
Overblik over effektiviseringsforslag på Udvalget for Klima og Miljø 2022+

Nr. Effektiviseringer Politikområde 2022 2023 2024 2025 Investeringsbehov

VBAF 01-E Udbud af brøndsugning
kommunale veje og 

trafik
  -0,06   -0,06   -0,06   -0,06                             -   

VBAF 02-E Opgradering af Signalanlæg til LED
Kommunale veje 

og trafik
  -0,03   -0,03   -0,03   -0,04                          3,00 

VBAF 03-E Optimering af bådpladser ved Gl. Havn og Ny Havn
kommunale veje og 

trafik
  -0,30   -0,30   -0,30   -0,30                          3,50 

VBAF 05-E Optimering af budget til færgedriften
Kommunale vej og 

trafik
  -0,25   -0,25   -0,25   -0,25                             -   

VBAF 06-E Spildevand Miljø og Planer   -0,05   -0,05   -0,05   -0,05                             -   

VBAF 07-E Vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og bassinvand Miljø og planer   -0,15   -0,15   -0,15   -0,15                             -   

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

VBAF 09-E Energioptimering på gadelys
Kommunale veje 

og trafik
  -1,25   -1,25   -1,25   -1,25                             -   

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

virtuelle møder
-       -         -         -         -                               -   

TVÆR 2-E Sygefravær -       -         -         -         -                               -   

-2,19 -2,19 -2,19 -2,20 6,50Effektiviseringer i alt



Forslagets navn: Udbud af brøndsugning
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 01-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU kommunale veje og trafik VBAF JØ
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,06 -0,06 -0,06 -0,06

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,06 -0,06 -0,06 -0,06

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

ingen

Investeringsbehov

tid i udbudsafdelingen

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Konkurrence i markedet

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Brøndsugning har i benchmarking vist, at der kunne være potentiale ved en konkurrenceudsættelse. Det gælder både 

den faste årlige tømningsfrekvens (ca. 13.000 stk.) samt ad hoc sugninger/spulinger. Der er et driftsbudget på ca. kr. 

0,65 mio., hvoraf der erfaringsmæssigt kan hentes op mod 10% ved første gangs udbud.



Forslagets navn: Opgradering af Signalanlæg til LED
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 02-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU Kommunale veje og trafik VBAF JØ
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,03 -0,03 -0,03 -0,04

Investeringsbehov i mio. kr. 3,00

Resultat i mio. kr. 2,97 -0,03 -0,03 -0,04

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X

Ingen

Investeringsbehov

Ca. 3 mio. til udskiftning af anlæg 

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Ingen

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Kommunen drifter ca. 16 signalanlæg (trafiklysregulering), hvoraf ca. 65% endnu ikke har LED.

Ved at udskifte til LED kan el-udgiften reduceres. Hertil har LED pærer en længere levetid end glødepærer, hvilket 

mindsker udskiftningsbehovet over tid efter indfasning.



Forslagets navn: Optimering af bådpladser ved Gl. Havn og Ny Havn
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 03-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU kommunale veje og trafik VBAF Lars W. Hansen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,30 -0,30 -0,30 -0,30

Investeringsbehov i mio. kr. 3,50

Resultat i mio. kr. 3,20 -0,30 -0,30 -0,30

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

Investeringsbehov

Investeringsbehov er 3,5 mio. kr. til etablering af nye anlæg, herunder pontonbroer.

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Det må forventes, at Skudelauget ikke er positive over for opsigelsen af den nuværende benyttelsesaftale, som giver 

Skudelauget adgang til at benytte areal + havnebassin til en fordelagtig pris.

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Der er efterspørgsel på bådpladser i Holbæk Havn. Når renoveringen af Krags Brygge er tilendebragt ultimo 2021, så 

indebærer dette forslag, at der etableres pontonbroer til lystsejlere, som kan give en øget lejeindtægt. (er indeholdt i 

Helhedsplanen for Holbæk Havn.)

Samtidig vil opsigelse af Skudelaugets nuværende benyttelsesaftale give mulighed for optimering af pladsen i 

havnebassinet. Opsigelsen vil give Holbæk Havn mindst 10 store ekstra bådpladser og dermed øget lejeindtægt. 

Genhusning bør ikke være en hindring, da Skudelaugets medlemmer kan tilbydes bådplads til markedspriser.



Forslagets navn: Optimering af budget til færgedriften
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 05-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU Kommunale vej og trafik VBAF Lars W. Hansen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter
Mindre tilskud

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

De seneste år har der været øget passagerantal (lig øget billetindtægt), der har resulteret i årlige overførsler på 

færgens budget. Der vurderes at være et potentiale ved at gennemgå den nuværende situation og evt. reducere det 

kommunale driftstilskud. Samtidig kan de årlige reparationer, værftsophold m.m. afholdes som havnerelaterede 

låneoptag på anlægsbudgettet, så det ikke belaster driftsbudgettet.



