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REGNSKAB 2019

Noter til igangværende skattefinansierede anlæg –
overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2020

Udvalg:

Økonomiudvalget

(NB: + = mindreforbrug / ÷ = merforbrug)

Note

Redegørelse

Beløb i 1.000 kr.

1.

Servicearealtilskud - Lergården
0
I forbindelse med opførelse af servicearealer på Lergården yder staten et tilskud pr.
boligenhed. Tilskuddet udbetales når byggeriet er endeligt færdigmeldt og
anlægsregnskabet godkendt. Indtægtsbevillingen på 1,720 mio. kr. blev ved
bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.

2.

Erhvervsfremme, digitalisering
499
Der er i 2018 og 2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 0,9 mio. kr. til
erhvervsfremmeformål. Restbevillingen på 0,499 mio. kr. søges overført til 2020 til
imødegåelse af nye tiltag i forbindelse med erhvervsfremmeformål.

3.

Køb af ejendomme 2019
240
Køb af ejendomme godkendes på lukkede sager. Der er godkendt anlægsbevillinger
på 7,2 mio. kr. til køb af ejendomme. Overtagelsen af ejendommene sker først i
2020, der er dog afholdt enkelte udgifter i 2019. Af udgiftsbevillingen på 7,2 mio. kr.
blev 6,9 mio. kr. ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført til 2020.
Restbevillingen på 0,240 mio. kr. søges overført til 2020.

4.

Registrering af arealer beskyttet af NBL §3
0
Der er i 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til konsulentudgifter i
forbindelse med registrering af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Der er sket besigtigelse af enkelte af kommunens arealer, hvor beskyttelsesstatus er
afgjort. Restbevillingen på 0,212 mio. kr. blev ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2019
overført til 2020.
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5.

Tab på garanti – Okslundvej 4, Bov
260
Der blev i 2016 godkendt en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til tab på
kommunegaranti vedr. ejendommen Okslundvej 4, Bov. Ejendommen er nu solgt og
lånet er indfriet. Okslundvej 4 er de eneste boliger i denne afdeling ved DVB Syd,
hvilket betyder at afdelingen bliver nedlagt. Kommunen modtager derfor
efterfølgende afdelingens henlæggelser og salgsprovenu modregnet
salgsomkostninger, forventes afsluttet 1. halvår 2020.
Restbevillingen på 0,260 mio. kr. søges overført til 2020.

6.

Dr. Margrethes Vej 13, Aab. – renovering og
33
indretning
Der er i 2017-2019 godkendt anlægsbevillinger på samlet 9,6 mio. kr. til
istandsættelse og indretning af Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa.
Indretning af ejendommen til Ung Aabenraa blev afsluttet i 2018 og indretning af
lokaler til Ungeindsatsen blev afsluttet i 2019. Der pågår dog mindre arbejder i
forbindelse med brandinstallationer, restbevillingen på 0,033 mio. kr. søges derfor
overført til 2020.

7.

Skelbækvej 2 – renovering af facader og gavle
0
Der er den 21. marts 2018 godkendt anlægsbevillinger på 15 mio. kr. til udskiftning
af vinduer og partier og der er givet en tillægsbevilling på 1,12 mio. kr. i forbindelse
med budget 2020.
Projektet har været i omvendt licitation, som er afholdt 5. august 2019. Kontrakt er
indgået og opstart på byggeplads er sket i december 2019. Forventes færdig ultimo
2020.
Alle gavle og syd facader udskiftes.

8.

Grundkapitalindskud
14.391
Grundkapitalindskud til Landsbyggefonden udgør et mindreforbrug på 14,391 mio.
kr., som søges overført til 2020.
Ansøgningen om overførsel af grundkapitalindskud vedrører:
 2,1 mio. kr. almene boliger Felsted (Damms Have)
 0,2 mio. kr. renovering Hjelmrode
 0,027 mio. kr. restbeløb vedr. Cimbria 1 etape
 0,1 mio. kr. Kolstrup boligforening
 0,298 mio. kr. kapitaltilførsel Åbovej
 0,256 mio. kr. familieboliger Rødekro, som mangler afregning til
Landsbyggefonden
 0,1 mio. kr. kapitaltilførsel Boligsyd afd. 2 Kruså
 5,410 mio. kr. restbeløb søges overført til grundkapital vedr. Fjordbakkerne
jf. budgetforliget 2020
 5,9 mio. kr. søges overført i grundkapital vedr. Grønningen
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Udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget

9.

Ny dagtilbudsstruktur, Aabenraa Syd
0
Der er endnu ikke truffet beslutning om endelig placering, men 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. i 2020, hvor afklaring af den endelige placering skal
ske.

10.

Børnehuset Fladhøj
1.193
Børnehuset Fladhøj er taget i brug i efteråret 2019. Der resterer fortsat en række
afsluttende arbejder i 2020 for at byggeriet er færdiggjort og anlægsregnskabet kan
gøres op.

11.

Børnehuset Mølleløkke
1.452
I nært samarbejde med de to daginstitutioner, der skal samles i Børnehuset
Mølleløkke i Bov fortsætter arkitekterne med udarbejdelsen af det detaljerede
projektforslag, som skal danne grundlaget for bl.a. myndighedsprojektet og
udbudsprojektet. Den overordnede tidsplan for projektet følges fortsat, således at
byggestart kan forventes at finde sted i oktober 2020 og dermed ibrugtagning til
januar 2022.

12.

Hærvejsskolen, Rødekro
7.010
Hærvejsskolen har nu taget de nye bygninger fuldt ud i brug, og har ikke længere
aktiviteter i Vestergade 14 i Rødekro. Der er planlagt indvielse den 6. februar 2020.
Der resterer fortsat en række afsluttende arbejder i 2020 for at byggeriet er
færdiggjort og anlægsregnskabet kan gøres op.

13.

Færdiggørelsesarbejder 2019
338
I tilknytning til afsluttede anlægsregnskaber i 2018 blev der overført restbeløb på i
alt 1,088 mio. kr. til endelig afslutning af anlægsprojekterne vedrørende henholdsvis
Lyreskovskolen, Varnæs Skole – erstatning pavillon, og Kongehøjskolen. Der er et
mindreforbrug på 0,338 mio. kr., der søges overført til afsluttende arbejder i 2020.

14.

Digitalisering i Folkeskolen
42
Byrådet godkendte den 27. juni 2018 strategien IT og Digitalisering i Folkeskolen.
Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner inden for
digitalisering. Der er afsat 6,3 mio. kr. til formålet i 2019 og 8,8 mio. kr. 2020,
svarende til i alt 15,1 mio. kr.

