Kokkedal Vest og Nordvest. Denne vurdering baserer sig bl.a. på hvornår 
markedet kan absorbere boligerne, dvs. i hvilken takt developperen kan forven-
te at boligerne bliver solgt. Værdien af byggeretterne fremgår af tabellen neden-
for. 

Tabel 2.1 Værdi af byggeretter 

Område Type Etageare-
al m2 

Nettoind-
tægt kr/m2 

Samlet 
indtægt 
1.000 kr. 

Kokkedal Vest Familieboliger 20.000 1.820 36.400

Kokkedal Nordvest Familieboliger 10.000 1.820 18.200

Kokkedal Nordvest Erhverv 6.000 1.820 10.900

I alt    65.520

Kilde: COWI og Sadolin og Albæk. 
 
Sadolin og Albæk lægger en række forudsætninger til grund for værdisætnin-
gen, herunder bl.a. at grundarealerne er miljømæssigt oprenset, at grundarealer-
nes bæreevne er "normal", og at developperen selv skal byggemodne arealet.  

Sadolin og Albæk vurderer, at byggeretterne i dagens marked kan afsættes for 
3.800 kr./m2 for boligarealerne og 2.000 kr. /m2 for erhvervsarealerne, under 
forudsætning af, at arealerne er byggemodnede og at arealerne overtages i 
2009.  

Den pris, som Hørsholm kommune kan få for byggeretterne, bliver lavere, fordi 
værdien skal reduceres med byggemodningsomkostningerne. Sadolin og Albæk 
vurderer, at omkostningerne til at byggemodne arealerne vil være ca. 58 mio. 
kr. På baggrund af forskellige forudsætninger om indeksering, diskonterings-
faktor mv. har Sadolin og Albæk beregnet, at nutidsværdien af arealerne andra-
ger ca. 63-68 mio. kr. kontant.  
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Set i lyset af den generelle usikkerhed i analyserne, er værdien af byggeretterne 
ikke i de videre analyser korrigeret for, at det først forventes, at arealerne kan 
overtages i 2011 (og ikke i 2009 som antaget af Sadolin og Albæk). 

Efterhånden som byggeretterne bliver solgt, og der skal bygges på arealerne, vil 
kommunen få indtægter fra udstedelse af byggetilladelser. Byggetilladelser ko-
ster 100 kr. (2008) pr. m2 for almindeligt bolig og erhvervsbyggeri. Værdien af 
byggetilladelserne fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 2.2 Værdi af byggetilladelser 

Område Type Etageare-
al m2 

Nettoind-
tægt kr/m2 

Samlet 
indtægt 
1.000 kr. 

Kokkedal Vest Familieboliger 20.000 100 2.000

Kokkedal Nordvest Familieboliger 10.000 100 1.000

Kokkedal Nordvest Erhverv 6.000 100 600

I alt    3.600

Kilde: COWI og Hørsholm kommune. 
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3 Udgifter 
Udgifterne i forbindelse med projektet fordeler sig på renoveringer og anlæg af 
idrætsfaciliteter samt anlæg af veje og P-pladser i området. Herudover kommer 
udgifter til byggemodning. De forskellige poster er vist i afsnittene nedenfor. 

3.1 Udgifter til renoveringer af eksisterende 
idrætsfaciliteter 

Udgifterne til renovering af den eksisterende Hørsholm Idrætspark stammer fra 
Hørsholms kommunes tidligere vurdering Ombygning og tilbygningsarbejder 
ud over dette er kalkuleret af COWI. 

Tabel 3.1 Udgifter til renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter 

Emne Samlet udgift, 1.000 kr. 

Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 15.000

Renovering af eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) 18.700

I alt 33.700

Kilde: COWI og Hørsholm kommune. 

