
Bornholms Regionskommune  Budget 2020 – 2023 

 Side 1 

 
 

Anlægsforslag 
Nr.: 1 Emne: Mælkebøtten flyttes til Specialskolen Kildebakken 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 1.129                   

Drift (D)                         

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Antallet af børn der er indskrevet i Specialbørnehaven Mælkebøtten har gennem de seneste år været faldende, der 
forventes som følge af dette fald, at være indskrevet 7 børn pr. 15. august 2019. Det foreslås at flytte 
Specialbørnehaven Mælkebøtten til Kildebakken, da så lille en enhed ikke skønnes bæredygtig.  
 
Forslaget kræver mindre bygningsmæssige ændringer, da der skal være de fornødne rum med hjælpemidler og 
dertilhørende hygiejnerum. Der vil i den forbindelse være en del der kan genanvendes fra den eksisterende institution, 
men der vil altså også være behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med flytningen. Anlægsudgiften er beregnet til 
følgende: 
 

Indvendigt bygningsarbejde  805.000 kr. 

Udvendigt bygningsarbejde  201.250 kr.  

Hjælpemiddel   57.500 kr. 

Køkken (ikke produktion)  65.000 kr. 
Samlet  1.128.750 kr. 

 
Forslaget hænger sammen med spareforslag BSU-11-06. 

2. Tidshorisont 

1. marts 2020 

3. Politisk behandling af emnet 

- 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Børne- og Skoleudvalget Center for Børn og Familie       
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Anlægsforslag 
Nr.: 2 Emne: Signalhuset (bygning 9 ved Sporteren) gøres permanent 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 4.484                   

Drift (D) 1.009 1.513 1.513 1.513 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Da bygningen p.t. kun anvendes som en midlertidig løsning, skal den opgraderes med produktionskøkken, p-pladser, 
vej og liggehal, hvis den skal anvendes som en permanent løsning. Anlægssummen er beregnet til 4,5 mio. kr. jf. 
tidligere sagsfremstilling – se nedenfor. 
 
Den årlige drift er beregnet til 1,5 mio. kr. årligt.  
 

Tal i 1.000 kr. Årlig drift 

Lederløn 458 
Grundtilskud 232 
Bygningsdrift 610 
I alt bruttoudgifter BRK 1.300 

Ændring forældrebetaling -301 
Ændring fripl. og søsk.rabat 123 
Ændring private 348 

Ændring fripl. og søsk.rabat 43 
I alt forældrebetaling m.m. 213 

I alt nettoudgifter BRK 1.513 
 

2. Tidshorisont 

Signalhuset forventes at kunne stå klart 1. maj 2020. 

3. Politisk behandling af emnet 

KB 28-03-2019, pkt. 4, hvor det blev besluttet at der skulle udarbejdes et opprioriteringsforslag til budgetlægningen for 
2020 hvor bygningen gøres permanent med plads til 65 børn. 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Børne- og Skoleudvalget Center for Børn og Familie Dagtilbud 
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Anlægsforslag 
Nr.: 01 Emne: Naturbornholm - tekniske anlæg 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 650 0 0 0 

Drift (D) 0 0 0 0 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

BRK Ejendomsservice har i 2018 sammen med ekstern rådgiver været NaturBornholm behjælpelig med, at gennemgå 
de tekniske installationer og har i den forbindelse konstateret, at der er flere større vvs-tekniske udfordringer i huset: 
 
1. Der er sket flere ikke beregnede VVS konstruktive ændringer på ventilation og gulvarme. 
2. Husets varmekonvertering fra olie til varmepumper er meget underprojekteret.  
3. Store dele af husets CTS har i længere tid været ikke fungerende/eksisterende. 
 
Overnævnte giver i det daglige huset mange driftsproblemer. Lagunen har i perioder store udfordringer med kondens og 
algevækst, den del af bygningen, der huser administration og læringsrum kan ikke holde temperatur om vinteren og 
Indeklimaet i biograf og andre lokaler er ofte meget ringe pga. defekt CTS ved høje personbelastninger. 
 
På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet en langsigtet handleplan for huset for, at få rettet op på deres tekniske 
installationer, som bla. indbefatter følgende: Reetablering af gulvvarme i indgangsområde, reetablering af 
opvarmningsmulighed i centersal, ny CTS på alle VVS funktioner, idriftsættelse af ventilation og evt. køl til biograf samt 
projektering af ny korrekt varmeforsyning. 
 
Vedrørende varmeforsyningen er der opstillet 3 forskellige scenarier; leasing af varmepumper, køb af varmepumper 
samt indlægning af fjernvarme. Der er opstillet en økonomisk kalkule over en 20-årig periode fra ekstern rådgiver, der 
viser, at fjernvarme trods den større anlægsudgift, vil være den mest økonomisk fordelagtige løsning, idet de 
efterfølgende årlige driftsomkostninger er lavere end ved varmepumper. Dertil er det den løsning med størst 
driftssikkerhed og med mulighed for en høj temperatur, hvorfor denne anbefales. Alternativt kan varmepumper leases 
eller købes. 
 
Ejendomsservice har været i dialog med BEOF, som mener, det er muligt af få lagt et fjernvarmestik til bygningen. 
Grundet distancen skal bygherre selv betale den fulde udgift. 
 
Med budget 2017 blev der afsat 400.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på NaturBornholm, omfattende tag, ventilation, 
vinduer mv. Disse tiltag er en del af den samlede handleplan for bygningen og er gennemført. Hele handleplanen 
forventes gennemført over en årrække, da NaturBornholm selv skal finde op til 750.000 kr. til de nødvendige arbejder, 
handleplanen omfatter. 
 
