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Anlægsregnskab
Sted:
Sag:

Rødovre Bibliotek
Ombygning af varme og ventilation

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til ombygning af varme- og ventilationsanlæggene
samt opretning af lofter i Rødovre Bibliotek.
Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.
Der foregår dog en finregulering af varme og ventilationsanlægget vinteren over.
Anlægsbevilling i alt
Forbrug i alt
Mindreforbrug

8.303.500 kr.
8.302.376 kr.
824 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen
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Overslag
forslagsfase

Overslag
udbudsfase

18-11-2013
Indtægter i forbindelse med
byggesagen
Projektering og tilsyn
Bygning
Projektering og tilsyn
Friareal
Byggeudgifter
(håndværkerudgifter mv)
Friareal
(håndværkerudgifter mv)
Løst inventar

1.200.000

1.376.345

0
7.000.000

6.587.032

0
0
103.500

Særlige installationer til IT og
sikring
Afsætning til
uforudseelige udgifter
Andet

Attestation af
afdelingsleder/sagsbehandler

20-12-2016

0

Omkostninger

Samlede udgifter kr.
ekskl. moms

Regnskab

339.299

0
0

Indeholdt i øvrige poster

0
8.303.500

JOI /

8.302.676

/

JOI /
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Note 1
Anlægsbevilling:

KB-dato: 30-04-2013
KB-dato: 17-12-2013

800.000 kr.
7.503.500 kr.
i alt

8.303.500 kr.

Note 2
Udgifter afholdt:

år:
år:
år:
år:

2013
2014
2015
2016

med
med
med
med

594.876 kr.
4.581.406 kr.
3.118.866 kr.
7.528 kr.
i alt

8.302.676 kr.

Note 3
Mindreforbrug i forhold til anlægsbevilling

i alt

824 kr.

Forklaring til mer-/mindreforbrug på regnskabet:
Hele den afsatte bevilling (på nær kr. 824) er gået til ombygning af varme- og ventilationsanlæggene samt
opretning af lofterne.
I forbindelse med ombygningen blev det skønnet fornuftigt at udføre planlagte vedligeholdelsesarbejder på
biblioteket, bl.a. gulve og personalefaciliteter i kælderen.
Udgiften til de planlagte vedligeholdelsesarbejder udgør 977.600 kr., som er afsat i årene 2013 - 2018 til
planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse på biblioteket.
Derudover er der udført nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 938.429 kr., som er afholdt af den akutte
vedligeholdelsespulje.
Endvidere blev der i forbindelse med opretning af lofterne foretaget ombygning af armaturer til nye lyskilder (LED), jfr. mødesag vedrørende anlægsbevillingen. Udgiften hertil på 652.011 kr. er afholdt af puljen til
energiforbedringer."
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