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Anlæg i direktionens oplæg til budget 2018
Bevilling, 1.000 kr.

Regnskabsår

1

Projekt

Syddjurs Kom m une
Økonom iudvalget
Jordforsyning - køb og
10022
salg
Politik og
10642
erhvervsudvikling
10058 Redningsberedskab

2018

2019

2020

2021

104.045 104.970 105.988 108.988

10

-11.000
Salg af grunde 2018 - 2021

-6.000

29.000

28.000

-12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Aarhus Lufthavn

1.000

Brandstation i Rønde

10652 Generelle puljer
Offentlig service Hornslet, pulje
11
Udvalget for fam ilie og institutioner
11528 Familieområdet
Aflastningstilbud Skovly

1.000

1.000

0

0

0

10.000

0

0
18.824
2.000

5.000
7.000
0

30.000
13.000
0

40.000
23.000
0
0

11322 Skoleområdet

Renovering Marienhoffskolen

3.047

0

0

11322 Skoleområdet

Skoler. Faglokaler m.v.

0

3.000

3.000

0

11322 Skoleområdet

Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)

0

0

6.000

6.000

11322 Skoleområdet

Nedrivning af Skelhøjeskolen

11525 Dagtilbud til børn

Ny daginstitution, Mørke

11525 Dagtilbud til børn

Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)

11525 Dagtilbud til børn

Samling af daginstitutioner i Ryomgård

11525 Dagtilbud til børn
Ny daginstitution, Knebel (samlet 10 mio. kr.)
Udvalget for sundhed, ældre og social
12
12532
12532
12532
12532
12532
12538
14

Tilbud til ældre og
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger
handicappede
Tilbud til ældre og
Serviceareal Rønde
handicappede
Tilbud til ældre og
Serviceareal Kolind
handicappede
Tilbud til ældre og
Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.
handicappede
Tilbud til ældre og
Nye lokaler til sygeplejerskerne, herunder
handicappede
parkering og lokale til fællesmøder
Tilbud til voksne med
Rønde øvrige Institutioner mv.
særlige behov
Udvalget for natur, teknik og m iljø

0

0

0

2.000

12.027

0

0

0

1.750

0

0

0
15.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

29.821

24.524

5.000

5.000

526

526

0

0

4.164

1.519

0

0

3.463

1.446

0

0

2.775

800

0

0

500

5.000

5.000

5.000

18.393

15.233

0

0

41.116

70.966

49.516

43.516

14228 Vej og parkvæsen

Cykelstier, cykelpulje

2.000

2.000

4.000

4.000

14228 Vej og parkvæsen

Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte

5.000

30.200

0

0

14228 Vej og parkvæsen

Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende

0

0

8.000

8.000

14228 Vej og parkvæsen

Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane

2.500

0

0

0

14228 Vej og parkvæsen

Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse

600

6.000

0

0

14228 Vej og parkvæsen

Rønde Helhedsplan inkl. Bypark

500

1.500

1.500

500

14228 Vej og parkvæsen

Hornslet Helhedsplan

14228 Vej og parkvæsen

Trafiksikkerhed

14228 Vej og parkvæsen

14228 Vej og parkvæsen

Renovering af bestående stinet
Pulje til udskiftning af fortove og nye fortove,
f.eks. Ryomgård og Hornslet
Mobilitetsstrategi

14228 Vej og parkvæsen

Renovering af toiletter

14228 Vej og parkvæsen

Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde

14228 Vej og parkvæsen

Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018
P-plads ved velkomstcentret til Nationalpark Mols
Bjerge

14228 Vej og parkvæsen

14228 Vej og parkvæsen
Jordforsyning byggemodning
14052 Natur og miljø
14022

Byggemodning boliger i Syddjurs

0

0

500

500

2.500

2.500

2.500

2.500

0

0

1.000

1.000

0

0

2.000

2.000

500

500

500

500

200

200

200

200

0

3.500

0

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

10.000

12.000

12.000

12.000
308

Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)

308

308

308

14052 Natur og miljø

Spildevandsplanlægning (2017-2022)

508

508

508

508

14025 Ejendomme

Energibesparende bygningsrenovering

5.000

5.000

5.000

5.000

14025 Ejendomme

Ejendomspulje radon og rotter

0

250

0

0

14025 Ejendomme

Bygningsvedligeholdelse genopretning

6.500

6.500

6.500

6.500
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2018
25.285

2019
8.480

2020
9.472

2021
9.472

15025 Byudvikling

Bygningsfornyelse

500

500

500

500

15025 Byudvikling

Landsbyfornyelsespuljen

472

472

472

472

15025 Byudvikling

Områdefornyelse (ingen statslig tilskud)

