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Politikområde:  Trafik og Infrastruktur 

Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af parkeringsplads ved Damestenen på Damestensvej, 
Hesselager. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er i 2020 afsat 280.000 kr. til realisering af projektet med etablering af 
parkeringsmulighed ved Damestenen. 
Der har været afholdt møder med forening for projektet og med lodsejeren 
i området, for at aftale placering af parkeringsplads og køb af areal hertil. 
Der er for nyligt beregnet overslag på etablering af parkeringspladsen, og 
det viser sig, at det afsatte budget ikke kan realisere projektet, da der ikke 
er penge nok. 

Behov/ønsker Det er et stort ønske fra den mindre forening i området, at der kan skabes 
parkeringsmulighed ved Damestenen, for at give mulighed for at busser 
også kan komme til området. 

Økonomi Der er afsat 280.000 kr. til projektet i 2020. 
 
Der er beregnet to løsningsforslag for realisering af projektet: 
 
1. Etablering af p-plads med asfalt, multtoilet, arealerhvervelse m.m. til 
1.415.410 kr. ekskl. moms.  
Der vil hermed mangle 1.415.410 kr. – 280.000 kr. (budget 2020) = 
1.135.410 kr. 
Multtoilet kan evt. sløjfes, så der kan trækkes 85.000 kr. fra.  
Det vil sige 1.135.410 kr. – 85.000 kr. = 1.050.410 kr. 
 
2. Etablering af p-plads med grus, arealerhvervelse m.m. til 941.410 kr. 
ekskl. moms.  
Der vil hermed mangle 941.410 kr. – 280.000 kr. (budget 2020) = 
661.410 kr. 
 
Afledt drift: 
Der vil hvert år skulle afsættes 32.000 kr. til afledt drift.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 1.135.410 kr.  
Drift: 32.000 kr. årligt 

2021 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 280 1.135 0 0 0 1.415

Sam let  an lægs pro jek t 280 1.135 0 0 0 1.415

Afledt drift 32 32 32 32 128

Samlede likviditet, netto 280 1.167 32 32 32 1.543

Økonomi


	Punkt 3 - Bilag 12 - Bilag 12 - Etablering af parkeringsmuligehed ved Damestenen, Hesselager

