
Præsentation af Det Tekniske områdes budget 

Dette er en kort præsentation af Det Tekniske områdes budgetgrundlag på hovedopgaveniveau, idet 
Det Tekniske Område består af Plan- & Miljøudvalget og Teknisk Udvalg. Præsentationen er delt op i 
følgende 3 afsnit:

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
3. Væsentlige forudsætninger

Den mere detaljerede gennemgang vil komme i forbindelse med budgetopfølgningerne og 
budgetprocessen for 2015-2018.

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar

Det Tekniske Område, der består af Plan- & Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har en samlet  
økonomiske ramme på 145,6 mio. kr. der er fordelt på rammerne som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Veje
• Trafik & vejbelysning
• Snerydning & saltning
• Vedligeholdelse  og renoveringer 

af vejnet & broer
• Betaling af vejafvandingsbidrag til 

Gribvand

44,6 44,6 44,2 44,2

 Grønne områder
• Fældning af ustabile træer
• Oprydning efter storm
• Kommunens bidrag til 

Kystlivredningstjenesten 

1,1 1,1 1,1 1,1

 Vand
• Drift og vedligeholdelse af 

kommunens vandløb og  strande
• Grundvandsbeskyttelse
• Vandhandleplaner (hvilket bl.a. 

omfatter planer vedr. 
vandforsyning og spildevand)

9,2 9,1 8,8 8,8

 Kollektiv Trafik
Udgifter til drift af:

• buslinier
• stoppesteder
• flexture
• Taxa-nævn
• skolebuskørsel og anden 

kørsel på børneområdet
• Handicapkørsel og anden 

kørsel inden for social- og 
sundhedsloven

51,8 51,8 51,8 51,8

 Trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhedskampagner, som 

0,9 0,9 0,9 0,9
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f.eks.:
• ”Sænk farten”
• skolestarts kampagner

• Trafik overvågning
• Afholdelse af cyklistprøver
Plan og Byg

• Husleje- og beboerklagenævn
• Jordforureningssager
• Løn

31,0 30,3 28,2 28,2

Beredskab
• Brandslukning
• Falck aftale
• Vedligeholdelse af brandhaner

mv.

7,0 7,0 7,0 7,0

Det tekniske område i alt 145.6 144.8 142.0 142.0

Forsyningsvirksomhedernes samlede økonomiske ramme er på 11 mio. kr. og fordelt på rammerne 
som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
 Forsyning anlæg
• Nye projekter på kommunens 

genbrugsstationer:
• modtagelse og 

opbevaring af farligt 
affald og elektronik

• aflæsning af affald 

11,4 3,8 6,1 0

 Forsyning, drift
• Afhentning og behandling af 

privat- og erhvervsdagrenovation
• Indkøb af spande, containere, 

stativer, sække mv. 
• Drift af genbrugsstationer
• Aftale med Vestforbrændningen 

I/S

-0,6 -0,3 -0,3 -0,3

Forsyningsvirksomheder i alt 10,6 3,5 5,8 -0,3

Plan- og miljøudvalget har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der flyttes 
budget mellem udvalg skal dette videre til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning. Inden for den 
enkelte ramme kan flytningen ske administrativt jf. kasse-regnskabsregulativet. 

2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
I nedenstående figur er vist årshjulet for de tre økonomiske hovedspor, der behandles i udvalgene i 
løbet af året, nemlig regnskab, budgetopfølgning og budgetlægning. 
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Disse spor samtænkes i kraft af at den viden, der opnås gennem både regnskabs- og 
budgetopfølgningsprocessen, indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år. Dette er illustreret 
ved de blå pile i figuren. Der er således et tæt samspil i mellem de tre processer, der i hovedtræk 
gentager sig hvert år. 

3. Væsentlige forudsætninger
Inden for Det Tekniske områdes ramme kan de væsentligste forudsætninger og udfordringer 
sammenfattes i følgende punkter:

• Vintertjeneste, hvor budgettet er udarbejdet ud fra forudsætningen om en normal vinter. Så såfremt 
vi får en vinter der afviger fra en ”normal” vinter, vil budgettet kunne afvige tilsvarende. 

• Udendørsbelysning, hvor varierende el-priser, afgifter mm. har imidlertid en stor indflydelse på 
udgiften til strømforbruget.

• Vedligeholdelse af veje- og broer, drives ift. tilstandskrav. Dette afhænger bl.a. af den årlige indsats 
på planlægningsområdet, som kan variere i tid og omkostninger fra år til år.

• Vejafvanding, herunder tømning af vejbrønde, betales til Gribvand A/S. Der er budgetlagt 
vandafvandningsbidrag for 2014, medens der forsat udestår en afregning for 2012 og 2013, som 
der ikke er budgetteret med i 2014 eller de kommende år.

• Indenfor kollektiv trafik er der budgetteret med en opgradering af buslinie 363, samt med at 
klippekortet bliver udfaset.

• Antallet af byggesager er afhængig af konjunktursituationens afsmitning på byggeaktiviteten i 
kommunen og kan derfor få en betydning ift. det budgetlagte niveau,, såfremt der sker en markant 
stigning eller fald.

• Vedr. jordforureningssager er der kun budgetlagt med udgiften til administration af disse. Selve 
udgiften til oprensning mv. er der ikke budgetlagt med. Det betyder, at såfremt en sådan sag måtte 
komme vil det give en budgetudfordring. Det er vanskeligt at budgetlægge disse sager, da 
omfanget og størrelse varierer fra år til år.

Inden for Forsyningsvirksomhederne kan de væsentligste forudsætninger og udfordringer 
sammenfattes i følgende punkter:

• Variationer i hhv. antal afleveret ton brændbart affald samt antal ton genanvendligt materiale solgt til
Vestforbrændningen. 

• At takstpriserne fra Vestforbrændningen ikke ændrer sig
• At den lagte investeringsplan på affaldsområdet holder.
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