1.500

1.500

1.500

1.500

15025 Byudvikling

Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering

750

750

5.000

5.000

15025 Byudvikling

Digitale byportaler

0

1.250

0

0

15332 Biblioteker
Folkeoplysning, fritid og
15338
natur
Folkeoplysning, fritid og
15338
natur
Folkeoplysning, fritid og
15338
natur

Ny Malt

15.263

2.008

0

0

4.000

0

0

0

800

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Bevilling, 1.000 kr.
12

Renovering af Kolind Svømmebad
Boldbaner Mørke, afvandingsproblematik
Idrætsanlæg m.v. - pulje

Regnskabsår

2018

2019

34.411

12.910

0

0

Plejeboliger Rønde

21.540

7.600

0

0

Plejeboliger Kolind

12.871

5.310

0

0

Udvalget for sundhed, ældre og social

Tilbud til ældre og
handicappede
Tilbud til ældre og
12532
handicappede
12532

2020

2021

Økonomiudvalget
Under økonomiudvalget er der afsat indtægterne fra salg af byggemodnede grunde. Udgifter til byggemodning
er afsat under udvalget for natur, teknik og miljø.

Aarhus Lufthavn
EU-Kommissionen har i august 2017 meddelt godkendelse af, at ejer-kommunerne investerer i udvikling af
Aarhus Lufthavn i de kommende år uden at komme i konflikt med EU’s statsstøtteregler. I alt 15,5 mio. euro
kan ejerkommunerne således investere i de kommende år. Syddjurs’ ejerandel af lufthavnen udgør 4,99 pct.,
ligesom Norddjurs, mens ejerandelen for Aarhus Kommune udgør 90,02 pct.
Ejerkommunernes investering i lufthavnen kan bruges som afsæt til at gøre lufthavnen til en rentabel forretning
og dermed skabe den business case, der kan få private investorer på banen. Det skal ske med en række nye
ruter, som lufthavnen forventes at præsentere i løbet af 2018. Med forventet håndtering af et stigende
passagertal i de kommende kræves desuden også anlægsinvesteringer.
Oplægget indeholder således forslag om et årligt driftsudviklingstilskud på årligt 1,5 mio. kr. til og med 2020 for
Syddjurs suppleret af anlægsinvesteringer i samme periode på 1 mio. kr. årligt. I alt 7,5 mio. kr. i perioden.

Brandstation i Rønde
I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets
ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje.
I Rønde bor Beredskab & Sikkerhed til leje på Falck stationen. Stationen er imidlertid så nedslidt, at renovering
ikke vil være økonomisk forsvarlig. Det er ikke muligt at indfri arbejdsmiljølovgivningens krav til omklædning
ligesom brandfolkene er nødsaget til at krydse Grenåvej, når de løber til brand, da der ikke er
parkeringsmuligheder på samme side som brandstationen. Endvidere mangler stationen i Rønde møde- og
undervisningsfaciliteter, som beredskabet er nødsaget til at leje ude i byen. For at kunne tiltrække og fastholde
deltidsbrandmænd er det nødvendigt at kunne tilbyde en tidssvarende brandstation med de fornødne faciliteter,
som kræves for at drive et moderne beredskab.
Det er forventningen, at der i en ny brandstation kan indgås aftale om udlejning af garage- og opholdsfaciliteter
til Falcks ambulancevirksomhed i Rønde.
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Offentlig service Hornslet, pulje
Der har i forbindelse med budget 2018 været et ønske om en strategisk drøftelse i forhold til den fremtidige
kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet i Hornslet. Set i sammenhæng med forberedelse af yderligere
byggemodning i Hornslet giver det anledning til at overveje den offentlige service i Hornslet i et større
perspektiv. Til finansiering er der i oplægget afsat 5 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021.
Af projekter der har været drøftet i Hornslet kan nævnes





Ny daginstitution. Den nye daginstitution skal i givet fald dels erstatte den nuværende Hanehøj
afdeling, som ligger indeklemt uden mulighed for udbygning dels tage højde for tilgangen af nye
tilflyttere.
Ny (Ind-) Skole, måske i sammenhæng med daginstitution. Det sidste er dog kun en overvejelse der,
indgår i udarbejdelsen af en ny sektorplan for skole og dagtilbudsområdet.
Fællessal og kantine, Hornslet Skole.
Vuggestuegruppe ved Bækdalen.

