Status på fremdrift

Netto
Anlægsbevilling

Alle anlæg 2020

Anlægsramme

Netto budget
2020

Udvalg

Økonomisk bemærkning

PBU

Sundhedscenter (udvidelse af KLC)
PBU

Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64
PBU
Gyrstinge udendørsanlæg
PBU

Idriftsætning er gennemført i start april, Mangelafhjælpning
pågår. Der er konstateret væsentlige fejl og mangler, specielt
ved tagkonstruktionen. Dialog med entreprenøren pågår.
Bygningen er i drift. Der er udført 1. års gennemgang.
Anlægsregnskab kommer på dagsorden til
novembermøderne. Afsluttende styregruppe og arkivering
mangler.
Græsbane er ibrugtaget, plantepleje pågår. Afslutning af
anlæg afventer løvspring foråret 2021.
PBU og BYR er orienteret om status, og at regnskab er
godkendt af styrelsen.
Områdefornyelse Ringsted Bymidte er hermed afsluttet

Områdefornyelse i Ringsted bymidte

14.427

29.600

-908

16.233

1.213

3.987

80

1.682

2.610

23.840

-818

5.898

2.487
0
3.739

9.000
14.186
5.861

-736
126
33.278
0
-24
30
0

24.200
150
37.435
0
11
30
50

490

0

259

3.600

Projektet forventes opstartet i 2020 og afsluttet ultimo 2.
3.600 kvartal 2021

967

1.549

1.600

0

8.026

Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 7/9-2020
6.000 pkt 24, merforbrug fianseret af anlægsfonden.

636

1.000

1.000 regnskabsaflæggelse ultimo 2021

PBU
Plan for fornyelse af bymidte
PBU
Ringsted Oplevelsessti

Pavillionen skal nu i gang. I udførselsfasen vil belægningen
bliver etableret mod afslutningen af pavillionen
Anlægsarbejder afsluttet og slutrapport er sendt til Nordea
Fonden og AP Møller Fonden. Betaling på 1mio. er modtaget
fra AP Møller fonden.

PBU

PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU

Pulje til udvikling i landdistrikter
Genopret bygninger ramme
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal
Ny institution Benløse og sammenlægning
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme
Helhedsplan Sportscenter etape 2
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme
Acacievej 17A Kondemnering
Søgade 9, kondemnering
Kondemnering Gyrstingevej 54
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016

Budgetlagt i 2019, samt overslagsår 20-21. Der kan ansøges
om midler 3 gange årligt.
Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet
Alle etaper er afleveret og taget i brug af Svømmeland
Børnehaven er ibrugtaget og afleveringsforretning er afholdt.
Anlægsregnskab forventes fremlagt i 4. kvartal
Forventes afsluttet inden årets udgang
Sagen afventer budgetforhandlinger
Anlægsregnskab aflægges - afsluttet
Anlægsregnskab godkendt 5/10 - afsluttes
Anlægsregnskab aflagt den 5/10-2020
Den resterende skovrejsning på ca. 2 Ha er udført og
arealerne plejes af entreprenøren.

Anlægsbudget er på 46,6 mio. kr. Heri skal fradrages 17 mio
kr. som er givet som tilskud af ministeriet, hvorfor
29.600 anlægsbevilling er angivet til 29,6 mio. kr

20.033 Budgettet forventes overskredet med 950.000 kr.
Der er et forventet mindre forbrug på 0,69 mio. kr. Afsluttes
3.987 med Årsregnskab 2021

1.791 Afsluttet
0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til
"Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-0927.546 2019 pkt. 25.
Anlægget er afsluttet og der forventes ikke flere
5.898 udgifter/indtægter.
Grundet det er puljemidler der løbende udmøntes, er det først
muligt ultimo 2020 at komme med bud på overførsel til 2021.
Der er pt. faktura for ca. 200 poå vej, og to projekter som
måske igangsættes / udføres i 2020 for 1.000.000 - dette
7.000 afklares primo november.
0
5.860
Projektet er afsluttet. Merforbrug forventes finansieret af
24.200 anlægsfonden.
150
4.323
0 Afsluttes med 2020 regnskab
30
30 Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
35
0 Pleje de første 3 år: 227.880 kr.

