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Indledning
Det overordnede formål med parkdriften er, at offentlige parker samt andre grønne arealer og
områder i Holbæk Kommune fremstår renholdte og velplejede, samt opfylder de planlage formål og
funktioner. Teknik og Miljø administrerer driften, og har bestillerfunktionen overfor udfører enheden
Vej og Park. Parkdrift hører budgetmæssig under politikområde 15 – Kultur og Fritid.
For parker, grønne arealer, legepladser og kolonihaver er målsætningen:
• at parkernes funktion som lokal-, kvarters- eller bydelspark for området opretholdes
• at sikre en høj gartnerfaglig pleje af de grønne elementer
• at kvalitet og plejeniveau fastholdes
• at kommunens grønne kapital holdes intakt
Parkdrift omfatter:
• Parker og grønne arealer, herunder legepladser, i alt ca. 244 ha.
• Fælleden i Holbæk ca. 155 ha.
• Kolonihaver ca. 61 ha.
• Scener 4 stk.
• Skove ca. 259 ha.
• Badestrande ca. 1 ha.
• Rekreative stier i byerne ca. 22 km.
• Diverse serviceopgaver
Der er indgået en funktionsaftale med Vej og Park, som omfatter pleje, ren- og vedligeholdelse af
hhv. park- og vejdrift. Parkdrift er i funktionsaftalen beskrevet som standardpleje udført efter hhv.
udførsels- og tilstandskrav. Derudover udføres supplerende pleje i områderne som udførselskrav,
efter aftale med tilsynet. Supplerende pleje ligger udenfor kontraktbeløbet i funktionsaftalen med
Vej og Park. Funktionsaftalen indenfor Parkdrift omfatter : Parker, grønne arealer (herunder
gadejord med parkpræg), legepladser, kolonihaver, scener, strande, rekreative stier i byerne samt
skove.
I Funktionsaftalen er kvalitetsbeskrivelser for drift af de enkelte elementer nærmere beskrevet i
særlig arbejdsbeskrivelse (SAB), og arbejderne udføres i henhold til disse retningslinjer. Pleje af de
enkelte elementer udføres på tværs af områderne, dog forekommer afvigelser i form af lokale
standarder.
Udførsel af leverancer, levering af materialer, arbejdsmiljø, samt krav til leverandørens
kvalitetsstyringssystem mv. er beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB), og
skal som udgangspunkt overholde gældende love, regler og standarder for det pågældende
område.
Den samlede driftsbevilling for parkdrift er 6.684.100 kr. i 2011.
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1 Parker
Kommunen har i alt ca. 243,7 ha. parker, grønne arealer og legepladser, med en driftsbevilling for
parker og legepladser alene på 5.738.600 kr. i 2011. Fælleden i Holbæk er ca. 155 ha., med en
driftsbevilling på 91.500 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
•
•
•
•

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af parkerne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke underlagt
forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens parker renholdte og velplejede, samt at sikre
kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne
målsætning for parkernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne
ressourcer bevares for borgerne nu og i fremtiden. Kommunens parker har stor værdi og betydning
for borgernes generelle sundhed og trivsel i kommunen, og parker samt grønne områder er et stort
trækplaster i forhold til turister, tilflyttere og erhvervsliv.

