
Udvalget for Klima og Miljø 
Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Kommunale veje og trafik samt  
Miljø og planer. 

Kommunale veje og trafik  
Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og pladser, vintertjeneste, redningsberedskab, kollektiv 
trafik, havnedrift og parkering mv.  
 
Miljø og planer 
Grønne områder, skove, vandløbsområdet, miljøtilsyn, byfornyelse, naturbeskyttelse, og lokalplaner mv. 

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder  

Udvalget for Klima og Miljø R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 

Kommunale veje og trafik       98,9       101,3         99,9         99,9       100,0       100,0 

Miljø og planer         15,1         16,1         16,9         16,9         16,9         16,9 

I alt      114,0          117,4          116,8          116,8          117,0          117,0     
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

 

Udviklingen i budget på politikområderne i Udvalget for Klima og Miljø fremgår af tabel 1. 

Kommunale veje og trafik  
Totalt er budgettet faldet 1,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der er tilført 2 mio. kr. til ”Vild med vilje – herunder 
Åmosen” samt ”drift af ny affaldshåndtering”. I modsat retning er effektiviseringsandelen på 2 mio. kr. 
samt en omplacering på 0,2 mio. kr. vedr. en effektivisering fra 2021-24, som løses på Klima og Miljø frem 
for Økonomiudvalget (besluttet ved Budgetrevision 2). Årsagen til, at budgettet alligevel falder og ikke er 
på niveau med 2021 er, at ny prisregulering skruer Budget 2021 lidt op, og Budget 2022 lidt ned. 

Miljø og planer  
En opgang fra budget 2021 til 2022 på 0,8 mio. kr. skyldes tilførsel 1 mio. kr. til ”Vild med vilje – herunder 
Åmosen”. Dertil kommer en teknisk omplacering på 0,1 mio. kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid vedr. 
Åmosen. I modsat retning trækker effektiviseringsandelen på 0,3 mio. kr.  
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Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Klima og Miljø.  

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.)  

 
Kilde: Holbæk kommune 

Dannelse af budgettet 
Tabel 2 viser, hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til 
de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.   

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 
 Lovændringer 
 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 
 Pris- og lønfremskrivning 
 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 
o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 
o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget. 

Tabel 2 Dannelse af budget   

  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Rammeudmelding 2022  116,6 116,6 116,8 116,8 

          

Nye forudsætninger         

Løsninger på stigende priser og mængder mv.         

Budgetramme inklusive udfordringer og løsninger 116,6 116,6 116,8 116,8 

          

Effektiviseringsstrategien -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 
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Kommunale veje og trafik -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

VBAF 01-E Udbud af brøndsugning -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

VBAF 02-E Opgradering af Signalanlæg til LED -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

VBAF 03-E Ikke fastlagt endnu -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 

VBAF 05-E Optimering af budget til færgedriften -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

VBAF 09-E Energioptimering på gadelys -1,25 -1,25 -1,25 -1,25 

VBAF/TVÆR 1-E Mindske tidsforbrug grundet 
omlægning af fysiske møder til virtuelle møder 

-0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

VBAF/TVÆR 2-E Sygefravær -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

     

Miljø og planer -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

VBAF 06-E  Spildevand -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

VBAF 07-E  Vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og 
bassinvand 

-0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

VBAF 08-E Miljø øvrig planlægning - virksomhed -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

          

Omplacering til/fra andre udvalg -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Kommunale veje og trafik     

Åmosen - tilretning, flyttet fra KFU (BR2) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Miljø og planer     

Omplacering af ikke godkendt effektivisering i budget 
2021-24 omkring borgermøder (BR2) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

          

Direktionens anbefaling  3,0 3,0 3,0 3,0 

Vild med vilje, herunder Åmosen 2,0 2,0 2,0 2,0 

Drift af ny affaldshåndtering 1,0 1,0 1,0 1,0 

          

Politisk budgetaftale  0 0 0 0 

         

Pris- og lønfremskrivning  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

          

I alt  116,8 116,8 117,0 117,0 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Effektiviseringsstrategi 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet 
effektiviseringer for 18,6 mio kr. 
 
Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Klima og Miljøs område for 2,3 mio. kr. i 2022 frem til 
2025. Heraf er de 0,3 mio.kr. ikke identificeret endnu. 

Politikområde: Kommunale veje og trafik 
Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.  