15.

Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen/Terapibassin
1.322
I tilknytning til de afsluttede anlægsregnskaber i 2019 vedr. Fjordskolen og
Terapibassin overføres restbeløbene på i alt 1,322 mio. kr. til afsluttende arbejder i
2020.
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Udvalg:
16.

Kultur- og Fritidsudvalget

Multiarena
-1.824
I 2019 er der oprettet et nyt anlægsprojekt Multiarena erstatninger med en
anlægsbevilling på -0,9 mio. kr. Der forhandles om yderligere midler fra kurator, til
dækning af merudgifter i forhold til udlæg for garantiholder, afsluttende arbejder
samt udbedringer efter 1 års gennemgang. Derudover verserer der også en
forsikringssag.
Der har i 2019 været afholdt yderligere udgifter til reparationer og udbedring af fejl
og mangler.
Såfremt udbetaling af garantierne ikke kan afholdes indenfor anlægsbevillingen, vil
der blive fremsendt en enkeltsag, hvor der søges om tillægsbevilling.

17.

Vision- og Handleplan for Frøslevlejren
Budgettet er ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 flyttet til 2020.
Merforbruget vedrørende opstartsadministrationsvederlag.

-50

18.

Halpulje større og mindre opgaver
321
Der er udarbejdet vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for idrætsinstitutionerne.
Helhedsplanerne danner baggrund for udvalgets udvælgelse af projekter, som kan
opnå økonomisk støtte fra halpuljen til større og mindre opgaver.
Alle idrætsfaciliteter har kunnet søge af puljen i henhold til godkendte kriterier.
Der er givet tilsagn til en række idrætsfaciliteter, nogle projekter vil først kunne
afsluttes i 2020 grundet hensyn til brugerne.

19.

Ekstra vedligehold svømmehaller/friluftsbade
414
Der er givet anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, som
skal danne beslutningsgrundlag for, hvordan friluftsbadene renoveres optimalt i
forhold til gældende regler, miljøkrav, standard, afledt drift samt anlæggenes
relevans i forhold til idræts-, bevægelses- og rekreative vaner – også set i forhold til
adgangen til andre svømmehaller.
Det resterende beløb skal anvendes til vedligeholdelse af friluftsbade.
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20.

Ravsted Friluftsbad
Ravsted Friluftbad fik i 2019 en bevilling på 0,486 mio. kr. til renovering af
friluftbad, m.m. Bevillingen er betinget af, at Friluftsbadet bl.a. søger fonde til
medfinansiering af renoveringen.

486

P.t. er der tilknyttet en rådgiver, som arbejder på at få projektet
myndighedsgodkendt.
Det forventes, at Ravsted Friluftsbad bliver renoveret i 2020.

21.

Kunstprojekt Varnæs-Bovrup
63
I forhold til kunstprojektet mellem Varnæs og Bovrup har der vist sig en række
udfordringer vedrørende vækst af blomsterbåndet på godt 1 km, som er til gavn for
bl.a. bier og insekter. Det viste sig, at bl.a. frøblandingen ikke har i tilstrækkelig
grad har kunnet sætte vækst i jorden.
Der vil til foråret blive arbejdet med at forbedre jordforholdene til en ny frøblanding,
som bliver sammensat af et- og flerårige planter, som bedre vil kunne spire og
trives på strækningen.
Det vil ligeledes til foråret eller når der er mere tørt langs Varnæsvej i samarbejde
med Driftsenheden blive vurderet, hvad der skal foretages i forhold til fugt i
snerlerne. Grundvandet står højt i området, hvorfor det bliver nødvendigt at give
snerlerne et servicetjek.
Derfor søges overført restrådighedsbeløb på 0,063 mio. kr. til gensåning af
blomsterfrø samt rensning af snerlerne.

22.

Handicaptoilet Michelsens Gaard
100
Bygningerne og haven er fredet og ejes af Aabenraa Kommune. Forvaltningen har i
samarbejde med de frivillige på Jacob Michelsens Gård udarbejdet og indsendt en
ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen.
Forslaget om placering af et handicaptoilet berører desuden haven. Slots- og
Kulturstyrelsen besigtigede haven og gården den 20. januar 2020 og har
efterfølgende givet afslag på kommunens ansøgning om at opføre et handicaptoilet
med depot med begrundelsen, at den nye bygning skal søges placeret og givet et
udtryk, der harmonerer arkitektonisk og materialemæssigt med de eksisterende
bygninger.
Der skal derfor udarbejdes en helhedsplan, der illustrerer, hvordan Aabenraa
Kommune samlet set ønsker forslagene i haven gennemført.
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Udvalg:
23.

Social- og Sundhedsudvalget

Grønningen, ny plan
2.581
Det korrigerede budget 2019 på 4,326 mio. kr. i 2019 er afsat til rådgivning,
forundersøgelser, arealforhold planlægning og idé + program.
Regnskab 2019 viser et forbrug på 1,745 mio. kr. i forhold til et budget på 4,326
mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 2,581 mio. kr. søges overført til 2020.

24.

Grønningen ny plan
0
I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført 9,0
mio. kr. til 2020.
Af de 9,0 mio. kr. er de 2,5 mio. kr. afsat til program, udbud, infrastruktur,
udførelse og afslutning. De resterende 6,5 mio. kr. vedrører indfrielse af restgæld.

25.

Enggården, plejeboliger
1.315
Byrådet godkendte den 19. december 2018, at der blev afsat et rådighedsbeløb på
1,8 mio. kr. til etablering af 4 midlertidige plejeboligpladser på Enggården.
Pladserne skal sikre, at borgere kan komme hjem fra sygehuset og at borgere der
ikke længere kan passes i eget hjem, kan tilbydes en midlertidig plejebolig.
Regnskab 2019 viser et forbrug på 0,485 mio. kr. i forhold til et budget på 1,8 mio.
kr. Restrådighedsbeløbet på 1,315 mio. kr. søges overført til 2020.

26.

Velfærdsteknologi
Byrådet frigav den 27. marts 2019 et rådighedsbeløb på 3,750 mio. kr. til,





1.154

LivingTech Aabenraa der løfter på vækststrategien, samarbejdet med
virksomhederne og afprøver nye teknologier og digitale løsninger
Fremtidssikring af Social- og Sundhedsudvalgets forskellige boformer
herunder eksisterende og nye plejeboliger med velfærdsteknologi og digitale
løsninger
Forudsætningsskabende aktiviteter herunder fortsat kompetenceudvikling i
forhold til kvalitet, ny teknologi og digitale løsninger
Investering i telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-borgere beskrevet
som mål i den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og Digital”
indsats 2.4 og indskrevet som mål i aftale mellem Regeringen og KL om
kommunernes økonomi for 2018.

