
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag – Det tekniske område

Oversigt over forslag til budgetændringer

2017 2018 2019 2020

Ramme 310 Veje

Nr. 1. Asfaltområdet 1.700 1.700 1.700 1.700

Nr. 2. Serviceniveau på vejservice 350 350 350 350

Nr. 3. Vintertjeneste 400 400 400

Ramme 313 Vand

Nr. 4. Sand til strandbakkerne  288 288 288 288

Ramme 314 Kollektiv trafik og kørsel

Nr. 5. Buffer til efterregulering 2.000 2.000 2.000 2.000

Ramme 315 Trafiksikkerhed

Nr. 6. Trafiksikkerhed 400 400 400 400

Ramme 320 Plan og Byg

Nr. 7. Hegnssyn - Sekretariatsbistand 150 150 150 150

Nr. 8. Katteordning 103 103 103 103

Drift i alt 4.991 5.391 5.391 5.391

Ramme 399 Anlæg 

Nr. 9. Investeringsplan – Vejnettet 3.500

Anlæg i alt 0 3.500 0 0

Besparelsesforslag i alt 4.991 8.891 5.391 5.391
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr: 
1

Rammenr.: 
310

Rammenavn: 
Veje

Asfaltområdet

Beskrivelse: 
Asfaltarbejder. Budgettet dækker asfaltreparationer (huller i veje) og slidslagsarbejder (asfaltering 
af veje).
Der er siden 2013 arbejdet på en forbedring af kommunens veje for så vidt angår vejbelægninger 
på veje, fortove, stier og pladser. Arbejdet blev igangsat med henblik på at indhente et stort 
efterslæb på området, og området blev tilført 5 mio. kr. i anlægsmidler som supplement til 
driftsbudgettet. 
Når vejstandarden er hævet og efterslæbet indhentet, forventes der at kunne ske en anslået 
reduktion i budgettet - ca 4 mio kr/år fra 2021 – hvor at serviceniveauet vil kunne fastholdes.

Såfremt der på nuværende tidspunkt indføres en besparelse på området, vil indhentning af 
efterslæbet trække ud og i værste fald vil en udhuling af vejkapitalen igen ske.

Opgaven er p.t. sendt i fælleskommunaltudbud. Udbudsvolumen er for Gribskov Kommune er 
estimeret til 11,5 mio. kr. og det er muligt at regulere kontraktvolumenet op til 15 % svarende til 
1,7 mio. kr.

Hvis man gennemfører større besparelse end 1,7 mio. kr. må udbuddet gå om med et revideret 
volumen på opgaven. Det får betydning for alle de 5 andre deltagende kommuner, som også skal 
lave deres udbud om. En udbudsannullering kan medføre erstatningskrav fra de deltagende 
parter. I Gribskov er der brugt ca ½ årsværk samt 200.000 kr. på udarbejdelse af 
udbudsmateriale. Dertil kommer arbejdsindsats og udgifter i de øvrige 5 kommuner.
Der er allerede ifm. budget 2016 fjernet 4,5 mio. kr. fra 'Investeringsplan for vejnettet'. Yderligere 
besparelser betyder at vejkapitalen ikke vedligeholdes tilstrækkeligt ift. værdien af anlægget. 

Deltagelse i det fælles kommunale udbud er besluttet af BY den 20.06.2016, og der er tildelt 
administrationen bemyndigelse til indgåelse af kontrakt. Annullering af udbuddet kræver derfor 
beslutning ved BY. Udbuddet er fastsat til en 4-årig periode fra den 01.04.2017 til 01.04.2020.

Normalt anvender vi 9,0 mio. kr. til slidlag og 2,5 mio. kr til reparation af huller. Hvis man 
reducerer volumen i slidlagsrammen er det nødvendigt at bruge flere penge på huller. Huller kan 
man ikke lade være med at reparere – grundet skader m.v.
Holdbarhed af huller vil være dårlige da lapperne ikke holder  når belægningen ved siden af ikke 
holder. 

