
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for anlæg

Tema 1:
Kystprogrammet, anlæg

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Holger S. 
kristiansen

Budget 2015 : 
2,0 mio. kr.

Gennemførelse af en række forskellige tiltag og undersøgelser, der skal afdække muligheden for 
tiltag med både sandfodring og hård kystsikring langs hele kysten. Det forudsættes, at alle tre 
kommuner (Gribskov, Helsingør og Halsnæs) er enige, og samtidig skal der ske en række 
forhandlinger med kystlag og kystdirektorat. De indledende manøvre skal ske allerede i 2015. 

2. budgetopfølgning:

a) Der er frigivet 1,0 mio. kr. til 3-kommunesamarbejdet i 2015. Midlerne skal, sammen med 
midler fra de 2 samarbejdskommuner, bruges til afklaring af primært juridiske og finansielle 
spørgsmål, samt afklaring af miljøspørgsmål. Desuden midler til borgerinddragelse.
Følger politiske beslutning fra de 3 byråd.

b) Yderområder på forkant: Anmodning om frigivelse af 150,000,- kr. til medfinansering. 
Behandles af ØU d. 07.04.2015

c) Der anmodes med BO2 om frigivelse af de resterende 850.000,- kr til indsatser på kysten i 
2015. Det drejer sig bl.a. om opfølgning på New Nordic Coast, muligheden for et 
kystdemostrationsprojekt osv.

3. budgetopfølgning:
Der er frigivet 1 mill. kr til det tværkommunale samarbejde ”Nordkystens Fremtid”. Både Halsnæs 
og Helsingør Kommuner har bidraget økonomisk til samarbejdet.

Der er på BY 13.04.15 frigivet 150.000 kr til Yderområder på forkant. 

Endvidere er der i forbindelse med BO 2 frigivet 150.000 kr til den resterende indsat under 
kystprogrammet. Medens det resterende beløb på 700.000 kr. til kystprogrammet anmodes 
frigivet ved denne BO. 

4. Budgetopfølgning:
Alle midler i kystprogrammet er frigivet.

Der er afsat 1 mio. kr. til det tværkommunale samarbejde ”Nordkystens Fremtid”. Både Halsnæs 
og Helsingør Kommuner bidrager økonomisk til samarbejdet.

Der er på BY 13.04.15 frigivet 150.000 kr til Yderområder på forkant. 

Der er frigivet 150.000 ved BO 2, samt 700.000 ved BO 3.

Midlerne frigivet ved BO 2 og BO 3 forventes evt. at skulle anvendes ved Rågeleje Strandvej 
samt New Nordic Coast Gilleleje (under forudsætning af godkendelse fra staten).

Tema 2:
Ny vej Græsted – Gilleleje, anlæg

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Holger S. 
Kristiansen

Budget i 2015: 
0 mio. kr.

Vejdirektoratets forundersøgelse af en ny vej mellem Græsted og Gilleleje blev afsluttet i 2013 
med den konklusion, at staten ikke går videre med projektet.

Side 1



Der skal afsøges muligheder for at optage lån eller finde statslige puljemidler for at fremrykke 
etableringen af vejen mellem Græsted og Gilleleje.

2. budgetopfølgning:
Teknisk udvalg har den 18. februar 2015 besluttet at sætte det videre arbejder med planlægning 
herunder, VVM analyse, dispositionsforslag og EU udbud af Rådgiveropgaver i bero til slutningen 
af 2016, med opstart i 2017, hvor der igen er afsat midler

3. budgetopfølgning:
Teknisk udvalg har den 18. februar 2015 besluttet at sætte det videre arbejder med planlægning 
herunder, VVM analyse, dispositionsforslag og EU udbud af Rådgiveropgaver i bero til slutningen 
af 2016, med opstart i 2017, hvor der igen er afsat midler.

4. budgetopfølgning:

Teknisk udvalg har den 18. februar 2015 besluttet at sætte det videre arbejder med planlægning 
herunder, VVM analyse, dispositionsforslag og EU udbud af Rådgiveropgaver i bero til slutningen 
af 2016, med opstart i 2017, hvor der igen er afsat midler.

Tema 3:
Cykelstier, anlæg

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Holger S. 
Kristiansen

Budget i 2015: 
5,0 mio. kr.

Teknisk Udvalg har besluttet at revidere komminens stiplan fra 2008, hvor der skal prioriteres 
såvel trafikstier som rekreative stier så hensynene til eks. pendling, skoletrafik  og turisme indgår. 
Der ses også på det store perspektiv og herunder evt. kobling til regionale stier og ruter.

2. budgetopfølgning:
Administrationen vil lægge en sag op i PMU, hvor der lægges op til at opstarte arbejde med 
stiplan. Det skal i den forbindelse besluttes, hvorledes inddragelse skal ske ift. optimering af 
tidsplan mhp. At udnytte den afsatte anlægssum i 2015 og 2016.

3. budgetopfølgning:

Budget til cykelstier er i 2015 disponeret til andet formål af BY.

4. budgetopfølgning:

Budget til cykelstier er i 2015 disponeret til andet formål af BY.