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Kommunale veje og trafik 
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Kommunale veje og trafik R 2020 B 2021 BF 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 

   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 

Arbejder for fremmed regning -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Busdrift 36,9 38,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Driftsbygninger og -pladser 1,2 1,8 4,6 4,6 4,7 4,7 

Fælles formål 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fælles formål 3,9 2,0 0,3 0,3 0,3 0,3 

Færgedrift 3,8 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 

Grønne områder og naturpladser 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Havne 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Lystbådehavne m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Parkering -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Redningsberedskab 18,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

Vejvedligeholdelse m.v. 25,3 26,1 19,4 19,4 19,4 19,4 

Vintertjeneste 8,4 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 

I alt 98,9 101,3 99,9 99,9 100,0 100,0 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

På området Kommunale veje og trafik er der effektiviseringer for 2 mio. kr., heraf er de 0,3 mio.kr. ikke 
identificeret endnu. Vejvedligeholdelse effektiviserer for 1,3 mio. kr. ved udbud af brøndsugning, 
opgradering af signalanlæg til LED samt energioptimering på gadelys. Færgedriften optimerer budgettet 
for 0,3 mio. kr. De sidste 0,1 mio. kr. er effektiviseringer, som går på tværs af kommunen vedr. sygefravær 
samt at mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder. 

Drifstbygninger -og pladser er steget i budgetramme, idet tilførsel af budget på 2 mio. kr. fra direktionens 
anbefaling ligger her. Dertil kommer en teknisk justering i forhold til at fordele de ansatte realistisk på de 
pågældende aktiviteter. 

Grønne områder og naturpladser øges med 5 mio. kr. grundet en teknisk omfordeling af arbejdsressourcer, 
som hidtil har været placeret under vejvedligeholdelse Den nye fordeling afspejler i højere grad 
virkeligheden i forhold til udførelse af aktiviteter.  

Redningsberedskabet har gennem de senere år oplevet en forøgelse af budgettet efter sammenlægningen 
samt højere krav til service. I 2021 blev der tilført yderligere 2,5 mio.kr., idet Sorø og Lejre kommuner 
forlod Vestsjællands Brandvæsen, og dermed blev samarbejdet dyrere. I 2020 var forbruget endnu på det 
lidt lavere niveau.  

Vintertjenesten gennemgår i den kommende tid et eftersyn af serviceniveau og optimering af ressourcer. 
Forbruget varierer i sagens natur fra år til år, og budgettet skal finde sit leje. Fra 2021 til 2022 er det øget 
med knap en halv million kr. 

Forbruget i 2020 var 2,4 mio. kr. lavere end budget 2021 som følge af lavere udgifter på bl.a færgedrift, 
redningsberedskab, parkering og vejvedligeholdelse. Her skal nævnes færgen, som i 2020 havde færre 
reparationsudgifter - i 2021 skal hovedmotoren repareres for ca. 1 mio. kr. Brændstofprisen har været lav, 
og samtidig har der været øgning i indtægterne primært på grund af Sommerpakken.  

 

Budget pr. indbygger 
 
Figur 2 viser budgettet på politikområde Kommunale veje og trafik pr. indbygger i Holbæk Kommune. De 
svagt faldende søjler fra 2022 til 2025 skyldes, at befolkningstallet forventes at stige i Holbæk Kommune 
med omkring 1.200 borgere over fire år, hvorfor udgiften pr. indbygger er faldende.  
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Figur 2 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Nyt i budget 2022 
Der forventes ingen yderligere nye tiltag i 2022. 

 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Kommunale veje og trafik omfatter: 

 Drift og vedligehold af veje – herunder parkeringskontrol  
 Vintertjeneste og kollektiv trafik – herunder busdrift, handikapbefordring og Orø-færgen 
 Havnedrift – herunder skibsafgifter og pladsleje 
 Redningsberedskabet 
 Vejmyndighed – matrikulære berigtigelser, vejtekniske undersøgelser og planlægning og 

trafiksikkerhed 

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner.  

Tabel 3b Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Afdelingen for Mobilitet og Ejendomme 
Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fælles-veje 
Råderet over vejareal 
Parkeringsservice 
Drift og vedligehold af Orø-færgen 
Kollektiv trafik – kontraktforhandling med Movia 
Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje 
Afdelingen for Kommunal drift 
Drift og vedligehold af vejarealer og fortove 
Håndtering af kommunens interne og eksterne leverandører i forhold til styring og administration af 
drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer 
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Anlæg af veje, stier og fortove 
Belysning og trafiksikkerhed 
Vintertjenesten 
Administration af beredskabsområdet (de opgaver, som Vestsjællands Brandvæsen ikke varetager) samt 
den overordnede koordinering af samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Brandvæsen 

 

Politikområde: Miljø og planer 
Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.  