Hornslet skole er stor, men vil kunne klare status quo (lille fald/lille stigning) i det samlede elevtal. Der forventes
samme antal elever på 0-1 årgang de kommende 5 år. På længere sigt forventes Hornslet området at vokse
kraftigt grundet store årgange i den fødedygtige alder på landsplan. Dette sker først på dagtilbudsområdet og
senere igen på skoleområdet. En kraftig stigning forventes at starte med mange fødsler og tilflytning fra om ca.
6 år. Derfor vil det være fornuftigt at udbygge dagtilbudsområdet først og efterfølgende skoleområdet.
I forbindelse med renoveringen af Hornslet Skole for år tilbage blev der ikke afsat penge til at få den sidste del
af ”masterprojektet” udmøntet; ombygning af Gl. Sal (gymnastiksal) til fællessal inkl. tilbygning af vinger med
køkken/kantineforhold til skolemad og tilbygning af tvillingsal på nuværende ny Sal. Udgiften til i givet fald at
gennemføre dette projekt udgør 14 mio. kr.
Det overvejes at etableres en vuggestuegruppe ved Bækdalen til en udgift på 3,5 mio. kr. Der vil være tale om
en permanent løsning der samtidig vil løse nogle udfordringer i den eksisterende vuggestuegruppe i Bækdalen
i forhold til garderobe og adgangsforhold.

Udvalget for familie og institutioner
Anlægsbudgettet for udvalget indeholder de kendte projekter i budget 2017 med renovering af
Marienhoffskolen, samling af skoler i Ebeltoft, og hertil nedrivning af Skelhøjeskolen, samt de to daginstitutioner
i Mørke og Knebel.

Aflastningstilbud, Skovly
Der etableres et nyt aflastningstilbud på handicapområdet for børn og unge i Syddjurs Kommune. Tilbuddet
etableres i regi af Kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly, med adresse på
Randersvej 85, 8544 Mørke, Termestrup. Aflastningstilbuddet tænkes etableret i et eksisterende fritliggende
hus på grunden. Det er Skovlys vurdering, at huset med nødvendig ombygning kan rumme fem børn ad
gangen i døgnaflastning.
Efter forudgående drøftelser mellem Skovly og Familieafdelingens myndighedsområde er der i foråret 2016
foretaget en fælles vurdering og afstemning af behov og muligheder.
Anlægsprojektet er forudsætning for budgetreduktioner indarbejdet i direktionens budgetoplæg som fra 2020
udgør cirka 2 mio. kr.
Socialtilsyn Midt er kontaktet med henblik på indledende drøftelser forud for en egentlig godkendelsesproces.
Dialogen med Socialtilsynet er resulteret i en foreløbig tilkendegivelse fra tilsynet af, at en godkendelse
formentlig vil være uproblematisk, såfremt en række normeringsmæssige og etableringsmæssige forhold
sikres. Det er såvel Skovlys som Socialtilsynets opfattelse, at et aflastningstilbud kan etableres indenfor få
måneder, såfremt forslaget opnår politisk godkendelse.
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Skoler. Faglokaler m.v.
I sammenhæng med skolereformen blev der afsat en pulje til mindre anlægsudgifter der kunne opstå i
forbindelse med implementeringen af reformen.
I 2019 bruges 2,5 mio. kr. af puljen til Indretning af nyt faglokale til Håndværk/design på Rosmus Skole. Ved
skolereformens indførelse er fagene sløjd og håndarbejde fremover tænkt sammen i et nyt fag ”Håndværk og
design”. Faglokalerne på Rosmus Skole i henholdsvis sløjd og håndarbejde ligger i hver sin ende af skolen,
hvilket gør det svært at indfri potentialet i det nye fag.
Rosmus Skole ønsker at få indrettet lokalerne, så sammentænkning bliver mulig og samtidig give en tiltrængt
renovering til øvrige berørte lokaler. Den ønskede flytning opfylder både et pædagogisk sigte samt udnytter
eksisterende kvadratmeter ressourcemæssigt godt. Renoveringen samler fagene billedkunst, håndarbejde og
sløjd, så lokalerne får fysisk forbindelse med hinanden. Det understøtter det nye fag Håndværk og design.
De resterende midler overvejes anvendt på udvikling af læringsmiljøerne på alle skolerne.

Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)
Efterspørgslen på pædagogiske pasningstilbud i form af vuggestuepladser er stor og stigende i Hornslet.
Nuværende og kommende tilflyttere efterspørger i høj grad vuggestuepladser, og der er pt. mindst 25 på
venteliste. I forhold til den kommunale forpligtelse i form af pasningsgaranti er denne naturligvis opfyldt gennem
dagplejepladser.
Det foreslås, at der hurtigst muligt etableres en ny vuggestuegruppe ved Ågården. Der er tale om en god men
mere midlertidig løsning med en tidshorisont for anvendelsen på mindst 5 år. Der er et areal til rådighed ved
siden af den nuværende legeplads. Løsningen kan etableres på 3-4 måneder og vil blive iværksat hurtigst
muligt efter vedtagelsen. Således at den er klar til brug tidligt i 2018.
Sektorplanen for dagtilbudsområdet sigter mod at alle institutioner er integrerede og således dækker alderen 06 år. Hvis der etableres vuggestuegruppe ved Ågården vil Poppelvejen i Ryomgård være den eneste
daginstitution uden vuggestue. Her peges på en sammenlægning af de to daginstitutioner i Ryomgård.

Samling af daginstitutioner i Ryomgård
I forlængelse af visionerne i sektorplan mv. foreslås fysisk og ledelsesmæssig samling af de 2 daginstitutioner i
Ryomgård. Beløbet til en ny bygning ved skolen skønnes at udgøre 35 mio. kr., med 15 mio. kr. afsat i 2021.

Ny daginstitution, Knebel
Der er i oplægget indarbejdet 8 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel. Hertil kommer 2 mio. kr. afsat i 2017, der
forventes overført, således at der er en samlet finansiering til projektet på 10 mio. kr.

Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsbudgettet for udvalget indeholder projekter fra overslagsårene i budget 2017 med ABA
brandalarmering, Plejeboliger og servicearealer m.v. i Rønde og Kolind samt pulje til velfærdsteknologi.

Nye lokaler til sygeplejerskerne, herunder parkering og lokale til fællesmøder
Hjemmesygeplejen blev i 2015 samlet ét sted i kommunen, for at afprøve om denne model, frem for en
decentral løsning, kunne skabe positiv indflydelse på driften. Det, at samle hjemmesygeplejen i et hus, har vist
tydelige fordele, der samtidig understøtter sundhed og omsorgs sektorplan, aftalestyring og LMG. Det er
besluttet, at der skal fortsættes med én samlet placering.
Den nuværende placering på Dalgårdsvej i Thorsager (en gammel børnehave) er af midlertidig karakter og kan
slet ikke leve op til afdelingens behov. Der er i 2017 sat en lejet pavillon op, for at gøre situationen mere tålelig.
Der skal findes en permanent løsning. Gerne med en placering som fremmer samarbejdet på tværs af
funktionsområder. Hjemmesygeplejen har således brug for et kontordomicil. Derudover er der behov for
konferencefaciliteter, som også kan bruges af andre kommunale funktionsområder. Samtidigt ville det give god
mening at etablere kontorfaciliteter til andre funktionsområder som arbejder tæt sammen med
hjemmesygeplejen.
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Det ville være bedst med en placering som fremmer samarbejdet på tværs af funktionsområder. Der skal
indtænkes mulighed for at ekspandere, særligt i forhold til biler/parkeringspladser. En mulighed ville være at
bygge i ”Fremtidsparken” i Følle. Her er mulighed for at etablere et større domicil for flere funktionsområder. En
anden mulighed er en udbygning af ”Træning og Sundhed” i Tirstrup. Her kunne den eksisterende bebyggelse
suppleres med hjemmesygeplejens faciliteter og fællesfaciliteter. Andre muligheder skal belyses og vurderes,
sammen med de to førstnævnte.
For at sikre den bedst mulige løsning, ift. placering i kommunen og den bedste mulighed for samarbejde på
tværs af funktionsområder, forslås udarbejdelse af en analyse i 2018. Den konkrete planlægning af
anlægsprojektet igangsættes i 2019.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en analyse. Den samlede anlægsinvestering skønnes til at beløbe sig på
maksimalt 29 mio. kr. Dette beløb indeholder hjemmesygeplejens grundliggende og udvidede behov,
beslægtede funktionsområders behov og køb af grund. Behovet skal revurderes efter afsluttet analysearbejde.
Der er afsat 15,5 mio. kr. i budgetoplægget inkl. analyse.

Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsbudgettet for udvalget indeholder en række anlæg som er indeholdt i budgetoverslagsårene i det
vedtagne budget for 2017. Herunder gives der nogle bemærkninger til de projekter der er nye eller ændrede.

Cykelstier, cykelpulje
Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 således at der også i dette år er mulighed for kommunal medfinansiering af
stiprojekter, hvortil der søges om statsligt tilskud.

Rønde Helhedsplan, inkl. bypark
I forbindelse med budget 2017 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at gennemføre konkrete
anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde. Dette beløb er videreført i overslagsårene og hævet
til 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020.
Syddjurs Spildevand skal i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten på det
bassin som allerede er etableret i Byparken. Lokale kræfter har samtidig igangsat et arbejde med at løfte
parken med henblik at skabe et endnu bedre rekreativt område til glæde for brugerne. Med midler fra
kommunen og Syddjurs Spildevand (betaling for arealer) ønsker kommunen at fremme aktiviteter i parken
ligesom parken løftes til et mere nutidigt udtryk. Puljen er derfor videreført, og samtidig søges afsat ekstra 1,0
mio. kr. i både 2019 og 2020 til understøttelse af ovennævnte projekter.

Renovering af bestående stinet og pulje til udskiftning af fortove og nye fortove
I henhold til kommunens stiplan er der flere strækninger, der trænger til en renovering og opgradering med
asfaltslidlag. Det foreslås derfor, at der afsættes en årlig pulje til disse arbejder fra 2020.
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med heraf følgende
erstatningskrav over for kommunen. Flere fortovsanlæg er efterhånden 40-60 år gamle. Tidligere års
besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs
Spildevand løbende renoveringer af ledningsanlæg i vejene, hvilket også medfører øgede følgeudgifter til
fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune. For at holde fortovene i en rimelig
stand er der behov for tilførsel af midler, hvilket foreslås påbegyndt i 2020.

P-plads ved velkomstcentret til Nationalpark Mols Bjerge
Nationalpark Mols Bjerge er omdrejningspunkt for formidling af Syddjurs Kommunes vigtigste attraktionsværdi,
naturen og kysten. Et nyt velkomstcenter er en enestående turismesatsning i Syddjurs, der udover at øge
gæsterne til Nationalparken Mols Bjerge, også vil få betydning for turismeudviklingen i Syddjurs Kommune.
Med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig vil nationalparkens muligheder for at modtage gæster og
formidle den enestående natur bliver styrket. Besøgstallet forventes at blive 250.000 gæster, hvoraf ca.
150.000 gæster vil besøge velkomstcentret. Centret har en forventet anlægsøkonomi på omkring 38 mio.kr.
Heraf skal ca. 30 mio.kr. skaffes ved fundraising og partnerskaber med donorer, der ser sig selv som en aktiv
medspiller i projektet.
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For at understøtte turismeudviklingen i Syddjurs Kommune og for samtidig at signalere kommunens ubetingede
opbakning til Nationalparkens kommende fundraising foreslås afsat 5 mio.kr. til etablering af offentlige
tilgængelige p-plads med kapacitet til 150 biler og min. 5 busser og andre nødvendige infrastrukturanlæg.

Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsbudgettet for udvalget indeholder puljer til bygningsfornyelse, landsbyfornyelse, områdefornyelse og
idrætsanlæg. Statens medfinansiering af indsatserne under puljerne områdefornyelse og bygningsfornyelse er
væsentligt reduceret i 2018 og overslagsårene.
Der er også afsat beløbet til kommunens medfinansiering af projektet ”Ny Malt”.

Udvikling i Ebeltoft, medfinansiering
I forbindelse med budget 2017 blev afsat rådighedsbeløb til gennemførsel af konkrete initiativer i forlængelse af
Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft By og havn. Planen skal styrke Ebeltoft bys position både som
velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme.
En pulje til medfinansiering af konkrete initiativer i Ebeltoft videreføres i budgetoplægget med henblik på en
langsigtet indsats for at styrke Ebeltoft bys position både som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme.
Indsatsen skal:





understøtte bevaringsindsatsen som en vigtig forudsætning for byens vækstbetingelser
styrke sammenhængen mellem by og havn
understøtte udviklingen og revitaliseringen af områder hvis funktioner forandres
forbedre indbyggere og byens gæsters oplevelse af ankomsten til byen