PBU

Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016

Der er fundet en entreprenør til at udføre byggeriet af
Pavillonen. Revideret tidsplan og planlægning af opstart pågår
Der er udføres separatkloakering af Hækkerupsvej 1 i 4.
kvartal 2020

Tag Ortved Plejecenter

Afsluttet

Helhedsplan for Kaserne Parken

Følger godkendt plan. Hegning i området er udført, og tiltag
vedrørende fiskeri og Mountinbike-bane er under planlægning.
Der er modtaget fondsmidler 150.000 fra Friluftsrådet til
Mountainbike-bane, og etablering af banen er afsluttet.
Etablering af mødested mv. er under afklaring i
administrationen
Der sker politisk orientering ifm. regnskabsaflæggelse i 2021.

Bygningselement Torvet
PBU
PBU
PBU

PBU

Støjvold afkørsel 36
PBU
PBU
PBU

Erhvervsudvikling af Jordemodervej
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017

Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand

Der udarbejdes tillæg til landskabsplan og miljøvurdering, og
lokalplanen skal færdiggøres ud fra disse. Lokalplanforslaget
forventes fremlagt for PBU senest i december 2020.
702
1.000
300 der afholdes ikke udgifter på anlægget i 2020.
Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers
Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og
forsinkelse
100.955 103.288 125.916 økonomi kvartalsvist.
Anlægsregnskab udarbejdes fjerde kvartal
-10
0
400
Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af
sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud kører
sammen med anlægget "Nyt ADK system (Adgangskontrolsystem)
1.600
3.200
1.600

Fortov på Ørslev Stationsvej
Parkeringsplads Solstrålen

Administrationen har renoveret taget på genopretningsmidler i
2019. Renovering af kælderen er færdig. Sagen afsluttes.
Mangler 1 års gennemgang.
Gennemgang af eksisterende anlæg og produktion af
sikringspolitik samt kravspecifikation slut 2020. Udbud kører
sammen med anlægget "Sikring af ejendomme mod Tyveri,
hærværk og brand"
Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo
december
Afsluttet

Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved
Zinktag Ringsted Kongres Center

Sagen er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt
Budget er afsat til 2021. Her forventes opgaven udført.

Renovering af Ringsted Kulturhus
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse

Anlægssagen er afsluttet
Tillægsbevilling er bevilliget og det resterende arbejde pågår
Projektet er i sin afsluttende fase. Alle anlæg er i drift mangler
opkobling på CTS
Projektet er indstillet da skolens behov har ændret sig.
Projektet afsluttes.
Retningslinjer for billedkunstråd vedtaget i marts 2020 og
medlemmer af billedkunstrådet er udpeget af Byrådet i
september 2020. Arbejdet med udmøntning af puljen er
herefter gået i gang.
Sagen afsluttet - anlægsregnskab forelægges Byrådet i
november
Afsluttet, anlægsregnskab udarbejdet. Afsluttes v.
årsregnskabet for 2020
Anlægssagen er afsluttet
Skolen er flyttet i midlertidige pavilloner. Der er i budget 2021
afsat midler til leje af pavillonerne for hele 2021

PBU
Udskiftning af tag på anlægspavillon
PBU

Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU

Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård
PBU
Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen
PBU

Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri
PBU
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt
PBU
PBU
PBU

Pioritering af cykelstiprojekter
Renovering af Skolegade 9C
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole

Anlægsregnskab aflægges - mindreforbrug overføres til
475 anlægsfond

475

475

1.000

1.000

82
0

940
840

0
0

161
2.100

27
581

1.121
1.530

1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg
940 afsluttes derefter
1.300 Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Anlægsregnskab forelagt 24/6-2020 - mindreforbrug på
225 64.000 overført til anlægsfonden
0
Anlægssregnskab forelagt 24/6 pkt. 6.
1.791 670.382 kr. overføres til anlægsfonden
1.530

1.273

2.827

2.827

1.238

1.500

1.500 Restbeløb overføres til anlægspuljen.

600

1.200

-148

10.272

0
316

50
1.200

0
1.200

1.295

2.171

2.171

792

1.251

1.250 Restbeløb på 449.000 kr. forventes overført til anlægspuljen.

9.996

44.000

0
174

0
175

18.383
745
1.400

18.383
745
1.400

-38.264
98
0
0

-91.187
1.989
17.247
5.812

11.092
-80

11.407
330

39.835

78.043

6.150
21
-11

14.357
3.979
1.720

3.902
10.639

6.800
10.639

6.800
10.839

172

200

200

1.000

600
Der forventes merforbrug på 86.000 kr. der foreslås
12.699 finaniseret af anlægsfonden

PBU
Renovering loft Valdemarskolen
PBU
Ny børnehave (erstatter Kastaniehaven)
PBU

