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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 1
PROJEKTNAVN:

Anlægspulje

Funktion:
PROJEKTBESKRIVELSE:
Anlægspuljen er udmøntet på konkrete anlægsprojekter i 2021 og 2022. Udmøntning af restpuljen i
2023 og 2024 afventer budgetlægningen 2022-2025.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

Er frigivet

0

Frigives ved
budgetvedtagelsen

0

Frigives ved enkeltsag

29

20.764

87.134

I ALT

29

20.764

87.134

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.
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0

0
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 2
PROJEKTNAVN: Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland
Funktion: 00.58.95
PROJEKTBESKRIVELSE:
Som følge af oprettelse af et § 60 selskab vedr. redningsberedskabet udbetales et anlægstilskud til
selskabet.
Beløbet forudsættes frigivet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse.
Forudsætningen for budgettet er det fremsendte budget fra Brand & Redning Sønderjylland, som er
godkendt i Økonomiudvalget den 11. august 2020.

KONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
0

Er frigivet
Frigives ved
budgetvedtagelsen

1.406

1.406

1.406

1.406

1.406

1.406

1.406

1.406

0

Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.
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0

0
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 3
PROJEKTNAVN:

Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa

Funktion: 00.25.13
PROJEKTBESKRIVELSE:
Aabenraa Kommune overtog den 1. september 2017 ejendommen Dr. Margrethesvej 13 fra UCSyd.
Dette medfører, at der over en årrække skal ske renovering og istandsættelse af bygningen med
henblik på at etablere et ungdomsmiljø.

Kommunale Ejendomme har foretaget et bygningseftersyn i efteråret 2017. Bygningseftersynet har
til formål at gennemgå bygningens stand på klimaskærm og installationer med henblik på at kunne
opstille en vedligeholdelsesplan for de mange nye kvm.
Bygningerne trænger på nogle områder til et løft. Det gælder særligt tekniske installationer, tag og
enkelte facade og vinduespartier.
Kommunale Ejendomme vurderer, at der er brug for 10 mio. kr. over de næste 5-10 år. Kommunale
Ejendomme anbefaler dog for nuværende en model, der fordeles over budgetperioden.
Udskiftning af tage og udhæng på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år
Udskiftning af vinduer på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af 5-10 år
Større vedligeholdelsesprojekter 5-10 år

4
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Hertil skal der evt. afsættes en endnu ikke kendt anlægssum til indretning og tilpasning for den
kommende bruger af bygningen (It, flytning af vægge, maling etc.). Et foreløbigt bud på udgiften
anslås til 2-4 mio. kr. Det er udgifter, som vil ligge forud for en indflytning.
Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af lokaler til
Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019. Enkelte ekstra brandtiltag er udført i 2020.
Der er forbrugt 9,6 mio. kr. på indvendig indretning af ejendommen.
Der resterer 4,2 mio. kr. i 2021 til udvendig istandsættelser, som forventes anvendt til delvis
udskiftning af tage på den gamle bygning.
Ejendommen er overdraget til Børn og Uddannelsesudvalget.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

Er frigivet

9.600

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
9.600

Frigives ved
budgetvedtagelsen

0
4.200

Frigives ved enkeltsag
I ALT

9.600

4.200

4.200
0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

13.800

(1.000 kr.)
Afledt drift
Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

Funktion

2.847

2.847

2.847

Normering

2.847

Driftsudgifterne er incl. lønudgifter til en serviceleder og en servicemedarbejder.
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 4
PROJEKTNAVN: Dagtilbudsstruktur Bov/Lyreskovskolen
Funktion: 05.25.14
PROJEKTBESKRIVELSE:
Byggestart forventes at blive november 2020, og den nye daginstitution forventes at kunne tages i
brug marts 2022.
I tidsplanen er indregnet håndtering af Corona krisen, der har forsinket projekteringsdelen med 1-2
måneder, hertil kommer den politiske behandling af en mulig tillægsbevilling, der forventes at lægge
yderligere 2 uger til processen.
Økonomiudvalget har på mødet i august måned 2020 indstillet, at projektet tilføres yderligere 7 mio.
kr. således at bevillingen i alt udgør 32 mio. kr.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år
Er frigivet

15.260

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

16.740

I alt
32.000

Frigives ved
budgetvedtagelsen

0

Frigives ved enkeltsag
I ALT

15.260

16.740

0

0

0

0

2023

2024

32.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2021

2022

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Normering
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 5
PROJEKTNAVN:

Sandved Børnehave – Køb af ejendom

Funktion: 05.25.14
PROJEKTBESKRIVELSE:
Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs, men der udestår en afklaring ifht.
Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast.
Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i
2021, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

Er frigivet

0

Frigives ved
budgetvedtagelsen

0
1.100

Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

1.100

1.100
0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

1.100

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Normering
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 6
PROJEKTNAVN:

Sandved Børnehave – nedrivning af ejendom

Funktion: 05.25.14
PROJEKTBESKRIVELSE:
Arbejdet med at ændre dagtilbudsstrukturen er undervejs, men der udestår en afklaring ifht.
Aabenraa Syd idet en placering ikke ligger fast.
Parterne er enige om at afsætte 1,1 mio. kr. til eventuel erhvervelse af bygningen på Sandved i
2021, såfremt dette viser sig at være den ønskede placering samt afsætte 3 mio. kr. til nedrivning
af bygningen i 2022.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

Er frigivet

0

Frigives ved
budgetvedtagelsen

0
3.000

Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

0

3.000

3.000

0

0

0

2021

2022

2023

2024

3.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Normering
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 7
PROJEKTNAVN:

Løjt Børnehus - Udbygning

Funktion: 05.25.14
PROJEKTBESKRIVELSE:
Bestyrelse og ledelse ved Løjt Børnehus fremsender ved brev af 4. september 2016 orientering om
institutionens visioner for fremtiden, med fokus på at kunne efterlevede de mange forskellige behov
og ønsker, der efterspørges.
Som bilag til brevet fra institutionen følger forslag til udvidelse med 2 nye grupperum m.v., i alt 370
m2. Institutionen har med bistand fra arkitekt fået udarbejdet projektbeskrivelse med forslag til
placering og indretning af grupperummene, samt fået udarbejdet et økonomisk overslag, som viser
anlægsudgifter på 6,475 mio. kr. ex. moms.
Med udvidelsen vil børnehuset kunne rumme 30 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn i alderen fra 3-4
år, 35 børnehavebørn i alderen fra 5-6 år, samt en lille specialgruppe på 3-4 børn.
Ved brev af 20. april 2017 har børnehaven sendt en opdateret ansøgning, hvor tilbygning er øget fra
370 m2 til 406 m2. Der søges på den baggrund om 6,96 mio. kr. Ændring er efter det oplyste,
drøftet på seneste tilsynsbesøg i marts 2017. Genberegning af projekt viser forventet udgift på 7,98
mio. kr.
Der er afsat beløb til projektet i 2020 og 2021. Projektet administreres af FDDB som har fået stillet
en kommunegaranti til byggelån. Der er sket udbetaling af halvdelen af bevillingen i 2020 på 3,99
mio. kr. og ikke det afsatte rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.
Byrådet har i 2019 frigivet en samlet anlægsbevilling på 7,98 mio. kr. til projektet. Den restende
andel af bevillingen udbetales i december 2020.
Institutionen skal fremsende et revisionspåtegnet regnskab der efterfølgende skal optages i
kommunen regnskab for at sikre hjemtagelsen af moms på projektet.

Løjt Børnehus er en selvejende institution under FDDB. Bygningen ejes af den selvejende institution.
Omkostninger
1.000 kr.
Håndværkerudgifter til X antal m2 bebyggelse
7.015
Beskrivelse af løst inventar
Tilslutningsudgifter
110
Rådgivning, programmering, udbud m.m til ide- og programoplæg og udførelsesfasen
785
Grund, klargøring, forundersøgelser, nedbrydning af bygninger m.m
70
Afledte udgifter i form af erstatninger, infrastruktur, rekreativt område m.m
I ALT
7.980
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ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

Er frigivet

2.400

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

5.580

I alt
7.980

Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkeltsag
I ALT

2.400

5.580

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

7.980

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Normering
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 8
PROJEKTNAVN:

Bylderup Skole - Renovering

Funktion: 03.22.01
PROJEKTBESKRIVELSE:
Bylderup Skole ønsker at renovere/udbygge skolens gamle bygning fra 1950erne.
Den huser i dag indskolings- og mellemtrins afdelingerne, og den er derfor ofte nye forældres første
møde med skolen og de omgivelser, deres børn dagligt skal færdes og undervises i fremover.
Fløjen er i dag i udmærket stand udvendigt, men indvendigt fremstår den i store træk med de
samme materialer, farver, belysningsarmaturer m.m. som da den blev bygget.
Toiletterne er placeret i den tilstødende fløj, men for at benytte dem er det dog nødvendigt at gå
udenfor først.
Klasselokalerne i fløjen er ikke store, knapt 50 m2, og der er ikke umiddelbart grupperum eller andre
steder hvor det er muligt at undervise mindre grupper, eller hvor eleverne kan trække sig tilbage,
enkeltvis eller i større eller mindre grupper.
Gangarealer i fløjen giver heller ikke store muligheder for bevægelse og fysisk udfoldelse indendørs.
Skolen ønsker en tilbygning på ca. 110 m2 der åbner sig mod gang og indgangsparti, hvilket vil give
mulighed for at indrette multirum, læsehuler og faciliteter til bevægelse i undervisningen m.m. Der
vil hermed blive meget bedre muligheder for at undervisningen i højere grad kan understøttes af et
tidsvarende undervisnings- og læringsmiljø.
Gulv-, væg- og loftsoverflader ønskes renoveret i den eksisterende gang sammen med ny belysning
og tidssvarende akustisk regulering.
Som en del af ovenstående ønsker skolen, at der skabes mulighed for adgangen til de udvendige
toiletter kan ske direkte fra det indvendige gangareal.
Det er meget vigtigt for skolen, at de yngste elever har rigtigt gode og indbydende toiletfaciliteter.
Betingelser for udbudsform er besluttet i Økonomiudvalget og gennemføres i 2020 og 2021.
Bevillingen er delt over to år, 2020 og 2021.
Omkostninger
1.000 kr.
Håndværkerudgifter til 125 m2 ny bebyggelse, samt 120 m2 ombygning
3.261
Beskrivelse af løst inventar
Tilslutningsudgifter
20
Rådgivning, programmering, udbud m.m til ide- og programoplæg og udførelsesfasen
510
Grund, klargøring, forundersøgelser, nedbrydning af bygninger m.m
18
Afledte udgifter i form af erstatninger, infrastruktur, rekreativt område m.m
980
I ALT
4.789
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Der er ikke behov for nye lokalplaner. Den ønskede tilbygning vil overholde den gældende Lokalplan
3.01.a´s bestemmelser, herunder med hensyn til byggeriets omfang og placering, materialer og den
for delområdet tilladelige maximale bebyggelsesprocent.
Der vil ikke være behov for eller krav om høring af bestemte parter
11
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ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år
Er frigivet