Regnskab 2019 viser et forbrug på 2,596 mio. kr. i forhold til et budget på 3,750
mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 1,154 mio. kr. søges overført til 2020.
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27.

Sundheds- og Lægehus
I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført
6,680 mio. kr. til 2020.

0

Beløbet vedrører en indtægt på 6,680 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet og
vedrører de midler, som Aabenraa Kommune i samarbejde med Region Syddanmark
har fået bevilget i støtte til etablering af et Sundheds- og Lægehus i Aabenraa by.
Af projektansøgningen fremgår, at projektet igangsættes i 2019 og afsluttes med
ibrugtagning i 2020.
Midlerne indgår som en del af det samlede anlægsprojekt for Sundheds- og
Lægehus, hvor der er et samlet rådighedsbeløb på 30,0 mio. kr.

28.

Det Digitale Sundhedshus
I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2019 blev der overført
3,285 mio. kr. til 2020.

0

Af projektansøgningen fremgår, at projektet igangsættes i 2020 af afsluttes med
ibrugtagning i 2021.

29.

Nygade 23 B-D
3.295
Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018 finansiering og frigivelse af
midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme- og Sygeplejen i bygningerne
Nygade 23 B-D.
Regnskab 2019 viser et forbrug på 5,565 mio. kr. i forhold til et budget på 8,860
mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 3,295 mio. kr. søges overført til 2020.
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30.

Teknik- og Miljøudvalget

Tinglev Mose, erstatninger, regulativer
-974
Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj
vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist
kommunens erstatningstilbud. I henhold til afgørelser i hhv. taksations- og
overtaksations-kommissionen, skal der udbetales erstatninger samt
advokatomkostninger.
Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke
kendes. Rådighedsbeløbet for 2019, -0,869 mio. kr., er akkumuleret underskud på
projektet overført fra 2018. I 2019 er der afholdt udgifter på 0,105 mio. kr. til bl.a.
advokat- og rådgiverbistand.
Da der er tale om udlæg, er det usikkert, om der vil være tale om et merforbrug,
når sagen er endeligt afgjort. Det nuværende akkumulerede merforbrug på 0,974
mio. kr. søges overført til 2020.

31.

Klimatilpasningsprojekter 2014
0
Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser
i Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.
Forprojektering vedr. etablering af pumpe-sluseløsning ved Mølleåens udløb er
forsinket, men planlagt udarbejdet i 2020.
Rådighedsbeløbet for 2019, 1,590 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved
bevillingskontrol 30/9 2019.
Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.

32.

Implementering vand og naturplaner 2016
0
Bevillingen ønskes anvendt til medfinansiering af etablering af faunapassage ved St.
Jyndevad Mølle. Da der er tale om et meget højt prioriteret projekt, fortsætter
arbejdet med at opnå den fornødne lodsejertilslutning til projektet, som dermed
tidligst vil kunne gennemføres i 2020 eller 2021.
Rådighedsbeløbet for 2019, 0,561 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved
bevillingskontrol 30/9 2019.
Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.
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32.

Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ
375
Der er gennemført en renovering af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej, hvor
pumperne er udskiftet, pumpehuset renoveret, og der er etableret vandreservoir
m.m.
I forlængelse heraf er påbegyndt udarbejdet et juridisk/administrativt grundlag
(regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg. Projektet har dog
pga. ressourcepres ikke som forventet kunnet færdiggøres i 2019.
Mindre forbruget på 0,375 mio. kr. søges overført til 2020, hvor projektet forventes
afsluttet.

34.

Rydning af træer langs vandløb
149
Bevillingen anvendes til fortsat fjernelse af problematiske træer i og ved vandløb,
der forringer afstrømningen eller besværliggør grødeskæringen i vandløb.
Den resterende planlagte indsats for 2019 ønskes gennemført i 2020, hvorfor
rådighedsbeløbet ønskes overført til 2020.
Mindre forbruget på 0,149 mio. kr. søges overført til 2020, hvor projektet forventes
afsluttet.

35.

Slotsmøllen
203
Bevillingen anvendes til i samarbejde med Byhistorisk Forening og med
medfinansiering fra A.P. Møller Fonden at etablere en pumpeløsning til forsyning af
vandmøllen med vand.
Projektet er gennemført i 2019, men afsluttes regnskabsmæssigt i 2020, hvorfor
mindre forbruget på 0,203 mio. kr. ønskes overført til 2020.

36.

Pulje til afvandingsprojekter og sandfang i vandløb
0
Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i
samarbejder med vandløbslaug og berørte lodsejere samt
vandløbsreguleringsprojekter, som kommunen har en særlig interesse i at bidrage
til, f.eks. et skitseprojekt vedrørende eventuel regulering af Søderup Å-systemet og
løsning af problemer vedrørende specifikke vandløbene.
Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.
Rådighedsbeløbet for 2019, 0,750 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved
bevillingskontrol 30/9 2019.
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37.

Implementering vand og naturplaner 2015
0
Projektet omhandler implementering af statens natur- og vandplaner, hvor
kommunen på baggrund af handleplaner gennemfører projekter, som medfører god
natur- og miljøtilstand i Natura 2000-områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.
Udgifter til vandplanindsatser finansieres delvist af statslige tilskudsordninger, mens
naturindsatser skal dækkes fuldt ud af kommunen.
Bevillingen anvendes til medfinansiering af indsatser i henhold til statens
vådområdeplaner.
Projektet ventes afsluttet i 2020 eller 2021.
Rådighedsbeløbet for 2019, 0,320 mio. kr., er godkendt overført til 2020 ved
bevillingskontrol 30/9 2019.

38.

Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej
2.326
Der resterer udgifter til slidlag og andre færdiggørelsesarbejder, som udføres i 2020.
Det forventes, at kommunens udgifter til projektet afholdes i 2020, selv om
Vejdirektoratet har driftsudgifter i en periode på 5 år.
Mindre forbruget på 2.326 mio. kr. søges overført til 2020.

39.

Cykelsti Genner/Løjt
32
Den endelige afslutning af projektet kan mod forventning ikke ske med udgangen af
2019, da der fortsat klages over den tilbudte erstatning til en enkelt ejendom.
Der skal således holdes endnu en overtaksationsforretning i 2020, hvor der dog ikke
forventes væsentlige ekstra udgifter til erstatning. Men der mangler fortsat
afregning af udgifter til landinspektør og til taksationskommissionen.
Mindre forbruget på 0,032 mio. kr. søges overført til 2020.
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40.