Administrativ tid til henvendelser om huller i vej og behandling af erstatningskrav vil kræve mere 
administrativ tid og vil betyde flere skader. Antal af ansvarsskader varierer mellem 40 til 60 skader
pr. år, og der ses en tydelig sammenhæng mellem vintervejret og antal skader. Nævnte antal er 
alene hvor der vurderes et erstatningsansvar.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Udbuddet er fælles med 5 andre kommuner, som også må lave deres udbud om, hvis Gribskov 
gennemfører en budgetreduktion større end 1,7 mio. kr.
Udhuling af vejkapitalen med en forventelig efterregning. Ujævne fortove og en generel 
nedslidning af infrastrukturen.
Et hullet vej- og stinet med risiko for skader på borgere og køretøjer
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Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 11.718

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 1.700 1.700 1.700 1.700

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Udhuling af
vejkapital samt

flere
erstatningssager

Udhuling af
vejkapital samt

flere
erstatningssager

Udhuling af
vejkapital samt

flere
erstatningssager

Udhuling af
vejkapital samt

flere
erstatningssager

Netto
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr: 
2

Rammenr.: 
310

Rammenavn: 
Veje

Serviceniveau på vejservice

Beskrivelse: 
Rammen til vejservice omfatter skilte, skraldespande, rabatslåning, affald langs veje, brolægning, 
tømning af rensebrønde og olieudskillere, brovedligeholdelse, fejning af veje og stier, 
rabatregulering.
Nuværende entrepriseopdeling og udbudte rammer anses for et førstegangsudbud. Rammerne 
skal derved evalueres i forhold til hvorvidt de er for små eller for store. Den umiddelbare vurdering
er, at det vil kræve en væsentlig nedjustering af serviceniveau at reducere budgettet på området. 
Det vurderes at det nuværende udgiftsniveau er meget lavt og det forventes ikke at et nyt udbud 
vil give lavere priser. Det vurderes at det nuværende udbud er udbudt med for små rammer.

De 10 vejservice entrepriser skal genudbydes med kontraktindgåelse pr. 1.1 2018. Der giver 
mulighed for at justere den enkelte entreprises serviceniveau. 

Generelt er der en tendens til at der ligger mere affald langs veje, hvilket giver behov for mere 
indsamling af affald. Tilkøb bruges til akutte ønsker. Ved events kan man kun pålægge 
arrangøren at rydde op på selve arealet – men affald m.v. i resten af byen hører under 
kommunens almindelige drift. F.eks. kostede det ca. 10.000 kr. ekstra at rydde op efter uge 29 i 
Tisvilde. 

Inden for de eksisterende kontrakter vurderer administrationen, at man kan spare ca. 10 % som 
kan-opgaver, idet loven sætter visse krav til vedligehold og drift af offentlige veje. Dvs. at man kan
spare 700.000 kr. i 2017 og potentielt mere fra 2018 og frem.

Evt. konsekvens på andre udvalg:  
Tænketanken har udarbejdet 'Vækst Gribskov', som foreslår, at serviceniveau vedr. byrum, 
renhold og grøn pleje sættes op til gavn for bl.a. turismen.
Der er også afsat 1 mio. kr. til forskønnelse af by- og landområder ifm. budgetaftalen for 2017.
Hvis man reducerer budgettet til vejservice, trækker det serviceniveauet i modsat retning.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Mere affald langs vejene og i byer. Mere ukrudt og nedslidning af vejinventar.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 7.567

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 350 350 350 350

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 350 350 350 350
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr:  
3

Rammenr.: 
310

Rammenavn: 
Veje

Vintertjeneste

Beskrivelse:
Budgettet omfatter glatførebekæmpelse og snerydning af kommunale veje, fortove, stier, 
cykelstier og p-pladser mv.
Udgiften på en normal vinter anslås til ca. 8,2 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. dækker de faste 
omkostninger til rådighedsbeløb for entreprenører, materiel vedligeholdelse og udskiftning, 
saltlagere, vintervagt mv.
Den variable omkostning er helt afhængig af vejret, hvilket afspejles i de seneste års mindre 
forbrug i sammenhæng med milde vintre. Den variable omkostning er dog meget svingende, da et
døgns vintertjeneste koster op til ca. 250.000 kr.
Ved budgetvedtagelsen 2017-2020 er der indlagt en nedjustering med 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,5 
mio. kr. årligt i 2018-2020, og området er således blevet underbudgetteret. En yderligere 
besparelse med 400.000 kr. vil betyde et forøget underbudget på samlet 2,0 mio. kr. i 2017.
Nuværende kontrakt løber til foråret 2017 med mulighed for forlængelse i 2 år.

