
Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Udvalgets samlede ramme 9.097 9.097 9.097 9.097

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Besparelsesforslag
Blå Flag 40 40 40 40
Aftale med strandbakkerne 60 60 60 60
Naturpleje* 80 80 80
Livredningstjenesten 60 60 60 60
Forslag i alt 160 240 240 240
Måltal 148 239 239 239
Difference 12 1 1 1
*Udvalget valgte ikke at pege på denne i 2019



Overskrift: Blå Flag
Beskrivelse:
Blå Flag er en international kampagne, som i Danmark administreres af Friluftsrådet. I Gribskov 
Kommune er der 9 strande, der sædvanligvis tildeles blå flag.
 
Kampagnen er et internationalt kvalitetsmærke, hvor følgende elementer er i fokus:
Rent badevand - Gode faciliteter - Badesikkerhed - Miljøinformation og aktiviteter.

Fordele ved Blå Flag ordningen:
 Internationalt kendt kvalitetsmærke, godt for turisme
 Markering af egnet badestrande
 ”Miljø”- aktiviteter for børn og vokse på strandene i løbet af sommeren.

 
Ulemper ved Blå Flag ordningen:

 Kravene til administration og drift af ordningen er øget
 Der anvendes mange ressourcer på ansøgninger, indberetninger til MST samt opsætning 

og opdatering af informationskort og analyseresultater på strandene.
 Internationale direktiver virker overflødige, da dansk lovgivning er striks, og 

badevandskvaliteten er i top sammenlignet med andre lande.
 Hunde må ikke færdes på Blå Flag strande (heller ikke i snor). Det er der mange borgere 

der er kede af.
 Resultater fra badevandsanalyserne fra strandene er en lille uge undervejs, hvilket 

bevirker at flaget mest af alt er en signalværdi, frem for en reel garanti for rent badevand.
 Livredder-husene har deres egen flagmærkning (rødt, gult, grønt flag) som ikke er 

afhængig af blå flag ordningen – det kan skabe flag forvirring for badegæsterne.
 Blå flag stiller krav til mini genbrug og affaldssorteringer, som ikke er ønskeligt på alle 

strande fx Stængehus, der i det tværkommunale projekt ”Rekreativ kystudvikling 
Nordsjælland” udnævnes som naturstrand.

 
Ønske om 5 Blå Flag:
Ved at fjerne 4 Blå Flag kan opnås en årlig besparelse på ca. 40.000 kr.
Flaget (Betaling til Friluftsrådet): 6.000 kr. pr. strand.
Færre badevandsanalyser ca. 2.000 kr. pr. strand.
Opsætning/nedtagning/vedligehold: ca. 2.000 kr. pr strand.

Yderligere vil der på affaldsområdet opnås en besparelse på ca. 3.000 kr. pr. strand, idet der er 
krav om affaldssortering i 3 fraktioner på Blå flag strande.

Ansøgning sendes primo januar – så besparelse skal være besluttet inden da, hvis besparelse 
skal ske i 2019.
Evt. konsekvens på andre udvalg:
Turisme m.v. - blå flag har nogen signalværdi – dog vil de primære turiststrande beholde deres 
flag.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Synlig markering af egnet badestrand vil ikke længere være ligeså tydelig. Der vil dog stadig være 
livredningsposter og øvrige badevandsanalyser, hvor det er badegæster.
Antallet af ”miljø-aktiviteter” der skal afholdes er uafhængigt af antallet af Blå Flag, men har et 
minimumskrav på 6 arrangementer pr. kommune med Blå Flag.

 

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 111



 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 40 40 40 40

Evt. nødvendige investeringer

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 40 40 40 40

 



Overskrift: Aftale med Strandbakkerne
Reduktion i serviceniveau på Strandrensning og opsætning af badebro ved Strandbakkerne i 
Gilleleje.
Beskrivelse:
Aftale med Selskabet Gilleleje Strandbakker om strandrensning og opsætning af badebro ved 
strandbakkerne i Gilleleje.

Aftalen kan spares væk af hensyn til ensartet serviceniveau langs hele kysten, hvor der i øvrigt 
ikke er aftaler.