Padborg Skolecykelby
-416
Anlægsarbejderne i projektet er afsluttet, og den sidste rapport til Vejdirektoratets
cykelpulje er afleveret.
Det sidste tilskud fra cykelpuljen er modtaget i 2020, og projektet kan nu også
afsluttes økonomisk.
Projektets formål har været at understøtte cykeltrafik til den nye Lyreskovskole i
Bov. I projektet er der lavet 2-1 veje på Frøslevvej og omkring Lyreskovskolen,
cykelbaner, krydsningspunkter og mindre vejombygninger.
Projektet er gennemført med stor deltagelse fra skolen og borgere i området.
Der er lavet en opfølgning på virkningen af projektets mindre anlæg, og der laves
efterfølgende en række justeringer på deres udformning, hvilket sker i 2020. Disse
tiltag finansieres fra anden side.
Merforbruget på 0,416 mio. kr. søges overført til 2020.

41.

Parkeringsareal ved Loddenhøj
I bevillingskontrollen pr. 30.09.19 er der overført 1,0 mio. kr. til 2020.

0

42.

Trafikplan Kassø
59
Svingbanen på Hellevadvej ved Mjølsvej er etableret i 2019. Anlægget er færdigt,
men der vil være lidt udgifter til færdiggørelse i 2020.
Udvidelsen af Arnhøjvej er gået ca. 0,3 mio. kr. over budget, men er færdig på nær
udjævning af asfalt på entreprenørs regning. Der blev behov for mere asfalt end
forudsat, og der påløb en del udgifter til sikring af rabatterne, da vejen blev brugt
kraftigt inden den var helt færdig.
Projektet med trafiksanering i Hjordkær er tegnet færdigt, og forventes udført i
foråret 2020.
Mindre forbruget på 0,059 mio. kr. søges overført til 2020, men derudover mangler
der yderligere finansiering til fuld gennemførelse af de tre besluttede projekter
under trafikplan Kassø.
Projektet forventes afsluttet i 2020, hvor der i en enkeltsag vil blive søgt frigivet en
anlægsbevilling og rådighedsbeløb til rest finansiering af projektet.
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43.

Svingbaner Kassøvej
-471
Anlægget af svingbaner på Kassøvej til den forventede adgang til Apples
datacentergrund blev stoppet inden det kom til udførelse. Aabenraa Kommune opgør
nu sine udgifter til projektering m.m. og afregner med Apple.
Merforbruget på 0,471 mio. kr. overføres til 2020, hvor det forventes at Apple
indbetaler et beløb til udligning af Aabenraa Kommunes udgifter.

44.

Cykelforbindelse Ringvej i Rødekro
507
Cykelbanerne er næsten færdig anlagt i 2019, men enkelte arbejder forventes udført
primo 2020.
Mindre forbruget på 0,507 mio. kr. søges overført til 2020.

45.

Afledt infrastrukturomkostninger ved nybyggeri
0
Puljen på 5,0 mio. kr. har finansieret en supplerende vejadgang til Ny Grønningen,
Tinglev med 1,1 mio. kr. samt indskud til parkeringsfonden med 1,031 mio. kr. i
forbindelse med indretning af Nygade 23 BC. Der er frigivet 1,6 mio. kr. til
”Vejforhold ved Hærvejsskolen” samt yderligere parkeringspladser ved Fladhøjhallen
på 0,52 mio. kr.
Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 0,749 mio. kr. til 2020.

46.

Stoppestedsprojekt
827
Opsætningen af realtidstavler i regi af Sydtrafik er blevet forsinket, men er dog
blevet færdig i 2019. Kommunens har indledningsvist afventet dette arbejde inden
fortsættelse af yderligere indsats med forbedring af stoppesteder, hvorfor projektet
ikke er kommet så langt som forventet.
Mindre forbruget på 0,827 mio. kr. søges overført til 2020.

47.

Store Okseø, oprydning
-158
Der er afsat 2,0 mio. kr. til oprydning på Store Okseø. Projektet er et samarbejde
med Naturstyrelsen.
I 2019 er bygningerne ryddet samt affald og bygningsmateriale fjernet fra øen.
Der har været ekstraomkostninger til analyser samt sandfyldning.
Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.19 overført 1,2 mio. kr. til 2020.
Merforbruget på 0,158 mio. kr. søges overført til 2020.
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48.

Adgangsforhold til offentlige toiletter
130
I 2019 er der lavet adgangsforbedringer til kommunens offentlige toiletter i den
sydlige del af kommunen. I 2020 fortsættes arbejdet med adgangsforbedringerne.
Mindre forbruget på 0,130 mio. kr. søges overført til 2020.

49.

Fortov Rise plejehjem
50
Fortovet er næsten færdig anlagt i 2019, men enkelte arbejder udføres primo 2020.
Den matrikulære sag i forbindelse med ekspropriationen vil blive endelig afsluttet i
løbet af 2020.
Mindre forbruget på 0,050 mio. kr. søges overført til 2020.

50.

Cykelsti Plantevænget
453
Sagen er blevet udskudt pga. ændringer til cykelstiens endelige placering.
Placeringen skal politisk behandles primo 2020. Projektet forventes afsluttet i løbet
af 2020.
Mindre forbruget på 0,453 mio. kr. søges overført til 2020.

51.

Vejadgang til Ny Grønningen m.m.
Grønnevej 32 - Projektet er i gang, miljøsanering og nedrivning pågår og
supplerende arbejder på grunden forventes færdig til 1. april.
Hegn og/eller støjhegn mod naboer under afklaring.
Hovedgaden 84 – Forventes klar til indflytning af Dagplejen, omkring 1. februar
Der er i bevillingskontrollen pr. 30.09.19 overført 1,0 mio. kr. til 2020
Merforbruget på 0,318 mio. kr. søges overført til 2020.
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52.

Cykelsti mellem Rens og Burkal
Der arbejdes i øjeblikket med forberedelse af ekspropriationer og forskellige
myndighedsforhold, samt med projektering af stistrækningen mellem Rens og
Burkal, som forventes færdiganlagt i 2021.

-95

Anlæg af cykelstien vil begynde i efteråret 2020 eller foråret 2021 afhængig af,
hvornår alle dispensationer og tilladelser er på plads samt ekspropriationens gang.
Projektet er indledningsvist blevet finansieret af anlægsbevillingen
”Cykeltrafiksikkerhed Rens og Bylderup-Bov”, som nu kan afsluttes.
I bevillingskontrollen pr. 30/9 2019 er der overført 4,1 mio. kr. til 2020.
Merforbruger på 0,095 mio. kr. søges overført til 2020.

