RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen • Teknisk Forvaltning

Børne- og Kulturforvaltningen
Her

Dato
ØS-ident.
Sag nr.

23-09-2015
XA-620064
340-028

Anlægsregnskab
Sted:
Sag:

Vestbad
Renovering af loft, facadesøjler og bassinoverflader

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til halvdelen af udgifterne til en række konkrete renoveringsaktiviteter i Vestbad, herunder maling af bassinoverflader, udskiftning af loft og belysning, beskyttelse
af facadesøjler og opretninger af vandbehandlingsanlægget.
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.
Anlægsbevilling i alt
Forbrug i alt
Mindreforbrug

3.397.000 kr.
3.278.124 kr.
118.876 kr.

Afslutning af sagen er trukket ud, da der har været tvist med entreprenøren om den udførte maling af indendørsbassinet. Dette har først fundet sin endelige afgørelse i første halvår 2015.
Brøndby Kommune finansierer halvdelen af udgifterne og har tidligere udbetalt 3.397.000 kr til Rødovre
Kommune til dette formål. Det forudsættes i det her opgjorte regnskab, at der tilbagebetales 118.875 kr til
Brøndby Kommune når Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsregnskabet.
Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jens Førby

/

Lars Plenge

RØDOVRE KOMMUNE
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Vestbad
Sag:
Renovering af loft, facadesøjler og bassinoverflader
Sag nr. 340-028

Overslag
forslagsfase

Overslag
udbudsfase

2010
Indtægter i forbindelse med
byggesagen
Projektering og tilsyn
Bygning
Projektering og tilsyn
Friareal
Byggeudgifter
(håndværkerudgifter mv)
Friareal
(håndværkerudgifter mv)
Løst inventar

Regnskab
22-09-2015

-3.397.000

-3.278.125

500.000

516.877

6.170.000

5.954.862

Omkostninger

84.510

IT-installationer og
alarmanlæg
Afsætning til
uforudseelige udgifter
Andet

124.000

Samlede udgifter kr.
ekskl. moms

Attestation af
afdelingsleder/sagsbehandler

Indeholdt i øvrige poster

3.397.000

/

3.278.124

/

JF / LP
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REGNSKABSBEMÆRKNINGER

Note 1
Anlægsbevilling:

KB-dato: 21-12-2010
KB-dato:
KB-dato:

3.397.000 kr.
kr.
kr.
i alt

3.397.000 kr.

Note 2
Udgifter afholdt:

år:
år:
år:
år:
år:

2011
2012
2013
2014
2015

med
med
med
med
med

1.800.006 kr.
375.897 kr.
47.375 kr.
306.842 kr.
748.004 kr.
i alt

3.278.124 kr.

Note 3
Mindreforbrug i forhold til anlægsbevilling

i alt

118.876 kr.

Forklaring til mer-/mindreforbrug på regnskabet:
Renoveringsaktiviteterne var samlet set lidt mindre omfattende, end det var forventet inden arbejdet blev
påbegyndt.
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