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003004 Salg af jord i
Slangerup ved Raasigvangen

Overførsel
2021

Bemærkninger

Der er afsat en anlægsindtægt på 0,067 mio. kr. fra salg af jord i
Slangerup. Der er tale om tre mindre matrikler, der støder op til
erhvervsejendomme på Raasigvangen 2, 4 og 6, som kommunen
tidligere har solgt. Jorden sælges til købere som fremadrettet vil
anvende arealerne i erhvervsmæssig sammenhæng. Salget skulle
gennemføres i 2019, men blev forsinket og vil gennemføres i
2020. Budgettet søges overført til 2020.
I

-67.000

0

-67.000 Nej

-67.000

003034 Færdiggørelse af
Deltakvarteret

Der er i 2019 afsat 1,355 mio.kr. til den igangværende
voldgiftssag. Voldgiftssagen forventes først afgjort i 2020, hvorfor
der ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 blev overført 3,5
mio. kr. til 2020. Hvorvidt de afsatte bevillinger er dækkende,
afhænger af udfaldet af den igangværende voldgiftssag.
Restbeløbet søges overført til 2020.
U

1.355.000

719.308

635.692 Nej

635.692

003035 Vinge DeltaByggemodning og
salg af grunde
U

I

782.741

120.000

138.017

-2.732.923

-2.489.238

-18.017 Nej

-243.685

-18.017

Der er i 2019 budgetlagt med indtægter på 3,4 mio. kr. og udgifter
på 0,8 mio. kr. fra salg af grunde i Deltakvarteret/Vinge. Byrådet
behandlede den 22. januar betingelserne for salget af de
resterende byggegrunde i Vinge bestående af storparcellerne
Okavangovej 24-40. Såsnart dette salg er færdiggjort, hvilket
forventeligt vil ske i 2020, vil der blive aflagt et samlet regnskab
for det samlede Deltakvarter. De resterende bevillinger fra 2019
indstilles derfor overført til 2020, og dermed indgå i det endelige
regnskab for Deltakvarteret.

-243.685

003040 salg af Fioma-grunden

u

455.000

363.208

91.792 Nej

91.792

I

-18.600

0

-18.600 Nej

-18.600

010018 - 106 Salg af jord til
Haldor Topsøe

010018 - 112 Ombygning og
fraflytning af
familieafdelingen fra
Thorstedlund

Der er i 2019 afsat 0,455 mio. kr. til udgifter i
forbindelse med salg af Fioma-grunden. Grunden sælges i 2020.
Der forventes yderligere udgifter i 2020, derfor søges restbeløbet
overført til 2020.
Der er overført en indtægt på 0,02 mio. kr. fra 2018 til 2019 via
overførselssagen. Indtægten vedrører salg af jord til Haldor
Topsøe, som forventedes solgt i 2019. Projektet blev forsinket og
budgettet søges overført til 2020.
Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2018 til 2019 via overførselssagen.
Beløbet anvendtes i 2019 til kloak og parkeringspladser. Projektet
er forsinket og restbeløbet søges overført til 2020.

U

326.674

180.822

145.852 Nej

145.852
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010018 - 123 Udgifter i
forbindelse med salg af
Smedetoften 4

Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 via overførselssagen.
Beløbet anvendtes i 2019 til afledte udgifter i forbindelse med
salg af Smedetoften 4. Der forventes flere udgifter i 2020, hvorfor
restbeløbet søges overført til 2020.
U

500.000

67.366

432.634 Nej

432.634

010018 - 123 Salg af
Thorstedlund - Græse
Strandvej 22, Frederikssund

Thorstedlund er solgt i 2018, men en del af
provenuet modtages først ultimo 2019. Projektet blev forsinket
og provenuet blev først modtaget primo 2020.
I

-32.500.000

-

-32.500.000 Nej

-22.500.000

-10.000.000

010018 - 124 Udgifter til
reetablering af legeplads m.v.
(salg af Thorstedlund)

Der er overført 0,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 via overførselssagen.
Beløbet anvendtes i 2019 til reetablering af legeplads. Der
forventes udgifter i 2020, hvorfor restbeløbet søges overført.
U

600.000

345.252

254.748 Nej

254.748

010058 Tilbagekøb af
ejendommen Ved Kirken 6,
Frederikssund
U

75.000

0

75.000 Nej

13.400.000
16.831.674
-35.318.523
-18.486.849

7.128.092
8.942.065
-2.489.238
6.452.827

6.271.908 Nej
7.889.609
-32.829.285
-24.939.676

Beløbet skal anvendes til at tilbagetage ejendommen Ved Kirken
6 fra Frederikssund Forsyning. Beløbet er afsat til
tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. Udgiften
forventes afholdt i 2020, hvorfor restbeløbet søges overført til
2020.
Der er i budgetvedtagelsen til budget 2019
samlet afsat 33,8 mio. kr., fordelt med 13,4 mio. kr. i 2019 og 20,4
mio. kr. i 2020. Beløbene skal anvendes til at sikre
parkeringspladser og adgangsveje til Vinge station og sikre
adgangsvej til det kommende fællesmagasin. Projektet er ikke
afsluttet og restbeløbet søges overført til 2020.

75.000

201010 Adgangsforhold og
stationsplads ved station
i Vinge

Udgift
Indtægt
Netto

Bemærkninger

U
U
I
U

15.000.000
15.782.741
0
15.782.741

6.271.908
7.889.609
-22.829.285
-14.939.676

0
-10.000.000
-10.000.000