53.

Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej
306
Bevillingen dækker detailprojektering af stistrækningen, så projektet bliver klar til
udbud. Bevillingen dækker ikke finansiering af anlæg af stien.
Projektet er i planlægningsfasen, idet der er lavet en gennemgang af strækningen,
med henblik på beslutning om hvor stien skal placeres. Ved gennemgang vurderes
hvordan omfanget af ekspropriationer mindskes samtidig med at de bedste
økonomiske og tekniske løsninger vælges. Der er desuden lavet anlægsoverslag på
den anbefalede løsning for cykelstiens forløb.
Mindre forbruget på 0,306 mio. kr. søges overført til 2020.

54.

Poppel Allé
687
Renoveringen af Poppel Alléen blev igangsat i efteråret 2019 og rydningen af
træerne og opbygningen af digerne i råjord er næsten færdig. Jordarbejde og
plantning fortsættes planmæssigt i 2020. Regnskabet viser et mindre forbrug på
0,687 mio. kr.
Mindre forbruget på 0,687 mio. kr. søges overført til 2020 til færdiggørelse af
anlægsarbejdet.

55.

Vejforhold ved Hærvejsskolen
1.529
Der er i samarbejde med alle institutioner ved Fladhøj lavet et detailprojekt for
afsætnings- og parkeringsområdet ved institutionerne. Formålet er at forøge
trafiksikkerhed og tryghed. Da det passer bedst med aktiviteten på skolen, udføres
projektet i marken i sommerferien 2020.
Projektet koordineres med projektet ”Parkering og adgang til Fladhøjhallen”.
Mindre forbruget på 1,529 mio. kr. søges overført til 2020.
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56.

Parkering og adgang til Fladhøjhallen
Der er lavet detailprojekt for ekstra parkeringspladser ved Fladhøjhallen, og
projektet forventes udført i forsommeren 2020.

519

Projektet koordineres med projektet ”Vejforhold ved Hærvejsskolen”
Mindre forbruget på 0,519 mio. kr. søges overført til 2020.

57.

Cykelsti Rødekrovej vest
Anlægsbevillingen til projektet er givet til budgetåret 2020. Projektet er i
opstartsfasen og forventes afsluttet i 2020.

-16

Merforbruget på 0,016 mio. kr. søges overført til 2020.

58.

Mobilitetsplan
250
Der er igangsat et indledende arbejde med afklaring af mobilitetsplanens indhold,
som i foråret 2020 skal kvalificeres via drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget samt
Vækstudvalget for Land og By.
Planen gøres færdig i 2020.
Mindre forbruget på 0,250 mio. kr. søges overført til 2020.
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Udvalg:
59.

Vækstudvalget for Land og By

Områdefornyelse Aabenraa Midtby
4.115
Byrådet vedtog den 28. maj 2014 Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.
I løbet af sommeren 2014 modtog Aabenraa Kommune endeligt tilsagn om støtte fra
Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.
Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til at realisere planerne i udviklingsplanen for
Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018.
Samlet anlægsbevilling: 45,930 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
I programmet for områdefornyelsen er der flere delprojekter, som skal trafiksikre og
forskønne bymidten. I forbindelse med høring og politisk behandling er
områdefornyelsen delt i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Markedspladsen
har særskilt forløb.
Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning,
trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt
som Markedspladsen.
Projekterne i spor 1 er færdigprojekteret og udbudt over sommer/efterår 2016, med
anlægsstart primo nov. 2016. Alle delprojekter i spor 1 er færdiggjort sommeren
2018 med mindre forbedringsarbejder i efteråret 2018 og foråret 2019.
Det andet spor (spor 2) Markedspladsen er præsenteret ved Vækstudvalget for Land
og By den 5. april 2018, og godkendt i august 2018. Byrådet har den 30. januar
2019 sag 6 frigivet rådighedsbeløbet på 8,4 mio. kr. til Markedspladsen.
Der er sket forskydninger af en del af budgettet fra 2018, idet Markedspladsen først
er igangsat i 2020.
Restbevillingen søges overført til 2020.
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60.

Rambla
1.623
CampusRambla, Campusplads og Aktivitetspladsen er en vigtig brik i Udviklingsplan
for Fremtidens Aabenraa. Projekterne har blandt andet til formål at sammenbinde
Arena Aabenraa og den nordlige del af campusområdet omkring UC Syd og IBC samt
at understøtte ønsket om et attraktivt og levende studiemiljø.
Samlet anlægsbevilling: 8,3 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
1. etape af CampusRamblaen var anlæggelse af Aktivitetspladsen ved Arenaen, og
blev gennemført i sommeren og efteråret 2017.
2. etape blev igangsat i efteråret 2017, som en forbindelse fra Dronning Magrethes
Vej til UC Syds nye byggeri. Anlæggelse af denne strækning blev muliggjort i
forbindelse med Campusalle, da forbindelsen erstatter fortovet, der var planlagt i
forbindelse med vejprojektet. Del 2a blev ligeledes udført sammen med Campusalle,
da sikre cykelforbindelser i området var mangelfulde. Derved blev der skabt gode
cykelforbindelser, der samtidig understøtter ramblaformgivningen.
3. etape er CampusPladsen øst for IBC. CampusPladsen er blevet til gennem en
længere planlægningsfase, da der er indgået et samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne. Dette har medført en plan for et aktivt samlingspunkt
der tilgodeser hele området og mulighed for medfinansiering fra
uddannelsesstederne. Pladsen er taget i brug i efteråret 2019.
Den sidste etape af projektet, Rambla-forbindelsen mellem Aktivitetspladsen (etape
1) og CampusPladsen (etape3) er endnu ikke anlagt. Anlægget afventer
koordinering mellem Udviklingsplan for Dyrskuepladsen og arbejderne ved
Poppelalléen. Anlægsarbejdet igangsættes tidligst i efteråret 2020, men tidsplanen
afhænger af de øvrige projekter i området.
Restbevillingen søges overført til 2020.
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61.

