Bilag 3. c
Beløb flyttes fra
2021 til senere år
Salg af kommunale ejendomme
Anebjerg - skovrejsning
Videre proces for
Sølund

1.000 Bemærkning
kr.
-1.000 Trækket på denne bevilling bliver ikke så stort i år, på
grund af færre handler. Mindreforbruget overføres.
-1.421 Jævnfør sag på Byrådet 24/6 2021 opkræves der 2
mio. kr. til Skovrejsning i 2021. Resten overføres til
senere år.
-89 Projektet med at kigge på omdannelsen af Sølund er
endnu ikke afsluttet. Der foreligger stadig et arbejde
med at få afdækket muligheder for hvilke kommunale
og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger. Beløb overføres til 2022 til yderligere undersøgelser.

Boliger på Museumsgrunden,
igangsætning

-404 Udgifter i år er til tomgangsdrift. Det forventede forbrug dækker disse omkostninger. Resten overføres.

Vedligehold, uforudsete udgifter

-564 Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling i
år. Overskuddet overføres.

Ramme jordkøb
vedr. skolebyggeri
Hørning

-1.173 I 2021 er der udgifter til landinspektør i forbindelse
med udmatrikulering. Det resterende rådighedsbeløb
udskydes til 2024, da der her kan opstå uforudsete
udgifter i forhold til grundstykket.

Renovering af
Højboskolen

-4.034 På grund af lange leverancetider på betonelementer,
har det været nødvendigt at bytte om på etape 1 og 2 i
projektet. Så etape 1, hvor betonelementerne skal anvendes, igangsættes senere end først planlagt. Betonelementer er meget dyre, og den store post til disse elementer kommer således nu først til næste år.
Der er foretaget vurdering af, hvordan rådighedsbeløbene skal periodiseres over alle de år, projektet kører.
Dette har givet anledning til regulering af rådighedsbeløbene i alle årene fra 2021 til 2024. Reguleringerne
fremgår af tabel 7 i anlægsafsnittet i Bilag 1.

Ny daginstitution i
Gl. Rye
Børnehuset Horsegaard

-1.180 I år kommer der udgifter til intern rådgivning på
0,320 mio. kr. Resten overføres.
-640 Udgifter i år er 0,360 mio. kr. til jordkøb, som blev bevilliget i sag på Byrådet d. 26/5-2021. Hertil disponeres 0,500 mio. kr. til rådgivning. Resten overføres.

Beløb flyttes fra
2021 til senere år
Ny skole i Ry med
placering v. Ryhallerne

1.000
kr.

Bemærkning

-700 Der forventes brugt 0,800 mio. kr. i år, bl.a. til det
pædagogiske idégrundlag, landinspektør og intern
projektledelse. Resten overføres til senere år.

Afledt infrastruktur skolebyg. i
Hørning

-1.774 Bevilling flyttes til 2023, da forholdene omkring vej og
sti p.t. ikke er endeligt afklaret.

Forbedret infrastruktur ved
Sølunds Pavilloner
Torvet i Hørning

-1.000 Fase 1, ny stikvej til den nye institution afsluttes i år.
Fase 2, afledning af regnvand og etablering af cykelsti,
forventes udført i 2022.
-318 Der er frigivet 618.000 kr. på Byrådet d. 28/4-21. Ca.
halvdelen anvendes i år. Resten overføres. Etape 4 er
færdiggjort bortset fra beplantningen som foretages i
november. Så mangler etape 2 og 3, som planlægges i
efteråret 2021, og forventes udført i 2022.

Etablering mindre
trafiksikkerhedsprojekter

-505 Overførslen til 2022 skyldes, at projektet med udvidelse af krydset Svejstrupvej/Bjedstrupvej, først laves
i 2022, samtidigt med cykelstierne langs Svejstrupvej.
Cykelstierne langs Svejstrupvej etableres indenfor bevillingen til Pulje til cykelstier.

Pulje til cykelstier,
stituneller m.v.

-487 Der er en mindre forskydning på dette projekt. De
igangværende sager i 2021 drejer sig om Svejstrupvej,
Rodelundvej, Ryesgade og Banegårdsvej. Alle projekter er i gang. Overførslen til 2022 er baseret på disponeringer, som det ser ud for 2021 her i september.
Rodelundvej har i løbet af året fået forsinkelse på
grund af myndighedsbehandling.
Angående Vestergade er der korrespondance med
Slots- og Naturstyrelsen angående fredningen af Byvolden ved Lillesøvej. Det er uvist, hvornår der kommer en afklaring af dette forhold.

Kabellægning af
luftledninger

-410 Bevillingen til Kabellægning var i sin tid baseret på et
skøn. Kommunen har fået nogle rigtige gode tilbud
hjem, så det er blevet billigere end forventet. Når arbejdet er færdigt i år, er der ikke flere luftledninger tilbage.

Beløb flyttes fra
2021 til senere år

1.000
kr.

Bemærkning
Der står dog nogle gamle træmaster rundt omkring i
kommunen, som administrationen påtænker at skifte
til næste år, for en del af restbeløbet.

Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej

-100 Der overføres 100.000 kr. til 2022. Det skyldes, at forholdene omkring projektets grundlag, herunder trafiktælling, først er ved at komme på plads nu. Vejdirektoratet er blevet inddraget forhold til nærheden til
tilslutningsanlægget Skanderborg Nord. Dette har også haft indflydelse på tidsplanen. Projektet starter op i
marken i 2022.

Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter

-180 Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i
overgangen til Sorring Bæk i 2022.

Arkæologi og klimasikring i Alken
Enge og Illerup
Ådal

-954 Der afventes klare samarbejdsflader, og at Naturstyrelsen sender projektet i udbud. Der forventes ikke
yderligere træk på rådighedsbeløbet i år.

Udv. kapaciteten
på indendørsidrætsområdet
Hørning

-3.000 Der overføres 3 mio. kr. til 2022. Projektet kan først
starte op i november, da de bevillingsmæssige forhold
p.t. ikke er afklaret.

Nyt Museum
Skanderborg
Spor 3 Etape 1
(Kunststofbane)

I alt

-984 Der anvendes 600.000 i år til konkurrencerådgivning
og intern rådgivning. Resten overføres.
-2.361 Sagen er behandlet i Byrådet 1/9-2021. Opstart forventes i oktober. Kunstgræsbanen forventes færdiggjort primo 2022. Derfor forventes de sidste regninger
først i 2022.
-23.278

