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Punkt 3.

Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013.
2014-16148.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold
til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsbeskrivelse
Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller
mere.
Dette er bl.a. for at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk
bevågenhed. Behandlingen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år,
hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende, uanset om anlægsarbejdet er ét
– eller flerårige.
Som følge af ændret forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2014, er det de nye udvalg som har behandlet
forvaltningernes indstillinger om ”Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013”.
I skemaerne under hver forvaltning viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført til 2014 (O) eller
tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/
I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K

Påbegyndt Afsluttet

Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
m.m.
Rammebeløb til vedligeholdelse ……… U
Rammebeløb til AKKC. Anlægstilskud . U

28.331
8.000

28.088
7.737

-243
-263

O
K

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013
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1.000 kr.

U/
I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K

Påbegyndt Afsluttet

(Overført fra Forvaltning for Sundhed og
Bæredygtig Udvikling som følge af ændret forvaltningsstruktur):
Tekniske installationer
Energipulje 2011

U
U

1.283
10.000

2.218
10.324

935
324

O
K

01.01.2013

31.12.2013

01.01.2013

31.12.2013

(Heraf er 4,4 mio. kr. overført til balance
vedr. tidligere afregningsmodel)

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Fælles kommunale udgifter
Rammebeløb til vedligeholdelse
I 2013 er der anvendt 28.088.000 kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret liste efter tilstandsrapporter. Det er f.eks. til mindre tagudskiftninger på skoler, PCB luftprøver
på 45 skoler samt ABA anlæg i AKKC, Springeren: Maritimt Oplevelsescenter og på Vodskov skole, nedtagning af bygninger ved Ulsted Mølle og udgifter til skimmelsager i 3 børnehaver samt
akutte arbejder som udskiftning af vinduer, utætte tagrender, reparation af hegn og kloakker mm.
Mindreforbruget på 243.000 kr. overføres til færdiggørelse af uafsluttede projekter.
Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center
Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. udbetales årligt 8 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet.
Herudover betales der til kontraktlige forpligtelser med køkken i alt maksimalt 350.000 kr., som
finansieres af momsrefusion. Det overskydende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.
Tekniske installationer
Projekt hvortil der årligt afsættes et rammebeløb på 1,5 mio. kr. I 2013 er beløbet mindre grundet
overførsel fra 2012. Der er siden 2006 ikke gennemført planlagt vedligeholdelse på tekniske installationer, kun reparationer af skader. Forbruget på skader forøges, idet den generelle standard derved
bliver dårligere. Forsikringen på skjulte rør er opsagt og udgifterne til reparationer afholdes af dette
projekt uden at budgettet er forhøjet eller pristalsreguleret. Merforbruget på 935.000 søges overført
til projektet for 2014.
Energipulje 2011
Projekt til energibesparende projekter. Projekter er igangsat fra 2011 og de sidste endeligt afsluttede
i 2013. Nettoforbruget er 5,9 mio. kr. Hertil skal lægges 4,4 mio. kr., som i 2013 er overført til balancen vedrørende tidligere afregningsmodel for energispareprojekter.
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By- og Landskabsforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Teknik- og
Miljøforvaltningen)
Sektor: AK-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt 2737 Haraldslund Frugtplantage

U
I

11.196
-34.198

12.495
-33.154

1.299
1.044

O

01.00
01.02

12.13
12.13

Projekt 2794 Kongerslev, Gartnervænget

U
I

2.551
-2.224

2.408
-1.944

-143
280

O

01.07
01.07

12.13
12.13

U
I

2.900
-1.600

2.249
-560

-651
1.040

O

01.07
01.09

12.13
12.13

U
I

10.640
-3.361

10.646
-3.362

6
-1

K

01.10
01.10

12.13
12.13

Projekt 2460, Trafikregulerende og
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger

U

3.694

4.545

851

O

01.13

12.13

Projekt 2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedshandlingsplanen

U

7.004

4.384

-2.620

O

01.13

12.13

00.22.03 Erhvervsformål
Projekt 2823 Mou, Erhvervsområde

Sektor: Byfornyelse
00.25.15 Byfornyelse
Projekt 2985 Områdefornyelse,
Svenstrup
Sektor: Veje
02.28.11 Vejvedligeholdelse
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1.000 kr.
Projekt 2887 ITS-Trafikledelse
”Grøn Trafikpolitik”
Projekt 2901 Genopretning af broer
og bygværker