Pulje 2016, Forskønnelse i lokal- og landsbyer
Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og
faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

-390

Samlet anlægsbevilling: 1,235 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2018
Aabenraa Byråd har den 31. august 2016 frigivet 0,513 mio. kr. og den 26. april
2017 frigivet 0,722 mio. kr. ligesom der er overført 0,250 mio. kr. fra driften fra
2017 til 2018.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og
nedrivning af faldefærdige bygninger i 2015, 2016 og 2017. Aabenraa kommune har
fået et øget tilskud i 2016 på 0,154 mio. kr. samt et nyt tilskud i 2017 på 1,324 mio.
kr. Puljen er udmøntet, men der mangler stadig hjemtagelse af refusion på enkelte
projekter.
Budgettet forventes overholdt. Restbevillingen søges overført til 2020, hvor der
forventes refusion fra staten.
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62.

Områdefornyelse nordlig gågade
4.680
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.
Samlet anlægsbevilling: 12 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2021
Områdefornyelse Aabenraa bymidte Nord – etape 2 af 3
Programmet for områdefornyelsen deler indsatserne op i områderne: Gågaden, H.P.
Hanssens Gade og Bylaboratoriet.
I arbejdet med Gågaden er der blandt andet udarbejdet Gademanual for
Nørreportkvarteret, det blev godkendt af Byrådet i marts 2019 i forbindelse med
frigivelse af midler til realisering af blandt andet gademøbler, facaderenovering samt
etablering af en lampeinstallation. Realiseringen af Gademanualen pågår løbende.
Byrådet frigav 3,98 mio. kr. til realiseringen.
I projektperioden opstod muligheden for at søge Realdania om støtte til en
helhedsplan for at sikre hovedbyers levedygtighed. I april 2018 modtog Aabenraa
Kommune 1,7 mio. kr. i støtte til udarbejdelse af ”Helhedsplan for
Nørreportkvarteret” der blev godkendt af Byrådet i februar 2019.
I april 2019 har Aabenraa Kommune modtaget et tilsagn fra Realdania om støtte på
9,1 mio. kr. til etablering af Byrumsforbindelsen. Byrumsforbindelsen er en øst-vest
gående forbindelse fra Barkmøllegade, over gågaden til Sønderjyllandshallen og skal
blandt andet skabe nye forbindelser mellem gågade, parkeringspladser og historiske
dele af Aabenraa. Når forbindelsen er færdig, er målsætningen, at den er med til at
give den nordlige del af bymidten et nyt ansigt og ny relevans for både borgere og
gæster.
Restbevillingen søges overført til 2020.
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63.

Områdefornyelse Løjt
1.779
Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har 5. april 2016, meddelt reservation
af udgiftsramme til områdefornyelse i Løjt Kirkeby. Den samlede tildelte
udgiftsramme er 2,1 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2022
Byrådet har pr. 29. marts 2017 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til
områdefornyelse Løjt. 2. maj 2017 meddelte ministeriet godkendelse af programmet
og dermed endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.
Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Løjt
Kirkeby fra 2015. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i
samarbejde med repræsentanter for Byudviklingsgrupperne under Løjtland
Fællesråd. Områdefornyelsen prioriterer i særdeleshed byens to centre. Her arbejdes
med etablering af offentligt tilgængelige samlingssteder, fysisk sammenhæng,
forskønnelse og tryghedsskabende tiltag for bløde trafikanter. Derudover etableres
der puljer til løbende fordeling som kan anvendes i hele byen.
Anlægsprojekterne bygges i 3 etaper af hensyn til koordinering med kloakseparering
i projektområderne. Forvaltningen og Arwos har udarbejdet en koordineret
etapeplan som tager hensyn til kloakseparation, områdefornyelsernes
anlægsprojekter, planlagt asfaltrenovering, trafiktryghedstiltag.
Etape 1 udgør det meste af Aktivitetspladsen og blev indviet 25. maj 2019. Etape 2
udgør Kulturpark og Handelstorv, og resterende arbejde på Aktivitetspladsen,
anlægsstart forventes i 2020.
Hvis der ikke opstår væsentlige forsinkelser i kloak- og anlægsarbejdet forventes det
at områdefornyelsen kan gennemføres inden for ministeriets projektperiode.
Områdefornyelsens anlægsarbejde skal være færdiggjort ultimo 2021 og afsluttende
regnskab aflægges primo 2022. Anlægsarbejdet udbydes i samarbejde med Arwos
anlægsudbud. For at muliggøre anlægskoordinering og anlægsafslutning i
projektperioden er det afgørende at anlægsmidler for Kulturpark og Handelstorv er
til rådighed i 2020 og 2021.
Aabenraa Kommune opnåede den 13. juni 2018 tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden
om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,2 mio. kr. Med støtten er det
muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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64.

Områdefornyelse Tinglev
1.723
Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt
reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Tinglev. Den samlede tildelte
udgiftsramme er 2,1 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2023
Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til
områdefornyelse Tinglev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed er
endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse givet. Områdefornyelsen
forventes gennemført i perioden 2019-2023.
Områdefornyelsen tager udgangspunkt i indsatsområder fra Udviklingsplan Tinglev
fra 2016. Projekternes udvælgelse, prioritering og beskrivelse er sket i samarbejde
med Styregruppen Tinglev og dennes frivillige arbejdsgruppemedlemmer.
Områdefornyelsen i Tinglev har særligt fokus på at skabe gode rammer for byens
fællesskaber og på at synliggøre disse fællesskaber fra Hovedgaden. Der anlægges
et nyt opholdsrum for børn og unge mellem skolerne, Centerpladsen tilpasses med
fokus på synlighed, tryghed og eventmuligheder.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.

65.

Udviklingsplaner byfornyelse
674
Der er tale om en pulje, der skal anvendes til arbejdet med yderligere
udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse,
skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner,
samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.
Samlet anlægsbevilling: 0,970 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Puljens samlede bevilling på 0,970 mio. kr. er afsat til fortsættelse af arbejdet med
udviklingsplaner og bidrag til realisering heraf i kommunens mindre byer. Det giver
mulighed for sammen med Lokalrådet at udarbejde udviklingsplaner.
Puljen




er udmøntet til
0,100 mio. kr. og reserveret 0,300 mio. kr. til Kollund Mole
Maks 0,250 mio. kr. til Gendarmerigården i Rens
0,280 mio. kr. til Just Human oprydning og aktivitetsplads

Der resterer således 0,04 mio. kr. af puljen som ikke er udmøntet.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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66.