Sagsbehandling og serviceniveau
Parkerne er principielt sammensat af en lang række elementer, som f.eks. græsplæner, bede,
buske og træer. Til hvert af disse elementer knytter sig særlige kravspecifikationer i forhold til pleje
og vedligeholdelse, således at parken fremstår med det ønskede plejeniveau.
Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Prydplæne
Prydplænen skal fremstå som en ensartet, præcis, fin og grøn græsplæne. Plejen skal sikre, at
den ensartede og præcise form opretholdes. Græsklipning udføres som er et tilstandskrav, og
græsset må aldrig være højere end 6 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 30 gange pr. år i 3-4
cm.’s klippehøjde. Kantskæring og efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne
grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af
bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Parkplæne
Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende
og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et
tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 26
gange pr. år i ca. 4 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv,
nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og
eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Brugsplæne
Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre
en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12
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gange pr. år i 4-6 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne
grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af
bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på
brugsplæne.
Fælledgræs
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er
velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca.
10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.
Naturgræs
Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser
bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning
udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.
Rosen- /staudebede
Rosen-/staudebede skal give blomsterpragt og duft. Roser og stauder benyttes under beskyttede
forhold, og skal kunne opleves på tæt hold. Beplantningerne er ofte en sammensætning af flere
forskellige arter, som skal plejes individuelt, men det er også vigtigt, at helheden fremstår pæn og
uden ukrudt. Der stilles store krav til planternes frodighed, og visne blomster mv. må ikke skæmme
helheden. Beskæring, klipning, opbinding og vinterdækning udføres 1 gang pr. år.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
år. Afpudsning udføres 12 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres i henhold til plan
udarbejdet af tilsynet.
Sommerblomster og blomsterløg
Sommerblomster skal give blomsterpragt og massive farvevirkninger, og plantningerne skal
fremstå frodige og tætte. Visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Sommerblomster
forefindes i blomsterkummer, blomstersøjler, bede og blomster-ø. Levering, udplantning og rydning
udføres 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse, jordkultivering, afpudsning og udskiftning af døde
planter udføres 1 gang pr. uge. Vanding udføres 2 gange pr. uge. Rengøring af kummer udføres 1
gang pr. år. Gødskning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Dækafgrøder
Dækafgrøder findes udsået på bar jord. Dækafgrøder skal være frodige med stor blomsterpragt, og
fremstå uden at ukrudt skæmmer helheden. Udsåning, slåning, jordbehandling og
ukrudtsbekæmpelse udføres 1 gang pr. år.
Klatreplanter
Klatreplanter giver grønne og frodige vægge, og anvendes på mure, pergolaer, stativer, hegn
o.lign. Mange steder kan lift være nødvendig ved plejen f.eks. hvad angår vedbend, blåregn og
vildvin. Beskæring og fjernelse af grønt affald foretages 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse udføres
2 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres 1 gang pr. år. Opbinding af planter udføres
ved behov.
Busket
Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter.
Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af
udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
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år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret
grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Bunddækkende buske
Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et
tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret
grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med
tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Krat og hegn
Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser
og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en
helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af
udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket
træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning
udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Klippet hæk
Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte,
frodige og veludviklede. Klipningen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor
ensartethed. Klipning foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og
rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket
træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af
tilsynet.
Fritvoksende træer
Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker.
Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår
ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og
knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til
ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang
pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene
fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år.
Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Formede træer
Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at
de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og
dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca.
hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år.
Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af
nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år.
Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning
foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Lund
Lund er større massive beplantninger af bestandtræer og underskov med forskellig arts- og aldersfordeling. Lunde skaber rum, afgrænser og har en lægivende funktion. Der kan forekomme
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åbne partier, der fremstår som lysninger. Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af
målsætning, alder og voksested. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år.
Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst
udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år.
Rydning af uønsket vegetation udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller
flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan
udarbejdet af tilsynet.
Skov
Skov består af bestandtræer og underskov, og er et større selvstændigt areal. Større skove kan
være opdelt i mindre parceller med ensartede bevoksninger af mere produktionsmæssig karakter,
dog anses alle kommunens skove som værende rekreative. Fritrumsbeskæring langs stier
foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20
år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af
underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation, udføres hvert 4.-6. år. Stammer
og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles.
Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Sø og vandhul
En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen
er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år.
Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.
Bassin
Et bassin er anlagt med en vandtæt membran. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandstanden er
permanent og skal hindre utilsigtet tilgroning af vandplanter og algevækst. Tømning (vinter),
rensning og påfyldning (forår) udføres 1 gang pr. år. Rensning for alger, blade, affald og lignende
udføres 1 gang pr. uge. Renholdelse af bassin, udføres 1 gang dagligt på hverdage.
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt,
affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn,
skulpturer, springvand, mindesten, milesten, kystsikring, kampestensmure, rørudløb, træ/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år.
Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-
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/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt
udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Renholdelse for affald
Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer
områder.
Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.
Tømning af affaldsbeholdere
Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles.
Serviceopgaver (diverse)
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i parkerne, f.eks. oprydning og
affaldsindsamling efter diverse arrangementer, vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af
tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse
af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer, opsætning og hjemtagning af mål, etablering af
skøjtebaner, oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af
rørudløb, eftersyn og reparation af andehuse og fugletårne o.s.v.
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i ’Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens
parker. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af parkerne, herunder besigtigelser i
forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder
I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :
• Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug
og kvote.
• Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til
Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og
kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
• Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
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• I forbindelse med registrering af CO2 til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem
Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til
kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster
Nogle områder kan udlånes til kommercielle formål f.eks. til cirkus og tivoli mv. Der skal ansøges
herom i Teknik og Miljø, og i forbindelse med tilladelsen inddrages et depositum, som
tilbagebetales såfremt området afleveres uden skader og jf. tilladelsen.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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2 Grønne arealer
Kommunen har i alt ca. 243,7 ha. parker, grønne arealer og legepladser, med en driftsbevilling for
grønne arealer på 158.700 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
•
•
•
•