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Miljø og planer 

Miljø og planer R 2020 B 2021 BF 2022 
BO 

2023 
BO 

2024 
BO 

2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 

Byfornyelse 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Bærbare batterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diverse udgifter og indtægter -0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Fælles formål 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fælles formål 0,1 0,4 1,2 1,2 1,2 1,2 

Fælles formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grønne områder og naturpladser 3,9 4,9 4,2 4,2 4,2 4,2 

Jordforurening 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Miljøtilsyn - virksomheder 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Naturforvaltningsprojekter 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Skove 1,4 0,6 1,3 1,3 1,3 1,3 

Vedligeholdelse af vandløb 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3,6 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 

I alt 15,1 16,1 16,9 16,9 16,9 16,9 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Budgettet på Miljø og planer stiger 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket hovedsageligt skyldes tilførsel på 
1 mio. kr. via direktionens anbefaling til ”Vild med vilje – herunder Åmosen”. Effektiviseringer trækker i 
modsat retning, bl.a. på spildevand, vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og bassinvand.  

Regnskab 2020 var 1 mio. kr. lavere end budget 2021, bl.a. som følge af lavere udgifter til skadedyr, da 
opsætning af rottespærrer blev udsat. 

 
Budget pr. indbygger  
 
Figur 4 viser budgettet på Miljø og Planer pr. indbygger i Holbæk Kommune. Der ses en faldende tendens 
over årene fra budget 2020 til 2024. Forklaringen er, at budgettet ligger konstant, mens befolkningstallet 
forventes at stige med omkring 1.200 personer over den fireårige periode. Det giver et faldende budget 
pr. borger i Holbæk Kommune. 
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Figur 4 Budget pr. indbygger (2022-priser, kr) 

  

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

 
Nyt i budget 2022 
En væsentlig opgave i de kommende år bliver at gennemføre den grønne omstilling i Holbæk Kommune. 
Det indebærer bl.a, at den Strategiske Energiplan skal implementeres (70% CO2 reduktion i 2030) og der 
skal arbejdes hen imod en netto-nul CO2 udledning i 2050 (DK2020-samarbejdet).  Derudover indebærer 
den grønne omstilling også en styrkelse af biodiversiteten. 

Sideløbende skal statens vand- og naturplaner implementeres og indarbejdes i en række sektorplaner for 
spildevand, vandforsyning, affald, klima, varmeforsyning mv. 

Dertil kommer implementering af statens vand og naturplaner i kommunale indsatser, som skal 
færdiggøres/gennemføres, blandt andet:  

 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt nye indvindingstilladelser 
 Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer  
 Gennemføre forbud mod brug af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder  
 Omlægning af skov til urørt skov 
 Udarbejdelse af affaldsplan 

Gennemførelsen af ovennævnte sektorplanerne kan medføre øgede anlægsudgifter, samt i visse tilfælde 
øgede driftsudgifter. 

 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Miljø og Planer omfatter: 

 Forurenende virksomheder, husdyrbrug og landzonebestemmelser 
 Naturbeskyttelse, vandindvinding og grundvandsbeskyttelse 
 Vedligeholdelse af vandløb og at reducere forurening generelt 
 Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr 
 Jordflytning og jordforurening 
 Håndtering af affald 
 Fysisk planlægning 
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 Byfornyelse 
 Beredskabsopgaver (forureningsopgaver), der ikke varetages af Vestsjællands Brandvæsen 

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner. 

Tabel 4b Organisering og tilbud  

Hoved- og underområder og tilbud 

Afdelingen Kommunal drift 
Pleje og vedligeholdelse af parker, grønne arealer og naturpladser 
Afdelingen for Erhverv, Plan og Miljø 
Spildevandsområdet 
Sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding og grundvandsbeskyttelse 
Vedligehold af vandløb (Myndighed) 
Miljøsagsbehandling vedrørende husdyrbrug og forurenende virksomheder 
Sagsbehandling vedrørende håndtering af affald 
Sagsbehandling i forbindelse med jordflytning og jordforurening 
Bekæmpelse af rotter og andre skadedyr 
Skorstensfejerområdet 
Vandløbsområdet (drift) 
Fysisk planlægning, det vil sige lokalplaner, kommuneplantillæg og kommuneplan 
Tværgående planer som f.eks. klimaplan og varmeplan 
Landzoneforvaltning, naturforvaltning og naturpleje 
Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp 
Forureningsopgaver 

 


