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Oversigt over besparelsesforslag på Udvikling, By og Land
ALLE TAL ER FORELØBIGE

Beløb i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Udvalgets samlede ramme 124.588 123.443 121.742 121.742

Beløb i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelsesforslag
2. Busdrift 0 0 0 0
4. Trafiksikkerhed 0 300 300 300
5a Vejbidrag 3.000 3.127 2.755 2.563
5b Vejafvanding -500 -650
6. Forskønnelse af by og land 538 538 0 0
10. Katteordning 25 25 25 25
11. LED-gadebelysning 100 200 300 400

Forslag i alt 3.163 3.540 3.380 3.288
Måltal 1.902 3.038 3.038 3.038
Difference 1.261 502 342 250
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Nr.: 2 Udvalg:
UBL

Rammenr.:
511

Rammenavn: Kørsel

Overskrift: Busdrift – reduktion i serviceniveau
Beskrivelse:
Gribskov Kommune finansierer linjerne 360R, 361, 362 og 363. Ud over de 4 kommunale 
buslinjer betaler Gribskov et administrationsbidrag til Movia samt et solidarisk bidrag til buslinjer, 
der kører i flere kommuner.

I Gribskovs budget er der afsat 21.272.000 kr. for 2018, 2019, 2020 og 2021 til busdrift incl. drift 
og vedligehold af busstoppesteder. Det forventede forbrug for 2018 p.t. udgør ca. 20.272.000 kr., 
der er derfor mulighed for en besparelse på 1.000.000 kr. uden at forringe serviceniveauet. 

Movia har overslagsmæssigt opgjort udgiften ved fastholdelse af serviceniveauet til 21.100.000 
kr. i 2019 for de 4 kommunale buslinjer. Derudover forventer Movia en merudgift på 700.000 kr. i 
2019 og i de 3 efterfølgende år som konsekvens af åbning af Metro Cityringen i 2019. Metro 
Cityringen er planlagt til at åbne i august 2019, vil en merudgift for Gribskov være: 5/12*700.000 = 
292.000 kr. i 2019.

Movias overslag over udgifter for de kommende år er forbundet med en stor usikkerhed, da 
udgifterne er afhængig af bussernes selvfinansieringsgrad, diselpriser samt pris- og 
lønfremskrivning, derfor skal man være forberedt på en eventuel budgetoverskridelse i de 
kommende. 

Sparemuligheder

Ønsker man besparelse på busdriften, kan man ikke komme udenom at reducere serviceniveauet 
på de 4 kommunale buslinje. Man kan f.eks. nedlægge en af de linjere, der har meget lav 
selvfinansieringsgrad og derfor højt tilskudsbehov. 

P.t. kører ikke 3 af de 4 linjer om søndagen, man kan overveje også at fjerne kørsel om lørdagen 
på de 3 linjer således, at de 3 linjer ikke kører i weekenden. Man kan også fjerne et par afgange 
på nogle af linjerne- midt på dagen, hvor passagertallet er lavest- for at imødekomme 
spareønsket.

2019: Muligheder for besparelser i 2019 er udelukket, da løbet for mulige ændringer i 
trafikbestilling for 2019 er kørt og der politisk er givet udtryk for at fastholde serviceniveauet, som 
det er i 2018. Med udgangspunkt i Movias overslag for 2019 kommer Gribskov kommune til at 
mangle ca. 0,17 mio. kr. i 2019. 

2020, 2021 og 2022: Med udgangspunkt i Movias overslag for 2019, da Movia ikke har lavet 
overslag for 2020, kommer Kommunen sandsynligvis til at mangle ca. 0,56 mio. kr. 

