
 
Anlæg TMU – status ultimo 2021 
 
 

 

 Beløb 
(mio. kr.) 

2021 

Beløb 
(mio. kr.) 

2022 

Bemærkning 

Nedrivningspuljer inkl. 
Skimmelsager  

1.000  Aktuelt er vi i proces med nedrivning 
af 7 ejendomme til 1.3 mio.kr. 
10 ejendomme igangsættes til 150-
225 t.kr. pr. ejendom. 
80pct. refusion fra staten i 2021.  
 

Byggemodning 
Nørager Etape 1 

5.405  Disponeret, Fælles udbud med 
forsyning, byggemodnes forår 2022 
 

Byggemodning 
Ravnkilde 

1.900  
 

Udbudt inkl. geotekniske 
undersøgelser  
 

Bymidten Skørping  500   Er disponeret til indsats for bløde 
trafikanter i midtbyen 
 

Trafiksikkerhed Skørping  1.120 Ikke disponeret kan indgå i 
trafiksikring af rundkørsel ved skolen 
 

Bymidten Støvring  500   Plantekasser opsat.  
 

Jordforurening/Miljøuheld 500 500 Forurenings- og miljøsager.  
Er for 2021 og 2022 jf. BY 28/4 
2021disponeret til Mastrup projekt 
 

Klimastrategi 1.000(550) 1.000 (550) Alle midler disponeret ind til og med 
2023. Bl.a. til Mastrup projektet, 
klimaplan og Vild med Rebild. ØK har 
12/9 2019 besluttet at fra 2021 flyt-
tes årligt 450.000 til drift til henholds-
vis klimarelaterede driftsudgifter og 
KlimaRebild. 
 

Grøn omstilling 1.000 1.000   Tværgående pulje til realisering af 
FN-katalog - i 2021 disponeret til el-
lade standere til hjemmeplejen/ el-
biler, grøn strøm.  
 

Gadekær- 
Forskønnelse 
 

100 800   
 

Ekstra midler i ’22  

Vejrenovering, forskønnelse 
og trafiksikkerhed 

1000 2000 Pulje som allokeres til konkrete 
projekter via årlig politisk 
stillingtagen. Alle midler for 2021 er 
prioriteret, igangsat men ikke 
afsluttet pga. ekstraordinære  (forts.) 



indsatser i 2021 – bl.a. 
højresvingsbaner ved Buderupholm 
og rundkørsel i Skørping 

Guldbæk  500  Prioriteringsdialog med borger-
forening igangsat inkl. konkrete 
estimater for udgifter 
 

Asfaltkonto 4.000 6.000 Arbejderne pågår og pengene for 
2021 er disponeret 
 

Ny byzoneskilte   1.200 Lovkrav overført fra drift 
 

Vejbelysning  
(flyttet fra drift) 

900 900 Kontrakt med leverandør, nødvendig 
udgift til lys på veje 
 

Brorenoveringer 0 0 Der udføres generaleftersyn på 21 
bygværker i 2021. Status september 
2021 - forventer at kunne udskifte 3 
underløb i 2021 for ca. 700.000 kr. 
(overførte midler). Ny generaleftersyn 
i 2022. 
Efterslæb ift. sidste generaleftersyn; 
1.8 mio.kr. + rådgiveromkostninger  
 

Fejlkoblinger inkl. 
spildevand i det åbne land 

1.000 2.000  (22) Er igangsat, nødvendig indsats ift. 
vandmiljø og forsyning. 
Projektmedarbejdere ansat 2021-22. 
 

Brandhaner, 
Restbeløb 
 

500 500  (22-23) Er igangsat 

Sikkerhed lysanlæg 
 

0 0 Løbende udgift til belysning på 
boldbaner. Der er overførte midler 
 

Ny Nibevej 1.500 3.000   
 

Projektforslag og notat politisk 
behandlet. Geotekniske 
undersøgelser, opmåling er igangsat. 
    

Cykelsti 
Hellum-Skørping  

2.920  Frivillig aftale for etape 1 påbegyndt 
juli 2021, ekspropriationsproces 
startes hvis aftale ikke kan nås.  

Projekt cykelsti Terndrup-
Bælum 

3.150 5.850  Opmåling udført. Afventer frigørelse 
af ressourcer fra andre projekter. 

Lyskryds   
 

890 Afsat til at tilføje højresvingsbaner til 
lyskryds ved Hobrovej/ Buderupholm-
vej/Nibevej 
 

Forlægning af Mastrup Å  1.500   Udmøntes som en del af Mastrup 
projektet til stier og belysning samt 
membran der kan sikre permanent 
vandstand. 



Takstfinansieret område: 

 Beløb 
(mio. kr.) 

2021 

Beløb 
(mio. kr.) 

2022 

Bemærkning 

Renovering af 
Genbrugspladser 
 
 

(6.500) 
 

 Byrådet har i december 2019 
godkendt låneoptagelse på 6,5 mio til 
renovering af genbrugspladser på det 
takstfinansierede område 