En anlægsbevilling på 650.000 kr. til etablering af fjernvarmestik , opsætning af veksler og konvertering af de tekniske 
installationer vil sikre en god varmeforsyning og at der ikke pga økonomien skal laves midlertidige løsninger omkring 
olieopvarmning. NaturBornholm kan herefter arbejde videre med gennemførsel af handleplanens øvrige dele. 

2. Tidshorisont 

2020 

3. Politisk behandling af emnet 

      

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Ejendomsservice 
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Anlægsforslag 
Nr.: 02 Emne: Samling af administrationen fase 1 - Snorrebakken - anlægsforhøjelse 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 6.265                   

Drift (D) 2.130 2.130 2.130 2.130 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

I forbindelse med samling af administrationen på færre adresser besluttede kommunal bestyrelsen den 31. maj 2018 at 
igangsætte model 2, og dermed flytte medarbejdere til Snorrebakken. Hertil blev der givet en anlægsbevilling på 7,665 
mio. kr. 
 
Der har i forbindelse med byggeriet vist sig merudgifter begrundet i projektændringer mv. De opdaterede 
anlægsberegninger fra Ejendomsservice samt ekstern rådgiver indeholder en kvalificering af det aktuelle og nødvendige 
arbejde forud for indflytning omkring alle anlægsarbejder på Snorrebakken, hvilket primært omhandler lovpligtige 
indeklima- og arbejdsmiljøarbejder. Herefter udgør de beregnede anlægsudgifter 17.067.700 kr., hvilket er en merudgift 
på i alt 9,403 mio. kr. (9,265 mio. kr. efter korrektion for prisfremskrivning fra 2018 til 2019). Forskellen til det angivne 
beløb ovenfor udgøres af den del af den samlede bevilling, der foreslås finansieret af driften. 
 
Der vil blive fremlagt særskilt sag med henblik på bevillingsafgivelse for så vidt gælder den del, der finansieres af driften 
samt den del, der vedrører frigivelse af indefrosset beløb. 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Ejendomsservice 
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Anlægsforslag 
Nr.: 03b Emne: Samling af adm. fase 2 - samling af enheder på Ullasvej (scenarie D1) 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 6.019                   

Drift (D) -36 -36 -36 -36 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2018 vedtaget, at der skal udarbejdes et oplæg, så der på sigt kan gennemføres 
en samling af hele Center for Børn og Familie på Ullasvej. 
Den 29. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen yderligere, at der skulle udarbejdes et grundlag for en 
gennemførelse af fase 2 i samling af administrationen, som er en samling af Center for Børn og Familie på Ullasvej og 
en samling af dele af hjemmeplejen i Tejn med henblik på fremlæggelse til senere beslutning for kommunalbestyrelsen. 
Nærværende forslag vedrører samling af Center for Børn og Familie. 

Forudsætningen for gennemførelse af nærværende samling vil være at fase 1 er gennemført; at medarbejderne på 
Ullasvej er flyttet til Snorrebakken jf. anlægsforslag vedr. forhøjet anlægsbevilling til Snorrebakken. 

 
Der er i arbejdet med ovenstående opstillet fem scenarier. Dette anlægsforslag tager udgangspunkt i en anbefaling af 
scenariet hvor Helsevej 4 beholdes og giver derved mulighed for, at Center for Børn og Families 
borgerrettede aktiviteter kan tilbydes på Helsevej 4. Misbrugscenteret vil fortsat være i Villa 
Maria. Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Skole og Ældre skal også være på Ullasvej.  
 

Der vil senere kunne fremlægges en sag til politisk behandling med henblik på godkendelse af et salg af ejendommen 
Helsevej 4 i Rønne og en sag med henblik på bevillingsafgivelse, når der foreligger købstilbud.  
 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Ejendomsservice 
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Anlægsforslag 
Nr.: 03a Emne: Samling af administrationen fase 2 - samling af enheder på Ullasvej 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 4.046                   

Drift (D) -236 -236 -236 -236 

 

1. Beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2018 vedtaget, at der skal udarbejdes et oplæg, så der på sigt kan gennemføres en 
samling af hele Center for Børn og Familie på Ullasvej. 
Den 29. november 2018 besluttede kommunalbestyrelsen yderligere, at der skulle udarbejdes et grundlag for en gennemførelse 
af fase 2 i samling af administrationen, som er en samling af Center for Børn og Familie på Ullasvej og en samling af dele af 
hjemmeplejen i Tejn med henblik på fremlæggelse til senere beslutning for kommunalbestyrelsen. Nærværende forslag vedrører 
samling af Center for Børn og Familie. 

Forudsætningen for gennemførelse af nærværende samling vil være at fase 1 er gennemført; at medarbejderne på Ullasvej er 
flyttet til Snorrebakken jf. anlægsforslag vedr. forhøjet anlægsbevilling til Snorrebakken. 

 

Der er i arbejdet med ovenstående opstillet fem scenarier. Dette anlægsforslag tager udgangspunkt i en anbefaling af scenariet 
hvor Børn og Families afsnit, der hidtil har været placeret på kasernen, flyttes til Ullasvej 15-17 og 23, hvor også Psykiatri og 
Handicap, Børn og Familie, Skole og Ældre skal være og at Helsevej 4 fraflyttes. 

 

Der vil senere kunne fremlægges en sag til politisk behandling med henblik på godkendelse af et salg af ejendommen Helsevej 
4 i Rønne og en sag med henblik på bevillingsafgivelse, når der foreligger købstilbud.  
 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Ejendomsservice 
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Anlægsforslag 
Nr.: 04 Emne: Samling af adminstrationen fase 2 - samling af enheder i Tejn 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 2.468                   

Drift (D) 0 0 0 0 

 

1. Beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2018 besluttet, at der skal udarbejdes et grundlag for en 
gennemførelse af fase 2, som bl.a. er en samling af dele af administrationen på Skovløkken 4 i Tejn. Fremover skal 
Tejn Rådhus huse dele af Center for Ejendomme og Drift - Ejendomsservice og dele af vejadministrationen, dele af 
Hjemmeplejen og Sygeplejen samt IT-undervisning. 
 
