Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som skal flyttes til
overslagsår

Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)

Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen

Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye

Renovering af Højboskolen

Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning

Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag

Pulje til cykelstier, stituneller m.v.

Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning

i 1.000 kr. Bemærkning
Socialudvalget skal behandle sag om
byggeriets udformning på marts-møde. Der
forventes godkendelse af lokalplan og
kommuneplan samt skema A til september.
På den baggrund forventes byggeriet ikke at
-7.420
komme igang i år.
Rådighedsbeløbet anvendes ikke i år, men
afventer strukturanalysen under
Undervisnings-og Børneudvalget.
Midlertidige pladsproblemer løses ved
anvendelse af moduler lejet i forbindelse med
-6.750
ombygning af Colombusskolen.
I år nås forananlyse samt projektering. Selve
udførelsen bliver først i 2021. Det undersøges
p.t. om projektet giver anledning til
-2.400
vedtagelse af en ny lokalplan.
Planerne kom ikke langt nok frem i 2019 til,
at der kan nå at blive brugt mere end 2,5 mio.
kr. af de 9 mio. kr afsat i 2020. dels pga. den
sene beslutning (Forlig 2020), dels pga.
-6.500
ressourcer i kommunale bygninger.
Der foretages jordkøb og forundersøgelser i
2020. Byggemodningen forventes at starte
primo 2021 i fbm. totalentreprenørens
projektering. Projektet er blevet skubbet en
-4.000
del pga. ny forlænget lokalplanhøring.
Forventning om brug af 70% af
rådighedsbeløbet i 2020. Der er ikke taget
-2.430
stilling til projekterne pt.
Forudsætning for det forventede forbrug i
2020 er at de fire projekter fra 2019
gennemføres (Kærvej, Grønnedal, 2-1 vej
Svejstrup Bjedstrup og Boletvej). Hertil at
projektering og jordkøb gennemføres i år på
Rodelundvej, samt projektet på Banegårdsvej
gennemføres. Herefter tilbagestår 772.000
-772
kr. som først anvendes næste år.
Projektet omhandler en offentlig vej på
Rådhusgrunden i Hørning. Vejanlægget skal
udføres i naturlig sammenhæng med det
igangværende byggeri. Dette forventes først
afsluttet i foråret 2021. Det betyder, at
vejanlægget også først kan blive endelig
-750
afsluttet på dette tidspunkt.

Udbygning af Herredsvej

-8.462

Blegindvej

-8.202

Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning

-500

Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)

-2.600

Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund

-1.800

LED-belysning på skoler

-2.000

Skønpulje til landsbyerne

-2.500

Torvet i Hørning

-600

Kulturarvspulje

-205

Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning -5.000
I alt

-62.891

I vinter/forår 2020 skal der laves en ekstern
analyse, der kortlægger risikoen for
grundvandsforurening i forbindelse med
projektet. Dette sker som følge af
bemærkninger fra grundvandsgruppen ved
VVM-screening i 2019. Hvis analysen peger
på, at det er forsvarligt at gå videre med det
nuværende projekt, kan arbejdet sættes igang
i marken til sommer efter endelig politisk
beslutning om arealerhvervelse.
Forventningen til forbruget i 1.
budgetopfølgning bygger på denne
forudsætning. Siger analysen, at der skal
arbejdes med en anden projektudformning,
skal konsekvenserne vurderes og forbruget i
år reduceres til måske kun rådgivning og
projektering – afhængigt af analysens
konklusion.
I 2020 forventes det at kunne planlægge og
gennemføre den nordlige del af vejen fra
eksisterende rundkørsel v. Nørregårdsallé
frem til Stationsvej. Hertil at erhverve
arealerne til den sydlige del af projektet,
samt at anlægge en bro. Det forventede
forbrug bygger på disse forudsætninger.
Projektet er blevet skubbet en del pga. ny
forlænget lokalplanhøring.
I 2020 skal der foretages projektering og
planlægning i samarbejde med de berørte
parter, Super Brugen, DSB, Borgerforening
og Kamstrup. Der bygges i 2021 og 2022.
Rådighedsbeløbet forventes først brugt i
2021, da vejanlægget først udføres, når
børnehaven er færdig. Børnehaven forventes
at står færdig ultimo 2021.
Der indhentes priser på skoleområdet nu, og
det startes op henover sommeren. Der
forventes et restbeløb på ca. 2 mio kr. når
skolerne er færdige. Dette forventes anvendt
til daginstitutonsområdet. Idet hele
processen med screening mv. skal gentages,
forventes dette beløb ikke anvendt i 2020.
Pengene forventes ikke brugt i år. Der
resterer stadig midler til dette formål fra
sidste år på driften.
Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i
lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres
når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund
er realiseret. Afhængig af indsamling af
midler og igangsætning af projekt på
rådhusgrunden er det sandsynligt, at
størstedelen af midlerne skal anvendes i
perioden 2020-2021.
Ikke alle pengene forventes brugt i år. Der
resterer stadig midler til dette formål fra
sidste år på driften.
Byggeriet forventes påbegyndt sidst på året
eller senest i starten af 2021. Således at
byggeriet står færdig ultimo 2021/primo
2022. Det forventes således ikke, at 5 mio. kr.
afsat i 2020 skal anvedes før 2021.