2021

3.474

1.315

3.474

1.315

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
4.789

Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

4.789

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

12

Normering
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
PROJEKTNAVN:

Note 9

Dagtilbudsstruktur Aabenraa syd

Funktion: 03.22.01
PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der
udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.
Udgangspunktet er en institution til 150 børn.
Der er udarbejdet 8 forskellige scenarier, der alle opfylder de opstillede principper
der blev besluttet i forbindelse med godkendelse af dagtilbudsstrukturen i 2015.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i perioden 2016-2020 behandlet sager vedr. placering af ny
integreret institution i Aabenraa Syd, uden at have truffet en endelig beslutning.
Der har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 til 2018 været afsat rådighedsbeløb til ny
daginstitution i området. I forbindelse med budget 2019 blev rådighedsløbene fjernet fra projektet
og i stedet blev der afsat midler til Køb og nedrivning af Sandved Børnehave. Midlerne er afsat i
2021 og 2022.
Der er endnu ikke truffet beslutning om endelig placering, selvom en række muligheder har været
drøftet. Til afklaring af den endelige placering er der samlet frigivet 2 mio. kr. Heraf resterer 1,527
mio. kr. til 2020, hvor afklaring af den endelige placering skal ske.
Efter denne afklaring skal der afsættes nye midler til opførelse af institutionen, idet tidligere frigivne
midler er overført til opførelse af anden institution.
Børne- og Uddannelsesudvalget har i gangsat en proces om en eventuel justeret og revideret
dagtilbudsstruktur, hvor der ses på dagtilbudsstrukturen generelt.
13
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ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
0

Er frigivet
Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

0

7.000

23.000

30.000

7.000

23.000

0

0

2021

2022

2023

2024

30.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

14

Normering
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Projekttype: Byggeri og renovering
Note 10
PROJEKTNAVN:

Nyt museumsbyggeri, Aabenraa

Funktion: 03.35.60
PROJEKTBESKRIVELSE:
For at kunne fremvise Museum Sønderjyllands store samling af sønderjyske kunst over for
publikum, samt opbevare og håndtere den på forsvarlig vis, ønsker museet og Aabenraa Kommune i
fællesskab at opføre en ny tidssvarende museumsbygning. Bygningen skal give optimale rammer for
kunsten og oplevelsen af den samt indsamling, bevaring, forskning og formidling af kunst fra hele
Sønderjylland. Behovet for en tilbygning er særlig aktuel, da det efter en målrettet indsats er
lykkedes, at få deponeret værkerne fra Fonden Franciska Clausens Samlinger på museetDer er blevet undersøgt flere forskellige placeringsmuligheder i og omkring Aabenraa by. På
byrådsmødet den 18. december 2019 blev der truffet en principbeslutning om koncept for og
placering af et nyt kunst- og kulturhistorisk museum.
Museets foreslås placeret for enden af havnebassinet ved Kilen. Visionen er at få skabt ét samlet,
oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri, der lever op
til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og
søfartshistorien. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og
særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt
spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssigt og økonomisk rationale, hvor
kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri
muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at
indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.
Byrådet har bevilliget 0,500 mio. kr. i 2012 til at medfinansiere en af udgifterne til en
arkitektkonkurrence under forudsætning af, at Museum Sønderjylland og private sponsorer hver
især ligeledes tilvejebringer 0,500 mio. kr. Summen på 1,500 mio. kr. viste sig ikke at være
tilstrækkelig, hvorfor Aabenraa Kommune afsatte yderligere et rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. på
investeringsoversigten 2016 samt 0,450 i 2018.
På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 23. juni 2020 blev indholdet i et fondsprospekt godkendt og
fondssøgningen igangsættes i efteråret 2020. Fondssøgningen tager udgangspunkt i visionen for det
nye museum. Ved tilkendegivelser fra fonde forventes der igangsat en arkitektkonkurrence i forhold
til bygningens udformning samt udvikling af de konkrete udstillingskoncept.

Tekst
Grund og klargøring
Tilslutningsudgifter
Omkostninger rådgivning, programmering, udbud, m.m.
Håndværkerudgifter
Løst inventar
Andre udgifter indenfor grunden
Andre udgifter udenfor grunden – Teknik og Miljøområdet
I ALT

15

(1.000 kr.)
600
1.316
18.425
72.157
3.000
4.500
350
100.348
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PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Der skal udarbejdes en lokalplan, når arkitektkonkurrencen er afsluttet, og der foreligger et
projektforslag for en ny udstillingsbygning, der kan rumme Franciska Clausens Samlinger.

ØKONOMISKE DATA:
Der er lavet et økonomisk overslag på en 2-faset konkurrence. Den kommunale andel vurderes til at
være på i alt 1,450 mio. kr.
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

Er frigivet

500

Frigives ved
enkeltsag

950

20.000

30.000

50.950

1.450

20.000

30.000

51.450

I ALT

500

(1.000 kr.)
Afledt drift
Funktion 2021
2022
2023
2024
Eftf. år
Forventet
driftsbesparelser/udgifter 03.35.60
3.300
På baggrund af de nuværende aftaler med Museum Sønderjylland skal Aabenraa Kommune selv
finansiere afledt drift. Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, men forventes at
udgøre ca. 3,3 mio. kr. årligt i 2019 niveau.
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 11
PROJEKTNAVN:

Anlægstilskud til Museum Sønderjylland

Funktion:03.35.60
PROJEKTBESKRIVELSE:
De fire sønderjyske kommuner der indgår i samarbejdet om at drive Museum Sønderjylland, har i
oktober 2017 indgået en ny økonomiaftale for 2018-2021 med Museum Sønderjylland.
Udgangspunktet for de kommunale anlægstilskud og fondstilskud i 2020 og fremefter er det
kommunale anlægstilskud/fondstilskud i 2017 på i alt 4,654 mio. kr. Beløbet fremskrives efter KL's
udmeldte pris- og lønfremskrivninger opgjort inden 1. juli i året forud for budgetåret.
Udgiften fordeles mellem kommunerne efter folketal opgjort i tredje kvartal før tilskudsåret.
Forudsætningerne for de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten
KL marts 2019
2018-2019 2019-2020 2020-2021
Løn og priser i alt
2,4
2,4
2,4
Årstal
3. kvartal 2018
2019
227.853
2020
227.853
2021
227.853

Indb. Aabenraa
59.172
59.172
59.172

Grundbeløb
4.725
4.838
4.954

P/L
2,4
2,4
2,4

Brutto
1.256
1.287
1.317

Netto
1.043
1.068
1.093

For aftalens sidste år 2021 - er der afsat et rådighedsbeløb på 1.093 mio. kr. i 2021.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Tidl.
Frigivelse
år
Frigives ved
budgetvedtagelsen

2021

2022

2023

1.093

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.

17

2024

Eftf. år

I alt
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 12
PROJEKTNAVN:

Visions- og handleplan for Frøslevlejren

Funktion: 03.35.64
PROJEKTBESKRIVELSE:
Frøslevlejren er Aabenraa Kommunes vigtigste kulturhistoriske mindesmærke og kommunens
største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.
I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren Frøslevlejren. Derudover
er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN’s fredsbevarende arbejde,
hjemmeværnet, det civile beredskabs historie, Amnesti International samt en veteranstøtteordning
for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.
Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en
omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.
Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at
indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan
eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed
flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.
D.s.i. Frøslevlejren har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet et forslag til en Visions- og
handleplan for Frøslevlejren. Der skal inddrages en eller flere fonde i projektet for at Visions- og
handleplanen kan realiseres. For at stå stærkt i forhold til at skabe interesse for projektet vil det
være et stærkt signal at sende til fondene, at Aabenraa Kommune støtter projektet økonomisk,
eksempelvis med finansiering af energirenoveringen i forhold til anlægsøkonomi samt bidrag til
driften af udviklingsorganisationen.
Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering og drift af udviklingsorganisation vil først
kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et
konkret detailprojekt.
Udviklingsorganisation
Arbejdet med at styrke formidlingen og hele oplevelsen ved besøget i Frøslevlejren intensiveres via
et tættere samarbejde i en udviklingsorganisation.
Udviklingsorganisationen skal styrke samarbejdet omkring fordelingen af det fælles ansvar for
lejrens udvikling. De enkelte aktører skal kunne se det fælles potentiale og deres egen rolle heri. Via
en udvikling af den fælles organisering omkring opgaverne, kan der drages nytte af
synergieffekterne via formidling, drift og udvikling, både i hverdagen og strategisk fremadrettet mod
nye samarbejder.
Det er vigtigt for projektets fremdrift, at der ansættes en udviklingskoordinator.
Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af en udviklingsorganisation, som indgår i
fondsansøgningen.
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ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet
Frigives ved enkelsag
I ALT

Tidl. år
1.000

2021

2022

2023

7.000
7.000

1.000

2024

Eftf. år
30.000
30.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Afledt drift
Funktion
Forventet
03.35.60
driftsbesparelser/udgifter

2021

2022

Afledt drift kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt
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2023

2024 Normering
1.000

I alt
1.000
37.000
38.000
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Note 13
Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
PROJEKTNAVN: Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver
PROJEKTBESKRIVELSE:
Formålet med puljen er at opretholde kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller samt
kommunale idrætsanlæg i kommunen til gavn for skolerne, foreninger og øvrige lokale brugere.
Kommunen kan dermed understøtte, at faciliteterne lever op til forventningerne hos brugerne.
Puljen opdeles på større projekter med 1 mio. kr. og mindre projekter med 1 mio. kr.
Såvel kommunale som selvejende institutioner kan søge tilskud fra puljen.
Ved tilskud til selvejende institutioner på over 0,1 mio. kr. registreres tilskuddet i henhold til
vedtaget procedure for sikring af kommunens værdier.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
I ALT

Tidl. år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

2.000
2.000

2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ingen afledt drift.
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Note 14

Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige
PROJEKTNAVN: Hjordkær multibane

PROJEKTBESKRIVELSE:
Der er afsat 1 mio. i 2022 til at understøtte etablering af en multibane i Hjordkær. Der er tale om
medfinansiering og anerkendelse af den frivillige indsats, men realiseringen af projekteret medfører
fondsstøtte. Såfremt det ikke kan sandsynliggøres inden udgangen af 2022 at projektet
gennemføres, falder de afsatte midler tilbage til fornyet prioritering
PLANMÆSSIGE FORHOLD:

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

2022

Frigives ved
budgetvedtagelsen
I ALT

2023

2024

Eftf. år

I alt

1.000
1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ingen afledt drift.
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Note 15
Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige
PROJEKTNAVN: Bylderup friluftsbad
Bylderup Idrætscenter har i 2018 indsendt en ansøgning om tilskud til renovering af deres
friluftsbad. Den 6. august 2020 har idrætscentret fremsendt en revideret forslag udarbejdet af
Idrætscentrets arkitekt.