Igangsættelsen af fase 2, Tejn, forudsætter at fase 1, Snorrebakken, er gennemført da de nuværende medarbejdere 
skal være flyttet ud først. Igangsættelsen forudsætter tillige et konkret oplæg med angivelse af omkostninger m.v. til 
politisk beslutning. 

 

Forslaget vedrører 2,468 mio. kr. til klargøring og indretning af bygningen Skovløkken 4, Tejn Rådhus, til brug for 
administration. 

 

Ang. drift 

Der betales i dag for lejemål vedr. hjemmeplejen på Kirkepladsen 4, Allinge. Udgifterne hertil afholdes i dag på bevilling 
31 Ældre. Ud over lejeudgifter betales udgifter til el, varme og rengøring. Disse afholdes ligeledes på bevilling 31 Ældre. 
Under forudsætning af, at der fortsat betales for husleje samt til tomgangsdrift, er der beregnet en årlig besparelse på 
ca. 75.000 kr. ved fraflytning af lejemålet. 

De øgede driftsudgifter for Tejn Rådhus til opvarmning i weekender og øget rengøring anslås at udgøre tilsvarende 
beløb. Driftsbudgetterne justeres med de bevillingsmæssige konsekvenser, som sagen medfører, hvorved der med 
budget 2020 tilføres budget til de øgede driftsudgifter af Tejn Rådhus i 2020 og frem på i alt 75.000 kr./årligt til bevilling 
55 ejendomme og service finansieret af bevilling 31 Ældre. 

 

2. Tidshorisont 

 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Ejendomsservice 
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Anlægsforslag 
Nr.: 05 Emne: Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 3.400 3.400 3.400 3.400 

Drift (D) 50 50 50 50 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Anlæg: 
KB godkendte den 23. maj 2019 trafiksikkerhedsplan 2018-2025 på baggrund af en analyse, som administrationen og 
Moe Tetraplan har udarbejdet. I analysearbejdet har der været høj grad af interessentinddragelse. Planen opdeler 
trafiksikkerhedsprojekterne i 3 grupper, hvor gruppe 1 udgør de projekter, der forventes påbegyndt først  og inden for  
Trafiksikkerhedsplanens planperiode. Disse projekter beløber sig til ca. 28,9 mio. kr. 
 
Derudover udgør projekterne i gruppe 2 13,7 mio. kr. og igangsættes jf. trafiksikkerhedsplanen, når gruppe 1 
projekterne er gennemført . Gruppe 3 er de resterende projekter uden fast tidshorisont og beløber sig til mindst 71-123 
mio. kr.    
 
Der blev i budgetforliget 2019 afsat 1 mio. kr. årligt i 4 år til trafiksikkerhedsarbejder. Sammen med en prioritering fra 
den disponible anlægspulje til veje og broer 2019 på 4,75 mio. kr. er der således på nuværende tidspunkt en samlet 
finansiering på 8,75 mio. kr. af de 28,9 mio. kr., som gruppe 1-projekterne beløber sig til. Det skal bemærkes at de 
prioriterede beløb pt. er sat i bero som følge af ØEPU beslutning den 10. april 2019 om udskydelse af anlæg.  
Hvis trafiksikkerhedsplanen skal gennemføres indenfor projektperioden, der udløber i 2025, vil der årligt skulle tilføres 
projektet 3,4 mio. kr. i årene 2020-2025.  
Alternativt skal trafiksikkerhedsplanen prioriteres ind i den årlige prioritering af den disponible anlægspulje til veje og 
broer, hvilket vil gøre, at de belægnings- og vejarbejder, der normalt bliver prioriteret af denne pulje bliver presset ud på 
en længere tidshorisont. Det drejer sig for driftens vedkommende om nødvendige forstærkningsarbejder samt arbejder 
med at renovere broer og bygværker, hvor der er behov for en indsats.  
De øvrige anlægsarbejder der vil blive udskudt eller ikke vil kunne gennemføres, er f.eks trafikforbedringer ved Campus 
(ny adgangsvej/sti), medfinansiering af implementeringen af trafikforholdene på Rønne Havn, etablering af 
parkeringspladser, opladestandere til el-biler og –cykler mv.   
 
Drift: 
Vejmyndigheden vil få en ny opgave i forhold til at screene lokalplaner og byudviklingsplaner for konsekvenser for 
trafikafvikling, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Kompetence (uddannet trafikrevisor) til dette findes ikke i BRK, og der 
skal derfor tilkøbes konsulentbistand i de konkrete sager. Det indstilles derfor, at der i forbindelse med 
budgetforhandlingerne tilføres 50.000 kr. årligt til Vejmyndighedens planlægningskonto.   

2. Tidshorisont 

Trafiksikkerhedsplanen har en tidshorisont indtil 2025, hvor det forventes, at projekterne i gruppe 1 er gennemført.   

3. Politisk behandling af emnet 

KB den 23. maj 2019 (godkendelse af trafikplan 2018-2025) 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center Natur, Miljø og Fritid Veje, havne og beredskab 
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Anlægsforslag 
Nr.: 06a Emne: BAT: Køb af 9 nye rutebusser til BAT 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 17.000                   

Drift (D) 3.000 -1.800 -1.800 -1.800 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget gælder indkøb af 9 nye store rutebusser til udskiftning af de 9 ældste busser i vognparken. Da der først skal 
gennemføres udbud, ventes det ikke, at udskiftningen af busser kan opveje for de forventede øgede 
vedligeholdelsesudgifter i hele 2020. Anlægsudgiften er fraregnet forventet salgsværdig af de 9 ældste busser samt 4 
mindre servicebusser. 
 
