
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMKU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

PMKU (TM ) 

Reduktion på drift af grønne 

områder, naturpleje og vandløb     0,5 0,5 0,5 0,5 

  I alt 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reduktion på drift af grønne områder, naturpleje og vandløb (80) 
 

Udvalg: PMKU 

 

Forslag 80 

 

 Fuld effekt: 

0,5 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Driften af grønne områder udgjorde i 2015 9,6 mio. kr.  

Driften foreslås reduceret med 5,2 % ved en række mindre justeringer 

 5 færre vandstandsloggere i søerne, besparelse 45.000 kr. 

 Opsige aftale om Ticspak’s hundeplastikposer, besparelse ca. 165.000 kr. 

 Reducere plejeniveau af græs i grønne områder, besparelse 80.000 kr. 

 Frekvens af græsslåning på banestier nedsættes fra 3 til 2 gange om året, besparelse 

40.000 kr. 

 Besparelse på infotavler om naturområder og stier 50.000 kr. 

 Lidt færre midler til egenfinansiering af projekter med tilskud udefra, besparelse 50.000 

kr. 

 Besparelse på stier i skove på 40.000 kr. 

 Hæve jagtlejen på kommunale arealer, øget indtægt på ca. 30.000 kr. 

 

Samlet besparelse på drift af grønne områder 0,5 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  0,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Lidt dårligere serviceniveau for pleje af de grønne områder og rekreative stier. 

 

Konsekvens for personale: 

Lidt mindre køb af ydelser på Entreprenørgården 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Teknik og Miljø 

 

 

 

 

 