Hvis man ønsker at lave ændringer i serviceniveauet i 2020 for at imødekomme ønsket om 
besparelser, vil det være bedst at starte dialog herom tidligt, så man kan få lavet relevante 
beregninger hos Movia. Det skal i givet fald iværksættes allerede i efteråret 2018.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Børn og familie vil forventeligt få flere udgifter til befordring af skoleelever, hvis der kommer 
forringelser af den kollektive trafik.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
2019 - Uændret serviceniveauet, ingen konsekvens for borgerne.
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2020/2021/2022 - Ændres serviceniveauet, vil det medføre første og fremmeste utilfredshed hos 
borgere. Reduceret serviceniveauet vil desuden forringe bussernes selvfinansieringsgrad og 
derfor højt kommunalt tilskudsbehov.
De børn, der i dag får skolebuskort fra kommunen til moviabusser, skal muligvis flyttes til 
skolebusser hos privat leverandør (kørselskontrakten), som må forventes at medføre forhøjede 
udgifter til befordring. 

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 21.272

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -170 -560 -560 -560
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto -170 -560 -560 -560
Forslag efter UBL-møde 26/4 0 0 0 0
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Nr.: 4 Udvalg:
UBL

Rammenr.:
510

Rammenavn:
Veje og Trafik

Overskrift: Trafiksikkerhedskampagner afskaffes
Beskrivelse:
Kommunens indsats på trafiksikkerhedsområdet blev reduceret i 2017 med 0,4 mio. kr.
Indsatsen er reduceret, så den udelukkende omfatter kampagner, fartvisere og lovpligtige 
trafiktællinger.
Indsatsen kan reduceres yderligere fra 2018: Kampagner og fartvisere er 'kan' opgaver og kan 
reduceres. Udgiften til kampagner og fartvisere er ca. 0,3 mio. kr./år
Lovpligtige trafiktællinger koster årligt ca. 0,2 mio. kr. kan ikke reduceres.

Kampagner er ikke lovpligtige. Men vil give kommunen lavere rating i opgørelser over 
kommunernes indsatser for trafiksikkerhed.
Evt. konsekvens på andre udvalg:
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Reduktion af indsatser på trafiksikkerhedsområdet må forventes på sigt at give flere ulykker og 
dermed samfundsmæssige omkostninger

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 542

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 300 300 300 300
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 300 300 300 300
Forslag efter UBL-møde 26/4 0 300 300 300
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Nr.: 5a Udvalg:
UBL

Rammenr.:
510

Rammenavn:
Veje og Trafik

Overskrift: Vejbidrag
Beskrivelse:
Vejafvandingsområdet omfatter disse forskellige delområder:

Vejbrønde - Dræn/ ledninger - Grøfter - Pumpestationer, forsinkelsesbassiner mm. - Og 
Vejbidrag. 

Vejbidrag
Der har været arbejdet i mange år på fastsættelse af vejbidraget. Der er afsat ca. 3,5 mio. kr. 
hvert år i den pågældende periode. Aftalen er først endeligt blevet vedtaget i 2017. 
Vejbidrag til Gribvand i 2018 er på 481.000,- kr. Derudover kommer der en efterregulering fra 
2017, når årsregnskabet er færdigt (april). Bidraget er variabelt for hvert år med stigende 
prognose for de kommende år. 
Samlet vurdering
Nedenstående forventede besparelsesmulighed er udregnet ud fra Gribvands skønnede 
prognoser for de kommende års vejbidrag tillagt 100.000,- i skønnet efterregulering hvert år. 

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Ingen
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Reduceret vejbidrag fra kommunen opkræves i stedet af Gribvand hos forbrugerne.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 3.485*

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 3.000 3.127 2.755 2.563
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

0 0 0 0

Netto 3.000 3.127 2.755 2.563
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Nr.: 5b Udvalg:
UBL

Rammenr.:
510

Rammenavn:
Veje og Trafik

Overskrift: Vejafvanding
Beskrivelse:
Vejafvandingsområdet omfatter disse forskellige delområder:

Vejbrønde 
Dræn/ ledninger 
Grøfter 
Pumpestationer, forsinkelsesbassiner mm.
Vejbidrag (se pkt 5a)