Bassin og rørsystem er utæt
Vandbehandlingsanlæg lever ikke op til nutidig krav
ny bund
nyt rensningsanlæg
nye render og belægning omkring bassinet
ny dug i bunden af bassinet

De nye beregninger viser en udgift på 6,695 mio kr. inkl. moms. Der har ikke været rådgiver på
projektudarbejdelsen ligesom kommunen tekniske afdeling ikke har kvalificeret beregningerne.
I juni 2020 har kommunens miljømyndighed afholdt tilsyn og påpeger bl.a., at friluftsbadet har
nogle indretningsmæssige udfordringer. Det betyder, at myndigheden ikke kan vurderer, om
grænseværdierne i svømmebadsbekendtgørelsen er overholdt. Dermed har friluftsbadet heller ikke
mulighed for at vurdere, om badebelastningen overholdes. Det vil sige, at friluftsbadet reelt ikke kan
vurderer, om antallet af badegæster stemmer overens med kravet til vandkvaliteten. Friluftsbadet
har heller ikke en godkendelse til drift.
Miljømyndigheden tilkendegiver, at hvis der er en plan for renovering af friluftsbadet inden for en
overskuelig fremtid, kan den på grundlag af analyserne acceptere, at friluftsbadet fortsætter som
hidtil indtil renoveringen. I den forbindelse skal der indsendes ansøgning om godkendelse af det nye
anlæg.
Hvis der ikke er en plan for renovering – eller der er tale om en langsigtet plan – er myndigheden
nødt til at nedlægge forbud mod drift af friluftsbadet med begrundelse i, at der er fysiske
mangler/uhensigtsmæssigheder ved anlægget og at der ikke foreligger en godkendelse af anlægget.
Byrådet har i det vedtagne budget for 2020-2023 afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til renovering af Bylderup
Friluftsbad.
Bylderup Idrætscenter har fremlagt nedenstående finansieringsplan.
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ØKONOMISKE DATA:

(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved
budgetvedtagelsen
I ALT

Tidl. år

2021

2022

1.100

1.900

1.100

1.900

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ingen afledt drift.
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2023

2024

Eftf. år

I alt

3.000
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Byggeri og renoveringer
Note 16
PROJEKTNAVN:

Svømmehallen v/Arena Aabenraa /ny anlæg

Funktion: 03.22.18
PROJEKTBESKRIVELSE:
PROJEKTBESKRIVELSE:
Svømmehallen ved Arena Aabenraa er i kritisk forfatning. På baggrund af undersøgelser af
svømmehallens konstruktioner og installationer er flere bærende konstruktionsdele blevet
midlertidige understøttet og forstærket indtil de kan udskiftes. Det er ikke muligt at reparere
betonkonstruktionen, og skadesudviklingen på disse dele er kritisk.
Konstruktionerne tilses løbende af rådgivere, så skadesudvikling, sikkerhed og restlevetid er
overvåget. Undersøgelser foregår månedligt og holdbarhed vurderes fra gang til gang.
Kultur og Fritidsudvalget er informeret om svømmehalsbygningens tilstand og midlertidige
sikringstiltag.
Der er på baggrund af prisniveau på andre kommuners svømmehalsbyggerier estimeret, at en ny
svømmehal i størrelsesmæssigt sammenligneligt omfang og inventarniveau koster omkring 50 mio.
kr. inkl. nedrivning.
Det tager omkring 3 år at planlægge, projektere, udbyde og bygge en ny svømmehal.
Der er i 2020 og 2021 afsat midler til ”levetidsforlængende tiltag” som der løbende gøres brug af for
at holde understøtning og forstærkning intakt. Der er fortsat risiko for lukning af svømmehallen.
Selve byggeperioden forventes herefter at vare omkring 18 mdr. Nedrivning udgør heraf 6 mdr. I
denne periode er svømmehallen ikke tilgængelig for brugere.
Arena Aabenraa har vurderet, at der vil være et driftstab i lukkeperioden, hvis størrelse vil være
afhængig af lukningens varighed. I lukkeperioden vil der være brug for flytning af aktiviteter til
andre af kommunens svømmehaller.
Der pågår en proces kaldet: ”Vores vand”, der med offentlig inddragelse, belyser eksisterende
vandanlæg i kommunen, med henblik på at formulere en overordnet plan for vandaktiviteter i hele
kommunen. Processen forventes afsluttet i januar 2021, herefter forventes det at processen
omkring en ny svømmehal ved Arena Aabenraa, går i gang.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Under forudsætning af, at en ny svømmehal opføres på nuværende placering er de planmæssige
forhold på plads.
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Høring:
Arena Aabenraa og foreninger i tilknytning bliver berørt af projektet. Projektet har offentlighedens
interesse og særligt naboer kan have høringsret.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

2021

Er frigivet

1.666

666
2.000

Frigives ved enkeltsag
I ALT

1.666

2.666

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
2.332

25.000

0

22.000

25.000

49.000

0

22.000

0

51.332

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

03.22.18

2021

2022

25

2023

2024

Normering
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Note 17
Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige
PROJEKTNAVN: Fritidsråd, anlægspulje
PROJEKTBESKRIVELSE:
Formålet med anlægspuljen til Fritidsrådet i Aabenraa Kommune, er at yde støtte til nye
anlægsprojekter, der kommer fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”
Retningsliner for at yde støtte fra Fritidsrådets anlægspulje er godkendt i Kultur og Firtidsudvalget
Fritidsrådet fremsender hvert år regnskab over anlægspuljen til Aabenraa kommune senest den 1.
februar det efterfølgende år.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkelt sag

200

I ALT

200

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
200

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ingen afledt drift.
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200

200

600

200

200

200

800
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Note 18
Projekttype: Puljer, rammebeløb, øvrige
PROJEKTNAVN: Renovering værelsesfløj Frøslevlejren
PROJEKTBESKRIVELSE:
Anlægstilskud til renovering af værelser i Barak K6

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved
budgetvedtagelsen
I ALT

Tidl. år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

3.000

3.000

3.000

3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ingen afledt drift.
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Projekttype: Byggeri og større renovering
Note 19
PROJEKTNAVN:

Plejehjem Grønningen (24 boliger)

Funktion: 0.25.19 og 5.30.27
PROJEKTBESKRIVELSE:
Forudsætningen for byggeriet af et nyt plejehjem ved Grønningen, er at Aabenraa Kommune står
som bygherre på både servicearealet og boligdelen.
I 2012 blev der afsat 25,0 mio. kr. anlægsmidler til at udbygge Grønningen med 11 pladser, fra 25
til i alt 36 pladser, for at sikre størst mulig økonomisk bæredygtighed. Bygningens stand og
indretning har fortsat en sådan karakter, at den ikke kan renoveres til et tidssvarerende niveau med
2 rumsboliger. Plejehjemmet er i dag reduceret til 20 pladser og en sygeplejeklinik.
Der etableres et Ny Grønningen plejehjem med 24 boliger, idet nuværende Grønningen Plejehjem
nedrives.
Udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger i Tinglev har vist, at det tidligere forventede behov på
36 pladser skal nedjusteres til det nuværende niveau omkring 20 pladser.
Derfor foreslår Social og Sundhed, at placeringen af Ny Grønningen skal vurderes i den videre
proces. Kapacitetsudvidelsen fra 20 til 24 opstår som følge af, at der i den gældende
plejeboligstrategi arbejdes med plejehjemsmoduler af minimum 12 pladser, af hensyn til at sikre en
effektiv drift og sikre en fremtidssikring af plejeboligmassen i Tinglev.
Ved nedrivningen af eller fraflytning fra Grønningen skal restgælden i Grønningen indfries.
Restgælden var i 2017 ca. 9,0 mio. kr. Udgiften til nedbrydning og klargøring af grunden indgår i de
økonomiske beregninger.
Ny Grønningen opføres i overensstemmelse med seneste viden om demensbyggeri, da denne
målgruppe fylder mere og på sigt forventes, at udgøre den primære målgruppe for beboere på
plejehjem. Yderligere oplever plejehjemmene i dag udfordringer med bariatriske borgere (kraftigt
overvægtige), der grundet deres fysiske størrelse stiller andre krav til størrelse og indretning af
beboelsesrummene.
Boligarealet for de 24 plejeboliger á ca. 74 m2 udgør ca. 1.786 m2 og det samlede serviceareal
udgør i alt ca. 486 m2.
Der har den 20. marts været afholdt licitation i indbudt/begrænset udbud i fagentreprise. Det
samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget.
Licitationsresultatet viser en anskaffelsessummen på 43,298 mio. kr. vedrørende boligdelen og
15,126 mio. kr. vedrørende servicearealerne.
Byggeperioden forventes at forløbe fra d. 11. maj 2020 med forventet aflevering d. 1. oktober
2021, dog kan der være forhold omkring COVID-19 situationen der gør, at byggeperioden evt.
bliver reguleret.
FORDELING AF DE SAMLEDE UDGIFTER:
De samlede udgifter fordeler sig jf. nedenstående godkendte skema A og B, på hhv. boliger og på
serviceareal. Udgifterne er beregnet af Ejendomme.
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Godkendte skema A og B for Servicedelen:
Mio. kr.
Servicedel, beløb i mio. kr. inkl. Moms Ex. Moms
Udgiftstype
Skema A
Skema B
Skema B
Grundudgifter
0,334
0,287
Entrepriseudgifter
12,226
12,246
Omkostninger
2,493
2,498
Gebyr
0,094
0,095
I alt
15,147
15,126
12,149