Områdefornyelse Bolderslev
1.742
Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet har, 31. marts 2017, meddelt
reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Bolderslev. Den samlede tildelte
udgiftsramme er 2,1 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling: 4,2 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2022
Byrådet har pr. 21. marts 2018 godkendt program for, samt givet anlægsbevilling til
områdefornyelse Bolderslev. Programmet er godkendt af ministeriet og dermed
endeligt tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse. Områdefornyelsen er i
gangsat og forventes at løbe i perioden 2019-2023.
Programmets vision er at styrke sammenhængen mellem byens tre eksisterende
centre Skolen, Fritidscenteret og Markedsskoven. Det sker gennem seks forskellige
indsatser, der forbinder på tværs af jernbane og vej, øge aktiviteten i byens centre
og styrker sammenhængen i byen. Den væsentligste indsats bliver projektering og
gennemførelse af Sløjfen, som bliver et rampeanlæg, der skal gøre det lettere og
tryggere at krydse jernbanen i den sydlige del af Bolderslev. Sløjfen vil forbinde
fritidspladsen til fritidscentret. Fritidspladsen som i Områdefornyelsen skal udvikles
til en aktivitetsplads, der appellerer til en bred målgruppe på tværs af generationer,
og blive et naturligt mødested for aktive unge såvel som ældre.
Aabenraa Kommune har forpligtet sig til at bruge 4,2 mio. kr. og til at gennemføre
områdefornyelsen indenfor en periode på 5 år.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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67.

Udviklingsplan dyrskueplads
128
Der er budgettet for 2018 – 2021 frigivet 0,3 mio. kr. til en plan for dyrskuepladsen,
med fokus på udfordringer i forhold til dræning, afvanding, geotekniske forhold
m.m.
Samlet anlægsbevilling: 0,300 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2019
Dyrskuepladsen har en central beliggenhed i sammenhæng med det nye
campusområde mellem Arena Aabenraa, CampusRamblaen og uddannelserne nord
for Mølleåen.
Forvaltningen har sammen med rådgivere igangsat arbejdet med udarbejdelsen af
en helhedsplan for Dyrskuepladsen. Planen skal blandt andet sikre at de mange
projekter der er i gang i området sammentænkes og koordineres, blandt andet
sikring af pladsen ift. oversvømmelse, ramblaen og reetablering af Poppelallén.
Planen udarbejdes i samarbejde med både Dyrskueforeningen og
Ringridderkomiteen.
Restbevillingen søges overført til 2020.

68.

Strandpromenaden etape 3, Sydhavn
-638
Der er i området omkring Gammelhavn i Aabenraa igangværende projekter, bl.a. for
et nyt kontordomicil, der er under udførelse. Der er udarbejdet et hovedprojekt for
Strandpromenadens 3. etape, herunder afklaring af den fremtidige indretning af
arealerne mellem kontordomicil og Skibbroen. Dette er gennemført primo 2019.
Fra medio 2019 til ultimo 2019 har det været nødvendig at forbelaste området pga.
blød bund.
Øvrig projekt har været i udbud med mulighed for anlægsstart december 2019, men
på tiden afventer opførelsen af kontordomicil og havnegrill.
Samlet anlægsbevilling: 4,500 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Promenaden er udformet således, at den afsluttes uafhængigt af Gasværksvejs
forlængelse, men er forberedt til videre forlængelse ind mod byen, såfremt
Gasværksvejsprojektet gennemføres.
Byrådet har den 28. februar 2018 givet en anlægsbevilling samt frigivet
rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektet. Ligeledes godkendte Byrådet den 24.
april 2019 en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til
projektet. Der er i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019 overført 3,0 mio. kr. til 2020.
Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo 2020 og afsluttes medio 2020.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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69.

Genforeningsparken
1.313
Byrådet har den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til
”Helhedsplan Genforeningsparken” samt frigivet 1,2 mio. kr. til projektering af
Genforeningsparken og parkeringsanlæg. Den 19. december 2018 har Byrådet givet
en yderligere anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af fondsmidler på 0,825
mio. kr., 0,374 mio. kr. fra ØK’s anlægspulje og 0,101 mio. kr. fra bibliotekets drift
samt en indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. til indgående fondsmidler.
Der er meddelt tilsagn fra A.P. Møllerfonden på netto 4,620 mio. kr. til realisering af
Genforeningsparken.
Samlet anlægsbevilling: 12,3 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Etablering af en Genforeningspark vil skabe en ramme for Folkehjem og bibliotek.
Dette kan ske med referencer til genforeningen, ligesom fremtidigt at skabe et stort
og unikt sammenhængende grønt byrum for alle med opholdsarealer for børn og
voksne. Derudover bygges der ny fælles hovedindgang til de to institutioner og
bagvedliggende parkeringspladser udvides, og der skabes forbedrede stiforbindelser
fra parkeringspladserne til SOSU.
Parken forventes færdig inden for tidsplanen med færdiggørelse primo maj 2020.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.

70.

Pulje 2018, Forskønnelse i lokal- og landsbyer
Byrådet godkendte den 26. august 2009 en handlingsplan for tomme og
faldefærdige bygninger i Aabenraa kommune.

-787

Samlet anlægsbevilling: 0,919 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2021
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat en ramme til istandsættelse og
nedrivning af faldefærdige bygninger i 2018. Aabenraa kommune har fået en andel
at denne pulje på 1,379 mio. kr. Med en kommunal medfinansiering på 30% til 40%
bliver den samlede kommunale andel af udgiften på 0,919 mio. kr. Der er således et
samlet budget på 2,298 mio. kr. til nedrivning.
2018 puljen udløber februar 2020, dog kan der søges 1 års forlængelse.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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71.

Campusalle
677
I planen ”Fremtidens Aabenraa” er der bl.a. fokuseret på at udvikle området nord for
Poppelalléen ved uddannelsesinstitutionerne – også kaldet CampusPark, som en del
af et samlet Aktiv Campus Aabenraa.
Samlet anlægsbevilling: 11,089 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2019
Den gamle Brundlund Skole er revet ned, og byggeriet af UC Syd blev taget i brug
august 2017. Med baggrund heri var der et behov for en vejadgang fra Skolevænget
til UC Syd. Vejadgangen blev igangsat i august 2017.
Campusalle etape 1, omfatter vejadgang fra Dr. Margrethesvej til UC Syd, sikre
forbindelser for bløde trafikanter i området, tilpasning og renovering af Ladegårdsvej
og reetablering i området efter massive jordarbejder.
Pga. vanskelige jordbundsforhold har det været nødvendigt at ændre på vejforløbet.
I 2018 er der arbejdet på retablering efter jordarbejder, dette arbejde forventes
endeligt færdiggjort i 2020, sammen med færdiggørelse af afvanding og belægning
på stien, der forbinder grøn parkering og UC Syd. Denne forbindelse har erstattet
den planlagte fortov/cykelsti langs campusalle. Endelig færdiggørelse afventer de
sætninger blødbundsområdet medfører. Derudover afventes renovering af diger ved
Poppealleen, som har indvirkning på sidste del af færdiggørelse af reetablering af
grønt område.
Restbevillingen søges hermed overført til 2020.
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72.