Kommunen har et stort besparelsespotentiale i vejbidragssagen – jf. pkt 5a. Dog har 
kommunen også et stort efterslæb på det øvrige vejafvandingsområde, som der bør afsættes 
midler til. 
Vedligeholdelse er sket ud fra en problemorienteret tilgang. Vi har fået tømt vejbrønde 
primært på kørebanearealer hvor de var synlige og spulet ledninger og dræn i takt med, at vi 
har konstateret problemer med dem osv. 
Data om vejafvandingsanlæg er meget mangelfuldt. I takt med klimaforandringerne oplever vi 
stigende problemer med oversvømmelser og mangelfuld afledning. 
Ny lovgivning har krav om at kommunerne registrerer dræn og ledninger i LER. Det er en nye 
opgaver, som udfordres af manglende data. Det kræver ekstra ressourcer til kortlægning, 
registrering og indberetning. 

Vejbrønde 
Kommunen har ca. 7.700 vejbrønde at vedligeholde på den offentlige vejmatrikel til afledning af 
vejvand. Gribvand har også både spildevands- og regnvandsbrønde på de offentlige veje. På 
private veje og områder er det grundejerne selv der står for vedligeholdelsen af deres brønde og 
stikledninger. 
Vejbrønde skal tømmes for sand, blade mm. Nogle har behov for tømning flere gange om året, 
mens andre kan tømmes sjældnere. Ved tidligere udbud af opgaven har det vist sig at 
datagrundlaget var mangelfuldt og unøjagtigt.
Der arbejdes pt. på at få datagrundlaget langt mere retvisende. Nogle vejbrønde er direkte synlige 
på vejen, mens andre kan være skjult af bevoksning i rabatten.
Reparation/udskiftning af vejbrøndene sker ad hoc efter problemorienteret tilsyn.  

Dræn/ ledninger/ rørlagte vandløb
Kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen for dræn, stikledninger og øvrige 
vejafvandingsledninger, rørlagte vandløb mm. der ligger på den offentlige vejmatrikel. 
Ny lovgivning har ændret, så nu er alle dræn/rørlagte vandløb mm. der ligger på offentlig 
vejmatrikel, blevet til kommunens ansvar at vedligeholde. Datagrundlag herom er mangelfuldt og 
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ofte er der ikke etableret rensebrønde for nødvendigt vedligehold. Der skal etableres 
rensemuligheder (rensebrønde) fra vores eget areal, så vi selv kan komme til et vedligeholde 
dem. Kendskabet til drænene udbygges løbende efterhånden som vi oplever problemer i eller 
nær dem. Mange dræn (både de private og kommunale) har ikke været vedligeholdt. Det 
sammen med den stigende udvikling af kraftigere regnhændelser giver flere og flere ad hoc 
problemer. 
Ny lovgivning kræver at kommunerne nu skal lægge deres oplysninger om 
vejafvandingsledninger ind i ledningsejerregistret (LER). På nuværende tidspunkt har vi en 
formodning om at vi har ca. 23.000 m ledninger at skulle vedligeholde, men grundlaget er meget 
usikkert. 

Grøfter
Vedligeholdelsen af grøfter langs vores offentlige veje er indtil videre kun sket ad hoc efter 
problemorienteret tilsyn. Kommunen har ikke hidtil haft et register over grøfter. Mange af disse 
grøfter lider et efterslæb – de kan være groet til eller trænge til oprensning. Det skønnes at der er 
140 km grøfter, som skal registreres og laves en vedligeholdelsesplan for.

Pumpestationer, forsinkelsesbassiner mm.
Kommunen har for et par år siden fået overdraget 3 pumpestationer og ledningsstrækninger fra 
Gribvand. Derudover er vi pt. bekendt med 16 forsinkelsesbassiner og andre bassiner og 8 
olieudskillere til håndtering af vores vejvand. Også her er der efterslæb på registrering og der er 
udelukkende vedligeholdt ud fra problemorienteret tilsyn.

Samlet vurdering
Nedenstående forventede behov er udregnet ved et skøn for det fremtidige registreringsarbejde 
og vedligeholdelsesbehov for de ovenfor beskrevne delområder.

Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Borgerne vil opleve hyppigere oversvømmelser af veje og grunde, som støder op til offentlige 
veje, hvis der ikke afsættes ekstra ressourcer til området. 
Miljømæssigt kan der også være konsekvenser ift. utilsigtet udledning af vejvand og forurening fra 
olieudskillere.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 1.549

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse -1.000 -1.300 -1.400 -1.300
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg

0 0 0 0

Netto -1.000 -1.300 -1.400 -1.300
Forslag efter UBL-møde 26/4 -500 -650 0 0
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Nr.: 6 Udvalg:  UBL Rammenr.:
510

Rammenavn:
Veje og Trafik

Overskrift: Forskønnelse af by og land
Beskrivelse:
I budget 2017 og overslagsårene er der afsat midler til forskønnelse af by og land. Disse midler er 
'kan'-opgaver. Og kan derfor reduceres, hvis man ønsker det. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018, og 
1,0 mio. kr./år i 2019 og 2020.

Teknisk Udvalg har truffet beslutning om at der via disse budgetmidler skal foretages 'renhold af 
byer og strande' samt 'vedligeholdelse af bålpladser' i perioden 2017-2020. Budgetmidlerne hertil 
er overført til Erhvervs og beskæftigelsesudvalget (112 t.kr/år). Derudover blev der iværksat en 
række andre aktiviteter til forskønnelse i 2017.
Udvikling, By og Land har 26.04.2018 tiltrådt aktiviteter for 2018, samt 2019 og 2020 hvor der er 
indlagt besparelser på 538.000kr/år.
 
I budgetaftalen fremgår følgende om tankerne bag midler afsat til forskønnelse af by og land:

Der er flere borgere, der har peget på, at det er vigtigt, at vi sikrer, at vores byer og strande 
holdes rene. Vi er enige om, at der er et behov for at arbejde med forskønnelse af vores byer og 
landområder - med en ”ren kommune”. Vi har en forsøgsordning, hvor vores flygtninge og 
kontanthjælpsmodtagere hen over sommeren har bidraget til at holde vores byer og strande rene.
Såfremt det har været en succes, skal vi fortsætte og udvikle indsatsen.
Desuden skal der være mulighed for at præsentere kommunen endnu bedre, fx ved plantning af 
blomster m.v. i lokalsamfundene, i rundkørsler og andre centrale steder, hvor der kommer mange
gæster og turister. I lokalsamfundene kan dette ske, hvis der er den tilstrækkelige initiativkraft til 
at ville stå for beplantningen.
Det kan også være andre tiltag som en indsats i forhold til vores offentlige toiletter, offentlige 
legepladser, etablering af nyt byinventar såsom borde, bænke og skilte eller en maskine til
strandrensning.
Evt. konsekvens på andre udvalg:

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Reduktion i forskønnelsen af by og land.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 888

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 538 538 0 0
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 538 538 0 0
Nr.: 10 Udvalg: UBL Rammenr.: Rammenavn:
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510 Veje og Trafik

Overskrift: Katteordning
Beskrivelse:

Ordningen er en ikke obligatorisk ordning hvor kommunen finansierer aflivning af syge, herreløse 
katte. Kommunen finansierer kun aflivning, hvis borgeren tager kontakt til kommunen. Herefter 
kan borgeren efter aftale med kommunen tage kontakt til Kattens værn, der foretager det 
praktiske. Der er årlige udsving i omkostning, da det afhænger af det antal gange ordningen bliver 
anvendt.

Det nuværende budget på 25.000 kr. er utilstrækkeligt til at finansiere ordningen. På baggrund af 
udgifter for de tidligere år, vurderes det at budgettet skal være 75.000 kr., hvis ordningen skal 
bestå. Tidligere har budgettet været 100.000 kr. Ved budgetvedtagelse for 2017, blev budgettet 
reduceret til 25.000 kr. PMU har efterfølgende besluttet at ordningen skulle bestå i 2017.

