
Det Tekniske område

1. Resultat regnskab 2013

Det Tekniske område dækker overskrifterne Vej, Vand, Affald og Trafik, klima og miljø. Det er 
opgaver som dels er driftorienterede, dels er myndighedsorienterede. Der skelnes mellem 
skattefinansierede og brugerfinansierede opgaver. I myndighedsopgaven ligger også planlægningen,
f.eks. at udarbejde spildevandsplanlægning, energiplanlægning og trafiksikkerhedsplanlægning.

Regnskabet for Det Tekniske Område er vist nedenfor med de mer- og mindre udgifter, der har 
været på de enkelte områder i forhold til det korrigeret budget. Samlet set viser regnskabet at der på 
området er brugt 120 mio. kr. ud af et korigeret budget på 124 mio. (index 97), hvilket betyder et  
mindre forbrug på ca. 4 mio. kr.  iforhold til det korrigeret budget. Hovedårsagerne til dette 
mindreforbrug skyldes, at der samlet set på har været et mindreforbrug på veje på 1,1 mio. kr., at 
der på vandområdet har været et samlet mindre forbrug på 1,4 mio. kr., at der på plan og byg har 
været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og at der på ejendomsudgifterne samlet har været en mindre 
udgift på 0,6 mio. kr. 

Ramme Vedtaget 
Budget

Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

310 Veje
31020 Materialegården
31030 Vintertjeneste med kontrakt
31050 Udendørsbelysning og 
trafiksignaler
31051 Entrepriser vejområdet
31052 Tilkøbsydelser – entrepriser 
vejområdet
31060 Administration vejområdet
31061 Arbejder udenfor entrepriser, 
vejområd

41
7.714
6.262

18.986
2.121
5.403
3.390

41
7.711
9.001

18.986
2.121
4.664
3.890

3
6.904
8.002

20.125
2.253
5.140
2.814

-37
-808
-998

1.139
132
476

-1.076

311 Grønne områder
31130 Bidrag til Livredningstjenesten
31131 Arbejder udenfor entrepriser

787
320

787
320

788
387

2
67

313 Vand
31340 Vand
31350 Kystlivredningstjenesten

9.088 8.297
47

7.031
-147

-1.266
-194

314 Kollektiv trafik
31410 Busdrift
31420 Flextur
31430 Taxanævn

25.431

44

24.431

44

23.952
547
67

-479
547
24

315 Trafiksikkerhed
31510 Trafiksikkerhed 1.137 881 893 13

318 Ejendomsudgifter, TEK
31810 Materialegårdene
31811 Grønne områder
31821 Entrepriser 4+5
31822 Tilkøbsydelser, entrepriser

292
840

1.978
552

196
549

1.700
552

-48
371

1.608
546

-244
-179
-92
-6

320 Plan og byg



32001 Myndighed, driftsudgifter
32002 Husleje- og beboerklager
32003 Hegnsyn
32006 Jordforurening

35.636
258
31

576

32.338
258
31

576

31.565
290
55

-773
32
24

-576

321 Beredskab
32120 Redningsberedskab 6.583 6.839 6.779 -61

328 Ejendomsudgifter, PMU
32810 Beredskab -120 -38 -154 -116

Forsyningsområdet:
Forsyningsområdet der omfatter affald- og affaldshåndtering, har i 2013 har været præget af 
implementering af bioaffaldssortering i hele kommunen.

Der er i 2013 arbejdet videre med 'Fremtidens bæredygtige genbrugsstation', hvor der dog er sket en
forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg der skal sikre dette, med et mindre forbrug på 5,8
mio. kr. i forhold til det korrigeret budget som resultat. Projektet forventes afsluttet i 2014. 

Ramme Vedtaget 
Budget

Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

317 Forsyning
31750 Affald, drift
31760 Affald, indtægter

59.643
-61.643

61.523
-66.860

57.054
-61.580

-4.469
5.280

316 Forsyning, anlæg
31610 Forsyning, anlæg 6.496 8.139 2.295 -5.844

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2013

Der er  for 2013 indgået neden stående budgetaftale på Det Tekniske Udvalgs område, hvor 
samtlige punkter er blevet indfriet.

Nr. Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000 kr.)

DTO1 Administratione vejområdet
(Udenfor kontrakt)

Der er foretaget en 
besparelse på 
vedligeholdelser af 
rabatter, broer, asfalt og 
andre 
vedligeholdsesopgaver der 
ikke er omfattet af 
kontrakter.

-500

DTO2 Optimering af arbejdsgange Der er sket en generel 
optimering af 
arbejdsgangene bl.a. ved at 
der er områder der nu  
løses digitalt eller ikke 
bliver løst. 

-1.300

DTO3 Reduktion af vejbidrag Det afsatte beløb til 
betaling af 

-3.000



vejafvandingsbidrag til 
Grib Vand, er i Budget 
2013 blevet reduceret til  
3,2 mio. kr. som besluttet af 
Byrådet.

DTO4 Drift af redningsbåd Brandmændene i Gilleleje 
har indsamlet midler til 
indkøb af en ny 
redningsbåd. Båden er 
indkøbt og sat i drift. 

100

Manglende udmøntning

 
3. Andre fokuspunkter

Af andre forkus punkter end de ovenfor nævnte, der er lavet i 2013, kan bl.a. nævnes, at der er:

• blevet udarbejdet 4 store planer: Kommuneplan herunder klimatilpasningsplan, 
spildevandsplan, varmeplan og strategisk energiplan. Planer som har været til såvel høring, 
som er blevet politisk behandlet.

• blevet arbejdet med at få data og grundlag på plads til at gennemføre et Vejdriftudbud, som 
indeholder kontrakter indenfor vejentrepriser (reholdelse, rabatter, vejbrønde, brolægning, 
skilte og afmærkning, broer og bygværker og vintertjeneste). Med henblik på at kommunen 
kan få en endnu bedre aftale på dette område end hidtil.

For begge ovenstående punkter gælder at de er lavet i 2013, men at de først forvenets at få en effekt 
i løbet af 2014 og de kommende år.


