
Anlægsoversigt

Side 1

BO3 2016 – Anlægsoversigt

Udvalg Anlægsprojekt Forskel Bemærkninger
19 Trafikforhold ny skole 5.439.000 1.500.000 3.939.000

34.000 34.000 Anlægsregnskab aflagt ved BO2 2016

1.480.000 100.000 1.380.000

1.106.000 500.000 606.000

470.000 0 470.000 Projektet er sat på standby til ultimo 2016.

1.677.000 1.677.000 0

78 Cykelsti, Budgetkonto 500.000 0 500.000

500.000 500.000 0

81 Stiplan 2016 500.000 500.000 0

18.040.000 11.000.000 7.040.000

8.396.001 4.396.000 4.000.001

828.000 766.924 61.076

2.979.000 2.979.000 0

2016 
Korrigeret 
budget

Forventet 
forbrug 2016

Teknisk 
Udvalg

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.  
som overføres til anlægspulje vedr.  opsamlede 
over/underskud.

23 
Trafiksanering Rågeleje 
Strandvej

70 Trafiksikring, 
Kildevej/Askemosevej

Sagen er under politisk behandling og der er ikke 
truffet beslutning om løsning. Adm. Har indstillet 
at TEK sender sagen til fornyet 
budgetforhandling.

71 Trafiksikring, cykelsti 
Blistrup -Smidstrup

Landinspektør arbejder afsluttes og 
erstatningsudbetaling afventer 
Taksationskommissionens kendelse.

73 Projektering af ny vej - 
Græsted/Gilleleje

74 Svingbane + P-plads - 
Esrum Kloster

Svingbane projektet er afsluttet. Udgifter til 
arealerhvervelse og skelberigtigelse forventes at 
udgøre det anførte beløb. 
1.100.000 kr. af det resterende beløb er bevilget 
til at forbedre p-forhold ved Esrum 
Kloster.Beløbet blev overført til 2016.

Gemmes til næste år til anlæg af eventuelle stier i 
stiplanen

79 Mole i Tisvilde, 
Budgetkonto

Afventer melding fra foreningerne om hvorvidt 
deres del af udgifterne til molen kan skaffes

Stiplan samt skiltning af nordkystruten – budget 
forventes brugt  

Børne-
udvalget

20 Børnebyer/attraktive og 
bæredygtige

Der mangler de sidste regninger på færdiggørelse 
af Ramløse. Vedr. andre projektet i denne 
anlægspulje, afventes der en politisk beslutning 
om hvad der skal ske i de andre lokalsamfund. 
Skal der fx ske noget i Vejby, Blistrup, Esrum i 
2016? 

40 Undervisning og læring i 
Gilleleje

Byrådet har den 20/6-16 truffet beslutning om 
scenarium for ny skole ultimo juni 2016. Herefter 
igangsættes videre udvikling af projektet med 
udarbejdelse af byggeprogram og idéoplæg.

44 Ombygning af Gilbjerg 
Børnehuse

Projektet er afsluttet – der laves anlægsregnskab 
i fm BO3

45 Nordstjerneskolen 
Ramløseafd. - 
Energioptimering

Der forventes at bruge det resterende beløb på 
den samlede bevilling på 12 mio. kr. Projektet 
afslutte medio 2016 og der vil efterfølgende 
kunne aflægges byggeregnskab.
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Udvalg Anlægsprojekt Forskel Bemærkninger
148.000 148.000 0 Der vil snarest kunne aflægges anlægsregnskab.

1.999.999 1.279.999 720.000

02 Buslomme Valby 886.000 886.000 0

604.000 604.000 0 Anlægsregnskab aflagt ved BO2 2016

1.333.000 1.333.000 0 Budgettet forventes at blive anvendt fuldt ud. 

30 Anlægsprojekt Græsted 1.288.999 1.288.999 0

1.500.000 1.500.000 0 Budgettet forventes at blive anvendt fuldt ud. 

31 Kulturhavn Gilleleje 1.161.000 1.161.000 0

3.699.999 3.699.999 0

4.500.000 4.500.000 0

54 ØU Jordforurening 7.300.000 -7.300.000

850.000 850.000 0

2016 
Korrigeret 
budget

Forventet 
forbrug 2016

Social- og 
sundhedsud- 
valget

04 Ahornparken - 
Renovering/om og tilbygn.

12 Udbyg. af 
plejeboligkapacitet

Det forventede forbrug i 2016 og 2017 fremgår af 
ØU-sag (23/5-2016): Ekstern rådgiver (i 2016) 450 
tkr. ; intern bygherrerådgiver (i 2016-18) 960 tkr.; 
ikke-disponerede midler (i 2016 med overførsel 
af evt. ubrugte midler) 590 tkr. Foreløbigt 
antages, at der skal overføres 720 tkr. til intern 
bygherrerådgivning i 2017-18.

