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Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18-04-2018 17  
Kommunalbestyrelsen 26-04-2018 15  

Hvem beslutter 
Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller 
Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé 
I anlægsbudgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 400.000 kr. til 
projektopstart af byudvikling i Aakirkeby. 
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat søger om en anlægsbevilling til realisering af projektet. 

Indstilling og beslutning 
Kommunaldirektøren indstiller, 
a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektopstart af byudvikling i Aakirkeby. 
Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb. 
b) at anlægsbevillingen gives til Center Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, 
Erhvervs- og Planudvalget. 
 
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018: 
Anbefales. 
 
 
Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018: 
Godkendt 
 

Sagsfremstilling 
I anlægsbudgettet for 2018 blev der afsat en pulje på 400.000 kr. til projektopstart af 
byudvikling i Aakirkeby. Målet er et projektprogram, udarbejdet i dialog med foreninger, 
erhverv, borgere og udvalgte arkitekter, som kan bruges i forbindelse med fundraising, så 
implementering af projektet efterfølgende kan ske.  
Opstartsmødet blev afholdt den 13. marts 2018, hvor en styregruppe og projektgruppe blev 
nedsat og tidsplanen revideret. Der sigtes på, at et forslag til byudviklingen kan præsenteres i 
november, hvorefter der skal arbejdes videre på at søge midler til at realisere den plan, som 
bliver udarbejdet. Hvis det lykkes at få tilsagn om midler, vil der blive fremsendt ansøgning om 
anlægsbevilling på ny.  
 
Beløb i hele kroner Budget 



Idékontor, workshops 25.000 
Materialer og mødeforplejning 25.000 
Arkitektforslag 200.000 
Påbegyndt anlæg 150.000 
I alt  400.000 
 
Staten melder i foråret 2018 en ramme ud til brug for byfornyelse og områdefornyelse til 
prioritering i kommunen. 
En del af denne ramme vil kunne anvendes til refusion af ovenstående udgifter med 50 %, 
såfremt planen om områdefornyelse godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Der fremligges en særskilt sag, når rammen er udmeldt med en prioritering af disse midler. 
 

Økonomiske konsekvenser 
I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat budget til det pågældende projekt på 400.000 kr.  
Projektet gennemføres i 2018. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 
Ingen  


