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50067 BM af areal ved Skærbækvej 4.625.589 4.730.000 -104.411 Projektet er gennemført som forventet

50194 BM Argentinervej 10.970.810 10.930.000 40.810 Projektet er gennemført som forventet

50080 BM erhversvområde Børup 43.975.504 44.455.000 -479.496 Projektet er gennemført som forventet

50140 Cykelsti Bredstrup 5.325.520 5.500.000 -174.480 Projektet er gennemført som forventet

50177 Cykelsti Bøgeskov 19.411.879 17.807.000 1.604.879

Projektet med etablering af cykelsti i Bøgeskov og Egeskov er 

som bekendt blevet væsentligt dyrere end forventet på grund 

af udfordringer med gennemførelse af de oprindeligt planlgte 

anlægsarbejder. Der søges i forbindelse med 

regnskabsafslutningen om efterbevilling på 1,605 mio. kr. 

vedrørende projektet. 

50238 Pulje til "Gang i byen" 4.994.475 5.000.000 -5.525 Projektet er gennemført som forventet

50024 Cykelprojekter 13.632.930 13.632.000 930 Projektet er gennemført som forventet

50212 Pulje til sikre skoleveje 2.004.754 2.000.000 4.754 Projektet er gennemført som forventet

50210 Øster Strand 7.566.458 7.500.000 66.458
Projektet er afsluttet. Der er foretaget kystsikring i form af 

sandfodring samt etableret cirkelbro og badebroer.

40037 Multihal ved Kirstinebjergskolen 13.259.201 13.260.000 -799

I budgetforliget for 2014 blev der afsat 12 mio.kr. til opførelse 

af ny multihal ved Kirstinebjergskolen. I 2015 blev der tilført 

yderligere 0,5 mio.kr. til ekstra fundering af 

Kirstinebjerghallen pga. dårlige jordbundsforhold. I 

forbindelse med opførelse af multihallen var der ønske om, 

at hallen skulle huse springfaciliteter, hvorfor der blev tilført 

0,760 mio.kr. til springgrav (delvist finansieret af Kultur- og 

Idrætsudvalget samt bidrag fra lokale gymnastikforeninger)   

Udvalg/ projekt

(hele kr.)

Børne- og Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Miljø- og Teknikudvalget

By- og Planudvalget
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40056 Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset 6.012.595 6.000.000 -12.595

En pulje på 4 mio. kr. blev afsat i budget 2016 og tilføjet 

yderligere 2 mio kr i budget 2017. Ved at flytte aktiviteterne 

fra Det Bruunske Pakhus til Tøjhuset, blev ønsket om af give 

bedre vilkår for både den rytmiske og klassiske  musik, både 

når det gælder akustik og plads. Ønsket om plads til flere 

publikummer bliver også opfyldt såvel som ønsket om mere 

køkkenfacilitet.   

40058 Pulje til Kunstgræsbaner 2.788.800 2.789.000 200

Puljen blev afsat i budget 2016 og er blevet brugt til at opføre  

udendørs Kunstgræsbaner for at aflaste presset på haltimer 

så indendørs idrætsgrene får flere timer. 

40057 Vedligehold af Madsby Legepark 1.997.935 2.000.000 -2.065

Madsbyparken er en kæmpe succes og skal løbende 

vedligeholdes, hvorfor der i budgetforliget for 2016 blev afsat 

2 mio.kr. bl.a. til en ny stald til kaniner, ænder og papegøjer, 

renovering og genåbning af tarzanbanen samt renovering af 

tre broer.  

40070 Renovering af Badelandstag 4.668.210 2.615.000 2.053.210

Ombygning af badelandstaget er en del af udviklingen af 

Fredericia Idrætscenter der vil løbe over der kommende år. 

Der vil blive optaget et energilån der vil dække merforbruget.

30031 6 ældreboliger Stævnhøj, boligdel 9.126.576 9.160.000 -33.424

Ombygningen af det tidligere dagcenter til 6 ældreboliger er 

nu etableret på Stævnhøj Plejecenter. Anlægsprojektet er 

afsluttet i 2017. Ubrugte midler anmodes om overført til 2018 

til afledte udgifter i forbindelse med flere af Pleje og Omsorgs 

afdelinger, der skal flytte til Sundhedshuset.

Social- og Omsorgsudvalget
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30025 Nymarksvej 2.423.018 3.107.000 -683.982

Istandsættelse af Kompetencekollegiet - Nestlegården og Ny 

Vej er sammenlagt og flyttet til Nymarksvej 

(Kompetencekollegiet). Anlægsprojektet er afsluttet i 2017. 

Restbeløbet anmodes om overførelse til anlægsprojekt 

30009, Udviklingspulje.

30026 Jupitervej 5.632.732 5.900.000 -267.268

Istandsættelse af NOVA efter sammenlægning af 

Ungdomskollegiet og AspBO. Anlægsprojektet er afsluttet i 

2017. Restbeløbet anmodes om overførelse til anlægsprojekt 

30009, Udviklingspulje.

10004 Fredericia C 43.182.697 43.065.000 117.697 Projektet er afsluttet

10043 BM Skærbæk Udsigten -8.600.000 -8.600.000 0 Projektet er afsluttet

50250 Køb af Fredericia Sygehus 23.264.830 23.265.000 -170 Projektet er gennemført som forventet

50173 Salg af Hyrdevej 2-4 -3.275.702 -3.276.000 298 Projektet er afsluttet

50174 Salg af Hyrdevej 6-20 -5.971.214 -6.198.000 226.786 Projektet er afsluttet

50097 Salg af Købmagergades Skole -19.017.809 -18.372.000 -645.809 Projektet er afsluttet

50141 Salg af Røde Banke 77 -2.488.911 -2.459.000 -29.911 Projektet er afsluttet

Økonomiudvalget
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