Vedligeholdelses- og reparationsomkostninger til busserne er i dag høje, grundet bussernes alder og antallet af 
kilometer, de har tilbagelagt. De sidste garantier udløb medio 2018 og alle reparationer, sker derfor nu for egen regning. 
Der må imødeses fortsat øgede udgifter til reparation af busserne i de kommende år anslået stigende med 2,5 mio. kr. 
fra det nuværende niveau i 2019 til 2020 og derefter med 1,3-1,5 mio. kr. årligt i takt med at busserne bliver ældre. 
Dertil kommer leje af eksterne busser til at dække ruter ved flere samtidige nedbrud på eget materiel jf. NMU-57-51. 
 
Ud over lavere vedligeholdelsesudgifter vil nyere busser have et lavere brændstofforbrug.  BATs budget til brændstof er 
i dag på 9,0 mio. kr. Ved en udskiftning af de 9 ældste busser med 9 nye busser forventes en besparelse på udgifter til 
brændstof på 1,8 mio. kr.  
 
Bussernes emissionsudledning (udledning af CO2, NOX og skadelige diesel partikler) angives i euronorm. Alle BATs 
nuværende busser har en lavere (dårligere) euronorm end den nyeste norm; EURO 6 version 2. (De ældste af busserne 
er helt uden for euronorm.) 
 
BAT har i 2018-2019 været ved at analysere, forberede og gennemføre implementering af ren el-busdrift på Rønne 
bybusnet. De foreløbige erfaringer og eksterne anbefalinger udledt heraf går på en overordnet strategisk plan for en 
samlet udskiftning til ren el-busdrift (biogas, hybrid mv), jf. pkt. 6 KB den 28.02.2019. I forlængelse heraf foreslår BAT, 
at de ni ældste busser udskiftes i 2020, med nye dieselbusser med den bedste euronorm (EURO 6, ver. 2).  
 
Der er fra leverandørside oplyst en tilbagekøbsgaranti, hvilket er den pris som leverandøren har oplyst, de som 
minimum vil give for bussen, efter en given periode. Det er et krav ved fastsættelse af tilbagekøbsgaranti, at bussen er 
uden skader, at service er overholdt og at der ikke er kørt flere kilometer end aftalt. Såfremt der er skader eller højere 
km-tal vil restværdi/pris selvsagt være lavere.  
Der kan tilkøbes en udvidet garanti, hvilket betyder fabriksgaranti på bussen op til 60 måneder og dermed færre 
variable udgifter til reparationer. 
 
Udgifterne til vedligehold vil dog forventeligt stige for hvert år. Når det samtidig alene er muligt at tilkøbe udvidet garanti 
for op til 60 måneder, vurderes det på nuværende tidspunkt ud fra de givne forudsætninger (pris, tilbagekøbsgaranti, 
anslåede vedligeholdelsesudgifter) mest fordelagtige at være en kortere køreperiode på 4-5 år, hvorefter busserne 
afhændes. Dette giver indregnet tilbagekøbsgaranti en beregnet udgift pr. år på 2,8-2,6 mio. kr. for købet isoleret set. 
Med et køb af nye busser i løbet af 2020 og afhændelse efter 4-5 år må påregnes en ny anlægsudgift til køb omkring 
2025. Alternativt kan busserne leases med afhændelse efter 4-5 år, hvorefter en ny leasingperiode kan påbegyndes.  
 
For 2020 er indregnet udvidet drift jf. NMU-57-51 i et halvt år grundet udbuds- og leveringstid for nye busser samt 
brændstofbesparelse for et halvt år. 
 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift BAT 
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Dette anlægsforslag er et alternativ til udvidelsesforslag NMU-57-51. 
Dette anlægsforslag er et af tre mulige alternativer NMU-A06a, NMU-A06b og NMU-A06c. 
 
 

2. Tidshorisont 

2020 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. april 2019 en anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. april 2019 en anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020 
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Anlægsforslag 
Nr.: A06b Emne: BAT: Køb af 6 rutebusser og 4 miniturebusser 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 17.250                   

Drift (D) 2.800 -2.800 -2.800 -2.800 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Ud over en udskiftning med 9 nye store dieselbusser til erstatning for de 9 ældste busser, kan der laves en anden 
sammensætning i størrelsen af busserne, hvor nogle busser udskiftes med minirutebusser. Der foreslås således en 
udskiftning af 9 store rutebusser med 6 store rutebusser og 4 minirutebusser til betjening af visse afgange, hvilket 
blandt andet giver en større brændstofbesparelse. 
 
BAT har undersøgt muligheden for en mere fleksibel busstørrelse. Ved gennemgang af de passagertællinger, der er 
foretaget i perioden fra den 1. januar 2019 til den 12. april 2019, danner der sig et billede af hvor mange passagerer, 
der har benyttet busserne. Passagertællingerne er foretaget med en vis usikkerhed, da der kun er én tællebus og der 
derfor ikke kan tælles på alle afgange på alle ruter.  
 
Tællingerne viser, at mange afgange kan klares med mindre busser, især Rønne Bybus kan i stedet køres med en bus, 
hvor der er 15-17 siddepladser, samt 20-23 ståpladser. En såkaldt minirutebus, der også kan medtage rollator, kørestol 
og barnevogn.  
Tidlige morgenafgange kan erstattes af minibus, eller laves som flexkørsel, der skal bestilles på forhånd. Ligeledes kan 
udvalgte afgange midt på dagen og sent på aftenen også køres med mindre busser.  
Minibusserne er driftsmæssigt ca. 20 % billigere, idet de kører dobbelt så langt på literen (hvilket også giver mindre 
CO2 udledning) mens også dæk, reparationer og vedligeholdelse er billigere. Samtidig fylder de mindre i bybilledet. Ved 
eventuel fremtidig implementering af el-busdrift vil minibusserne kunne indarbejdes i køreplanen, så der bliver mulighed 
for at oplade de store busser midt på dagen. 
 
