Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som foreslås flyttet fra 2021

til senere år
Beløb flyttes fra 2021 til
senere år

Udbygning af Herredsvej

Renovering af Højboskolen

1.000
kr.

Forudsætningerne for det oprindelig afsatte beløb i 2021 var, at der kunne
foretages ekspropriation i efteråret 2020, og anlægsarbejdet påbegyndes i februar/marts 2021. På grund af bl.a. afvandingsmæssige udfordringer, viste
det sig, at ekspropriation først kan foretages i foråret 2021. Og herefter forventes anlægsarbejdet påbegyndt i sommeren 2021. Det indebærer, at 9 mio.
kr. af rådighedsbeløbet ikke forventes brugt i år. Størstedelen ønskes fremrykket til 2023, da rådighedsbeløbet allerede afsat i 2022 forventes at være
stort set tilstrækkeligt.
Der er stadig usikkerheder omkring flere forhold, der ikke er endeligt afkla-9.034
rede, og som kan have indflydelse på det endelige forbrug. Her tænkes bl.a.
på påtænkte cykelstiforbindelser på Agerskovvej og Fregerslevvej frem til
Herredsvejen, muligt p-areal ved ”Vikingen fra Fregerslev”, grundvandsudfordringer, reviderede tilpasninger ved ny skole, flytning af 60kV højspændingskabel mv.
Det forventes, at det ønskede budgetbeløb i 2022 kan anvendes. Der er større usikkerhed om det beløb, der ønskes udsat til 2023. Det skyldes også usikkerhed omkring priser på de udbudte arbejder.
Der forskydes godt 8 mio. kr. til hovedsageligt 2023. Sagen er, at der bygges
om og til på en skole i drift. For at tage hensyn til, at skolen stadig skal kunne fungere i hverdagen, bygges der i en kadence, så dette kan lade sig gøre.
-8.178 Et alternativ ville være, at etablere midlertidige pavilloner. Men i stedet for
at leje pavilloner og have udgifter til dette, er det besluttet at pengene skal
komme projektet til nytte. Det tager så blot lidt længere tid.

Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning

-6.140

Blegindvej

-4.753

Skønpulje til landsbyerne

-2.500

Klimavej ved Ovenvande

-1.205

Plejeboliger Skanderborg
(Dagmargården)

-1.000

Plejeboligplan Galten
Folkeoplysning - rammebeløb
Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid
Køb af Bjertrupvej 4, Stilling

Bemærkning

-826
-250

Til de kommende budgetforhandlinger forventer KSB-udvalget at fremsende
forandringsforslag omkring hele projektet, med henblik på at lave to haller,
delvist finansieret af indsamlede midler og sponsorater. Forandringsforslaget kommer, fordi der til to haller er behov for øgede driftsmidler. Hele projektet forventes derfor først igangsat efter budgetforliget i oktober 2021.
Projektet omhandler etablering af enkeltrettet cykelsti i begge vejsider, udvidelse af kørebanen, etablering af vejbærende bro med stiunderføring samt
etablering af ny rundkørsel ved Herredsvejen. Anlægget forventes påbegyndt
i foråret 2021. Afsluttende arbejde, herunder slidlag, forventes udført i 2022.
En del af rådighedsbeløbet søges overført til projektet ”Kryds rute 170 i Hørning”. Se bilag 1 for en uddybning af forslaget.
Skønpuljens projekter i 2020 og begyndelsen af 2021 er blevet forsinkede af
covid-19 situationen. Det indebærer, at der stadig er penge på første del af
bevillingen. De projekter som ligger i puljen, bliver typisk først udført og
gennemført når hele projektet er finansieret. Det betyder, at den samlede
pulje ikke bliver brugt på én gang, men i stedet over en årrække.
Forsinkes på grund af spildevandsplanlægning. Et arbejde som forsyningen
vil opstarte i nær fremtid. Der forventes ikke anlægsarbejder på Ovenvande
2021.
Der er tvivl om, om dette projekt kommer i gang i 2021. Der udestår forhandlinger med Region Midtjylland omkring afståelse af areal til projektet.
I 2021 er der udgifter til udbud af bygherrerådgivning og byggeprogrammering. Resten forventes først anvendt i 2022.
Der er stadig overførte midler til formålet fra 2020. Aktiviteten på området
har været lavere pga. covid-19 situationen.

-208 Do.
Bjertrupvej 4 i Stilling er købt i 2018. Der står et beløb tilbage på bevillingen
på 76.000 kr. Beløbet skal anvendes til nedrivning af staldbygninger på
-76
adressen. Bygningerne er udlejet i 2021. De 76.000 kr. kan derfor ikke bruges før forventeligt i 2022.

I alt

34.170

