
            

Anlægsbevillinger   og  frigivelse  af rådighedsbeløb 
Projekt Anlægsbevilling Anlægsbevilling Bemærkninger 

Udgift Indtægt 

Politikområde   Jord  og bygninger 
 Salg  af  Lillemarken 2 -815.000 Grunden   er  solgt  til udbudsprisen   fastsat af  Byrådet   i  mødet  den 11/5-2009 

   
 Renovering af 850.000  Forhøjelse  af  anlægsbevilling  med  850.000  kr.  til udskiftning   af  overløbsrender i 

 betonkonstruktion  i Fladså  forbindelse  med betonrenoveringen.   Merudgift  er  finansieret  af  besparelse på 
svømmehal  udvalgets  driftskonti.  Iværksættelse  af  renovering  af overløbsrender   er  godkendt i 

 byrådet  28/1-2020.  Godkendelse  af  anlægsbevilling  samt  frigivelse  blev ikke 
 godkendt samtidig. 

 Regulering  af anlægsbevillinger  
Godkendt Revideret Bemærkninger 
anlægs- anlægs-
bevilling bevilling 

Politikområde   Jord  og bygninger 
 Salg  af  Stenlængevej 1 650.000 520.000  Anlægsbevilling givet   i  byrådets  møde  den 9/10-2012. 

 Anlægsbevillingen  som  er  givet  inkl.  moms,  skal  gives  ekskl. moms 

 Byggemodning  af Eskeskoven 23.922.000 17.933.000  Anlægsbevilling givet   i  byrådets  møde  den  27/2-2018  reduceres  med den 
 forventede  besparelse  på  5.989.000 kr. 

Politikområde   Trafik  og  Grønne områder 

 Etablering af 590 500  I  Teknisk  Udvalgs  møde  den  4.  september  2019 bevilgede   udvalget  90.000  kr. til 
 autocamperplads i  etablering  af  strøm  til  autocamperpladsen.  Beløbet  blev finansieret   i forbindelse  med 

Rådmandshaven  budgetkontrollen  pr.  1.  september  2019  finansieret  af  bevilling  afsat  til  Ring Syd 

 I  forbindelse  med  indgåelse  af budgetforliget   blev  der  givet  en yderligere 
anlægsbevilling   på  500.000  kr.  til  etablering  af  autocamperplads  i Rådmandshaven. 

 Det  foreslås,  at  bevillingen  reduceres  med  90.000  kr. som   overføres  til  Ring  Syd til 
delvis   dækning  af indeksering   af medfinansieringsaftalen   med Banedanmark. 

 Ring  Syd  inkl.  Øvrige anlæg 153.124 154.848  Ved budgetkontrollen   pr.  1.  november  2018  blev anlægsbevillingen   reduceret med 
 90.000  kr.  fra  153,2  mio.kr. til   153,1 mio.  kr. 

 Nu  ønskes  denne reduktion   tilbageført  til  delvis  dækning  af indeksering  af 
medfinansieringsaftalen   med Banedanmark.   Den samlede   indeksering  udgør 1,88 

 mio. kr. 

 I  forbindelse  med overførsel   af  driftsmidler  fra  2019  til 2020   blev  der overført 
 1.634.126  kr.  til  delvis  dækning  af indeksering   af medfinansieringsaftalen  med 

Banedanmark. 

Regulering af anlægsbevillinger - budgetkontrol pr. 1. marts 2020 - hele 1.000 kr. 

Politikormåde Kultur og Fritid 