Minirutebusserne koster (listepriser) 1,5 mio. kr. i indkøb pr. bus. Der er også for minirutebusserne oplyst en 
tilbagekøbsgaranti.  For minirutebusserne gælder at udvidet garanti samt restværdi kun gælder ved max 400.000 km i 
alt uanset om det er over en 4- eller 5-årig periode. Ved en 5-årig periode vil det dermed give mindre kørsel med 
minirutebusser og dermed større træk på øvrigt materiel, med følgende større vedligeholdelsesudgifter. 
 
Den samlede anlægsudgift for 6+4 busser bliver 17,75 mio. kr. 
Anslået salgsværdi af de 9 ældste busser samt fire servicebusser er på 0,5 mio. kr. 
 
Den beregnede brændstofbesparelse (ud fra nuværende listepriser samt antal kørte km) er på 2,8 mio. kr. For 2020 er 
fortsat indregnet udvidet drift grundet udbuds- og leveringstid for nye busser samt alene to måneders besparelse på 
brændstof, hvorved der netto er behov for at få tilført budget. 
Det er dermed forudsat, at det nuværende vedligeholdelsesbudget fastholdes ved indkøb af nye busser samt at tilkøb af 
udvidet garanti kan indeholdes heri. 
 
Med et køb af nye busser i løbet af 2020 og afhændelse efter hhv. 5 og 4 år må påregnes en ny anlægsudgift til køb 
omkring 2025. Indregnet tilbagekøbsgaranti bliver den beregnede årlige udgift til køb 3,05 mio. kr. 
 
Dette anlægsforslag er et alternativ til udvidelsesforslag NMU-57-51. 
Dette anlægsforslag er et af tre mulige alternativer NMU-A06a, NMU-A06b og NMU-A06c. 
 

2. Tidshorisont 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift BAT 
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2020 

3. Politisk behandling af emnet 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. april 2019 en anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020 
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Anlægsforslag 
Nr.: 06c Emne: BAT: Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)                         

Drift (D) 2.300 45 45 45 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Alternativt til køb af busserne, kan der indgås en leasingaftale. Der er indhentet tilbud fra Kommuneleasing. 
Leasingtilbuddet er uden førstegangsydelse og scrapværdi. Det betyder, at BAT betaler leasing for brug i perioden. Når 
perioden slutter afleveres bussen til leverandøren, der betaler restværdien/tilbagekøbsværdien. Den årlige ændring i 
driftsudgift tager udgangspunkt i en leasingperiode på hhv. 5 og 4 år og består af leasingudgift fraregnet 
brændstofbesparelse. 
 
Med en leasingperiode på 48 måneder og planlagt kørsel på hhv. 150.000 km om året for de store rutebusser og 
100.000 km om året for minirutebusserne ved 4 år eller 80.000 km om året ved 5 år og et samtidigt tilkøb af udvidet 
garanti holdes vedligeholdelsesudgifterne på et minimum.  
Leasingudgiften udgør knap 2,9 mio. kr. om året for 6+4 busser, mens brændstofbesparelsen er på godt 2,8 mio. kr. Det 
er dermed forudsat, at det nuværende vedligeholdelsesbudget fastholdes ved indkøb af nye busser samt at tilkøb af 
udvidet garanti kan indeholdes heri. For 2020 er der fortsat indregnet øget vedligehold grundet udbuds- og 
leveringsperiode og alene to måneders brændstofbesparelse. 
 
Der vil ved leasing ikke være nogen ny udgift til indkøb efter perioden. Der vil i stedet kunne påbegyndes en ny 
leasingperiode.  
 
Med leasing af nye busser vil de 9 ældre busser kunne afhændes. Dertil kan afhændes fire servicebusser. Den samlede 
scrapværdi forventes at udgøre 0,5 mio. kr., der er modregnet de øgede udgifter for 2020. 
 
Dette anlægsforslag er et alternativ til udvidelsesforslag NMU-57-51. 
Dette anlægsforslag er et af tre mulige alternativer NMU-A06a, NMU-A06b og NMU-A06c. 
 

2. Tidshorisont 

2020 

3. Politisk behandling af emnet 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. april 2019 en anlægssag vedr. køb af nye busser i budget 2020 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Natur- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift BAT 
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Anlægsforslag 
Nr.: 1a-g Emne: Scenarier for Poulsker Idrætsforening 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)                         

Drift (D)                         

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2017 ikke at godkende en kommende konstruktion for Poulsker 
Idrætshal som en selvejende institution, men at der derimod skulle arbejdes videre med en løsning med en ny hal i 
Snogebæk. Der blev derfor nedsat et haludvalg med repræsentanter fra lokalområdet og Poulsker Idrætsforening, der 
skulle arbejde videre på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning. Herunder følger en oversigt over anlægs- og 
driftsudgifter for de første syv af de i alt ni mulige modeller, som er beskrevet i den bilagte sagsfremstilling: 
 
1 Snogebæk Hallen I – opførelse af hal til 33,0 mio. kr. inkl. moms 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 6.640       

Drift (D) 676 676 676 676 
 
Dette scenarie forudsætter et anlægstilskud fra BRK på 8 mio. kr. brutto, hvilket giver en nettoanlægsudgift - efter 
afløftning af moms - på 6,64 mio. kr. 
 