PBU
PBU

PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU

Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter

Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020
Udskiftning af stibelægning - Solstrålen
Business Park Ringsted Etape II
Salg af grunde Business Park Ringsted
Energipulje 2016
Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler
Genopretning bygninger 2017
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole

ESCO - alle projekter
PBU
PBU
PBU
PBU
PBU
KMU

Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse
Genopretning af bygninger 2018
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen
Genopretning af bygninger 2019
Genopretning af bygninger 2020

Trafikmodel over Ringsted By og Benløse

Taget og loftet er renoveret. Sagen er afsluttet.
Nedrivningstilladelse til Vester Vej Skoler er givet. Nedrivning
af bygningerne opstartes medio Oktober 2020
Administrationen har gennemført berigtigelse af ejerforhold i
tingbogen. Tilskud på kr. 1.250.000 vil bliver overført til FGU
med henblik på FGU´s erhvervelse af koldhal. Hallen
forventes endelig gennemført Q4 2020.
Inventar mv. er bestilt og under levering
Udskiftning af stofledninger på Valdemarskolen er tæt på
afslutning. AT påbud på Søholmskolen afsluttes inden
skoleferien er slut. Øvrige projekter er under projektering
Nye belægninger udføres uge 40 2020.
Projektering er under opstart
Løbende salgsindtægter på salg af jord i Business Ringsted.
Ramme lukkes, da projektet videreføres i anlæg 304 Esco
Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet
Afsluttet
Udbud i gang. Frist for tilbudsafgivelse for hovedentreprenører
er d. 23. okt.
Afsluttet

Implementering af Fase 3 (garanti og opfølgning) er under
indkøring for årspulje 2018 og 2019. Entrerpriseopgaverne for
2019 afsluttes i de kommende måneder. De første
ejendomme i Årspulje 2020 er under planlægning.
Projektet er afleveret. 1 års gennemgang afholdes forår 2021 herefter aflægges anlægsregnskab
Anlægssagen er afsluttet. Anlægsregnskab i Q4
Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse
Løbende genopretning af bygninger efter bilag godkendt i
byrådet
Løbende vedligehold efter bilag godkendt i Byrådet
Projektering pågår. Rådgiver er i gang med at udarbejde
modellen efter endt input fra administrationen. Tidsplanen er
overskredet.

0 Mindre faseforslydning af fase 0 ind i 2021

0
175 Ingen
Delprojekt - tag på Dagmarskolen forventes af blive
2.000.000 kr. billigere end oprindelig antaget fordi isolering
18.183 ikke skal udskiftes
745
1.400
-48.576 Tre grunde er solgt indtægterne kommer i 2021.
1.989
5.789
8.000 Fremlagt for byrådet 7. september 2020
Byrådet har valgt at tilføre projektet 2,24 mio. kr. som del af
11.407 budget 2021. Disse søges bevilliget ved årsskiftet
330 Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020
Pga. Corona har der været ændringer i adgang til
/arbejdsopgaver i ejendomme (skoler/daginst). Desuden har
der været standsning/tilpasning af arbejder ved genoplukning.
Arbejderne er blevet forsinket. Der er brugt ca. 2 ugers ekstra
intern projektledelsestid. Pt. ingen økonomiske krav fra
77.293 leverandør.
Det forventes ikke brug af alle de ekstra UFO midler der blev
14.357 tilført projektet i foråret fra anlægsfonden.
3.971
1.720 Anlægsregnkab under udarbejdelse

KMU
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds
KMU
KMU
KMU

Vejprofil, Roskildevej
Genopretning af veje - ramme
Cykelstier - rammekonto

Bjergvej, Bringstrup og Rusgårdsbakke afsluttet,
anlægsregnskab er fremlagt. Nordrupvej udskilt til anlæg 309
Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til
oktober i KMU
Ramme - Afventer anlæg 362 - Projektering af cykelstier,
førend der søges om flere midler på denne ramme

