Status på fremdrift

Netto
Anlægsbevilling

Alle anlæg 2020

Anlægsramme

Netto budget
2020

Udvalg

Udstykning 43 - Høm øst

3.784

8.018

Udstykning 47 - Vetterslev

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

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

Økonomisk bemærkning

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.

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

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
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-1.982
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2.531

3.200
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-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

ØK

Salg Arsenalet
Salg Jordemodervej 22
Salg af ejendommen Skolegade 9C

Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6
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.

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
5.903

-261
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.
0