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af de grønne arealer er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og derfor ikke
underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens grønne arealer renholdte og velplejede, samt at
sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne
målsætning for de grønne arealers formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens
grønne ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau
De grønne arealer indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige
kravspecifikationer i forhold til pleje og vedligeholdelse, således at arealerne fremstår med det
ønskede plejeniveau. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige
arbejdsbeskrivelse (SAB).
Parkplæne
Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende
og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et
tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 26
gange pr. år i ca. 4 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv,
nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og
eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Brugsplæne
Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre
en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12
gange pr. år i 4-6 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne
grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af
bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på
brugsplæne.
Fælledgræs
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er
velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca.
10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.
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Naturgræs
Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser
bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning
udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.
Rosen- /staudebede
Rosen-/staudebede skal give blomsterpragt og duft. Roser og stauder benyttes under beskyttede
forhold, og skal kunne opleves på tæt hold. Beplantningerne er ofte en sammensætning af flere
forskellige arter, som skal plejes individuelt, men det er også vigtigt, at helheden fremstår pæn og
uden ukrudt. Der stilles store krav til planternes frodighed, og visne blomster mv. må ikke skæmme
helheden. Beskæring, klipning, opbinding og vinterdækning udføres 1 gang pr. år.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
år. Afpudsning udføres 12 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres i henhold til plan
udarbejdet af tilsynet.
Sommerblomster
Sommerblomster skal give blomsterpragt og massive farvevirkninger, og plantningerne skal
fremstå frodige og tætte. Visne blomster mv. må ikke skæmme helheden. Sommerblomster
forefindes i blomsterkummer, blomstersøjler, bede og blomster-ø. Levering, udplantning og rydning
udføres 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse, jordkultivering, afpudsning og udskiftning af døde
planter udføres 1 gang pr. uge. Vanding udføres 2 gange pr. uge. Rengøring af kummer udføres 1
gang pr. år. Gødskning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Dækafgrøder
Dækafgrøder findes udsået på bar jord. Dækafgrøder skal være frodige med stor blomsterpragt, og
fremstå uden at ukrudt skæmmer helheden. Udsåning, slåning, jordbehandling og
ukrudtsbekæmpelse udføres 1 gang pr. år.
Klatreplanter
Klatreplanter giver grønne og frodige vægge, og anvendes på mure, pergolaer, stativer, hegn
o.lign. Mange steder kan lift være nødvendig ved plejen f.eks. hvad angår vedbend, blåregn og
vildvin. Beskæring og fjernelse af grønt affald foretages 1 gang pr. år. Ukrudtsbekæmpelse udføres
2 gange pr. år. Gødskning og efterplantning udføres 1 gang pr. år. Opbinding af planter udføres
ved behov.
Busket
Busket er en plantning med stor frodighed og rig blomstring, der ofte består af forskellige arter.
Samspillet mellem arterne er væsentlig for en harmonisk helhedsvirkning. Fritrumsbeskæring af
udhængende grene udføres 2 gange pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Beskæring af hensyn til blomstring og vækstform udføres efter aftale med tilsynet.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret
grønt affald fjernes. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Bunddækkende buske
Bunddækkende buske er fladedækkende og ensartede beplantninger. Beplantningen skal med et
tæt løvdække fuldstændig dække jorden i bedet. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr.
år. Rydning af uønsket træopvækst (med rod) samt efterplantning udføres 1 gang pr. år. Afskåret
grønt affald fjernes. Beskæring af hensyn til højde, bredde og vækstform udføres efter aftale med
tilsynet. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
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Krat og hegn
Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser
og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en
helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af
udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket
træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning
udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Klippet hæk
Hæk er plantninger der består af samme art og med en ensartet karakter. Hække skal være tætte,
frodige og veludviklede. Klipningen udføres i en præcis form, således at der fremstår stor
ensartethed. Klipning foretages 2 gange pr. år. Afklip fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og
rodukrudt ikke forekommer samt jordkultivering udføres 6 gange pr. år. Rydning af uønsket
træopvækst (med rod) udføres 1 gang pr. år. Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af
tilsynet.
Fritvoksende træer
Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker.
Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår
ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og
knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til
ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang
pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene
fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år.
Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Formede træer
Formede træer forekommer enkeltvis, på rækker eller som stammede hække. Plejen skal sikre, at
de enkelte træer beskæres korrekt, således at beplantningen i sin helhed fremstår ensartet og
dekorativ i forhold til beskæringsmetoden. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca.
hvert 6. år. Knudebeskæring samt beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år.
Beskæring for døde og knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af
nedhængende grene af hensyn til ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år.
Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene fjernes.
Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år. Efterplantning
foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Lund
Lund er større massive beplantninger af bestandtræer og underskov med forskellig arts- og aldersfordeling. Lunde skaber rum, afgrænser og har en lægivende funktion. Der kan forekomme
åbne partier, der fremstår som lysninger. Plejen sker af hensyn til helheden og afhænger af
målsætning, alder og voksested. Fritrumsbeskæring langs stier foretages 1 gang pr. år.
Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20 år gamle. Tyndingshugst
udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af underskov udføres hvert 4.- 6. år.
Rydning af uønsket vegetation udføres hvert 4.-6. år. Stammer og større grene mv. fjernes eller
flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles. Efterplantning udføres i henhold til plan
udarbejdet af tilsynet.
Skov
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Skov består af bestandtræer og underskov, og er et større selvstændigt areal. Større skove kan
være opdelt i mindre parceller med ensartede bevoksninger af mere produktionsmæssig karakter,
dog anses alle kommunens skove som værende rekreative. Fritrumsbeskæring langs stier
foretages 1 gang pr. år. Udrensningshugst udføres hvert 4.- 6. år, når træerne er mellem 10 og 20
år gamle. Tyndingshugst udføres hvert 4.- 6. år, fra træerne er 20 år gamle. Udtynding af
underskov udføres hvert 4.- 6. år. Rydning af uønsket vegetation, udføres hvert 4.-6. år. Stammer
og større grene mv. fjernes eller flishugges. Afskårne grene udlægges eller neddeles.
Efterplantning udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Sø og vandhul
En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen
er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år.
Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.
Bassin
Et bassin er anlagt med en vandtæt membran. Vedligeholdelsen skal sikre, at vandstanden er
permanent og skal hindre utilsigtet tilgroning af vandplanter og algevækst. Tømning (vinter),
rensning og påfyldning (forår) udføres 1 gang pr. år. Rensning for alger, blade, affald og lignende
udføres 1 gang pr. uge. Renholdelse af bassin, udføres 1 gang dagligt på hverdage.
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. Blå Flag udstyr, bænke,
affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn,
skulpturer, springvand, mindesten, milesten, kystsikring, kampestensmure, rørudløb, træ/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år.
Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt
udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Renholdelse for affald
Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer
områder.
Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.
Tømning af affaldsbeholdere
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Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles.
Serviceopgaver (diverse)
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i parkerne, f.eks. oprydning og
affaldsindsamling efter diverse arrangementer, vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af
tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse
af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer, opsætning og hjemtagning af mål, etablering af
skøjtebaner, oprensning af afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af
rørudløb, eftersyn og reparation af andehuse og fugletårne o.s.v.
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i ’Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens
grønne arealer. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af arealerne, herunder
besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder
I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :
• Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug
og kvote.
• Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til
Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og
kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
• Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
• I forbindelse med registrering af CO2 til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem
Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til
kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster
Nogle områder kan udlånes til kommercielle formål f.eks. til cirkus og tivoli mv. Der skal ansøges
herom i Teknik og Miljø, og i forbindelse med tilladelsen inddrages et depositum, som
tilbagebetales såfremt området afleveres uden skader og jf. tilladelsen.Ved forpagtninger
inddrages en årlig forpagtningsafgift. Taksten er fastsat i den indgåede forpagtningsaftale mellem
Holbæk Kommune og den enkelte forpagter.
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Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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3 Legepladser
Kommunen har i alt 11 offentlige legepladser, med en driftsbevilling for legeredskaber på 223.500
kr. i 2011, som budgetmæssigt er placeret under parkkontoen.