Aftalen omhandler årlig udgift på 60.000 kr. til rensning af stranden og 10.000 kr. for opsætning af 
badebro. Af hensyn til et ensartet serviceniveau langs hele kysten, foreslås bibeholdelse af 
udgiften til opsætning af badebro. Se nedenfor punkt om badebroer

Aftalen kan opsiges fra 2019
Evt. konsekvens på andre udvalg:
Nej
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det kan betyde reduktion i forhold til rensning af strandareal ved Strandbakkerne og Vest 
stranden.
 
 
Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 70

 
 
Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 60 60 60 60

Evt. nødvendige investeringer 0 0 0 0

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

0 0 0 0



 
 

Overskrift: Naturpleje
Beskrivelse:
Nedsættelse af aktiviteter i forbindelse med pleje af natur på kommunale og private arealer og 
udskydelse af større projekter som f.eks. hegning af det kommunale kystareal ved Fyrrestien med 
henblik på forbedret naturindhold ved vedligehold af arealet ved græsning.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Nej
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Borgernes mulighed for oplevelse af god natur i Gribskov Kommune forringes. Største trusler mod 
naturværdier i Gribskov kommune er netop tilgroning og invasive arter.

Forringelse af biodiversiteten i Gribskov kommune.

Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 80 

 

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 80 80 80

Evt. nødvendige investeringer     

Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

    

Netto 80 80 80

 



Overskrift: Livredningstjenesten
Beskrivelse:
Livredningstjenesten er et I/S ejet af Gribskov Kommune sammen med Indenrigsministeriet, 
Halsnæs og Helsingør kommuner.

Tjenestens budget er afhængig af de enkelte kommuners budget forhandlinger og tidsfrister 
herunder. Besparelser på tjenesten vil medføre, at de 3 andre samarbejdsparter ville skulle åbne 
deres budgetter igen samt at den samlede besparelse ville påvirke tjenesten dobbelt, da der 
kompenseres 1-1 fra Indenrigsministeriet.

Livredningstjenesten har fået udført CBA externt 2016.
CBA konkluderer særligt på øget omsætning grundet tiltrækning turister, besparelser for det 
præhospitale beredskab og reddede liv.

Forslag reduktion af rammen til livredningstjenesten mhp. Brugerbetaling omk. Skole/kultur-
arrangementer.

KULTUR/SKOLE
Livredningstjenesten hjælper ved flere arrangementer, (årsværk omregnet i kr.)
Hjælp til Musik i lejet 15.000 kr.
Hjælp til skolernes arrangementer på strandene 30.000 kr.
Hjælp til diverse sportsevents på kysten. 40.000 kr.
Hjælp til Gys og Gus Tisvildeleje 23/12 over 300 deltagere 15.000 kr.
Ocean rescue camp ca. 150 børn i GK 20.000 kr.
Undervisning af børn i GK svømning og 1. hjælp 40 timer.
 
Påvirkning andre udvalg:
Opmærksomhed på at de nævnte aktiviteter /undervisning på skole/kulturområdet fremover vil 
skulle dækkes fuldt af budget for udvalg på området. Ved indsats fra kystlivredningen dækker 
indenrigsministeriet ½-delen.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det har været redningsudvalgets formål at øge badesikkerhed i kommunen ud fra de midler 
udvalget har til rådighed – incl. Statstilskuddet.
En besparelse på livredningstjenestens forebyggende arbejde skal vedtages i redningsudvalget, 
men MKK kan indstille dette via byrådets medlem i redningsudvalget.
Der er brugerbetaling på ocean rescue camp gennem klubberne og der er brugerbetaling på 
arrangementer udenfor de tre kommuner.
 
Livredningstjenesten er ikke en del af musik i lejet – men varetager – af hensyn til 
badesikkerheden -  borgere og turister, der vælger at bade efter normal bemandings tid.

Gys og Gus er et arrangement i samarbejde med svømmehaller, vinterbadere og livredning for at 
fremme turisternes brug af stranden året rundt – arrangementet er gratis.
Opgavens nuværende budget (budget 2018 i 1.000 kr.): 846

  

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Besparelse 60 60 60 60

Evt. nødvendige investeringer 0 0 0 0



Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

0 0 0 0

Netto 0

 