Tema 4:
Kulturhavn Gilleleje, anlæg

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Holger S. 
Kristiansen

Budget i 2015: 
2,6 mio. kr.

I forbindelse med etablering af Kulturhavn Gilleleje er der i budgettet indarbejdet ca. 5 mio. kr. i 
årene 2014 og 2015, hvor ikke alle midlerne er disponeret. De endelige rammer for anskaffelse af
inventar til biblioteket samt til museumsformidling i Kulturhavnen er ikke afklaret på nuværende 
tidspunkt men forventes afklaret medio 2015

2. budgetopfølgning:
Kulturhavn Gilleleje A/S  forventer at opstarte anlægsfasen af Kulturhuset i 2 kvt 2015
GK indgår lejeaftale for bibliotek i Kulturhuset i løbet af kort tid og det medfører at GK skal 
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deponere et beløb svarende til anlægssummen. Evt. tilsagn om nedslag fra Indenrigsministeriet.
I den kommende projekteres udearealerne omkring Kulturhuset og kanalen.

3. budgetopfølgning:
"Kulturhavn Gilleleje" forventer i 2015 alene at afholde udgifter til ekstern bistand i relation til 
projektet, mens de øvrige udgifter i forbindelse med anlæggelse af kulturhus og bibliotek først 
forventes afholdt i 2016.

4. budgetopfølgning:
Kulturhavn Gilleleje opstarter anlægsfasen af Kulturhuset i 4. kvt. 2015. GK har indgået lejeaftale 
for bibliotek i kulturhuset. "Kulturhavn Gilleleje" har i 2015 alene at afholdt udgifter til ekstern 
bistand i relation til projektet, mens de øvrige udgifter til anskaffelse af inventar til bibliotek samt til
museums formidling først forventes afholdt i 2016.

Tema 5:
Budgetramme - Skoler og dagtilbud

Chefansvarlig:
Anne 
Steffensen

Direktøransvarlig:
Holger S. 
Kristiansen

Budget i 2015:
17,0 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet:
Dette omfatter dels ”Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalsamfund” og ”Undervisning og 
læring i Gilleleje”. Med henblik på videreførsel af børnebyer/attraktive og bæredygtige lokal 
samfund og forbedre rammerne omkring undervisning og læring i Gilleleje, med henblik på nye 
faciliteter.  

2. Budgetopfølgning:
Businesscase er udarbejdet og der tages forventeligt beslutning om den videre retning for 
projektet i april og maj måned. Samtidigt igangsættes det interne projektarbejde og rådgivere 
kobles på projektet slut april. 

3. budgetopfølgning:
Der er primo maj 2015 indgået kontrakt med bestillerrådgiver (økonomisk-, juridisk- og teknisk-
rådgivning) og denne er sammen med den interne projektorganisation påbegyndt arbejdet med 
udfærdigelse af funktionskrav, udbudsmateriale samt OPP-kontrakt. Det videre arbejde afhænger 
i høj grad af hvilke beslutninger der træffes vedrørende blandt andet placering og dagtilbud.

4. budgetopfølgning:
Undervisning og læring Gilleleje, projektet er i ide- og afklaringsfasen. Det forventes udbudt i 
konkurrencepræget dialog i løbet af 4. kvt. 2015. 
Attraktive lokalsamfund er udførelsen i gang og den forventer at holde tidsplanen. Således er 
bygningen Kastanien taget i brug.

Tema 6:
Budgetramme - Trafikforhold

Chefansvarlig:
Dorethe 
Pedersen

Direktøransvarlig:
Holger Kristiansen

Budget i 2015: 
0 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet:
Dette omfatter bl.a. ”Projektering af ny vej – Græsted/Gilleleje” og ”Etablering af en svingbane og 
P-plads omkring Esrum kloster”.

2. Budgetopfølgning:
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Etablering af en svingbane og P-plads omkring Esrum kloster.
Byrådet har den 29.09.2014 tiltrådt at frigive en bevilling på 2.000.000 kr. for etablering af 
svingbane og forbedrede oversigtsforhold for adgang til Esrum Kloster og Møllegård, samt 
1.100.000 kr. som tilskud til Esrum Kloster og Møllegård, for udvidelse og forbedring af 
institutionens parkeringsfaciliteter. Bevilling er tildelt inden for det afsatte rådighedsbeløb for 
budgetrammen "Trafikforhold" i 2014.

Projektering og udbud af anlægsopgaven for svingbane og forbedring af oversigtsforhold er 
påbegyndt i efteråret 2014 og anlæg udføres i foråret 2015. 

3. budgetopfølgning:

Projektet er under udførelse. Esrumskloster's projekt med ombygning af p-plads er dog sat på 
standby af klosteret.  Hvorfor Kommunens tilskud på 1,1 mill. kr. til klosteret til dette endnu ikke er
anvendt. 

4. budgetopfølgning:
Projektet er afsluttet og der er foretaget slutafregning. Esrum kloster's projekt med ombygning af 
P-plads er udsat til 2016 af klostret. Kommunens tilskud til dette er derfor endnu ikke disponeret.
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