6.800

14.664
0

20.500
0

13.260

33.260

685

3.998

-54

93

92

300

-213

0

0

2.120

3.305

1.470

1.596

2.800

Der forventes et merforbrug på 72.000 kr. Administrationen
2.800 foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden

308

2.650

60

1.700

17.488
18
4.121

27.572
0
5.650

2.650 Afhandling ekstrakrav pågår forsat, afventer dokumentation.
1 års gennemgang foretages i 4. kvartal 2020, anlæg
1.700 afsluttes derefter
Der arbejdes på at få en afklaring med entreprenør omkring
afsluttende økonomi på Dagmarsgade syd (2. etape
helhedsplan) i løbet af 2020. Slutøkonomi på 1. og 2. etape
p.t. ukendt. Der forventes at blive brugt 1,5 mio. kr. på
17.170 asfaltering i 2020. Resten overføres til etape 3.
0 Afventer politisk forelæggelse
5.650 Der er et forventet mindre forbrug på 0,54 mio. kr.

2.006

16.840

16.840 Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr.

KMU

Renovering af broer 2015
KMU
Rekreative områder, søerne/helhedsplan
KMU
Rekreative muligheder, Ringsted Å
KMU

Ringsted Grejbank
KMU
Helhedsplan for Ringsted Ådal

Sag afsluttet, anlægsregnskab skal fremlægges
Projektet har midler fra 2017, 2018, 2019 og 2020. Naturrum
og undervisningsbygning er færdigt. Madpakkehus og shelter
er i myndighedsfasen.
Projektarbejdet forløber planmæssigt. Der etableres to
landgangssteder på åen i 2019/2020, samt beplantning.
Kantskæring skal overdrages til Vej og Park fra 2021.
Grejbanken er til skoler, foreninger, institutioner, hvor der kan
lejes materiale til friluftsaktiviteter. Opbevaringsfaciliteter til
grejet er ved at blive færdiggjort og opført. Planlagt opsætning
den kommende måned. Der indledes indkøb de kommende
måned.
De 200.000 kr. er anvendt i 2019, og der er sket refusion fra
friluftsrådet i 2020. Sagen afsluttes
Opsætning af fugletårn bliver udført i uge 43/44.
Svævebanens placering er udpeget, men endnu ikke opsat,
afventer at fugletårnet er opsat.

KMU
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan
KMU
Parkeringshenvisning i bymidten
KMU
Renovering fortov på Køgevej

Bygningerne er opført.
Anlægsarbejder afsluttet, afhandling af ekstrakrav pågår,
afventer dokumentation fra entreprenør. 1 års gennemgang
Q4 2020, herefter kan anlægsregnskab fremlægges
Afsluttet, afventer 1 års gennemgang, som finder sted primo
december

KMU

KMU
KMU
KMU

Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade
Fosforvådområde Vigersdal Å
Sanering af Fælledvej
Cykelsti Nordrupvej

KMU

Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å

Dagmarsgade er færdig "i marken". Afventer slutopgørelse
med entreprenører. Den ene entreprenør ønsker ikke af
aflevere slutopgørelse. Herefter næste del af Helhedsplan,
forventelig Sct. Knudsgade.
Afsluttet
Anlægsarbejderne er afsluttet. Slidlag kommer i maj 2021.
Mindre arbejder udestår ved den nu lukkede Nordrupvej,
arbejdet udføres primo november
Forundersøgelse er afsluttet 2. kvartal 2020. Forundersøgelse
godkendt af Miljøstyrelsen og der er ansøgt og modtaget
tilsagn om dækning af midler.
Ansøgning om realisering er afsendt

Afsluttet. Poltitisk sag på Byrådet 14/4-2020.
6.850 0,26 mio. kr. overført til Rammekonto for cykelstier

0

3.000
0 Afsluttes med 2020 regnskab
Sag på vej med disponering af 5 mio. kr. til projektering af
0 cykelstier.
Budget holder inden for få tusinde kr. Dog er budgettet for
2020 ved en fejl blevet lagt tilbage i anlægsfonden med
godkendelse af regnskab 2019, og budgettet søges
3.000 tilbageført på politisk sag der behandles 5. oktober.
Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. Administrationen
300 foreslår, at merforbruget finansieres af anlægsfonden

300 Forventet forbrug af budget i 2021

Restforbrug afhænger tilbagemelding fra Miljøstyrelsen. Der
forventes i hvert fald mindreforbrug på 19.000 da
0 konsulentydelse ikke bliver anvendt til projektet

-21

0

-19
16
7.531

0
175
7.670

0 Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling.
175 Afventer politisk forelæggelse
7.670 Økonomi trækkes fra trafiksikkerhedskontoen

5.222

5.800

5.800

-14
0

0
1.910

200
3.099

200
3.100

200
1.475 Der er et forventet mindreforbrug på 1,625 mio. kr.