Serviceniveauet er fastlagt i vinterregulativet, nuværende lovgrundlag, kommunens 
vejklassificering samt hensyn til vej- og stisammenhæng med nabo kommuner. Det er ikke muligt 
at nedjustere det nuværende serviceniveau. 
Ved næste udbud kan man lave nogle mindre justeringer ift. hvilke køretøjer der rydder h.h.v. 
døgn- og dagveje. Det vurderes at kunne give en mulig besparelse på ca. 400.000 kr. 

Vintertjeneste ved kommunens adm. ejendomme, skoler og institutioner udføres som del af 
vintertjenesten på veje og stier mv. Udgiften hertil afholdes dog af ejendomsrammerne. Der er 
således sammenhæng med serviceniveauet på ejendommene og vejområdet og en samlet 
optimering af ruter og materiel. 

Man kan vælge at budgettere ud fra en optimistisk forventning til vintervejret og alene sætte 
budget af til de faste omkostninger på 3,5 mio. kr. Dette vil betyde at den variable omkostning vil 
resultere i et merforbrug, som man så må tage stilling til ifm. de løbende budgetopfølgninger.

Evt. konsekvens på andre udvalg: 
Risiko for overforbrug, der skal dækkes af andre udvalg

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):      6.612

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 0 400 400 400

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Manglende
overholdelse af

budget

Manglende
overholdelse af

budget

Manglende
overholdelse af

budget

Manglende
overholdelse af

budget

Netto
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr: 
4

Rammenr.: 
 313

Rammenavn: 
Vand

Sand til strandbakkerne

Beskrivelse: 
Siden 2006 har Gribskov Kommune afholdt udgiften til at forbedre strandene øst for Gilleleje 
Havn. Der er stor læsideerosion øst for havnen og strandenes kvalitet forringes og der er set 
faldende besøgstal. For fremadrettet at sikre turistbesøg har Gribskov Kommune betalt for at få 
sand på både Øststranden ud for både havnens og kommunens grunde og Strandbakkerne ejet 
af Bakkeselskabet. Siden 2011 har Gribskov Kommune købt sand for 280.000 kr. af Hornbæk 
Havn.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det er adm. vurdering at sandet giver en god strand i en stor del af badesæsonen, og de 
nedstrøms havbunde og strande har godt af det sand, som kommer fra Strandbakkerne

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 288

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse  288 288 288  288

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 288 288 288 288
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr:  
5

Rammenr.: 
314

Rammenavn: 
Kollektiv trafik og kørsel

Buffer til efterregulering

Beskrivelse: 
Rammen omfatter drift af 4 buslinjer  360R, 361, 362 og 363 samt Flextur og vedligehold af 
busstoppesteder. 

Busdrift er delvist brugerfinansieret. Kommunen betaler differencen mellem brugerbetaling og 
Movias udgifter til buskørsel og administration. Der afregnes månedsvis á conto ift. tidligere års 
forbrug. Efterregulering for det enkelte år sker ved årsskiftet det følgende år. 
Movia og administrationen er blevet skarpere på at forudse udgifterne. Derfor er efterregulering 
de seneste år blevet mindre. Det vurderes på den baggrund, at man kan reducere budgettet med 
2 mio. kr. fra 2017 uden at det påvirker serviceniveauet.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 22.970

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Buffer til 
efterreguleirng

2.000 2.000 2.000 2.000

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 2.000 2.000 2.000 2.000
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Udvalg:
Teknisk Udvalg

Nr: 
6

Rammenr.: 
 315

Rammenavn: 
Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed  

Trafiksikkerhedskampanger og din fart visere 400.000 kr/år
Reduktion i trafiksikkerhedskampagner og opsætning af Din fart visere. ca 10 kampagner om året
samt op og nedtagning af 6 stk. din fart visere hen over året. En række af de kampagner der 
gennemføres er foranstaltet af Rådet for sikker trafik, men gennemførslen bliver finansieret af 
kommunerne.
Man kan droppe kampagner eller reducere antallet af kampagner. 

Trafiktælling 135.000 kr/år
Datagrundlaget bruges af administrationen til trafikplanlægning, drift og myndighed. Kommunen 
er lovmæssigt forpligtet til at føre tilsyn med og holde vejene i en stand, der passer til trafikkens 
mængde og art. Derfor skal der gennemføres trafiktællinger. Og der kan ikke spares på denne 
opgave.