Godkendte skema A og B for Boligdelen:
Mio. kr.
Udgiftstype
Grundudgifter
Entrepriseudgifter
Omkostninger
Gebyr
I alt

Boligdel, beløb i mio. kr. inkl. Moms
Skema A
Skema B
0,640
0,630
34,668
34,799
7,124
7,153
0,714
0,716
43,146
43,298

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Serviceareal
Anlægsfase
Frigivelse
Rådgivning,
Er frigivet
forundersøgelser,
arealforhold,
planlægning, idéog program
Program, udbud,
Er frigivet
bygherreleverancer,
infrastruktur,
udførelse og
afslutning
Løst inventar
Er frigivet

Tidl. år

2021

2022

2023

4.680

2.484

2024

Eftf.
år

I alt
4.680

3.600

6.084

892
500

1.392

Øvrige udgifter
Indfrielse af
restgæld

Frigives ved
enkeltsag

9.000

9.000

Serviceareal tilskud

Frigives ved
budgetvedta
gelsen

-960

-960

Alle tal er ex. moms

Driftsudgifter er indeholdt i det nuværende budget for Grønningen.
Et eventuelt nybyggeri på den eksisterende matrikel kræver genhusning af de beboere, der måtte
bo på plejehjemmet på det tidspunkt Grønningen lukkes. Genhusningsomkostningerne indgår ikke
som en del af anlægsprojektet.
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Projekttype: Byggeri og større renovering
Note 20
PROJEKTNAVN:

Ældre- og Handicapområdet, boligstrategi

Funktion:
PROJEKTBESKRIVELSE:
Udviklingen på ældre- og handicapområdet medfører et behov for flere boliger. En netop udarbejdet
boligstrategi bekræfter dette forhold. Der blev ved budgetlægningen 2020-2023 afsat 5,0 mio. kr. til
for-projektering og opstart i erkendelse af, at kapacitetsudvidelsen bliver et prioriteringstema på de
kommende års anlægsprojekter.
Byrådet godkendte den 18. december 2019, at der til grund for det videre projekteringsarbejde med
udvidelse af Rhedersborg omplaceres 1,0 mio. fra det afsatte rådighedsbeløb til boligstrategien fra
budget til 2021 til 2020.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Anlægsfase
For-projektering

Frigivel
se
Frigives
ved
enkeltsag

Tidl. år
0

2021
3.420

30

2022
580

2023

2024

Eftf.
år

I alt
4.000
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note 21
PROJEKTNAVN: Brandsikring af plejeboliger, boenheder mv.
Funktion: Ældreboliger
PROJEKTBESKRIVELSE:
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen iværksatte i oktober 2018 en større undersøgelse hos alle landets
kommuner af brandsikkerheden på plejehjem, bonheder mv. Baggrunden var en dødsbrand på et
plejecenter i Allingåbro i august 2018. På baggrund af undersøgelsen bad styrelsen kommunerne om
i april 2019 at redegøre for, hvornår man vil tage initiativ til at sikre, at plejeboliger, boenheder mv.
lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.
Undersøgelsens resultat var, at der på 3 lokaliteter var ulovlige forhold som fordrede øjeblikkelig
handling, samt at der på 13 andre lokaliteter er fundet bestående lovlige forhold (gældende ved
opførslen/seneste ombygning), men som i dag vurderes uhensigtsmæssige og som ikke 100 % lever
op til nuværende bestemmelser i Bygningsreglementet. Byggemyndigheden kan ikke stille krav om
udbedring af alle forhold – men understreger at dette klart anbefales jf. BA 18.
Aabenraa Kommunes besvarelse blev forlagt direktionen den 11. april 2019 og efterfølgende blev en
orienteringssag forelagt social- og sundhedsudvalget i maj 2019.
Direktionen besluttede, at der blev udarbejdet en akut-handleplan for de 3 lokaliteter med ulovlige
forhold, og at vedligeholdelsespuljen skulle finansiere udgiften.
Der ønskes en generel stillingtagen til, om udgifterne – såvel de lovmæssigt nødvendige som de
anbefalede – skal søges finansieret over boligdelen (huslejen for brugerne og borgerne) eller på
anden vis.
Udredning og udbedring af akutte forhold:
De tre lokaliteter med akutte (ulovlige) forhold er:
-

Bostedet Møllemærsk (kommunalt ejet)
Plejecenter Grønningen (kommunalt ejet)
Mejerihaven ejet af boligselskab.

Her er status at opgaverne er iværksat på Møllemærsk og Grønningen og løst på Mejerihaven.
Afhængig af valg af den endelige løsning vil omkostningerne beløbe sig til ca. 5.300.000 kr. på
Møllemærsk og ca. 350.000 kr. på Grønningen. Det er endnu ukendt hvilke krav byggemyndigheden
vil stille i forbindelse med ændringerne.
Estimatet for udbedring på Møllemærsk på ca. 5.300.000 kr. er baseret på billigste mulige
alternativ.
Heraf udgør håndværker udgift 3.909.000, uforudsete udgifter 586.530 kr., administration,
rådgiverhonorar og forsikring mm.781.800 kr. I alt 5.277.000 kr.
Udbedringen af de akutte forhold på Mejerihaven er gennemført og udgiften er afholdt af
boligselskabet.
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Udredning af behov for foranstaltninger på de øvrige 13 lokaliteter:
Der er indhentet pris på opgaven som samlet udgør ca. 450.000 kr. Direktionen besluttede på
mødet den 11. april 2019, at finansieringen skulle indgå i boligstartegien. Tilbuddet omfatter:
1) Bygningsgennemgang i forhold til allerede konstaterede mangler og evt. opgradering til BR 18.
Bygningsgennemgang med en efterfølgende kort rapport over status for bygningerne i forhold til
opfyldelse af brandkravene i gældende bygningsreglement (BR18), samt forslag til evt. udbedring af
tidligere konstaterede mangler. Rådgiveren udarbejder også brandplaner. Overslagprisen for dette
er ca. 350.000 kr. for 13 ejendomme.
2) Udarbejdning af komplet brandstrategi.
Udarbejdelse af en komplet brandstrategi vil være en fordel i fremtiden, da den er forholdsvis billig
at få udført når rådgiveren er opdateret via ovenstående og en komplet brandstrategi vil være et
brugbart værktøj til fremtiden. Overslags prisen for en brandstrategi er ca. 100.000 kr. for 13
ejendomme.
Udbedring af uhensigtsmæssige forhold efter gennemgang af 13 lokaliteter.
Hvis det ønskes at brandsikkerheden indrettes således, at den lever op til den nutidige standard, vil
dette afstedkomme yderligere omkostninger. Det er uvist hvad disse omkostninger vil beløbe sig til,
men erfaringer fra tilpasning i forbindelse med ombygning på Enggården kan indikere en samlet
omkostning på i alt 1,5 – 2,5 mil. kr. dette er dog kun et skøn, og et betydeligt bedre estimat vil
forelægge efter udredningen jf. ovenfor. De 13 lokaliteter er fordelt med 11 indenfor Social og
Sundheds driftsområde og 2 indenfor Børn og Skoles driftsområde (Posekær og Lille Kolstrup)
Udbedringsforslagene kan med fordel indarbejdes i en kommende plan for renovering, ombygning
eller andet på de pågældende lokaliteter, så brandforholdene– når tid er – kan ændres til det bedre.
Derved kan omkostningerne også spredes over en årrække.
Udbedringsforslagene kan endvidere prioriteres efter forhold som borgernes grad af selvhjulpenhed,
døgndækning etc.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Der er behov for en dispensation i forhold til lokalplan eller en ny lokalplan.
ØKONOMISKE DATA:
1.000 kr.
Udredning 13
lokaliteter
Estimat Møllemærsk

Tidl.
År

2021

2022

2023

2024

Eftf. År

450
4.000

Forventede udgifter
efter gennemgang af
13 lokaliteter
Anlægsudgifter i alt 4.450
Låneoptagelse
-2.900
ældrebolig lån*
Netto udgift kassen 1.550

I alt
450

1.277

5.277

2.000

2.000

3.277

0

0

-3.277

0

0

7.727
-6.177

0
1.550
*forudsat finansieret ved optagelse som ældreboliglån, der finansieres over beboernes husleje.
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Frigivelse

Tidl.
År

2021

2022

2023

2024

Eftf. År

0

Er frigivet
Frigives ved
budgetvedtagelsen

4.450

3.277

7.727
0

Frigives ved enkeltsag

Afledt drift

I alt

Funktion

2021

2022

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Projekttype: Byggeri og renoveringer
Note
22+23
PROJEKTNAVN:

Hjælpemiddelområdet mm.

Funktion: 05.38.41
PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2020 godkendte Byrådet en igangsætning af
forundersøgelser for anden anvendelse af Rødekro skole, herunder en undersøgelse af muligheden
for etablering af et kommunalt hjælpemiddeldepot på matriklen. I samme budgetforlig prioriterede
Byrådet 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 til en permanent etablering af
Hjælpemiddeldepotet (Anlæg note 31).
Partierne bag budgetforliget har godkendt følgende scenarie for anvendelse af Rødekro skoles
matrikel.
1. Hjælpemiddeldepot, Træning & Forebyggelse og Montagen (58,0 mio. kr.)
Scenariet vil kunne bidrage med en forbedret organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og ikke mindst
en forbedret borgeroplevet kvalitet. Forvaltningen vurderer, at scenariet potentialet til at skabe en
større sammenhæng i indsatsen på hjælpemiddel- og træningsområdet. En fysisk samling af de to
funktioner Hjælpemiddeldepotet og Træning & Forebyggelse vil give borgere direkte adgang til
afprøvning af og træning med hjælpemidler på samme adresse understøttet af forskellige
fagligheder. Dertil vil der være bedre muligheder for at afhjælpe borgeres problemstillinger med
træning frem for hjælpemidler. Med andre ord en større fysisk og faglig sammenhæng i indsatsen
for en gruppe af borgere med permanent eller midlertidig nedsat mobilitet.
Både Hjælpemiddeldepotet og Træning & Forebyggelse har en række rengørings- og
klargøringsopgaver af maskiner og hjælpemidler, der egner sig godt til socialøkonomisk arbejde,
hvorfor en placering af Montagen på matriklen giver god mening for såvel kommunen som brugerne
af Montagen.
Projektet kan med udgangspunkt i scenariet således sikre,
• Ét sted hvor borgere kan henvende sig vedrørende hjælpemidler
• En samling af faglige kompetencer i forhold til træning og hjælpemidler
• Ét logistikcenter for hjælpemidler i Aabenraa Kommune
• Socialøkonomisk virksomhed i tilknytning til hjælpemiddelformidling og træning
• Øget fokus på genanvendelse og bæredygtighed
En flytning af funktionerne vil betyde en nybygning og renovering af ca. 4.290-5.201 m2 (netto).
Tilbagebetalingstid
Scenariet medfører hver især, at der frigøres aktuelle driftsudgifter til husleje på de nuværende
matrikler. Der er på denne baggrund udarbejdet nedenstående beregning, som viser
tilbagebetalingstiden for hvert enkelt scenarie ved en kapitalisering af den sparede årlige husleje.
Der er beregningen af tilbagebetalingstiden forudsat en årlig huslejestigning på 2%.
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(1.000 kr.)
Scenarie

