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Renoveringer på Vesthimmerlands Flyveplads

Profitcenter & F3-niveau

910421 Vej & Trafik / 02.32.34 Lufthavne

Beskrivelse:
For at opretholde en acceptabel stand på pladsen, samt udvise rettidig omhu, er der flere emner, der trænger
til vedligehold nu.
Tankpladsrenovering – Miljørigtig tankplads der beskytter naturen mod nedsivning af brændstof - nuværende
SF-stenbelægning optages og der støbes tankplads med olieudskiller – anslået pris på 130.000 kr.
Renovering af landingslysanlæg – Det nuværende anlæg er slidt og kræver hyppig vedligehold. Tilbud er p.t.
ikke indhentet – anslået pris 300.000 kr. Kan udsættes 1-2 år.
Renovering af bane 11/29 (asfaltbanen), der har mange revner med højt græs – 2 tilbud indhentet på ny
asfalt – De er ikke helt sammenlignelige, og skal specificeres yderligere. Anslået prisleje 1.650.000 kr.
Hangarrenovering (bygningsafdelingen). Bygningen er meget medtaget og trænger til vedligehold nu.
Hangaren er udlejet, hvor kommunen er forpligtiget til at varetage udvendig vedligehold.
Tilbud fra marts 2018 på facadebeklædning, tagrenovering og gavle ekskl. porte ca. 355.000 kr. Hertil
renovering af porte – anslået 100.000 kr. Samlet opdateret pris knapt 500.000 kr.
Miljøgodkendelse - Denne skal fornyes, hvilket bl.a. vil kræve støjberegninger og inddragelse af ekstern
ekspertise. Anslået prisleje 200.000 kr
I alt anslået 2.800.000 kr. Porte samt landingslys kan udskydes et par år

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Vores vækst og Vores liv; sikring af fysisk infrastruktur. Erhverv anvender i et vist omfang flyvepladsen.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Beskriv (evt. effektmål, tids- og handleplaner eller DBA)
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Ingen direkte konsekvenser
Konsekvenser for service til borgerne:
Forbedrede forhold for pladsens brugere.
Personalemæssige konsekvenser:
Nej
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ingen
Afledt ændring i taksten for området:
Den ordinære drift finansieres i dag af brugerbetalinger. Betalingerne rækker ikke til renoveringsarbejder.