Landdistrikternes Materialepulje
Landdistrikternes materialepulje giver mulighed for at landsbyer kan ansøge om
materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller
udviklingsplan, samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

133

Der er afsat 0,526 mio. kr. til samme formål på driften under politikområdet
Landdistrikter.
Der er reserveret 0,05 mio. kr., som materialepulje til Høje Kolstrup bydel i 2019 og
2020.
Samlet anlægsbevilling: 2,000 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Byrådet har den 27. februar 2019 frigivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til
Landdistrikternes materialepulje og bemyndiget Vækstudvalget for Land og By at
godkende udmøntningen.
Vækstudvalget for Land og By har besluttet, at udmønte midlerne til en ny
udviklingspulje til lokalsamfund og til Landdistrikternes materialepulje.
Puljemidler til Landdistrikternes materialepulje og udviklingspuljen er bevilliget og
under udbetaling. Derudover har Vækstudvalget for Land og By bevilliget tilskud til
projekt i Slogs Herreds Hus og til midlertidigt likviditetstilskud til to projekter i
Lokalforeningen Kollund, Sønderhav og Rønshoved.
Restbevillingen søges overført til 2020.

73.

Pyloner
500
I 2017 blev det besluttet at placerer digitale pyloner med to i Aabenraa by, og en i
Kruså, Tinglev samt to i Rødekro. Der kan købes 1-3 pyloner afhængig af placering i
eller udenfor bymidte for de 0,500 mio. kr., der er afsat i rådighedsbeløb.
pyloner med to i Aabenraa by, og en i Kruså, Tinglev samt eventuelt Rødekro.
Samlet anlægsbevilling: 0,500 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Der er ikke sket forbrug af midlerne på grund af, at endelig afklaring af placering af
pylonerne først er sket ultimo 2019.
Restbevillingen søges overført til 2020.
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74.

Nedrivning Nørreport 5-13
0
I 2015 opkøbte Aabenraa Kommune bygningen med henblik på nedrivning.
Efterfølgende er der igangsat områdefornyelse i området, og bygning har derfor fået
strategisk betydning. Udover at bygningen i dag fremstår utidssvarende og
skæmmende i sit fysiske udtryk, er der også konstateret kondemnable forhold.
Samlet anlægsbevilling: 1,545 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
De tilbageværende lejere fraflyttede bygningen ved udgangen af 2018, hvorfor det nu
er muligt at nedrive ejendommen. Efterfølgende har Aabenraa Kommune opkøbt
Ramsherred 1-3 samt Nørreport 15, 17 og 19, der arbejdes på en plan for den
fremtidige anvendelse af ejendommene, inden nedrivningen kan igangsættes.
Processen for nedrivningen forventes at tage ca. 8 måneder med
projektering/miljøundersøgelser, udbud, kontrahering, sanering og nedbrydning.
Placering af bygning, tilkørselsforhold med videre forventes, at give processen
udfordringer på tid og økonomi. Grundet disse forhold er m2-prisen for nedrivningen
højere end ved nedrivning andre steder i Kommunen.
Der er overført 1,545 mio.kr. til 2020 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.

75.

Dyrskueplads, udviklingspulje
0
Der blev i budgetforliget afsat midler til en udviklingspulje til dyrskue- og
ringriderpladsen, dermed er der grundlag for at arbejde videre med en række
delprojekter der tilsammen udgør en helhedsplan for området. Dyrskueforeningen og
ringriderkomiteen inddrages i det videre forløb.
Samlet anlægsbevilling: 6,0 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2021
Udviklingsplanen omhandler blandt andet sammentænkning og koordinering mellem
de mange projekter i området, herunder sikring mod oversvømmelse, ramblaen og
reetablering af Poppelalléen.
Som en del af planen skulle der udarbejdes et forslag til placering af en staldbygning
til brug ved både dyrskue og ringridning, men efter de indledende skitseforslag er det
blevet besluttet at prøve en teltløsning af under arrangementerne i 2019. Der pågår på
nuværende tidspunkt dialog mellem forvaltningen og Dyrskueforeningen i forhold til
den fremtidige løsning baseret på erfaringerne fra 2019.
I fald teltløsningen vurderes som værende en mulig løsning til arrangementerne kan
midlerne afsat i denne udviklingspulje helt eller delvist anvendes til at sikre
dyreskuepladsen mod oversvømmelse for at arrangementerne i fremtiden kan afholdes
på pladsen.
Der er overført 1,0 mio.kr. til 2020 i bevillingskontrollen pr. 30.9.2019.
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76.

BFU, Tilbagebetalte mider uden refusion
0
Det drejer sig om restbevillinger af indfriede pantebreve, der endnu ikke er
disponerede. Midlerne må kun anvendes til tilskud til bygningsforbedring, og der kan
ikke opnås refusion.
Samlet bevilling: 0,263 mio. kr.
Forventes overholdt: ja
Der indgår løbende penge til puljen, når der indfries pantebreve.
Der er overført 0,263 mio. kr. til 2020 i bevillingskontrollen 30.9.2019.

77.

BFU, Restbevilling fra de gamle kommuner
Der er opsparet midler før kommunesammenlægningen, der var øremærkede til
bygningsforbedring, her har udvalget mulighed for at give tilskud til
bygningsforbedring, der ikke kan dækkes af årets midler. Der kan opnås refusion,
såfremt tilskud i alt kan holdes indenfor årets ramme. Med en samlet bevilling på
0,287 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling: 0,287 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Størstedelen af puljen er disponeret i 2019
Restbevillingen søges overført til 2020.
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78.

Bygningsforbedringsudvalget 2019
-85
Byrådet besluttede 23. april 2007 Bygningsudvalgets sammensætning og virke.
Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til bevaringsværdige og fredede ejer- og
andelsboliger fra før 1960 samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af kontant
tilskud til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan
maksimalt udgøre ¾ af de støtteberettigede udgifter.
Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50 %. I byer under
4.000 indbyggere refunderer staten 60 %.
Samlet anlægsbevilling: 0,150 mio. kr.
Samlet anlægsbevilling forventes overholdt: ja
Forventes afsluttet: 2020
Alle midler for 2019 er disponeret og forventes afsluttet ved regnskabsafslutning
2020.
Der er i bevillingskontrollen 30.9.2019 overført 0,109 mio. kr. til 2020.
Restbevillingen søges overført til 2020.
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