Anlægsinvestering

Årlig
driftsbesparelse
husleje

58.000

Indregnet
huslejestigning i
pct. årligt

1.800

Tilbagebetalingstid
i år

2%

25

Scenariet med enn samling af Hjælpemiddeldepotet, Træning & Forebyggelse og Montagen vil
frigøre en årlig husleje svarende til ca. 1,8 mio. kr., hvilket medfører en tilbagebetalingstid på 25 år.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Afventer tilbagemelding fra Plan.
Høring:
Pt. uafklaret.
ØKONOMISKE DATA:
Den samlede anlægsudgift fremgår af tabellen nedenfor.
Der er allerede afsat rådighedsbeløb på den vedtagne investeringsoversigt for 2020 – 2023,
svarende til i alt 10,0 mio. kr. fordelt med henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023.
(1.000 kr.)
Hjælpemiddelområdet m.m.

Tidl.
År

2021

2022

2023

2024

Eftf. År

I alt
0

Er frigivet
Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkeltsag

30.000

8.500

19.500

58.000

Det gøres opmærksom på en engangsudgift i 2023, svarende til ca. 2,0 mio. kr. til flytning og
reetablering af eksisterende lejemål.
Estimatet skal kvalificeres.
Tidl.
Fraflytning
2021
2022
2023
2024 Eftf. År
I alt
År
Frigives ved enkeltsag
2.000
2.000

Afledt drift

Funktion

2021

2022

2023

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
Der er indregnet en reduktion på 2 mio. kr. i driftsbudgettet fra 2024.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:
Funktion:

Note 24

Adgangsforhold til offentlige toiletter

02.28.23

PROJEKTBESKRIVELSE:
En løsning til forbedring af adgangsforholdene til de offentlige toiletter afhænger af de aktuelle
adgangsforhold, og om man kan løse det med nogle belægningsjusteringer, eller om der skal
etableres en adgangsrampe i f.eks. stål. Dette betyder, at prisen pr. adgang svinger og typisk vil
ligge mellem 0,02 mio. kr. – 0,05 mio. kr. Aabenraa Kommune har ca. 18 toiletter, hvor
ovennævnte forhold kan komme i betragtning.
Der er udført mindre belægningsarbejder primært i den sydlige og nordlige del af kommunen,
således at forholdene her er bedret.

Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
700
700

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet

Tidl. år

2021

2022

2023

Eftf. år

500

500

I alt
200

200

Frigives ved enkeltsag
I ALT

2021

500

200

-
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 25

Bypark Rødekro

Funktion: 00.28.20
PROJEKTBESKRIVELSE:
Reetablering af areal i forbindelse med dannelse af en bypark i Rødekro.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

Frigives ved enkeltsag

500

I ALT

500

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
500

-

-

-

2022

2023

2024

500

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2021

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 26

Infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde

Funktion: 02.28.22
PROJEKTBESKRIVELSE:
Der er afsat en pulje til udvikling af infrastrukturen i Padborg Erhvervsområde. Der tages
udgangspunkt i ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der formuleres sammen med Padborg Transport
Center og Business Aabenraa.

Anlægsfase
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
11.000
11.000

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. År

2021

2022

2023

2024

5.000

6.000

-

5.000

6.000

-

2021

2022

2023

2024

Frigives ved enkeltsag
I ALT

-

-

Eftf. År

I alt
10.000
11.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

100
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 27
PROJEKTNAVN:

Pumpestation ved Mølleåens udløb

Funktion: 00.48.70
PROJEKTBESKRIVELSE:
Etablering af en sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb er det højest prioriterede tiltag i den
fremtidige klimasikring af Aabenraa midtby. Slusen vil forhindre, at vand fra fjorden får vandet i
Mølleåen til at stige ved højvande med oversvømmelser langs Mølleåen til følge.
Projektet samtænkes og koordineres med øvrige projekter, herunder Strandpromenaden og
budgettet inkluderer udgifter til etablering af byrum omkring pumpe-slusestationen.
Der afsættes i alt 33 mio. kr. til at etablere en pumpestation ved Mølleåens udløb for at forhindre
oversvømmelser i Aabenraa by. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der
forudsættes at kunne finansiere 75 pct. af investeringen.
Projektet bidrager til en samlet indsats for klimasikring af Aabenraa midtby, som omfatter
1. Sluse-pumpeløsning ved Mølleåens udløb, 2. Diger i Aabenraa By 3. Forsinkelse af
vandtilstrømning til Mølleåen ved kraftig nedbør.

Anlægsfase

1.000 kr.

Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

2.000
31.000
33.000

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkeltsag
I ALT

2022

2023

2024

Eftf. år

2.000
14.500
-12.370
4.130

I alt
2.000

16.500
-12.370
4.130

31.000
-24.740
8.260

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2021

2022

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
Afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:
Funktion:

Note 28

Renovering toilet Padborg og Genner

02.28.23

PROJEKTBESKRIVELSE:
Renovering af toiletforhold i Padborg og Genner

Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
800
800

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

Frigives ved enkeltsag

800

I ALT

800

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
800

-
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:
Funktion:

Note 29

Trafik lysanlæg motorvejsanlæg Padborg

02.28.23

PROJEKTBESKRIVELSE:
Projektet er under udarbejdelse.

Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
12.500
12.500

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

2022

2023

2024

Frigives ved enkeltsag

500

6.000

6.000

I ALT

500

6.000

6.000
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 30
PROJEKTNAVN:

Nedbrydning af Vestergade 14, Rødekro Skole.

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Bygningerne på Vestergade 14 er udtjente og funktionerne er flyttet til Hærvejsskolen.
Bygningernes tilstand og fremtidige mulige anvendelsesformål er blevet gennemgået og tilbage står
en vurdering af 2003-bygningen, som i budgetaftalen 2020-2023 indgår som mulig placering for
hjælpemiddelhus.
Det vil være omkostningstungt og forbundet med en række byggetekniske bindinger at renovere
eller ombygge på de eksisterende bygninger til andre formål.
For at kunne fremme mulighederne for byudvikling i Rødekro nedbrydes ejendommene på arealet
Vestergade 14 (med undtagelse af 2003-bygningen), således at der skabes plads og forudsætninger
for nye muligheder i området. Arealerne indgår i overvejelserne bag udviklingsplanen for Rødekro og
i flere andre planlægningssammenhænge.
Arealerne efterlades i et jævnt terræn og, såfremt grus- og belægningsmaterialer kan indgå i
terrænreguleringen på en miljømæssig forsvarlig måde, så vil dette også bidrage til en bæredygtig
måde at sikre fremtidig genanvendelse af råstoffer internt på arealet.
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ØKONOMISKE DATA:
Nedrivningsudgifter er beregnet til 11 mio. kr.
Plan og projektering:
Udførelse

800.000 kr.
10.200.000 kr.

Driften af bygningerne finansieres via FM-puljen. Driftsbesparelsen på 0,7 mio. kr. pr. år. omfatter
ikke 2003-bygningen.
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

Frigives ved enkeltsag
I ALT

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

11.000
0

11.000

I alt
11.000

0

0

0

0

2021

2022

2023

2024

-700

-700

-700

11.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 31
PROJEKTNAVN:

Watertubes Klimasikring

Funktion:
PROJEKTBESKRIVELSE:
Indkøb af watertubes i samarbejde med Beredskab Sønderjylland
Der ønskes indkøbt en eller flere watertubes, evt. i samarbejde med de øvrige kommuner i BRSJ.
Watertubes er mobile spærringer, som i forbindelse med højvandshændelser placeres, hvor der
vurderes at være størst behov, således at oversvømmelser forebygges eller mindskes.
Indkøb vil i givet fald skulle ske i samarbejde med beredskabet, som vil skulle stå for opsætning og
vedligeholdelse af materiellet.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2021

Frigives ved
budgetvedtagelsen

300

I ALT

300

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
300

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

300

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 32
PROJEKTNAVN:

Udskiftning gadelys

Funktion:
PROJEKTBESKRIVELSE:
I de seneste år er der udskiftet en stor andel af kommunens gadebelysning. Der udestår udskiftning
af særligt gadelys på gamle træmaster og gittermaster.
Der udskiftes master og armaturer til LED-belysning i lighed med øvrig renovering. Der er tale om
en udskiftning til en energivenlig belysningsform og et æstetisk løft til nogle af de områder af
kommunen, hvor der endnu ikke er foretaget udskiftning.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
I ALT

Tidl. år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

1.000
1.000

I alt
1.000

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

1.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 33
PROJEKTNAVN:

Vinterbadere, off. toiletter, videoovervågning. Sønderstrand

Funktion: 02.28.23
PROJEKTBESKRIVELSE:
projekt skal forbedre forhold på Sønderstrand herunder vinterbadefaciliteter, toiletforhold og
tryghedsskabende initiativer, som f.eks. videoovervågning.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
I ALT

Tidl. år

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

2.800

I alt
2.800

2.800

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

2.800

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
Afledt driftsudgifter beregnes ved enkeltsagen.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 34
PROJEKTNAVN:

Asfalt veje, stier og fortove

Funktion: 02.28.23
PROJEKTBESKRIVELSE:
Vejene har det generelt godt i Aabenraa Kommune. Det konkluderes på baggrund af de årlige
analyser som udarbejdes over vejene, stierne og fortovenes tilstand. Særligt de mest trafikerede
veje (klasse 1 og 2) er i god stand. Der er dog fundet anledning til at foretage nogle målrettede
investeringer på en række vejstrækninger som vil profitere af, at investeringer i vejkapitalen
fremrykkes. Der er afsat 10 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt på klasse 4 veje, stier og fortove.

Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
10.000
10.000

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl. år

2022

2023

2024

Eftf. år

10.000

Frigives ved enkeltsag
I ALT

2021

-

10.000

I alt
10.000

-
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 35
PROJEKTNAVN:

Cykelstipulje

Funktion: 02.28.22
PROJEKTBESKRIVELSE:
Aabenraa Kommunes stiplan peger på strækninger, hvor der med fordel kan anlægges cykelstier
eller cykelruter, både af hensyn til skoleelevers færdsel til skole, og af hensyn til oprettelse af et
godt og sammenhængende stisystem i hele kommunen. Stiplanen understøtter vækstplanens mål
om en sund og aktiv kommune i bevægelse.
Alle strækninger i stiplanen er vurderet i forhold til fx trafiksikkerhed, skolevejsforhold og ulykker.
Når vurderingen af en given strækning sammenholdes med et økonomisk overslag for anlæg af
strækningen, kan der peges på, hvor der fås mest cykelsti og sikkerhed for pengene.
Beslutningen om anlæg af en stistrækning kan også have baggrund i en samlet indsats i et område,
hvor der vil ske betydende ændringer af trafikforholdene. Det kan fx være ved byggeri af en ny
skole eller ved anlæg af nye veje.
Som den del af cykelstipuljen gennemføres et forprojekt og undersøgelse af behovet for cykelsti ved
Hellevadvej og Bovvej, Fårhus/Lyren og Todsbøl/Tinglev. Begrunden for udarbejdelse af forprojekter
er, at disse har høj prioritet og vil indgå ved udarbejdelse af nye kriterier ved udmøntningen af
cykelstipuljen I den forbindelse vil forprojektet af cykelstien mellem Nørbyvej og Bodum, som et led
i Østersøruten, indgå.
Rådighedsbeløb frigives på baggrund af skitseprojekter med budgetoverslag, idet der samtidig
afsættes midler til afledt drift.
Såfremt der eksisterer statslige puljer til cykelfremme, vil cykelstiprojekterne blive søgt
medfinansieret ad den vej.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
I ALT

Tidl. År

2021

2022

7.000

3.000

7.000

3.000

2023

2024

Eftf. år

I alt
10.000

-

-

-

10.000

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2019

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter
Afledt drift beregnes, når projektet er konkretiseret.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 36

Industrifornyelse Padborg

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
I helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde peges der på 6 indsatsområder der er vigtige for at
fastholde Padborg Erhvervsområde som et af Europas største transport- og logistikcentre:
Planforhold, Trafik og veje, Forskønnelse, Toldpladsen, Industrivej og Sikkerhed.
Realisering af projektet indeholder:


Opgradering af Toldpladsen og opgradering af Industrivej.



Udskiftning og projektgennemgang af skiltning samt projektering af beplantnings- og
projekteringsplan for området.



Projektering og udvidelse af Lejrvejen til Toldbodvej samt krydset for modulvogntog ved
Omfartsvejen/Østre Viaduktvej til Kombiterminalen.



Kampagner for oliespild/affald, tryghedsvandring, erhvervsnabohjælp etc.

De seneste år er der foretaget investeringer, der har opgraderet Industrivej og Toldpladsen og
trafikal betinget skiltning er igennem samarbejde med Padborg Transportcenter blevet tilpasset
områdets udvikling. Der er fortsat elementer i helhedsplanen, som skal gennemføres, så områdets
funktion som erhvervsområde med fokus på transport og logistik kan udvikles i tråd med Aabenraa
Kommunes Vækststrategi.

Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
1.968
1.968
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PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Projekter og realisering af dele af helhedsplanen forudsætter revisioner og udarbejdelse af nye
lokalplaner.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet

Tidl. år
1.028

Frigives ved enkeltsag
I ALT

1.028

2021

2022

940
940

2023

2024

Eftf. år

-

-

-

2022

2023

2024

I alt
1.028
940
1.968

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2021

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
37
37
37
37
udgifter
Størrelsen af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvor der i første omgang er afsat 1½%
af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 37
PROJEKTNAVN:

Områdefornyelse nordlige gågade

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3
Byrådet godkendte i april 2017 programmet for Områdefornyelse Nord. Områdefornyelsen skal
bidrage til realisering af Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, og skal realiseres inden maj
2022.
Programmet omfatter tre overordnede indsatsområder;





Gågaden: I arbejdet med gågaden er der blandt andet blevet udarbejdet en gademanual med
det formål at understøtte Nørreportkvarterets udvikling med en ny identitet. Der er ligeledes
blevet gennemført facaderenoveringer, opstillet gademøbler, ophængt en lampeinstallation
samt udført et gavlmaleri.
H.P. Hanssens Gade: Formålet med indsatsen var at fastlægge den fremtidige funktion og
linjeføring når trafikken omlægges til Gasværksvej samt sikre koblingen mellem det
nuværende og det fremtidige trafikforløb samt de omkringliggende bygninger.
Bylaboratoriet: Er en samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at give
opmærksomhed til Nørreportkvarteret og de omkringliggende områder. Der er blandt andet
udarbejdet en kunststrategi, etableret et BID/bydelssamarbejde samt været etableret et
områdefornyelseskontor, ByLAB, i gågaden i forbindelse med opstarten på omdannelsen af
området.

På byrådsmødet den 27. maj 2020 blev den resterende anlægsbevilling frigivet,således den samlede
anlægsbevilling udgør 19,7 mio. kr. inklusiv tilskuddet fra Realdania på 1,7 mio. kr. Midlerne skal
blandt andet anvendes til:






Renovering af belægning samt etablering af kunstværker i områdets fire primære passager
Renovering af parkeringspladserne ved henholdsvis Barkmøllegade og Hotel Europa/Madevej
Etablering af en pulje til renovering af gågadens bagsider ud mod ovenstående
parkeringspladser
Forskønnelse af Callesensgade og en håndfuld mindre by- og gaderum i området.
Realdania’s 1,7 mio. kr. til projekter og en strategisk handleplan.

Lånefinansiering:
Projektet er lånefinansieret med 95%.

Budgetplan
Program og process
Gåaden
H.P.Hanssens Gade
Bylaboratoriet
I ALT
Heraf udgør Aabenraa kommunes andel

1.000 kr.
1.350
14.300
250
3.800
19.700
12.000
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Efterfølgende har Realdania tildelt 9.135 mio. kr. til realisering af Byrumsforbindelsen fra
Barkmøllegade, over projektgrundene ved Ramsherred 1-3 og over til Sønderjyllandshallen.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Det forventes, at det bliver nødvendigt at udarbejde ny lokalplan i forbindelsen med gennemførelse
af projekterne.
Høring:
Der vil blive foretaget de nødvendige høringer af borgere og interessenter i området.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet
I ALT

Tidl. År
10.000
10.000

2021
4.000
-2.000
2.000

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
12.000

-

-

12.000

(1.000 kr.)
Afledt drift
Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

Funktion

2021

2022

2023

2024

02.28.11

80

80

80

80
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 38
PROJEKTNAVN:

Dyrskueplads, udviklingspulje

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Der har de senere år været arbejdet med flere forskellige projekter på og omkring dyrskuepladsen.
Blandt andet er der i efteråret 2019 igangsat arbejdet med renoveringen af poppelalleen og
projektet forventes færdiggjort i efteråret 2021. Første del af CampusRamblaen samt
aktivitetspladsen foran Arena Aabenraa blev anlagt i 2017, og nord for Mølleåen er der i 2018-2019
etableret Campusalle, CampusPladsen samt en øst-vest gående ramblaforbindelse fra UC Syd til
Vestergade og bymidten. Den næste etape af CampusRamblaen, fra Arena Aabenraa til
CampusPladsen, forventes færdiggjort i efteråret 2021 i forbindelse med færdiggørelsen af
poppelalleprojektet.
Forvaltningen har udarbejdet en plan for realisering af udviklingstiltag på Dyrskuepladsen. Der har i
løbet af processen med udarbejdelse af planen være afholdt flere møder og der er blevet koordineret
med repræsentanter fra henholdsvis Det Sønderjyske Fællesdyrskue samt Aabenraa
Ringriderforening. I forbindelse med udarbejdelse af planen er der blevet undersøgt og prissat flere
forskellige elementer, herunder forskellige scenarier for klimasikring, tiltag til forbedring af pladsen
samt styring og sikring af flow i området. Der er ligeledes blevet undersøgt forskellige scenarier i
forhold til etablering af en stor eller flere mindre bygninger som erstatning for de tidligere
staldbygninger på Dyrskuepladsen.
Det er ikke ønsket at etablere en permanent staldbygning på Dyrskuepladsen, blandt andet fordi
brug af telte giver en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse de aktuelle behov. Udviklingsplanen
omhandler derfor følgende tiltag, der forventes at kunne realiseres for de afsatte 6 mio. kr.:
- Klimasikring af Dyrskuepladsen til en 10 års hændelse.
- Etablering af punktfundamenter til opstilling af telte ved arrangementer.
- Erstatning til Dyrskuet for nedrivning af eksisterende bygninger på pladsen.
- Mindre tiltag på pladsen for at optimere området, herunder udjævning af ringen, bortskaffelse af
opbindingsbomme med mere.
- Styring af trafikflow på og omkring Hjelmallé.
- Yderligere belysning på den primære parkeringsplads.
- Optimering af forbindelse på tværs af Mølleåen.
- Færdiggørelse af CampusRambla-forløbet mellem UC Syd og Arena Aabenraa.
Grundet blandt andet jordbundsforholdende og de senere års øgede udfordring med høj vandstand
og store nedbørsmængder, er der behov for yderligere tiltag i området ud over de tiltag, som det er
muligt at udføre med de afsatte midler til udviklingsplanen.
I efteråret 2019 blev Dyrskuepladsen oversvømmet og Dyrskuehuset midt på pladsen udsat for
vandskade, dette forventes at ske igen hvis ikke der udføres tiltag til at sikre bygningen. Med
henblik på at fremtidssikre dyrskuepladsen samt sikre arealet som et fleksibelt område til brug ved
forskellige arrangementer og events foreslås det ikke at investere i klimasikring eller hævning af
bygningen midt på pladsen. Det foreslås i stedet at bygningen nedrives og dyrskuet i stedet får
mulighed for at opføre en ladebygning i kanten af område til opbevaring af inventar. Der vil i
forbindelse med denne løsning skulle udbetales en erstatning til Dyrskuet for tab af bygningen.
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I forbindelse med projektering og anlæg af CampusRamblaen, har der været udfordringer i forhold
til den bløde jordbund i området. Det har og er derfor nødvendigt, at udlægge dele af
ramblaforløbet i asfalt som en forbelastning, før der kan lægges beton, som det var planlagt i
projektet og udført på CampusPladsen og aktivitetspladsen ved Arena Aabenraa. Det drejer sig om
strækningen fra CampusPladsen til UC Syd samt forløbet over Dyrskuepladsen. I fald forløbet skulle
udlægges i beton fra starten ville det have medført ekstraudgifter til udskiftning af jordbund samt
eventuelle reparationer, hvis jorden alligevel sætter sig. Det er derfor ønsket at der i 2024 afsættes
midler til at udskifte den nuværende asfaltbelægning til beton, hvorved hele ramblaforløbet vil få det
samme udtryk og sammenhæng.
Anlægsfase
Idé og Program
Projektering og udførelse
I ALT