3.2 Udgifter til anlæg af nye idrætsfaciliteter 
COWI har beregnet udgifterne til anlæg af nye faciliteter. Kalkulationerne tager 
udgangspunkt i de løsningsforslag, som fremgår af udbygningsplanen og er op-
dateret i overensstemmelse med det indhold og de kvalitetsniveauer, som er 
aftalt med Hørsholm Kommune. 
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Tabel 3.2 Udgifter til anlæg af nye idrætsfaciliteter 

Emne Aktivitet Samlet udgift
1.000 kr 

Istræningshal m. omklædningsrum Nybyggeri, 2795 m2 59.000

Ny boldhal Nybyggeri, 1936 m2 41.500

Ny centerbygning Nybyggeri, 1320 m2 31.700

Ny centerplads Overdækkende tagkon-
struktion mv. 900 m2 

8.400

Udendørs tennisbaner Reetablering af 7 baner 2.600

Konvertering af eksisterende fodboldafsnit til 
kunstgræs 

Nyanlæg, 7300 m2 8.700

Ny aktivitetssti Nyanlæg, 4560 m2 7.500

Ombygning af eksisterende opvisningsbane 
til ny fodboldbane 

Nyanlæg, 7800 m2 6.900

P-pladser Nyanlæg, 6875 m2 7.800

Øvrige terrænarbejder Stier, ramper og trapper 
omkring nybygninger, 
1600 m2 

2.400

I alt  176.500

Kilde: COWI. 
 

3.3 Udgifter til anlæg af veje 
Udgifterne er primært beregnet ved hjælp af nøgletal (pris per løbende meter 
for veje af forskellig type). Priserne for rundkørsel og overførsler over jernba-
nen og stitunnel stammer fra Hørsholms kommunes vurdering af infrastruktur-
omkostninger fra februar 2008. 

Tabel 3.3 Udgifter til anlæg af veje 

Område Emne Samlet udgift, 
1.000 kr. 

Kokkedal Nordvest Ny vej øst for nyt kontorbyggeri, 250 m 5.000

Kokkedal Nordvest Rundkørsel ved Kokkedal Alle 6.300

Kokkedal Nordvest Vejbro over jernbane ved Lågegyde 6.900

Kokkedal Nordvest Stitunnel under jernbane ved Ådalsparkvej 4.500

Kokkedal Vest Fordelingsvej, 440 m 8.800

Kokkedal Vest Hovedsti, 800 m 400

Kokkedal 
Vest/Idrætspark 

Forbindelsesvej 850 m 17.000

I alt  48.900

Kilde: COWI og Hørsholm kommune. 
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3.4 Byggemodning 
Byggemodning i boligområderne bliver indregnet i byggeretsprisen, der er der-
for ikke taget eksplicit stilling til disse omkostninger i den finansielle analyse. 

Det forventes endvidere, at der ikke vil være udgifter til byggemodning i for-
bindelse med idrætsfaciliteterne. 

Derimod vil der være udgifter til byggemodning med hovedforsyning langs den 
nye vej i Kokkedal Vest og Nordvest. Disse omkostninger antages at udgøre ca. 
1 mio. kr. 
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4 Cash-flow 
For at beregne cash-flowet - eller kassetrækket over tid - skal de mange ind-
tægts- og udgiftsposter vist i afsnittet ovenfor fordeles over tid. 

Analysen er vist i faste priser, dvs. uden inflation. Dog forudsættes det, at der er 
en realprisudvikling i byggeomkostningerne. Det er her forudsat, at byggeom-
kostningerne stiger med 1% (ud over inflationen) hvert år. 

4.1 Indtægter 
Det er antaget i analysen, at salget af byggeretter for Nordvest, både boliger og 
erhverv, falder i 2011. Herefter vil der være en periode for planlægning, projek-
tering og byggeri af første etape, så de første boliger vil komme på markedet i 
2013. Følgende etaper færdiggøres 2014 og 2015. 

Første etape af boliger i Kokkedal Vest vil herefter følge i 2016 og dernæst ca. 
30 boliger årligt. Regnes baglæns herfra vil 2015 og 2014 bruges til produktion, 
projektering og planlægning af dette afsnit. Salg vil så finde sted i 2013. 