AnlægsO/K/
Forbrug Afvigelse
Påbegyndt
bevilling
M
U
8.000
8.000
0
01.11

U/I

U

4.051

4.051

0

U

14.000

14.231

231

U

24.600

34.763

10.163

Afsluttet
12.13

01.11

12.13

O

01.11

12.13

K

01.11

12.13

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn
og unge
Projekt 2889 Parkering v/Gigantium

02.32.33 Færgedrift
Projekt 2898 Ny færge, Egholm II

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor AK-Arealer
Haraldslund Frugtplantage
Der er gennemført byggemodning af i alt 31 byggegrunde samt 1 storparcel.
Der resterer salg af 1 grund.
Projektet afsluttes med et samlet merforbrug, udgifter på 1.299.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 1.044.000 kr., hvilket foreslås finansieret over projekt 2496, Udbygning af eksisterende Erhvervsarealer med i alt 2.343.000 kr.
Kongerslev, Gartnervænget
Projektet blev overtaget fra Sejlflod Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor der
fremgik en salgsindtægt på 700.000 kr. Her udover er der solgt 4 grunde i 2007 og 2 grunde i 2010.
Der resterer salg af 3 grunde.
Projektet afsluttes med et samlet mindreforbrug, udgifter på 143.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på 280.000 kr. som foreslås finansieret på projekt 0002, Salg af grunde.
Mou, Erhvervsområde
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Der er solgt 7.000 m2 erhvervsareal. Der resterer salg af 20.000 m2.
Projektet afsluttes med et mindreforbrug, udgifter på 651.000 kr. og et mindreforbrug, indtægter på
1.040.000 kr. Netto resultatet finansieres over projekt 0002 Salg af grunde.

Sektor Byfornyelse
Områdefornyelse i Svenstrup
Planlægning og gennemførelse af områdefornyelse i Svenstrup, omfatter fysiske tiltag i de offentlige rum, beboerinddragelse og formidling.
Projektet har kørt planmæssigt og er afsluttet i 2013.

Sektor Veje
Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 6. december 2012.
Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer og
renovering af bump.
Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til:
Trafiksikkerhed på 11 skoler, projekter ifm. borgerhenvendelser, bl.a. faste fartvisere, bump på
Strøybergsvej, Godtlandsvej, Th. Garders Vej mm., og byzonetavler i oplandsbyer (ikke afsluttet,
ønsker overførsel af midler til 2014) og ny belægning på Vor Frue Plads.
Merforbruget på 851.000 kr. finansieres ved mindreforbrug på projekt 2717, Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen.
Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og miljøudvalget den 6/12 2012.
Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, afmærkning for cyklister i kryds, projekt
ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området) og renovering af bump.
Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til: Sikkerhedsvedligeholdelse af broer, projekt ved Peder Barkes
Gade (Vor Frue Kirke-området), projektet er ikke færdig pga. arkæologiske undersøgelser. Blå cykelfelter og afmærkningsprojekt på Rørdalsvej.
De resterende midler 2.620.000 kr. ønskes overført til bl.a. projekt 2460 til dækning af merforbrug
og færdiggørelse af mindre projekter og vedligeholdelse af bump, som ikke blev færdiggjort i 2013.
Resten ønskes overført til færdiggørelse af bl.a. Vor Frue Plads og supplerende byzonetavler i byer.
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ITS – Trafikledelse ”Grøn Transportpolitik”
Aalborg Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt dynamisk trafikkort i 2011
på den fælles trafikportal ”Trafikken.dk/Nordjylland”. Trafikanterne får via det nye trafikkort, hvor
de aktuelle rejsehastigheder vil blive vist, bedre mulighed for at planlægge deres rejsetidspunkt. Et
kamerabaseret rejsetidsmålesystem er etableret på vejnettet til brug for dataindsamling til systemet.
Herudover leverer ITS-anlægget i og omkring Limfjordstunnelen trafikdata til kortet.
Trafikanterne kan nu også få overblik over trafiksituationen på smartphone via en app (lanceres i
2014), der benytter data fra systemet.
Rådighedsbeløb i årene 2011 til 2013: 8 mio. kr.
Forbrug i alt: 8 mio. kr.
Genopretning af broer og bygværker
Projektet blev afsluttet i 2012
Bevillingen er anvendt til renovering af broer i henhold til handlingsplanen.
Der er udskiftet til nye bygværker følgende steder: Karen Palsgårdsvej over Lindenborg Å (v. Sejlflod) og Lindholmsvej over Kridtbanestien (Nørresundby).
Rådighedsbeløb i årene 2011 og 2012: 4,1 mio. kr.
Forbrug: 4,1 mio. kr.
Parkering v/Gigantium
Ved anlægsprojektet er der etableret ca. 280 parkeringspladser øst for Gigantium.
Rådighedsbeløb: 14 mio. kr.
Forbrug: 14,2 mio. kr.
Merforbruget på 231.000 kr. finansieres ved projekt 2885, Nordkraft.