1.750

1.750

1.750 Økonomi trækkes fra fortovsrammekontoen

950

950

KMU

KMU
KMU
KMU

Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017
Trafikhandlingsplan 2017s projekter
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II

KMU
KMU
KMU

KMU
KMU

National cykelrute 6
Nedrivning gangtunneller Roskildevej

Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej

Renovering af fortove 2020
KMU
Projektering af cykelstier

Forundersøgelse er afsluttet, og der skal søges om
refundering af udgifter. Der igangsættes ansøgning om
realisering, som afventer svar fra miljø/fiskeristyrelsen
Afsluttet
Projektering pågår. Enkelte projekter klar til udførelse.
Anlægsarbejder er i gang. Projektperioden er sat til at vare til
og med d. 16. oktober
Refusion fra Vejdirektoratet er modtaget. Anlægsregnskab
fremlægges til oktobermøderne.
Hænger sammen med anlæg 207 og 246
Modtaget revision af projektet. Afventer resultat heraf.
Selve ombygningen af krydset indgår i budgetforhandlinger for
2021
Projektering er i gang.
Afleveringsforretning foretaget på Spurvevej, Svalevej,
Nattergalevej, Anlægsvej og Hyldegårdsvej. Mangler
udarbejdes inden længe
Duevej, Fuglebakken og Drosselsvej opstartes ultimo
september. Forventet færdigt inden udgangen af november
Ny sag på oktober mødet med sag om valg af cykelstier til
udførsel

0 Refusion modtaget fra Vejdirektoratet
0 Rådighedsbeløbet er lagt i 2021

950

KMU-BR-KL
Klimatilpasning Torvet
KMU-BR-KL

Klimatilpasning Kværkeby Bæk
KMU-BR-KL
Klimatilpasning - Roskildevej
KMU-BR-KL
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads
KMU-BR-KL
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen
KMU-BR-REN

Ny affaldsordning

Klimatilpasning på Torvet er afsluttet og der vil udarbejdes et
anlægsregnskab
Byrådet har besluttet projektet afsluttes som
medfinansieringsprojekt, og overdrages til Ringsted
Forsyning. Afholdte udgifter til forundersøgelse på 156.168 kr.
faktureres Ringsted Forsyning.
Projektering pågår og følger tidsplanen. Orienteringssag på til
oktober i KMU
Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på
projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.
Der er afleveret dispositionsforslag, og arbejdes videre på
projektforslag. Projektet forløber planmæssigt.
Projektet omfatter nye indsamlingsordninger for alle hustande
i kommunen.
Projektet forlænges da flere boligselskaber ønsker
nedgravede affaldsløsninger. Indstilling godkendt på Byrådet i
februar, og boligselskaber er i gang med at etablere
affaldsløsninger, og anvendes i 2020. Der forventes
anlægsregnskab ved udgangen af 2020.
Der planlægges en samlet sag til KMU i januar 2021 og BYR
feb., omkring forventet anlægsudgifter til materiel til nybyg de
kommende 3-4 år.

-497

15.600

-156

2.906

24.339

27.100

31.187

31.800

36.165

36.600

927

7.300

0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til
Klimatilpasning Torvet jf. byrådet beslutning den 09-09-2019
15.600 pkt. 25.

De udestående 156.168 kr. forventes opkrævet hos Ringsted
8.600 Forsyning i oktober.
27.100
Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift.
31.800 restbevilling.
Pengene er frigivet til projektet og rulles år for år ift.
7.200 restbevilling.

Forventet forbrug på 2,027 mio i 2020 jf. bevilling i februar i
0 BYR.