Det er forudsat i analysen, at byggetilladelserne udstedes året efter at byggeret-
terne bliver solgt. Kommunen har herefter budgetteret med at værdien af de 
solgte byggeretter frem til 2011 kan bevilliges året efter, altså i 2012. 

Tabel 4.1 Indtægter, mio. kr., faste priser 

Post\År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Salg af byggeretter 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 

Gebyrindtægter ved byg-
getilladelser 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 1,0 0,0 0,7 0,0 

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,0 30,1 0,3 37,4 0,0 0,7 0,0 

Kilde: COWI. 

4.2 Udgifter 
Udgifterne er fordelt over tid dels i forhold til en overordnet plan for timingen 
af projekterne og hvor lang tid det forventes at gennemføre hver enkelt aktivi-
tet. 
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Udgifterne forventes at fordele sig over tid som vist i tabellen nedenfor: 

Tabel 4.2 Udgifter, mio. kr., faste priser 

Post\År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Renovering af idrætsfaci-
liteter 

8,3 6,9 0,0 0,0 0,0 9,9 10,0 0,0 0,0

Anlæg af idrætsfaciliteter 0,0 2,2 2,5 37,0 27,9 42,8 39,2 21,8 13,9

Anlæg af veje 0,0 17,6 6,9 15,3 8,8 0,4 0,0 0,0 0,0

Øvrig byggemodning 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter i alt 8,3 26,7 9,8 52,2 37,4 53,1 49,3 21,8 13,9

Kilde: COWI. 

4.3 Det kommunale budget 
Hørsholm kommune har bevilliget et beløb til renoveringer og nybyggeri i for-
bindelse med idrætsparken de næste 4 år. Beløbene fremgår af tabellen neden-
for. 

Tabel 4.3 Midler afsat på kommunalt budget, 1.000 kr., faste priser 

Midler afsat på kommunalt budget 2009 2010 2011 2012 

Renovering af idrætspark 8.749 14.465  

Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg    35.000

Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark 3.200 14.400 12.400 10.000

I alt 11.949 28.865 12.400 45.000

Kilde: Hørsholm Kommune. 

4.4 Konklusioner 
Sammenstiller man indtægter og udgifter, ser man, at indtægter fra salg af byg-
geretter og byggetilladelser langt fra kan finansiere aktiviteterne i forbindelse 
med idrætsparken. 

Boligområderne vil over tid bidrage med indtægter på ca. 64 mio. kr., men om-
kostningerne til infrastruktur i området (som jo også er til gavn for plejecente-
ret) udgør ca. 50 mio. kr. Det vil sige, at boligområderne netto bidrager med ca. 
14. mio. kr. til at finansiere idrætsparken. 

Derudover vil der være en række spill-over effekter på kommunekassen af at 
bygge de nye bolig-områder, som ikke er inkluderet i analysen. Det drejer sig 
bl.a. om omkostninger til nye skoler og dagtilbud, omkostninger til pleje af æl-
dre og syge, overførselsindkomster mv. til tilflytterne. Ændringen i kommunens 
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skattegrundlag vil også have en betydning, ligesom den kommunale udlig-
ningsordning. 

Cash-flow analysen er blevet stillet op, således at det kommunale budget i peri-
oden 2009-2012 overholdes. En del udgifter er derfor udskudt til perioden efter 
2012. 

Effekten på kommunekassen kan illustreres grafisk, jf. nedenstående figurer.  

Figur 4.1 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) 
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Kilde: COWI. 

Figuren nedenfor viser differencen i forhold til det kommunale budget. Etape-
planen genererer omkostninger lidt over og under budgettet i perioden. Der er 
altså indlagt opsparing af mindre beløb, som så bruges årene efter, så det kan 
konkluderes, at den nuværende etapeplan balancerer budgettet i perioden frem 
til 2012. Analyserne viser endvidere, at der skal afsættes yderligere godt 175 
mio. kr. på budgettet i perioden 2013-2016. 
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Figur 4.2 Difference i forhold til det kommunale budget (neg.=udgifter større end 
budgetteret, pos.=udgifter mindre end budgetteret) 
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Kilde: COWI. 

 