Det årlige driftstilskud i denne model er estimeret til 1,56 mio. kr. brutto. Da PIF p.t. får 0,8 mio. kr. brutto årligt, er 
merudgiften beregnet til 0,76 mio. kr. brutto årligt. Den årlige nettoudgift for BRK bliver dermed på 0,68 mio. kr.  
 
2 Snogebæk Hallen II – opførelse af hal til 25,0 mio. kr. inkl. moms 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 3.320       

Drift (D) 703 703 703 703 
 
Dette scenarie forudsætter et anlægstilskud fra BRK på 4 mio. kr. brutto, hvilket giver en nettoanlægsudgift - efter 
afløftning af moms - på 3,32 mio. kr.  
 
Det årlige driftstilskud i denne model er estimeret til 1,59 mio. kr. brutto. Da PIF p.t. får 0,8 mio. kr. brutto årligt, er 
merudgiften beregnet til 0,79 mio. kr. brutto årligt. Den årlige nettoudgift for BRK bliver dermed på 0,7 mio. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Center Natur, Miljø og Fritid Fritid 
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3 Snogebæk Hallen III – opførelse af hal til 15,7 mio. kr. inkl. moms 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 3.320       

Drift (D) 160 160 160 160 
 
Dette scenarie forudsætter et anlægstilskud fra BRK på 4 mio. kr. brutto, hvilket giver en nettoanlægsudgift - efter 
afløftning af moms - på 3,32 mio. kr.  
 
Det årlige driftstilskud i denne model er estimeret til 0,98 mio. kr. brutto. Da PIF p.t. får 0,8 mio. kr. brutto årligt, er 
merudgiften beregnet til 0,18 mio. kr. brutto årligt. Den årlige nettoudgift for BRK bliver dermed på 0,16 mio. kr.  
 
4 Fortsat leje af Poulsker Hallen 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)         

Drift (D) 0 0 0 0 
 
Den årlige udgift på 0,8 mio. kr. brutto til driftstilskud vil fortsætte og der er derfor ingen ændring af driftsbudgettet. 
 
5 Køb af Poulsker Hallen (selvejende) * 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 9.600       

Drift (D) 690 690 690 690 

 
BRK køber det samlede bygningskompleks af ejer for 7,6 mio. kr. (jf. tal af 7. december 2017). Der er derudover behov 
for renoveringsarbejder på hallen for ca. 2,0 mio. kr. ekskl. moms. Dette giver en samlet anlægsudgift på 9,6 mio. kr. 
netto. Idrætsfaciliteterne kan herefter sælges videre til en lokal forening/fond, der fremover skal stå for driften. Salget vil 
generere en indtægt, der skal modregnes kommunens udgift til køb af bygningerne. 
  
Det årlige driftstilskud i denne model er estimeret til 0,98 mio. kr. brutto. Da PIF p.t. får 0,8 mio. kr. brutto årligt, er 
merudgiften beregnet til 0,18 mio. kr. brutto årligt. Efter afløftning af moms, bliver den årlige nettoudgift for tilskuddet til 
PIF på 0,16 mio. kr.  
Dertil er der udgifter til tomgangsdrift af de tilstødende bygninger på ca. 0,53 mio. kr. netto årligt. 
Den samlede årlige merudgift bliver dermed på 0,69 mio. kr. netto årligt. 
 
6 Køb af Poulsker Hallen (kommunal) * 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 9.600       

Drift (D) 420 420 420 420 
 
BRK køber det samlede bygningskompleks af ejer for 7,6 mio. kr. (jf. tal af 7. december 2017). Der er derudover behov 
for renoveringsarbejder på hallen for ca. 2,0 mio. kr. ekskl. moms. Dette giver en samlet anlægsudgift på 9,6 mio. kr. 
netto.  

 

Den årlige drift af hallen som kommunal bygning er beregnet til i alt 1,13 mio. kr. ekskl. moms. Driftsudgifterne er 
baseret på alm. drift af Poulskerhallen til ca. 0,6 mio. kr. årligt, mens de tilstødende bygninger holdes på tomgangsdrift 
til ca. 0,53 mio. kr. årligt.  

Da driftstilskuddet til PIF årligt koster BRK 0,71 mio. kr. ekskl. moms, vil nettoudgiften for kommunen blive 0,42 mio. kr. 
årligt.  

 

 

 



Bornholms Regionskommune  Budget 2020 – 2023 

 Side 3 

 

 
7 Ny kommunal hal – opførelse af hal til 35,75 mio. kr. inkl. moms 
 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 28.600       

Drift (D) -310 -310 -310 -310 
 
BRK bygger en ny kommunal hal tilsvarende den, som PIF benytter i dag, hvilket medfører en anlægsudgift på 28,6 
mio. kr. ekskl. moms. 
 
Den årlige drift af en nybygget kommunal hal er beregnet til 0,4 mio. kr. ekskl. moms.  
Da tilskuddet til PIF årligt koster BRK 0,71 mio. kr. ekskl. moms, vil der blive tale om en nettobesparelse for kommunen 
på 0,31 mio. kr. årligt.  
 
*) I sagsfremstillingen er tallet for anlægsudgifter til et kommunalt køb af Poulsker Hallen fejlagtigt angivet til 2,5 mio. kr. Det er rettet i 
denne oversigt, så de korrekte anlægsudgifter fremgår. 

  
I bilagte sagsfremstilling er yderligere to modeller opstillet og nærmere beskrevet, henholdsvis model 8. Samarbejde 
med Nexø Hallen og model 9. Poulsker Idrætsforening i andre haller. Disse er dog ikke medtaget i denne oversigt, da 
de ikke umiddelbart medfører udgifter for kommunen.  
 

2. Tidshorisont 

- 

3. Politisk behandling af emnet 

Sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2019, hvor sagen blev sendt videre til budgetforhandlingerne 
for 2020. 