KMU-BR-REN

KMU
KMU

Affaldsordning på institutioner
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb
Renovering af fortove - ramme

KMU
Trafiksikkerhed
KMU
Klimatilpasningsprojekter - ramme
KMU

Vandplanindsats, Høm Mølle
KMU

Regulativer er endeligt vedtaget, hvorefter midler er blevet
frigivet, og bestilling / indkøb af materiel mv. er igangsat, og
forsøgsordning forventes påbegyndt i oktober og løber 1 år
frem.
Rammen er uddelegeret til anlæg 361 - Renovering af fortove
2020
Ramme - Bevilling frigivet d. 14. marts i BYR, til anlæg 336 Trafikhandlingsplan 2017s projekter
Budgetforslag til finansiering af klimatilpasningsprojekter 2021
på 750.000 i 21/22 og 1,5 mio i 23/24 afventer endelig
beslutning på BYR..
Pågår. Vandplanindsats godkendt på møde i KMU august
2019.
Byrådet har godkendt forslag om ekspropriation, og er
meddelt og efterfølgende påklaget af ejer med efterfølgende
proces igangsat. Afventer afgørelse fra klagenævn og
taksationskommissionen.
Inddragelse af FGU i biomanipulationen med
fiskeundersøgelser og opfiskning med ruser fortsætter i 1.
halvår 2020 og forventer at deltage igen i 2021. Projektet
forløber derudover planmæssigt.

Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø

0
0

0
0

0

3.500

0

0

8.000

0

-2

-2

0

0

Grundet klage over ekspropriationen, afventes der afgørelse
fra klagenævn og taksationskommissionen. Det forventede
0 forbrug for 2020 er derfor nedskrevet i kolonne Z

0

Indtægt skal komme i form af tilsagn fra Miljøstyrelsen. Dette
tilsagn kan først søges udbetalt når projeket er tilendebragt,
0 dvs. forventet 2023

330

0

Der forventes fuld forbrug af anlægsbevilling, men er afhænig
af lodsejerdialog ift. tidsplan og tiltag. Projektet løber ind i
0 2021, så der kan forventes overførsel til 2021.

105

1

Der forventes forbrug af budget fordelt på 2020 og 2021,
0 mestendelen i 2020

555

5.856

-113

-106

Ombygning af faglokaler på skoler

Forundersøgelse er igangsat i marts, informationsmøder
afholdt med lodsejere 13. august - der afventes kortmateriale
fra konsulent, derefter dialog med alle lodsejere i efteråret
2020.
Forundersøgelse er igangsat i december og forløber
planmæssigt. Tidsplan er aftalt med rådgiver, og forløber
planmæssigt.
Grundet afhjælpning af fejl på sugeanlæg forventes afslutning
udskudt.

Nybygning på Vigersted Skole

Anlægsregnskab på byrådsmøde i oktober

218

6.100

Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet

Projektet er færdigt. Anlægsregnskab godkendt.
Projekt afsluttet. Anlægsregnskab under udarbejdelse
Banen er afleveret og sat i drift. Der mangler at blive frigivet
rådighedsbeløbet, hvilket fejlagtigt ikke er blevet gjort.
Opstartes først i 2021. Søges fremrykket. Der ønskes midler
til forundersøgelser og nyprissætning
Forbrug fra 2016, var placeret på KFU er omkonteret til KMU
Projekt udført. Afventer MSG's etablering af hegn.
Afsluttet

11
519

2.396
3.195

7.296

7.650

0
0
137
274

4.500
207
1.361
1.200

KMU

Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose
KMU
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å
BUU
BUU
BUU
BUU
KFU

Kunststofbane Benløse
KFU
KFU
KFU
KFU

Kunstgræsbane Sportscenter
Rekreative områder, søerne/helhedsplan
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter

Der forventes forbrug på 200.000 i 2020, og alt efter behov
fra institutioner som forsat er under afklaring, ca. 100.000 kr. i
2021. Der forventes i alt brugt 300.000 af de bevilligede
0 460.000 kr. men kan først endelig afklares i 2021.
0 Afsluttes med 2020 regnskab

5.856
Anlægsregnskab under politisk behandling. Mindreforbrug
6.100 foreslået overført til anlægsfonden
Anlægsregnskab godkendt på byrådets møde den 11/5-2020
2.278 pkt 17, merforbrug fianseret af anlægsfonden.
3.195 Ingen
894 Beløbet forventes brugt i 2020
0
0
1.361
1.200