Præventivt trafiksikkerhedsarbejde 400.000 kr/år.
Tiltag relateret til fokusområder i Trafiksikkerhedsplanen; bekæmpelse af ulykker forårsaget af: 
For høj hastighed, Sprit og Unge billister. Det er ikke lovpligtigt at gennemføre 
trafiksikkerhedskampagner eller tællinger, hvorfor rammen kan spares væk.
En besparelse på området må dog forventes at have negativ virkning på antallet at ulykker i 
kommunen hvor vi på nuværende tidspunkt bruger 9,1 mio. kr. om året på personskader og deres
afledte konsekvenser. Uden kampagner må omkostningerne til ulykker forventes at stige.
Investeres der omvendt i ulykkesbekæmpelse kan udgiften til ulykker nedbringes.
Man kan reducere eller helt droppe det præventive trafiksikkerhedsarbejde.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Flere trafikulykker vil betyde øgede udgifter på SSU's rammer 
Der er stort samarbejde med skolerne om trafiksikkerhed og færdselspræventivt arbejde, og der 
er udarbejdet undervisningsmateriale til færdselsundervisningen (hvilket i givet fald ikke vil blive 
opdateret fremdrettet)

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Manglende fokus på hastighed, spirituskørsel og andre adfærdsmæssige emner vil forventeligt 
give flere som ikke udviser en god trafikadfærd og eventuelt flere trafikulykker.

Administrationen vil have et ringere grundlag for at vurdere trafikmønstre og driftsmæssige behov,
samt trafiksikkerhedstiltag.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 935

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 400 400 400 400

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

? ? ? ?

Netto 400 400 400 400
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Udvalg:
Plan- og Miljøudvalget

Nr:  
7

Rammenr.: 
320

Rammenavn: 
Plan og Byg

Hegnsyn – Sekretariatsbistand

Beskrivelse:
Hegnssynet er et privat tvistnævn, hvor kommunen yder sekretariatsbistand. Det er ikke 
lovpligtigt, at kommunen yder sekretariatsbistand. Kommunen har pligt til at udpege hegnssynets 
medlemmer. Kommunen har endvidere en  vejledningspligt over for hegnssynet.  
Vejledningspligten består i informationspligt vedrørende gældende regler og trykt retspraksis.

Omkostningen er primært lønomkostning. 

Sekretariatsopgaven består i øjeblikket i:
Planlægning af møder for Hegnssynet
Indkaldelser til hegnssyn
Løbende vejledning af hegnssynet og borgere i forbindelse med sager rejst i regi af hegnssynet
Føre protokol
Skriftligt formulere de afgørelser, der er truffet af hegnssynet.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Konsekvens for hegnssynets medlemmer, primært formanden, da disse vil skulle overtage de 
opgaver, der i øjeblikket varetages af sekretariatet. 
Kommunen vil stadig skulle yde vejledning til hegnssynet, men ikke yde sekretariatsbistand. 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Formentlig ingen
Fortsat generel vejledning til borgere.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):      240

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 150 150 150 150

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 150 150 150 150

9



Udvalg:
Plan- og Miljøudvalget

Nr:  
8

Rammenr.: 
320

Rammenavn: 
Plan og Byg

Katteordning

Beskrivelse:
Gribskov Kommune har en kontrakt, hvor borgere kan ringe og bede om at få afhentet og aflivet 
herreløse katte. Kommunen betaler efterfølgende regningen. Det er ikke en forpligtelse for 
kommunen at yde denne service.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Hvis besparelsen gennemføres vil borgerne ikke længere have mulighed for at få afhentet og 
aflivet herreløse katte.
Opsigelsesvarsel skal undersøges.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):      103

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 103 103 103 103

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 103 103 103 103
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Udvalg:
-

Nr:  
9

Rammenr.: 
399

Rammenavn: 
Anlæg

Investeringsplan - vejnettet

Beskrivelse:
Der har efterhånden i nogle år været afsat et beløb på anlægsbudgettet mhp. at indhente 
efterslæb på vejnettet. Der er senest i Budget 2016 afsat kr. 4.5 mio i 2018 til gennemførelse af 
investeringsplanen vedr. kommunens vejnet

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der er generelt stor opmærksomhed omkring vedligeholdelsesniveauet på kommunens vejnet. 
Trafikanter oplever lavere komfort, når vejene ikke er tiltrækkeligt vedligeholdt. 

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):      4.587

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse  3.500

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 3.500
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