
SAMLET OVERBLIK 
Anlæg 

Budget 2023 

Skattefinansieret anlæg 

Bygningsvedligehold 
Midler til planlagt bygningsvedligehold er budgetlagt samlet, idet fordeling på politikområder 
sker efterfølgende med udgangspunkt i konkret behov. Vedligeholdelsesefterslæbet vil blive 
øget med det nuværende budget. 

Børnepasning 
Der er afsat 180 mio. kr. i perioden 2023 – 2028 til afhjælpning af kapacitetsudfordringen på 
børnepasningsområdet 

Folkeskoler 
Der er løbende afsat midler til projekt ”udeliv” samt til løbende udskiftning af IT. 

Idræt 
Der er alene budgetlagt midler til udarbejdelse af et projektoplæg vedrørende Kolding Stadion i 
2023 samt et tilskud til en kunstgræsbane i 2027. 

Byfornyelse 
Den årlige ramme til byfornyelse er på 1,5 mio. kr. 

Infrastruktur 
Der er investeret mere end 350 mio. kr. i infrastrukturprojekter i 2023 – 2026. De største pro-
jekter er toplanskrydset ved Tankedalsvej, Jens Holmsvej/Fynsvej, den sydlige ringvejs 1. eta-
pe samt et parkeringshus i forbindelse med Kolding Å-projektet. Der er årligt budgetlagt midler 
til realisering af helhedsplaner i Lunderskov og Vamdrup, cykelstier, mindre vejprojekter, funk-
tionskontrakter på vejområdet og vejafvandingsbidrag 

Ældre 
Nyt plejecenter ved Munkebo etableres i perioden 2025 – 2027. I forbindelse med centret 
etableres 70 ældreboliger. I samme forbindelse etableres daghjem i perioden 2026 – 2028. 

Miljø 
Der er afsat midler til diverse projekter, hvor i sær ”Bælt i balance” og ”Fusilli Food 2030” skal 
fremhæves. 

Havne 
Der er afsat midler til etablering af ny lystbådehavn, ”Marina City” inkl. mulighed for etablering 
af boliger, udenomsarealer, oplagsplads, adgangsforhold m.v. Igangsætningstidspunkt afhæn-
ger af igangværende planlægning. 
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Puljer og rammebeløb 
Anlægspuljen indeholder dels frie midler og dels bundne midler. Frie midler er disponeret for 
alle årene 2022 til og med 2027 mens bundne midler frigøres ved realisering af salg i hen-
holdsvis Marina City samt Vesterbrogade-kvarteret. 
 
Der er i 2023 afsat 2,0 mio. kr. til en sammenhængende 2050-plan, mens løbende udskiftning 
af it-udstyr er budgetlagt med årligt 27,3 mio. kr. Projektet sikrer, at alle altid råder over tids-
svarende udstyr vedrørende It og telefoni. 

Jordforsyning 

Køb, byggemodning og salg 
Køb af jord, byggemodning og salg budgetteres sammenhængende. Der er et efterslæb vedrø-
rende igangværende projekter mens ny byudvikling både vedrørende bolig- og erhvervsformål 
prioriteres løbende af Økonomi og Strategi. 
 
Byggemodning udgør samlet for 2023 – 2026 i alt 96,0 mio. kr. og ordinært salg af jord og 
fast ejendom er 172,0 mio. kr.  
 
Der er budgetteret med udgifter til køb af jord med 71,0 mio. kr. i perioden 2023 til 2026, der 
delvist er disponeret. Beløbet er et nettobeløb, hvor der ved det enkelte projekts godkendelse 
afsættes et samlet budget omfattende køb, byggemodning og salg. 

Udvikling i Kolding Nord 
Ud over køb, byggemodning og salg er i perioden 2023 – 2026 afsat midler til afledte investe-
ringer ud over byggemodningsprojektet. Beløbet udgør 41 mio. kr.  

Særlige projekter 
Det er budgetlagt med byggemodning og salg i Marina City. En eventuel salgsindtægt frigør 
midler i Anlægspuljen. Endvidere er budgetteret med køb/salg i forbindelse med Real-
skolerokaden omfattende bygninger ved Dyrehavevej og i Vesterbrogade-kvarteret. 
 