Forslagets navn: Spildevand
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 06-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU Miljø og Planer VBAF Lotte Højgaard
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

Det forventes, at den interne håndtering kan løses sammen med lignende sager og hermed bidrage til videns 

opsamling  i afdelingen

Investeringsbehov

Ingen

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Ingen

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Effektiviseringen indebærer, at spildevandssager i højere grad vil blive håndteret internt, frem for ved brug af ekstern 

bistand. Det betyder, at kommunen samtidig med at få løst opgaven, opnår viden og erfaring in house. 



Forslagets navn: Vandløb, miljøbeskyttelse, grundvand og bassinvand
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 07-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU Miljø og planer VBAF Lotte Højgaard
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Effektiviseringen indebærer en optimering af tilsyn og opfølgning på området, særligt i relation til svømmebadstilsyn 

og vindmøller. Beløbet reduceres ift. håndtering af klager fra vindmøller og svømmebadsprøver i Sportsbyen.



Forslagets navn: Miljø øvrig planlægning - virksomhed
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 08-E

Politisk udvalg Kontaktperson
KMU Miljø og Planer VBAF
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Ved at øge intern håndtering af sagerne på virksomhedsområdet løfter kommunen opgaven, samtidig med at der 

opnås et meningsgivende kompetence- og vidensløft. Der vil derfor ske en effektivisering, som medfører en mindre 

udgift til konsulenter. Dog betyder reduktionen, at der vil være et mindre beløb til rådighed til at få udarbejdet 

miljøgodkendelser til kommunens virksomheder. 



Forslagets navn: Energioptimering på gadelys
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 09-E

Politisk udvalg Kontaktperson
ØKU Kommunale veje og trafik VBAF John Øllegaard
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,25 -1,25 -1,25 -1,25

Investeringsbehov i mio. kr. 20,00

Resultat i mio. kr. 18,75 -1,25 -1,25 -1,25

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X X

større, da serviceaftalerne skal samles og styres

Investeringsbehov

20 mio. kr. til modernisering, de 20 mio. kr er allerede en del af anlægsbudgettet

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Højere 

serviceniveau

Harmoniseret og bedre belysning på vejarealer

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Politikområde Kerneområde

Der er ca. 12.000 gadelys kilder i hele kommune. De 3.500 står i Gl. Svinninge og Gl. Tølløse kommune og var til og 

med 2020 ejet af SEAS-NVE. Holbæk Kommune har tilbagekøbt anlægget for 31. mio. kr. og anlægget skal nu 

renoveres og derefter driftes på samme måde som de øvrige gadelys i kommunen. Der bliver brugt ca. 3 mio. kr. på 

drift af lyskilderne, hvoraf de 2/3 del af udgifterne går til de ikke-renoverede anlæg eller svarende til ca. 25% af 

forbruget. Ved modernisering af anlæg i Svinninge og Tølløse til LED svarende til kommunens øvrige gadelys, vil der 

potentielt kunne opnås en driftsbesparelse på ca. 25-30% svarende til ca. 0,75 mio. kr. I driftsbesparelsen er der taget 

højde for kommende årlige serieudskiftninger på ca. 0,6 - 0,75 mio. kr., da garantiperioden på vores egne lyskilder er 

udløbet. 

Der vil tillige være en besparelse på strømforbruget og CO2, med udskiftning til LED og natsætning på ca. 0,5 mio. kr.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Klima og Miljø Kasper 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

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

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Erfaringer fra omlægning af fysiske interne møder til onlinemøder viser, at der kan ske en effektivisering af 

mødeafholdelsen. Chefgruppen har besluttet at 25% af de fysiske møder fremadrettet skal omlægges til olinemøder, 

hvor det gennemsnitlige tidsforbrug reduceres med 5 minutter pr. møde pr. deltager. 

Beregninger udarbejdes på baggrund af antal afholdte interne møder i 2019.

Der regnes på en fordeling af effektiviseringen på tværs af udvalgene. Det samlede potentiale anslås til at være 1,75 

mio. kr.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Udvalget for Klima og Miljø Kasper 
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Sygefravær
TVÆR 2-E

Politikområde Kerneområde
- Økonomi

Sygefravær som effektivisering behandles som et selvstændigt punkt på mødet i ØKU den 14. april 2021. Det  

sendes efterfølgende i høring som en del af effektiviseringerne i 2022, hvis ØKU beslutter det.

I perioden hvor Covid 19 har været over os, har der været et lavere sygefravær i Holbæk Kommune, end kommunen 

normalt har haft. Når sygefraværet er lavt, øges fremmødet med en større produktivitet til følge.  