1.000 kr.
300
9.130
9.430

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigivet
Frigives ved enkeltsag
I ALT

Tidl. år
300
2.000

2021

2022

850

4.000

2.300

850

4.000

2023

2024

Eftf. år

2.280

I alt
300
9.130
9.430

2.280

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

2021

2022

2023

2024

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
02.28.11
30
30
90
90
udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 39

Udviklingspulje Lyreområdet

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
I 2017 og 2018 udarbejdede Aabenraa kommune og lokalsamfundene udviklingsperspektiver for
Bov, Smedeby, Kruså og for Frøslev, Padborg. I forbindelse med processerne opstod betegnelsen
Lyreområdet for det samlede lokalområde på tværs af de 5 byer og de omkringliggende grønne
områder. Der er ikke taget stilling til områdets endelige afgrænsning.
Som opfølgning på udviklingsperspektiverne afsættes midler til områdefornyelse og realisering af
delprojekter sammen med lokalsamfundet.
Forudsætningen for udarbejdelse af Områdefornyelsesprogrammet er, at der tages specifikt stilling
til områdeafgrænsningen. Dette skyldes, at der inden for postnummer 6630 Padborg er 4.337
indbyggere. Dette postnummer dækker Padborg og Bov. På den måde overstiger grænsen for
antallet af indbyggere for at kunne benytte sig af Landsbypuljemidler, der har en grænse på 4000.
Det vil, såfremt der er et ønske om at opnå statslig refusion, være behov fro at dele området op.
Alternativt indledes dialog med styrelsen om områdets beskaffenhed og argumentere for
nødvendigheden af, at betragte det som et samlet område trods de i bekendtgørelsen fra 2018
fastsatte indbyggergrænser. Denne dialog er nødvendig forud for det det videre arbejde. Det skal
foregå på et lokalt niveau mellem de lokale interesser, i dialogen mellem de lokale og Kommunen og
ligeledes mellem Kommunen og Styrelsen. Det er forventningen, at der skal bruges midler til
håndtering af denne dialog, og den rådgiver som vil skulle udarbejde programmet vil også skulle
bidrage.
Igennem dialog udarbejdes Program for områdefornyelse og realisering af delprojekterne.
Når dialogen er tilvejebragt, og der er enighed om områdeafgrænsningen, kan der igangsættes en
egentlig proces for områdefornyelsen i samarbejde med den tilknyttede rådgiver. Det er
forventningen at dette tidligst vil ske i vinteren 2020. Processen for udarbejdelse af programmet vil
strække sig over minimum et halvt år. Det betyder at et program tidligst vil være klar til politisk
behandling omkring sommeren 2021. Herefter er det forventningen, at der bliver igangsat mindre
initiativer i det sidste halvår af 2021. I sidste halvår af 2021 er det ligeledes forventningen, at der
bliver afholdt et udbud af rådgiveropgaven, evt. sammen med Ålandet. Denne aftale forventes at
være på plads primo 2022. Herefter vil der i 2022, blive udarbejdet materiale til lokal inddragelse og
efterfølgende politisk godkendelse af de planlagte anlægsprojekter inden udgangen af 2022. Anlæg
forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.
Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Lyreområdet.
Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Kultur, Miljø og
Erhverv i administrationsbidrag.
Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på
60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning
om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Lyreområdet.
Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.
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Høring:
Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
Frigives ved
budgetvedtagelse
I ALT

Tidl.
År
150

2021
510

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

920

2.920

3.260

920

2.920

3.260

-

8.000

2021

2022

2023

2024

240
150

750

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
02.28.11
120
120
120
120
udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 40

Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Som opfølgning på udviklingsperspektiv fra 2018 afsættes midler til områdefornyelse og realisering
af delprojekter sammen med lokalsamfundet. Landsbyklyngen Ålandet opstod i forbindelse med
udviklingsperspektivet og omfatter Bylderup-Bov, Rens og omegn.
Forud for igangsætningen af områdefornyelsen og evt. tilknytning af en ekstern rådgiver er, at
fastlægge områdefornyelsesafgrænsningen. Modsat lyreområdet er der ikke en udfordring i forhold
til grænsen på de 4000 indbyggere. Der er således mulighed for at benytte den afgrænsninger, der
også er lagt op til i udviklingsperspektivet.
Igennem dialog udarbejdes program for områdefornyelse og realisering af delprojekterne.
Når der er enighed om områdeafgrænsningen, kan der igangsættes en proces for områdefornyelsen
i samarbejde med den tilknyttede rådgiver evt. parallelt med Lyreområdet. Det er forventningen at
dette tidligst vil ske i primo 2021. Processen for udarbejdelse af programmet vil strække sig over
minimum et halvt år. Det betyder, at et program tidligst vil være klar til politisk behandling omkring
sommeren 2021. Herefter er det forventningen er, at der bliver igangsat mindre initiativer i det
sidste halvår af 2021, parrallet hermed er det ligeledes forventningen, at der bliver afholdt et udbud
af rådgiveropgaven (totalrådgivning), evt. sammen med Lyreområdet. Denne aftale forventes at
være på plads primo 2022. Herefter vil der i 2022 blive udarbejdet materiale til lokal inddragelse og
efterfølgende politisk godkendelse af anlægsprogram og dispositionsforslag inden udgangen af 2022.
Anlæg forventes tidligst at have opstart i 2. halvår af 2023.
Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til landsbyklyngen
Ålandet. Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Plan, teknik
og miljø i administrationsbidrag.
Udgifter som opfylder byfornyelseslovens kriterier har mulighed for at opnå statslig refusion på
60%. Jævnfør lovændringer i byfornyelsesloven af 1. januar 2018 er det en kommunal beslutning
om den tildelte kommunale refusionsramme prioriteres til Udviklingspulje Landsbyklyngen Ålandet.
Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:
Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.
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ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
Frigives ved
budgetvedtagelse
I ALT

Tidl.
År

2021

2022

2023

2024

470

930

2.960

3.350

930

2.960

2021

2022

50

Eftf. år

I alt

3.350

-

8.000

2023

2024

240
50

710

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
02.28.11
60
90
120
120
udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 41
PROJEKTNAVN:

Udviklingspulje Rødekro

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
På budget 2020 blev der afsat 12 mio. kr. Udviklingspulje Rødekro. I 2021 igangsættes
udarbejdelsen af program for indsatserne i forbindelse med områdefornyelsen i Rødekro.
Områdefornyelsen tager afsæt i Udviklingsplanen for 2016, hvor visionen var, at skabe en stærk
bosætningsby samt at styrke samarbejdet og synergien mellem Rødekro og Aabenraa, således de to
byers funktioner og kvaliteter kan supplere og styrke hinanden.
Indsatserne og de konkrete projekter fastlægges endeligt ved udarbejdelse af programmet, der er u
Udviklingsplanen peget på nedenstående indsatsområder:
 Omdannelse af bymidten
 Omdannelse af den gamle Rødekro skole
 Synliggørelse af Hærvejen
Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens Plan, Teknik & Miljø i
administrationsbidrag.
Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.

Høring:
Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved enkeltsag
Frigives ved
budgetvedtagelse
I ALT

Tidl.
År
0

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

1.140

2.500

3.500

4.500

2.500

3.500

4.500

-

12.000

2021

2022

2023

2024

360
-

1.500

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
02.28.11
90
120
180
180
udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
PROJEKTNAVN:

Note 42

Udviklingspulje Kliplev

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Den 24. juni 2020, vedtog Aabenraa byråd Områdefornyelsesprogrammet for Kliplev.
Områdefornyelsesprogrammet bygger, ligesom det lokale udviklingsperspektiv fra juni 2020, på fire
kerneværdier med mål om at understøtte netop disse i den videre udvikling.
1. Sammenhold og fællesskab – rum for fællesskab i alle aldre
2. Godt hverdagsliv – praktisk dagligdag og kort til alt
3. Aktivt familieliv – Tryg barndom og glade familier
4. Rigt naturliv – og smukt landsbymiljø
Der er i områdefornyelsesprogrammet prioriteret fem indsatser, der skal bidrage til fremme af
Kliplev som et attraktivt landsbysamfund med et stærkt fællesskab, en praktisk og tryg hverdag,
tæt på naturen og med gode forbindelser til alt.
For at styrke fællesskabet bliver der lagt særlig vægt på direkte involvering og understøttelse af
lokalt drevne initiativer og projekter løbende gennem hele projektperioden. Dette sker gennem
puljen, hvor der bliver afsat 1,0 mio. kr.
Den højst prioriterede indsats er Rum for Fællesskab, hvor der er afsat 3,2 mio. kr. til etablering af
et indendørs bytorv i tilknytning til Kliplev Kultur- og Idrætscenter, der kan rumme byens
fællesskaber og skabe rum for uformelle møder.
Indsatsen Landsbyhjerte har til formål at skabe sammenhæng mellem parkeringsarealerne,
idrætsområdet og de grønne områder omkring Kliplev Kultur- og Idrætscenter, såvel som i Søparken
nær skolen. Der er prioriteret 1,2 mio. kr. til Landsbyhjerte.
Områdeafgrænsningen løber i denne områdefornyelse langt uden for byskiltet. Det sker for at bringe
de mange naturgivne ressourcer i spil. Disse områder kommer blandt andet i spil i indsatsen
Landsby- og Naturnetværk. Her er der prioriteret 0,5 mio. kr. til at styrke og forbedre ruterne
mellem by og natur.
Områdefornyelsens sidst indsats angår den overordnede infrastruktur, som er stærkt
dominerede i Kliplev. Formålet med den femte indsats Knudepunktet Kliplev er at skabe grobund for
lokale og kommunale initiativer, der kan udnytte det potentiale og løse nogle af de
udfordringer, som er i tilstedeværelsen af den overordnede infrastruktur. Der er prioriteret 0,5
mio. kr. til indsatsen.
Den kommunale investering kan opnå lånefinansiering på 95%.
Konkret ønsker Aabenraa Kommune at indskyde 8 mio. kr. i en udviklingspulje til Kliplev området.
Jævnfør politisk beslutning fra den 22.08.2018 tilfalder 15% af puljens beløb Kultur, Miljø og
Erhverv i administrationsbidrag.
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Høring:
Høringsparter defineres ved de forskellige projekter.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet
I ALT