Digitale byportaler
Syddjurs Kommune har vedtaget en række bestemmelser om opsætning af digitale pyloner som kan anvendes
i markedsføringsøjemed. Blandt dele af handelslivet arbejdes aktivt for at etablere portaler, der skal understøtte
og fremme det lokale handelsliv i Syddjurs Kommune. Portalerne er kommercielle. Herværende forslag
komplementerer de kommercielle portaler som skyder op.
Ved hver større by (Rønde, Hornslet, Ebeltoft, Kolind) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende
bannersøjler. Portalerne skal indholdsmæssigt drives ikke kommercielt, men overvejende anvendes til at
brande kommunen, byen og de aktuelle kulturelle tilbud som tilbydes en bred kreds af brugere. Private
arrangører af events, koncerter og lignende, der retter sig mod en bredere kreds af borgere kan anvende
søjlerne mod betaling og på nærmere bestemte vilkår.

Renovering af Kolind svømmebad
Frivillige kræfter fra Kolind Borgerforening har igennem mange år stået for driften af Kolind svømmebad, som
udover at være åbent for offentligheden i skolernes sommerferie har været benyttet af bl.a. Kolind Skole og
Svømmeklubben Delfinen i perioden juni – august.
I de senest år har der været store og bekostelige udfordringer med driften af svømmebadet for at kunne
overholde de krav til badevandet, som Kolind svømmebad er underlagt.
Svømmebadet, der har 45 år på bagen, er nedslidt. Nutidens krav til vandkvaliteten sammenholdt med de
tekniske installationers stand betyder, at det ikke er muligt at opnå en stabil drift uden en gennemgribende
renovering.
Der er med en udgift på 4 mio. kr. indarbejdet en renovering der omfatter:




Lille bassin og 25 m bassin renoveres med forbedret vandcirkulation og ny vandbehandling iht. DS477.
Nye afløb i overløbsrender og nyt indløbssystem i stort og lille bassin samt nyt rørsystem i jord
(eksisterende rør er for små og eksisterende rør i jorden er utætte).
Nye vandbehandlingsanlæg opbygges med automatisk filterskyl så den daglige drift optimeres
væsentligt i forhold til det eksisterende system. Vandbehandlingsanlæggene placeres i nyt skur.
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Udvidelse af teknikkælder for vandbehandling til stort bassin. Dette system kan med fordel placeres i
kælder for øget stabilisering af driften og optimering af energiforbrug til vandcirkulation.
Efter renovering skønnes anlægget, at have en restlevetid på ca. 20 år. Dog ikke bassinfolien, som
skønnes at have en restlevetid på 7 – 10 år.

En sag om renovering af Kolind Svømmebad vil blive forelagt politisk i efteråret 2017. Her vil der blive opstillet
nogle alternativer til den foreslåede løsning i forhold til klimaskærm, folier i bassiner, solvarmesystem samt
muligheden for eventuelt at etablere et klorfrit biologisk vandrensningssystem.
I forbindelse med renoveringen foreslås det, at der overvejes en ændret driftsorganisation ligesom det kan
overvejes om sæsonen kan udvides samtidig med en øget indsats for, at synliggøre svømmebadets eksistens
og kvaliteter, forhåbentlig med flere betalende gæster til følge. En ændret organisering som foreslået vil betyde
en årlig afledt driftsudgift på 0,1 mio. kr. (normeringsændring på 0,2 stilling). Dette er ikke medtaget i
direktionens budgetoplæg.

Boldbaner Mørke, afvandingsproblematik
Byrådet besluttede den 29. marts 2017 at bevilge 200.000 kr. til Mørke IF til en afvanding og drænløsning af
opvisningsbanen. Det blev samtidig besluttet at der til budget 2018 skulle udarbejdes en blok på resten af
afvandingsproblematikken ved idrætsanlægget i Mørke.
Mørke IF har omfattende afvandingsproblemer og behov for renovering af klubbens boldbaner, blandt andet
fordi etablering af en ny springhal inddrager areal fra en eksisterende fodboldbane. Der er indhentet tilbud på
en totalløsning for reetablering af banerne, hvilket vil koste cirka 1 mio. kr.
I forbindelse med opførelsen af en springhal ved Mørke Idrætscenter inddrages en eksisterende fodboldbane,
og aktiviteterne skal derfor rykkes til en bane, som aktuelt ikke er anvendelig på grund af vand. Klubbens
”opvisningsbane” er ligeledes i dårlig stand, og der er derfor indhentet tilbud på renovering af hele anlægget.
Den resterende udgift på resten af afvandingsproblematikken ved idrætsanlægget i Mørke udgør 800.000 kr.
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