Markeret med gult fordi prissætning er tvivlsom
Afsluttes med 2020 regnskab
Ingen
Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020

Udstykning 43 - Høm øst

Projektet pågår, Grundet forsat leveringstid på døre forventes
aflevering rykket ydereligere. Administration og brugere er
indforstået. Alle lokaler kan bruges i mellemtiden.
Afventer skitseprojekt fra Foreningen Søskovlandet
Afsluttet
Afventer beslutning i Byråd og efterfølgende udarbejdelse af
lokalplan. Indflytning i boligerne forventes primo 2022
Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er
afsluttet
Opstart afventer forsat behandling af klage over
ekspropiration af bassinareal. Da der forsat ikke er afklaring,
forsinkes opstarten af projektet til 2021 og den senere opstart
kan også påvirke økonomien.

Udstykning 47 - Vetterslev

Anlægsarbejder pågår, tidsplan følges. Tre grunde er solgt pr.
30. september 2020.

KFU

KFU
SAMU
SAMU

Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen
Etablering af trailcenter
Adgangsforhold til Myndighedsenheden
Etablering af skæve boliger

SAMU
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B
ØK-BY

942
500
80

1.000
500
421

7.498

7.500

350

0

6.100

0

3.784

8.018

1.738

1.990

482
-104
5.403

1.594
1.500
5.628

Grundet forventet forsinket opstart grundet klagebehandling,
2.758 er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.
Udstykningen forventes at kunne færdiggøres for samlet ca.
3.8 mio. kr.
Grundet tidligere beslutning om nedskrivning af
rådighedsbeløbet mangler der 1,865 mio kr. til at færdiggøre
udstykningen. Politisk sag på oktober møder.
Projektet som helhed forventes at blive 1,6 mio. kr. billigere
5.416 end oprindeligt skønnet
Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til
byggemodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget
endnu. Indtægtsbudget korrigeres til realiseret salg ved
-18.655 fremlægges af politisk sag til januar.
1.500 Afsluttes med Årsregnskab 2021
500

-4.104

-6.313

Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse
-2.041 Byrådet den 9. marts 2020.

ØK-BY

ØK-BY

ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY

Udstykning 41 - Nordrup
Gyrstinge udendørsanlæg
Udstykning 49 - Køgevej

Salg af grunde i første etape pågår. Alle storparceler er solgt,
der er 2 parcelhusgrunde til salg i almindelig fri handel via
ejendomsmægler Estate Ringsted.

Udstykning 50 - Søndervang

Afventer igangsætning
Slidlag udføres Q3 2020 på ca. halvdelen af vejarealet, den
resterende del afventer udstykning af nr. 26, den tidligere
børnehave. Anlægsarbejder er herefter afsluttet

Udstykning 51 Høm Byvej
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup

Parcellen er udstykket til 3 parcelhusgrunde alle 3 grunde er
solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020
skøde er tinglyst afventer frigivelse af købesum.
Se anlæg 50

Plan for fornyelse af bymidte

Salgssag - Ringsted Kaserne
Salgssag - Nordrup

1.000
500
421 Fremlagt for byrådet 5. oktober 2020

ØK-BY

ØK-BY
ØK-BY

Salg gennemført i år, herefter anlægsregnskab med
regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter
-600 tilføres byudviklingsfonden.
0
0.750 overføres fra "plan for fornyelsen af bymidten" til
"Klimatilpasning Torvet" jf. byrådet beslutning den 09-090 2019 pkt. 25.

-917
0

-1.000
5.595

Pavillionen skal nu i gang. I udførselsfasen vil belægningen
bliver etableret mod afslutningen af pavillionen

220

3.706

Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen
og Batteriet med etablering af sti, slidlag og skilte pågår i
2020. Overdragelse af arealer til grundejerforeninger pågår.
Afsluttes

668
-1.982

-18.976
-3.790

-2.179

-2.070

-16

-16

-16

2.531

3.200

3.200

869

3.500

3.500

0

18.865

415
-53
520

415
-53
520

-1.349

-1.277

200
1.174
963

200
1.200
-16.000

0

0

479
0

479
-16

ØK-BY

ØK-BY
ØK-BY

Salg ejendom Ridehallen
ØK-BY
Salg areal ved Benløse Kirke
ØK-BY
Parkeringslommer Sct. Hans Gade
ØK-BY
Udvidelse af Eilekiersvej
ØK-BY
Erhvervsudvikling af Jordemodervej
ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY

Rammebeløb
Salg jord BaneDanmark
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23

ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY

Salg af ejendommen Haraldstedvej 47
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole
Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)

Ridehallen er udbudt til salg med budsfrist 15. november 2020
Afventer geodatastyrelsens godkendelse af udmatrikulering,
herefter frigivelse af købesum.
Det sidste stykke af Sct. Hansgade forventes afsluttet i
efteråret
Afventer slutopgørelse fra entreprenør, udbedring af fejl og
mangler og fastsættele af skel og udarbejdelse af
anlægsregnskab ultimo 2020.
Entreprenør er udfordret på tid og økonomi. Forventer 6 ugers
forsinkelse
Afsat til salg af Skjoldnæsvej 61. Salget er ikke blevet til
noget. Anlægsregnskab fremlægges PBU i november 2020.
Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført
Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og
salg er gennemført. Anlægsregnskab mangler.
Indkomne bud fremlægges Byrådet 9. november 2020.

Tilslutnings- og investeringsbidrag

Projekt afsluttet. Afventer 1-års gennemgang.
Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.
Byggemodning Vetterslev - opstartet og tre grunde solgt Byggemodning Høm - udskudt på grund af klagesag over
ekspropriation

Salg af parceller v/ Susåen i Vetterslev
Salg areal Eikiersvej 2015

Udstykningen er til salg i fri handel der er solgt 3 af 11 grunde
.
Afsluttet

ØK-BY

ØK-BY

Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventede
-17.974 mindreforbrug på indtæger finansieres af byudviklingsfonden.
-1.906 Afsluttes med 2020 regnskab
-2.070 Indtægten kommer i 2021 når handlen er gennemført.

Der fremlægges særskilt orienteringssag om fremdrift og
0 økonomi kvartalsvist.
Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom.
415 Anlægsregnskab aflægges PBU i november 2020.
-53
520
-1.277 Der forventes mindre forbrug på udgifter.
200
1.200 Ingen
-16.000 Difference på 963.000 kr. skyldes momdsafregning.
Udgifter tilslutningsbidrag Vetterslev forventes at skulle
0 betales i 2020, Høm er pt. ukendt men forventes i 2021.
Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021,
hvorved Indtægten først kommer i 2021 for grunde solgt i
2020. Indtægtsbudgettet korrigeres ved fremlæggelse af
-6.121 politisk sag til januar.
-20 Fremlagt for byrådet 7. september 2020

ØK-BY

ØK-BY
ØK-BY
ØK-BY

ÆGU
ØK

Salg Arsenalet
Salg Jordemodervej 22
Salg af ejendommen Skolegade 9C

Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6
Nødkald til borgere i eget hjem
Anlægsfond

Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020.
Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og
tinglysning igangsat. Byrådet har givet tilsagn til skema A for
opførelse 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 26. juni
2020. Købesum er deponeret. Afventer godkendelse af skema
B.
Afsluttet
Afsluttet
Ejendommen Snekkerupvej 6 er solgt med overtagelse pr. 1.
januar 2020 og salg gennemført. Ejendommen Snekkerupvej
2 er solgt med overtagelse pr. 1. september 2020 og salg er
gennemført. Anlægsregnskab mangler.
Afsluttet

Definition:
Netto Budget viser årets budget (udgifter og indtægter lagt sammen)
Anlægsrammen viser Forbrug tidligere år, budget i år samt budget i overslagsårene (udgifter og indtægter lagt sammen)
Netto anlægsbevilling viser summen af de bevillinger, der er givet (udgifter og indtægter lagt sammen)

-15.074
0
0

-15.030
-1.741
15

-374
826
5.903

-261
2.000
4.533

Indtægten tilføres Byudviklingsfonden når skema A og B
-15.030 godkendes. Pengene er deponeret.
-1.750 Fremlagt for byrådet 7. september 2020
100 Fremlagt for byrådet 7. september 2020

-261 Der forventes mindre forbrug på udgifter.
2.000 Afventer politisk forelæggelse
0