Ny færge, Egholm II
Merforbruget er på 10,2 mio. kr.
Egholm II blev sat i drift 25. november 2013. Anlægget er færdiggjort og retssager ift. rådgiver og
entreprenøransvar er afsluttet i 2013 i en sådan grad, at anlægsprojektet afsluttes med regnskab
2013. Udgifterne er låneberettigede og udgiften lånefinansieres jf. tidligere beslutning i budget
2011-14.
Udgifterne er indgået i den kommunale låneramme og har dannet baggrund for lånoptagelse. Merforbruget regnskabsforklares derfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

12.000

12.086

86

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagtilbud m.v. for børn og
unge
Ny børnehave Nørresundby

U

O

01.01.12

31.12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Børn og Unge
Ny børnehave Nørresundby
Byggeriet af ny børnehave på adressen Løvbakken 1, 9400 Nørresundby er afsluttet og taget i brug
medio 2013.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

3685 Enghuset, 36 boliger, serviceareal

U
I

7.240
-2.161

7.348
-2.161

108
0

K
K

11.06.2007

31.12.2013

3686 Flytteudgifter Masterplan

U
I

3.047
-355

3.401
-355

354
0

K
K

11.06.2007

31.12.2013

0009 Ryesgade, 20 boliger, serviceareal

U
I

2.740
-800

2.797
-800

57
0

K
K

01.01.2010

31.12.2013

0037 Behandlingscentret Hammer

U

5.800

5.071

-729

K

01.01.2012

01.01.2013

Forbrug

Afvigelse O/K/M Påbegyndt

Afsluttet

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Tilbud for mennesker med
handicap
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse O/K/M Påbegyndt

Afsluttet

Bakker
I

0

0

0

K

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Driftsikring af boligbyggeri:
Enghuset 36 boliger
Projektet har omfattet etablering af 36 nye boliger til sindslidende. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vanggården - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets samlede anlægssum har været på 7.240.000 kr. i udgifter og 2.161.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 108.000 kr. primært som følge af ekstrafundering og vejrligsforanstaltninger.
Flytteudgifter Masterplan
Projektet har omfattet flytteudgifter forbindelse med den omfattende masterplan med ombygning af
boliger for voksne handicappede.
Projektets samlede anlægssum har været på 3.047.000 kr. i udgifter og 355.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 354.000 kr.
Ryesgade 20 boliger
Projektet har omfattet etablering af 20 nye boliger til borgere med sindslidelse. Boligerne er ejet af
Viva bolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets anlægssum har været på 2.740.000 kr. i udgifter og 800.000 kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 57.000 kr. primært som følge af store grundvandsproblemer.

Botilbud til længerevarende ophold:
Behandlingscentret i Hammer Bakker
Projektet har omfattet en etablering af 5 boliger i eksisterende bygning.
Lejlighederne indrettes i parterre i eksisterende bygning ”Behandlingscentret Bodil Hjorts Vej 9” og
skal anvendes til udslusning af beboere fra institutionen.
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Projektets anlægssum har været på 5.800.000 kr. i udgifter.
Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 729.000 kr. primært som følge af markedets priser på daværende tidspunkt.

Skoleforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

39.036
23.000
18.000

39.049
22.958
17.972

13
-42
-28

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Skole- og Kulturforvaltningen)
Sektor Skoler
Alle skoler, arbejdstilsynsprojekter
Tofthøjskolen
Vadum Skole

U
U
U

K
K
K

06.09
10.07
10.07

12.13
12.13
12.13

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Skoler
Alle skoler arbejdsmiljøprojekter
I perioden fra 2009-2013, hvor der er blevet afsat anlægsmidler til konkrete AT-påbud på skolerne,
er der løbende blevet givet en del påbud. Som de største kan nævnes Sulsted skole, Vejgaard Østre
skole med AT-påbud om ventilation. Tornhøjskolens DUS med hensyn til ventilation, belysning,
indeklima mm.; et AT-påbud der gav anledning til etablering af DUS på selve Tornhøjskolen. Og
senest AT-påbud om ventilation på Vodskov skole, samt mange små påbud om diverse akutsikreguleringer, belysningsregulering og varmereguleringer.
Kontoen er afleveret indenfor den økonomiske ramme.
Tofthøjskolen
Projektet omfatter og er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø ved en tilbygning af nyt indskolingsafsnit med tilhørende DUS og stort "torv" som samlingssal med en hems til DUS-aktiviteter
og lignende.
Til projektet på Tofthøjskolen var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 5 budgetår.
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Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.
Vadum skole
Vadum skole er indrettet efter begrebet fleksibelt læringsmiljø, med en varieret indretning, som gør
det muligt at veksle mellem forskellige pædagogiske metoder og undervisningsformer.
De eksisterende rammer er udnyttet optimalt i forbindelse med ombygningen, hvor de eksisterende
dunkle lokaler og gangområder er omdannet til et kreativt og indbydende undervisningsmiljø, hvor
skolen kan arbejde med en større fleksibilitet i undervisningen.
I projektet er endvidere medtaget en udvidelse af skolens DUS svarende til et bruttoareal på ca. 241
m², samt en opfyldelse af påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklimaet i skolens undervisningsdel herunder etablering af mekanisk ventilation.
Til projektet på Vadum skole var der afsat et budget på i alt 18 mio. kr. fordelt over 3 budgetår.
Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U
U
I
U

9.800
6.000
0
85.000

9.775
6.978
-949
85.116

-25
978
-949
116

K
K
K
K

10.10
10.09
10.09
10.08

12.13
12.13
12.13
12.13

U
I
U

410.105
-263.543
6.000

424.722
-263.782
0

14.617
-239
-6.000

K
K
K

08.06
08.06
08.06

12.13
12.13
12.13

U/I

O/K/
Påbegyndt
M

Afsluttet

(Skole- og Kulturforvaltningen)
Sektor Fritid
Aalborg Stadion nyt lysanlæg
Frejlev Hallen
Gigantium Svømmehal
Sektor Kultur
Nordkraft, byggeafsnit A, B,C
Nordkraft P-fond

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Fritid
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Aalborg Stadion lysanlæg
Projektet omfatter nyt lysanlæg til Aalborg Stadion, og der var budgetteret med 9,8 mio. kr. til projektet. Det gamle lysanlæg levede ikke op til kravene for internationale kampe. Det gør det nye anlæg, og det er produceret således, at det kan udbygges, hvis kravene bliver ændret. Lysanlægget er
designet specielt til Aalborg Stadion. Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1.550.000 kr. til projektet. Projektet er afsluttet og viser et mindre forbrug på 24.500 kr.
Frejlevhallen
Projektet omfatter en annekshal til Frejlevhallen, og der var afsat 6 mio. kr. Hallen er bygget uden
omklædningsrum, men med depotfaciliteter. Omklædningsrummende i den eksisterende Frejlevhal
benyttes også af brugerne i den nye hal. Projektet er afsluttet og viser et merforbrug på 29.000 kr.
Svømmehallen i Gigantium
Svømmehallen er en bygget som en integreret del af Gigantium, og der var afsat 85 mio. kr. til projektet. Tilbygningen omfatter et 25 m. bassin, et springbassin, et familieområde med 4 bassiner, et
wellnessområde samt en cafe. Hertil kommer en konferencesal med plads til 400 gæster. Projektet
er afsluttet og viser et merforbrug på 116.000 kr. Merforbruget skyldes primært uforudsete udgifter
til tilretning af de brandtekniske krav i Gigantium.
Elitefacilitetsudvalget har bidraget med 1 mio. kr. til konferencesalen.