 



Bornholms Regionskommune  Budget 2020 – 2023 

 Side 1 

 
 

Anlægsforslag 
Nr.: 02 Emne: Reetablering og genåbning  af lukket fodboldbane på Svaneke Stadion 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 175                   

Drift (D) 45 45 45 45 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fodboldaktiviteten i Svaneke Idrætsforening har nået et niveau som gør, at de to fodboldbaner, klubben har til rådighed, 
er utilstrækkelige. Derfor indstilles det, at den bane, i daglig tale kaldet ”Frenne-banen”, som klubben tidligere 
disponerede over, og som blev lukket for flere år siden i forbindelse med en sparerunde, reetableres og genåbnes som 
en segment C-bane for klubbens fodboldaktivitet.  
Hermed vil klubben råde over 3 baner, hvilket er mere passende for det medlemsantal der lige nu er i idrætsforeningens 
fodboldafdeling. Anlægsudgiften vil være på 175.000 kr. I dette beløb er medregnet opsætning af et 1,4 m vildthegn 
omkring banen, da denne ligger tæt på landevej. Dette er, om ikke den optimale løsning, så den absolut billigste 
løsning, Tidligere var banen omkranset af et 3 m højt trådhegn. Skal sådan et hegn genetableres vil anlægsudgiften 
være ca. 400.000 kr. 
 
Svaneke Idrætsforening råder over to fodboldbaner, hvor især den ene, i daglig tale kaldet Skolebanen, dagligt er udsat 
for et meget stort slid, hvilket har medført, at den mere eller mindre er uegnet til fodboldaktivitet. Ud over Svaneke 
Idrætsforening benytter også Svaneke Friskole banen ligesom gæster på de tilstødende feriekolonier hyppigt bruger 
banen. Anlæggelse af en ny bane vil medføre, at Svaneke Idrætsforening igen kan tilbyde sine medlemmer acceptable 
trænings- og spilleforhold, ligesom slitagen på banerne i højere grad vil blive spredt ud. 
 
Genåbning af yderligere en bane på Svaneke Stadion vil medføre øgede årlige driftsomkostninger til vedligeholdelse af 
fodboldbaner på 45.000 kr. 
 

2. Tidshorisont 

Under forudsætning af de rette vejrforhold, vil genopretningsarbejdet vil kunne gennemføres således at banen vil kunne 
være klar til brug for idrætsforeningen fra og med opstart af sæsonen 2020 

3. Politisk behandling af emnet 

 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget Center Natur, Miljø og Fritid 59 Idrætsområder 
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Anlægsforslag 
Nr.: 01 Emne: Grundkapital 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 2.284 0 0 0 

Drift (D) 0 0 73 73 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Forslaget omhandler grundkapital til opførelse af 45 ungdomsboliger på Smallesund i Rønne (matr. 126, Rønne 
Markjorde). 

Kommunen er forpligtet til at indbetale en grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, når kommunen har 
godkendt opførelsen af et ungdomsboligbyggeri.  
 
Den samlede anskaffelsessum forventes at blive 47,34 mio. kr., hvilket gør, at BRK skal indbetale en 
grundkapital på 4,734 mio. kr.  
I budget 2019 blev der afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. pr. år i årerne 2019-2022. Det forslås at bruge det 
resterende budget for 2019, der udgør 1,45 mio. kr. (inkl. restbeløb fra tidligere år) samt 1 mio. kr. på 
budget 2020. Anlægsforslaget udgør derfor 2,284 mio. kr.  
 
Der er anmodet om fritagelse for betaling af grundskyld (den nuværende grundskyld for den ubebyggede 
grund udgør ca. 7.400 kr. årligt) og om ungdomsboligbidrag svarende til en årlig udgift på max. 73.000 kr. i 
2019-niveau.  
 
Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 
60% af ejendommens værdi. 
 
 

2. Tidshorisont 

Grundkapitalen skal indbetales, når byggeriet er færdigt og KB har godkendt skema C.  

3. Politisk behandling af emnet 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte igangsættelse af lokalplanprocessen for projektet d. 24. juni 2019. 

Det forventes, at kommunalbestyrelsen behandler opførelsen af ungdomsboligerne på mødet i december 
2019. 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat      
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Anlægsforslag 
Nr.: 02 Emne: Nexø bibliotek og Borgerservice flyttes til Nexø Mole 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 4.240 0 0 0 

Drift (D) 0 283 283 283 

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2018 at indgå i projektet på Nexø Mole, herunder at flytte biblioteket og 
borgerservice i Nexø til bygningerne.  
Baseret på en lejekontrakt på 12-15 år med en husleje på 245.000 kr. årligt, er der beregnet en anlægsinvestering på 
3.900.000 kr. ud af en samlet anlægssum på 7.672.000 kr. for bibliotek og borgerservice. 
 
Anslåede driftsudgifter for bibliotek og borgerservice på Nexø Mole udgør 280.000 kr., der dækker el, vand, varme og 
rengøring. Udgifter til leje og drift udgør dermed 525.000 kr. De samlede driftsudgifter, hvori der også er indeholdt 
tomgangsdrift af den nuværende biblioteksbygning, øges dermed med 282.900 kr. 
 
Ved indgåelse af lejeaftale om bygningen skal BRK i hht. lånebekendtgørelsen deponere et beløb, der enten er højeste 
værdi af ejendomsvurderingen eller opførelsesudgifterne - dvs. mindst 3,8 mio. kr. evt. modregnet et indskud. Beløbet 
frigives over 25 år. 
 
Udgifter til en evt. efterfølgende nedrivning af det nuværende bibliotek er ikke medtaget. 
 