Tidl.
År
600
600

2021

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt

1.050
1.050

2.930
2.930

2.650
2.650

770
770

-

8.000
8.000

2021

2022

2023

2024

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Normering

Forventet
driftsbesparelser/
02.28.11
90
90
120
120
udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 43
PROJEKTNAVN:

Byrum/ skaterbane Nørreport

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med nedrivning af bygning i den nordlige ende af gågaden, afsættes midler til en
midlertidig aktivitet som en skaterbane eller lignende.
Det er ideen at aktiviteten vil kunne anvendes andre steder efter endt brug.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Høring:
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
År

2021

Frigives ved enkeltsag
I ALT

-

2022

2023

2024

Eftf. år

500
500

I alt
500
500

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

02.28.11

2021

62

2022

2023

2024

Normering
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 44
PROJEKTNAVN:

Midlertidige byrum

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Som en del af områdefornyelse i den nordlige ende af gågaden i Aabenra, forventes
bygningsmassen Nørreport 5-13 nedrevet. Der er afsat 0,500 mio. kr. til efterfølgende at skabe et
midlertidigt byrum.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
År

2021

Frigives ved enkeltsag
I ALT

-

2022

2023

2024

Eftf. år

500
500

I alt
500
500

(1.000 kr.)
Afledt drift

Funktion

Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

02.28.11

2021

63

2022

2023

2024

Normering
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og Klima
Note 45
PROJEKTNAVN:

Nordlig ende gågade, nedrivning ejendom

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Som led i udvikling af Nørreportkvarteret i Aabenraa har kommunen købt ejendommene Nørreport
5-19 samt Ramsherred 1 med planer om at gennemførelse af et byudviklingsprojekt i samarbejde
med private investorer.

Byrådet besluttet at sætte dele af udviklingsprojektet på pause, hvorfor planerne for udviklingen af
området revideres. Konkret betyder det, at den kommunalt ejede del af udviklingsprojektet,
etableringen af sundhedshuset, sættes på pause og nedrivning af de kommunalt ejede ejendomme
Nørreport 5-19 og Ramsherred 1, fremrykkes.
Fremrykningen af nedrivningen af de kommunalt ejede ejendomme skal blandt andet bidrage til, at
fastholde engagementet omkring udviklingsprocessen for området samt forbedre mulighederne for
et kommercielt projekt med private investorer.
Efter nedrivning ønskes etableret en midlertidig anvendelse af området. Der er endnu ikke en plan
for den midlertidige anvendelse, men det ønskes blandt andet, at der fastholdes et antal
parkeringspladser samt at der etableres forbindelser på tværs af området. Ligeledes er det ønsket at
der tilføres grønne elementer såsom græs, beplantning og træer samt opholds- og legeelementer.
Flere af elementerne kan udføres så de er flytbare og anvendes til midlertidig aktivering af området.
Ønsket er at området udvikles med et udtryk der understøtter Nørreportkvarterets nye identitet og
som er med til at skabe aktivitet i området.
Bæredygtighed i forbindelse med projektet kan deles i to.
I nedbrydningen kan der stilles krav om redegørelse for hvilket byggeaffald der bortskaffes og
hvilket som genanvendes, samt eventuelt den videre forarbejdning af affaldet.

64

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2021 - 2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE
For den midlertidige anvendelse kan der arbejdes med grønne lommer og beplantning, således der
skabes en ”popup” park. Når området skal etableres permanent kan elementerne enten flyttes til
andre udviklingsprojekter i kommunen eller dele af elementerne kan integreres i den permanente
løsning. Herved er genanvendelse og bæredygtighed i spil i projektet.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Nedrivning af ejendommene kræver ikke lokalplanændringer
ØKONOMISKE DATA:
Der er beregnet en samlet udgift til projektet på 10,3 mio. kr.
Anlægsfase
Omkostninger - Rådgivning, programmering, udbud m.m
Håndværkerudgifter
Andre udgifter inden for grunden - Midlertidig forskønnelse

1.000 KR
1.333
8.217
0.750

I ALT

10.300

Der er i det vedtagne budget for 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1,545 mio. kr. til nedrivning er
bygninger i området, der er således brug for en yderligt rådighedsbeløb på 8,755 mio. kr. i 2021 og
2022.
Ejendommens tomgangsudgifter finansieres pt. af FM puljen og trækker i 2020 ca. 0,470 mio. kr. i
årligt driftsudgifter til tomgang.
Der er i statens puljer til byfornyelsesmidler afsat en række puljer, hvor der kan ansøges om
statstilskud til nedrivningsprojekter. Der er ikke indregnet et evt. merindtægt herfra, idet de jf.
beslutning i Byrådet 26. august 2020 vil tilgå anlægspuljen.
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved
enkeltsag
I ALT

Tidl.
år

2021

2022

1.545

8.000

755

1.545

8.000

755

2023

2024

Eftf. år

I alt
10.300

0

0

0

2022

2023

2024

10.300

(1.000 kr.)
Afledt drift
Forventet
driftsbesparelser/
udgifter

Funktion

2021

-470
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-470

-470

Normering
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Projekttype: Byrum, forskønnelse, infrastruktur og klima
Note 46
PROJEKTNAVN:
Funktion: 02.25.15

By omdannelse – området nord for Kilen

PROJEKTBESKRIVELSE:
Projektet omhandler tranformation af Aabenraa Havn med etablering af et museum og boligområde
nord for Kilen.

ØKONOMISKE DATA:
Der er ikke foretaget beregninger af projekter for området.
(1.000 kr.)
Rådighedsbeløb

Tidl. år

2021

2022

Frigives ved enkeltsag
I ALT

2.000
2.000

2023
3.000
3.000

2024

Eftf. år

I alt
5.000
5.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Afledt drift
Funktion 2021
2022
2023
2024
Normering
Forventet
30
75
driftsbesparelser/udgifter
Størrelse af afledt drift afhænger af projektets udformning, hvorfor der i første omgang er afsat 1½
% af anlægsmidler.
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 47
PROJEKTNAVN:

Landsbyforskønnelsespulje

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a. at understøtte projekter
drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.
Midlerne kan bl.a. anvendes til projekter under Byfornyelsesloven, og dermed anvendes til at
matche eventuelt refusioner fra den Ordinære pulje eller landsbypuljen.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse

Tidl.
år

Frigives ved enkeltsag
I ALT

0

2021

2022

1.500

1.500

1.500

1.500

2023

2024

Eftf. år

I alt
1.500

0

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 48
PROJEKTNAVN:

Bygningsforbedringsudvalget

Funktion: 00.25.15
PROJEKTBESKRIVELSE:
Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud, til bevaringsværdige og fredede
ejer- og andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse som vurderes at være væsentlig nedslidte.
Støtten ydes til udvendige istandsættelser. Tilskuddet kan maksimalt udgøre ¾ af de
støtteberettigede udgifter. Istandsættelsen skal fastholde eller højne bevaringsværdigen.
Kommunen af holder hele tilskuddet, hvorefter Staten giver kan give refusion. Er boligen beliggende
i en landsby med under 4000 indbyggere refunderes 60%, er der over 4000 indbyggere refunderes
50%.
En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden.
Bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplanen 2009-2021 iht. Lov om bygningsfredning
og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bygningsforbedringsudvalget har hjemmel i lov om
byfornyelse og udvikling af byer.
Bygningsforbedringsudvalget disponerer på baggrund af oplæg fra forvaltning, og skal medvirke til
at opnå optimal udnyttelse af statspuljer, ved bl.a. strategisk at samarbejde med igangværende
områdefornyelser.

ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Frigives ved
budgetvedtagelsen
I ALT

Tidl.
år

2021

2022

250

250

250

250

2023

2024

Eftf. år

I alt
500

0

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.
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Projekttype: Anlægstilskud, udviklingspuljer og øvrige
Note 49
PROJEKTNAVN:

Grundkapital

Funktion: XX.XX.XX
PROJEKTBESKRIVELSE:
Rammen til grundkapitalindskud til investeringer i almene boliger øges.
Med virkning fra 1. januar 2019 sker der en differentiering af den kommunale grundkapital.





Ungdomsboliger og ældreboliger fortsætter med et grundkapitallån på 10 % af
anskaffelsessummen for det konkrete byggeri.
For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig under 90 kvadratmeter
udgør den kommunale grundkapital 8 %
For familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på 105 kvadratmeter og
derover udgør den kommunale grundkapital 12 %.
For familieboligprojekter med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig, som ligger
mellem ovenstående grænser udgør grundkapitallånet fortsat 10 % af den anskaffelsessum
for det konkrete nybyggeri.

Der forventes overført midler fra 2020 vedr. Fjordbakkerne og plejeboliger Grønningen
Skema B for Barsøvænget, Løjt, er godkendt i Byrådet den 26. august 2020.
Der er afsat midler i 2021 til etablering af almene boliger i Bovrup.
ØKONOMISKE DATA:
(1.000 kr.)
Frigivelse
Er frigivet – Barsøvænget
Løjt
Er frigivet – plejeboliger
Grønningen
Frigives ved
budgetvedtagelsen
Frigives ved enkeltsag
Fjordbakkerne

Tidl. år

2022

2023

2024

Eftf. år

I alt
2.313

2.313

4.315

4.315

0
8.410

8.410

Almene boliger Bovrup
I alt

2021

15.038

1.500

1.500

1.500

16.538

EVT. AFLEDT DRIFT:
Der er ingen afledte driftsudgifter.
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