Økonomiud- 
valget

Anlægsarbejdet pågår. Budgettet forventes at 
blive brugt fuldt ud

03 ABA-Anlæg

14 Skimmelsvamp-sager i 
Gribskov

Fordeling af 1,5 mio kr til bymidten i Græsted er 
til politisk behandling på Byrådet 20.06.2016. 1,5 
mio overføres til projekt om Græsted Eventplads, 
som vedtaget af Byrådet 01.02.2016. Budgettet 
forventes at blive anvendt fuldt ud. 

68 Græsted Eventplads

Der er indflytning i kulturhavnen 1 dec og 
rådgivning samt indkøb af teknisk udstyr 
forventes indkøbt 2016

47 Investeringsplan - 
bygninger og klimatiltag

Det forventes at anvende alle bevilligede midler 
inden udgangen af året.

49 Investeringsplan - 
Vejnettet

Vi regner med at bruge det afsatte budget – 
pengene bruges til asfaltering – jf. plan for 
vedligehold af vejkapital

Udgiften til dette anlæg skal afholdes indenfor 
den samlede anlægsramme.

74 ØU Kystsikring, Fælles 
kystprogram

Budgettet forventes anvendt fuldt ud. Frigivede 
midler til Nordkystens fremtid og Yderområder 
på forkant er afsat som selvstændige 
anlægsprojekter i denne oversigt.  
Der er i alt frigivet 1,3 mio kr. af det afsatte til 
programmet på 2 mill. I 2016.
Der udestår derfor at blive frigivet 0,7 mio. kr. 
som søges frigivet i forbindelse med BO 3 2016.
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Udvalg Anlægsprojekt Forskel Bemærkninger
55. Nordkystens fremtid 2.529.294 2.529.294 0

150.000 150.000 0
Budgettet forventes at blive anvendt fuldt ud. 

249.000 249.000 0 Budgettet forventes overholdt

58 Køkken Bakkebo 200.000 200.000 0

60 Byudvikling Helsinge 600.000 600.000 0

4.200.000 4.200.000 0

4.100.000 3.600.000 500.000

300.000 300.000 0 Budgettet forventes overholdt

1.400.000 1.400.000 0 Budgettet forventes overholdt

-4.294.000 -4.294.000 0

69.354.292 57.404.215 11.950.077

* Ombygning af Gilbjerg børnehuse.
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 28.774 kr., mens det tekniske

korrektion i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på 89.850 kr. 

2016 
Korrigeret 
budget

Forventet 
forbrug 2016

Se bemærkning under 74 ØU Kystsikring. 
Budgettet forventes at blive anvendt fuldt ud. 

73. Yderområder på 
forkant 

57 Kystbeskyttelse 
Klitgården

De sidste regninger mangler at komme ind og det 
ser ud til at der er et lille mindre forbrug. 
Arbejdet er afsluttet.

Beløbet dækker over forbrug til de indledende 
aktiviteter i byudviklingen. Indtil videre bl.a.:  
Visionsproces, byudviklingsøkonomi-beregning 
mm. Forventer at bruge restbeløbet i forbindelse 
med de resterende forundersøgelser i 
byudviklingen.

63 Inventar bibliotek og 
kulturhavn

Der er indflytning i kulturhavnen 1 dec og 
rådgivning samt indkøb af inventar forventes 
indkøbt 2016. 

70 Blistrup Hallen - 
tagrenovering og nyt gulv

Projekteringen er i gang og priserne hentes inden 
længe . Vi forventer at arbejderne bliver billigere 
end angivet – men hvor meget er endnu ikke 
afklaret.

71 Friv. center Græsted - 
tagrenovering

72 Teatersal på Helsinge 
Ungsdomsskole

05 Projekter der skal 
dækkes indenfor 
Anlægsrammen

Der overføres ved BO3 2016 3,9 mio. kr. fra 
projektet vedr. Trafikforhold ny skole til delvis 
dækning af det opsamlede budgetunderskud. 

Ordinære 
anlæg, i alt

regnskab udviser et mindreforbrug på 61.076 kr.. Afvigelsen skyldes en