Der ikke er potentiale for besparelser inden for ordningen. Hvis ordningen skal bestå, skal 
budgettet være i størrelsesordenen 60.000 – 75.000 kr. Hvis budgettet er 60.000 kr. kan der være 
risiko for mindre budgetoverskridelse. Hvis den er 75.000 kr. vurderes budgettet at være robust.
Evt. konsekvens på andre udvalg: 
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Hvis borgere ser en syg herreløs kat, bliver der ikke mulighed for at aflivet betales af kommunen. 
Enten må borgeren selv betale for aflivning eller katten må dø en naturlig død. 

Der er ca. 60-90 årlige henvendelser med en eller flere katte, hvor Kattens værn kører ud til en 
eller flere katte. Én henvendelse med èn kat koster ca. 420 kr.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 25

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 25 25 25 25
Evt. nødvendige investeringer
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 25 25 25 25

Nr.: 11 Udvalg: UBL Rammenr: 
510

Rammenavn: Veje og trafik
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Overskrift: Renovering af gadebelysning til LED-belysning (energioptimering)
Beskrivelse:
Jf. Lånebekendtgørelsen er det muligt for Kommunen at lånefinansiere energibesparende 
projekter. Denne mulighed blev brugt ifm. budgetaftalen for 2017, hvor der var afsat 1 mio. kr. til 
energioptimering ved udskiftning af armaturer (gadebelysning). Der er blev skifte 323 armaturer til 
LED. Udskiftningen har medført en årlig energibesparelse på 40.700kW, svarende til en reduktion 
på 60%. Investeringen er dermed tilbagebetalt på ca. 11år. De nye armaturer har en levetid på 
ca. 25 år.

Der blev ligeledes afsat 0,6 mio. kr. til retrofit-løsninger, hvor en LED-lyskilde erstatter den 
tidligere lyskilde. Her er ca. 2300 lyskilder udskiftet. Dette har medført en årlig energibesparelse 
på 264.611kWh, svarende til en reduktion på 62%. Tilbagebetalingstiden er ca. 1 år. De kan 
anvendes i armaturer med 10 års rest levetid og energiforbrug over 40w. Der er ikke mange 
armaturer tilbage, hvor det er en rentabel løsning.

Da Gribskov Kommunes gadebelysning består af 9381 armaturer er det ca. 28% (2623 stk.), som 
på nuværende tidspunkt er energioptimeret. Der er derfor stadig 6.758 armaturer, som er 
økonomiske urentable, og som trænger til udskiftning.

Det vil være realistisk at investere 2-4 mio. kr. i nyt armatur pr. år. Det vil betyde udskiftning af 
600-1200 armaturer årligt. 1. prioritet vil være områder opsat før 1988 og områder med udtjente 
armaturer. 

En investering på 3 mio., eller 900 armaturer, estimeres at give en energibesparelse på ca. 
120.000 kWh, eller en besparelse på ca. 250.000 kr. 

Et 25-årigt annuitetslån på 3 mio. kr. med fast rente vil pt. have en årlig ydelse på ca. 150.000 kr. 
Nettobesparelsen vil dermed udgøre ca. 100.000 kr. årligt.

Forudsættes det, at der investeres 3 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 vil nettobesparelsen 
udgøre ca. 100.000 kr. i 2019, ca. 200.000 kr. i 2020, ca. 300.000 kr. i 2021 og ca. 400.000 kr. i 
2022.

Det kan sammenlignes meget med vejkapitalen, hvor der over en årrække blev tilført midler for at 
hæve niveauet og rette op på et efterslæb. Det er også tilfældet for gadebelysningen.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

De vil opleve bedre og mere lys, der hvor der allerede står gadebelysning. Det opleves mere trygt 
og der er tendens til mindre hærværk.

Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 4.047

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 250 500 750 1000
Evt. nødvendige investeringer 150 300 450 600
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(ydelse på lån)
Evt. afledte konsekvenser for 
andre udvalg
Netto 100 200 300 400