Kommunalbestyrelsen har betinget sig, at hele projektet realiseres. 
 
kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2019 godkendt "lokalplanforslag nr. 102 og kommuneplantillæg nr. 031 for 
Nexø Havn og Nexø Mole" 
      

2. Tidshorisont 

      

3. Politisk behandling af emnet 

30. juni 2016 samt 22. marts 2018 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat      
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Anlægsforslag 
Nr.: 03 Emne: Landsbyfornyelsespulje 2019 - medfinansiering 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A)  1.528                   

Drift (D)                         

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

BRK er i 2019 tildelt en statslig ramme på 4,1 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen. Midlerne kan anvendes sammen 
med en egenfinansiering i forholdet 60:40. Midlerne kan anvendes til byfornyelsesformål, herunder områdefornyelse, 
istandsættelse og nedrivning. Landsbyfornyelsespuljen er begrænset til indsatser i det åbne land samt i byer med 
mindre end 4.000 indbyggere. 
Der kan af rammen hjemtages 1,85 mio. kr. med nuværende projekter og puljer. 
En hjemtagelse af de resterende 2,29 mio. kr. kan ske med en egenfinansiering på 1,528 mio. kr. 

2. Tidshorisont 

Fra 1/1 2020 

3. Politisk behandling af emnet 

Kommunalbestyrelsen behandlede punktet den 27. juni 2019. 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og SekretariatUdvikling og Byg (Plan) 
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Anlægsforslag 
Nr.: 04 Emne: Landsbyfornyelsespulje 2020 - medfinansiering 

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 2.700                   

Drift (D)                         

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

BRK er i 2019 tildelt en statslig ramme på 4,1 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen. Størrelsen af rammen 

for 2020 kendes endnu ikke, der er derfor i ovenstående taget udgangspunkt i en pulje af tilsvarende 

størrelse. For at kunne anvende midlerne fra staten, når de er udmeldt i 2020 vil det være nødvendigt at 

afsætte medfinansieringen. Der skal findes medfinansiering i forholdet 60:40. 

Midlerne kan anvendes til byfornyelsesformål herunder områdefornyelse, nedrivning og istandsættelse. 

Landsbyfornyelsespuljen er begrænset til indsatser i det åbne land samt i byer med mindre end 4.000 

indbyggere. 
 

2. Tidshorisont 

Fra 1/3 2020 

3. Politisk behandling af emnet 

Kommunalbestyrelsen behandlede punktet den 27. juni 2019. 

 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og SekretariatUdvikling og Byg (Plan) 
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Anlægsforslag 
Nr.: 05 Emne: Strategisk udviklingsplan for Rønne  

 

1.000 kr. i 2019-priser 2020 2021 2022 2023 

Anlæg (A) 1.500                   

Drift (D) 600 600 600       

 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Den strategiske udviklingsplan for Rønne blev godkendt i kommunalbestyrelsen i juni 2019, og udgør dermed rammen 
for udviklingen af byen. I udviklingsplanen er skitseret en række projekter, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret, at 
der arbejdes videre med Byens Hus (Dams Gård), Torv på tværs, Elværket og Nørrekås. Forslaget vil muliggøre en 
videre udvikling af projekterne. 
 
Den videre udvikling af projekterne omfattter bl.a. uddybning af koncepterne for de tre førstnævnte projekter, udvikling 
af en flerfaset projektplan for Dams Gård og en bæredygtig driftsmodel for Elværket, samt strategiske 
fundraisingindsatser for de to projekter i sammenhæng med Torv på tværs. 
 
Anlægsmidlerne skal bl.a. benyttes til finansiering af eksterne rådgivning i forhold til en konkretisering af projekterne. 
Formålet er, at der kan skabes det nødvendige grundlag for en videre fundraising til den egentlige realisering af 
projekterne og at projekterne bliver så konkrete, at der foreligger en plan for aktiviteter, drift og anlæg for hver enkelt 
projekt. Muligheden for at øge beløbet til udvikling af projekterne gennem fundraising afsøges løbende i processen. 
 
Driftsmidlerne er tiltænkt en tidsbegrænset stilling, der har som ansvarsområde at sikre gennemførelsen af de 
ovenstående projekter, samt øvrige projekter, der udspringer af den strategiske udviklingsplan for Rønne. 
 
Nedenstående oversigt over indsatser forventes gennemført inden for rammerne af forslaget: 
  
- Projektudvikling af Dams Gård – vision, koncept samt funktionsprogram til permanent projekt.  
- Projektudvikling af Torv på Tværs med gadegennembrud – udarbejdelse af skitser og budget, dialog med berørte 
parter.   
- Afklaring af fondsinteresse i Elværket og udvikling af funktionsprogram og driftsmodel.  
- Afklaring af fondsinteresse i øvrige projekter.  
- Udarbejdelse af helhedsplan for Nørrekås med fokus på synergi mellem eksisterende foreningsaktiviteter, nyt 
vandkulturhus samt etablering af ny lagune.   
- Udarbejdelse af rumprogram, dispositionsplan samt anlægs- og driftsbudget for Dams Gård  
- Udarbejdelse af rumprogram, dispositionsplan samt anlægs- og driftsbudget for Elværket (under forudsætning af 
fondsinteresse og godkendt driftsbudget)  
- Udvikling af anlægsprojekt for Torv på Tværs og evt. gennemførsel af fase 1 (gadegennembrud uden omlægning af 
torvet)  
- Projektudvikling af cykelnettets missing links – særligt fokus på forbindelse til campus  
- Lokalplanlægning fortsat fra 2019  
- Dialogaktiviteter fortsat fra 2019 
 

2. Tidshorisont 

1. januar 2020 

3. Politisk behandling af emnet 

Udvalg: Center: Afdeling: 

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget Center for Regional Udvikling, It og SekretariatPlan og Udvikling 
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Kommunalbestyrelsen 27. juni 2019 
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2019/InfRef8037.html#BREV2570538  

 


