BILAG A2

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022
Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.
Noter til alle anlæg, Anlæg – skattefinansieret
(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Udvalg: Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Generelle bemærkninger
Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 2,523 mio. kr. med et forbrug pr.
31. marts på 0,013 mio. kr.
Ud af udvalgets 7 projekter forventes 5 projekter afsluttet i 2022.
Ud af de 7 projekter er der 1 projekt, hvor det er usikkert om budgettet kan overholdes:
• Projektet Tinglev Mose, erstatninger. Det endelig erstatningsbeløb kendes pt. ikke.
Øvrige bevillinger forventes overholdt. Der forventes aktuelt intet mindreforbrug på øvrige
anlæg som afsluttes i 2022.
Note 1: Tinglev Mose, erstatninger, regulativer (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 2,101 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022/2023.
Det er usikkert om budgettet kan overholdes.
Projektet indebærer bl.a. udbetaling af erstatning til visse lodsejere pga. for høj vandstand
efter amtets naturgenopretningsprojekt. To lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud.
I hht. afgørelser i hhv. taksations- og overtaksationskommission, skal der udbetales
erstatninger samt advokatomkostninger. Pt. verserer forsat syns- og skønssager.
I 2022 afholdes udgifter i forbindelse med syns- og skønssagerne til advokat- og
rådgiverbistand samt eventuelt supplerende vandstandsmålinger.
Sagerne er endnu ikke afsluttede, hvorfor det endelige erstatningsbeløb ikke kendes. Det er
usikkert, om der vil være tale om et merforbrug, når sagerne er endeligt afgjorte.
Det vides ikke, om sagen kan afsluttes i 2022.
Note 2: Klimatilpasningsprojekter 2014 (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 2,000 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.
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Rådighedsbeløbet anvendes til projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser i
Aabenraa Kommune, jf. kommunens Risikostyringsplan og Klimatilpasningsplan.
I 2022 gennemføres analyser i tilknytning til især DK2020, bl.a. vedrørende Mølleåens opland.
Note 3: Implementering vand og naturplaner 2016 (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.
Projektet ventes tidligst afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.
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 forventes 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, og bevillingen ønskes derfor fortsat
reserveret til dette formål.
Note 4: Pumpestation ved Dr. Marg. Vej regulativ (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 0,375 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.
Der er i forlængelse af renoveringen af pumpestationen påbegyndt udarbejdet et
juridisk/administrativt grundlag (regulativ) for driften af de til pumpestationen hørende anlæg.
Projektet blev udskudt fra 2021 til 2022 pga. manglende bemanding (vakancer) på
vandløbsområdet, og søges afsluttet i 2022.
Note 5: Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.
Projektet vedrører kommunens bidrag til projekter vedr. etablering af sandfang i samarbejde
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
vandløb i Søderup Å-systemet og løsning af problemer vedrørende vandløbene HJO 01A, 09 og
16.
I 2022 afsluttes skitseprojektet vedrørende Søderup Å-systemet, og yderligere midler
forventes anvendt til etablering af sandfang.
Note 6: Implementering vand og naturplaner 2015 (0)
Der er en samlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr.
Projektet forventes afsluttet i 2022.
Budgettet forventes overholdt.

Side 2 af 3

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 bl.a. til medfinansiering af indsatser i henhold til statens
vådområdeplaner.
Pga. forsinket tilsagn fra Miljøstyrelsen vedrørende Surbæk genslyngningsprojektet, blev
projektet overført til 2022.
Note 7: Pulje til klima, biodiversitet (0)
Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2022.
Projektet forventes afsluttet i 2023.
Puljen afsættes til indsatser og projekter til realisering af ”Plan for øget biodiversitet i
Aabenraa Kommune”, der bygger på Aabenraa Kommunes ”Biodiversitetsstrategi”, som er
udarbejdet for midler afsat ved budgetforlig 2022.
Planen vil f.eks. indeholde forslag til projekter, som kan skabe større og mere
sammenhængende naturområder samt indsatser, der kan forøge biodiversiteten i eksisterende
og nye naturområder, herunder f.eks. et biodiversitets- og klimaprojekt i Bønderengene.
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