Sektor Kultur
Nordkraft
Byggeriet af Nordkraft startede i 2007 og blev afsluttet i 2013. Nordkraft er en tidligere industribygning, der er omdannet til en kombination af kulturtilbud og private lejemål. Budgettet er tilrettet
i takt med, at byggeriet er skredet frem, og det endelige budget er på 410 mio. kr. i udgifter og 263
mio. kr. i indtægter. Indtægterne er dels opnået ved salg af lejligheder i Nordkraft, dels salg af
kommunale bygninger. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 14,4 mio. kr. Herfra skal trækkes
et uforbrugt budget til oprettelse at p-pladser på 6 mio. kr. Dette giver et merforbrug i forhold til
anlægsbevillingen på 8,4 mio. kr.
Der er udarbejdet et specielt regnskab for projektet, hvoraf bl.a. fremgår, hvilke salg af kommunale
bygninger der indgår i projektet.
Nordkraft P-fond
Se bemærkninger under Nordkraft.
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Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere
1.000 kr.

U Anlægs/I bevilling

Forbrug Afvigelse

O/K/
Påbegyndt Afsluttet
M

(Forsyningsvirksomhederne)
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5201, Diverse byggemodninger

U

6.000

5.526

-474

M

01.2013

12.2013

Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af
institutionerne i Hammer Bakker

U

8.539

8.489

-50

M

01.2010

12.2013

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe, Ændret arealanvendelse på eksisterende plads
U

12.447

12.512

65

M

01.2011

12.2013

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup, Etablering af ny plads

U

11.200

11.697

497

M

01.2011

12.2013

Projekt 5586, Genbrugsplads Hou, Modernisering af eksisterende plads

U

7.650

7.451

-199

M

01.2011

12.2013

Projekt 5421 Dyrkningsdeklaration, Vissevej
142

U

4.245

4.243

-2

M

09.2011

10.2013

Projekt 5423, Dyrkningsdeklaration, Duedal 89

U

2.400

2.400

0

M

06.2013

11.2013

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation

Sektor: Aalborg Forsyning, Administration

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Diverse byggemodninger.
Anlægssum 6 mio. kr.
Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt i byggemodningsområder.
I 2013 har der været udgifter for 5,5 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder: Tingbergens Alle 680.000 kr., Danagården 550.000 kr., Griegsvej 650.000 kr., Vi-
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sionsvej 360.000 kr., Østre Havn 380.000 kr., Zennia Park 240.000 kr., Siemens hal 10 & 11 230.000 kr. og Assensvej 800.000 kr.
Der har i 2013 været en mindreudgift på 474.000 kr.

Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker.
Anlægssum 8,5 mio. kr.
Projektet omfattede etablering af pumpestation ved Tingvej, hoved- og stikledningsnet i institutionsområdet til ca. 100 målerinstallationer samt nedbrydning af installationer i eksisterende kedelcentral.
Der har været et mindreforbrug 50.000. kr. på projektet.

Sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Genbrugsplads, Nibe
Anlægssum 12,4 mio. kr.
Projektet har omfattet ombygning af den eksisterende genbrugsplads Nibe med ændret arealanvendelse. Det bemærkes, at det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et merforbrug på 65.000 kr.
Genbrugsplads, Gandrup
Anlægssum 11,2 mio. kr.
Projektet har omfattet en ny plads ved Teglvænget i Gandrup, omfattet af lokalplan nr. 3.21 Erhvervsområde vest for Teglvænget, Gandrup. Det bemærkes, at det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et merforbrug på 497.000 kr.
Genbrugsplads, Hou
Anlægssum 7,7 mio. kr.
Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Det bemærkes, at
det afsluttende asfaltslidlag forventes udlagt i løbet af 2014.
Der har været et mindreforbrug på 199.000 kr.

Sektor Aalborg Forsyning, administration
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Dyrkningsdeklaration, Vissevej 142
Anlægssum 4,2 mio. kr.
Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.
Dyrkningsdeklaration, Duedal 89
Anlægssum 2,4 mio. kr.
Projektet har omfattet en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen.

Beslutning:
Anbefales.
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