Lovgrundlag og normer
•
•
•
•

Dansk Standard for legepladsredskaber, DS/EN 1176, 1177 og 1500
Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000

Driften af legepladserne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke
underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens legepladser i sikkerhedsmæssig forsvarlig
stand, herunder at sikre at gældende regler og standarder overholdes. Den vedtagne målsætning
for legepladsernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens legepladser bevares
sikre og indbydende.

Sagsbehandling og serviceniveau
Legepladserne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i
forhold til pleje og vedligeholdelse, med det formål at legeredskaberne fremstår velholdte samt
opfylder de ønskede sikkerhedskrav. Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i
funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
Faldunderlag
Faldunderlag skal optage stød, og derved forebygge skader efter faldulykker. Type og tykkelse
udføres efter gældende Danske Standard DS/EN 1177, der omhandler stødabsorberende
legepladsunderlag. Tilbagerivning af faldunderlag hvor punktbelastningen er størst udføres.
Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Supplering
af faldunderlag udføres. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres løbende.
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Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt,
affaldsbeholdere, skilte, infotavler, mål, hegn, fodhegn, skulpturer, kampestensmure, rørudløb,
træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år.
Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt
udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Legeudstyr
Legeudstyr omfatter en lang række udstyr herunder b.la. gynger, legehuse, rutsjebaner,
sandkasser o.lign. Vedligeholdelsen skal sikre, at legeudstyr fungerer efter hensigten og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tilsynet foranlediger en årlig legeplads inspektionsrapport
udført, for alle offentlige legepladser. Inspektionen udføres af certificeret legepladsinspektør, med
gyldigt certifikat, efter retningslinjerne i gældende Danske Standard. Løbende kontrol af sikkerhed
og funktion udføres 34 gange pr. år. Reparation af legeredskaber udføres efter behov. Udbedringer
i forhold til de jf. rapporten påpegede fejl og mangler udføres. Sandkassesand udskiftes 1 gang pr.
år.
Renholdelse for affald
Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer
områder.
Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.
Tømning af affaldsbeholdere
Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles.
Serviceopgaver
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på legepladserne, f.eks.
vedligeholdelse af toiletbygninger, rensning af tagrender og nedløb, åbning og lukning af vand i
teknikbrønde, snerydning og glatførebekæmpelse af trapper, eftersyn af træ- og svellebroer,
opsætning og hjemtagning af mål, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørudløb o.s.v.
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
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I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park udfører kontrol af legepladsredskabernes sikkerhed og funktion 34 gange årligt, og har
almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på legeredskaberne. Derudover
udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af legepladserne, herunder besigtigelser i forbindelse med
borgerhenvendelser. Der udføres ca. 1 gang årligt et sikkerhedseftersyn af alle offentlige
legepladser, af certificeret legepladsinspektør.

Data til andre myndigheder
I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :
• Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til
Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og
kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
• I forbindelse med registrering af CO2 til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem
Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til
kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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4 Kolonihaver
Kommunen har i alt ca. 61,3 ha. kolonihaver, med en driftsbevilling for kolonihaverne på 221.200
kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
•
•
•
•

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2

Driften af kolonihaverne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke
underlagt forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens kolonihaver renholdte og velplejede, samt at
sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne
målsætning for kolonihavernes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne
ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau
Kolonihaverne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i
forhold til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår med det ønskede plejeniveau.
Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Parkplæne
Parkplænen skal være tæt og overfladen jævn. Plejen sigter mod at opnå en sammenhængende
og ensartet græsflade. Klippehøjden justeres efter årstiden. Græsklipning udføres som er et
tilstandskrav, og græsset må aldrig være højere end 8 cm. Klipning vil normalt blive udført ca. 26
gange pr. år i ca. 4 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv,
nedfaldne grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og
eftersåning af bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Brugsplæne
Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre
en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12
gange pr. år i 4-6 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne
grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af
bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på
brugsplæne.
Fælledgræs
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er
velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca.
10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.
Naturgræs
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Naturgræs er en blanding af græs og urter, hvor jordbundsforhold og andre vækstbetingelser
bestemmer resultatet. Plejen skal sikre, at der ikke sker tilgroning med træagtig vegetation. Slåning
udføres 1 gang pr. år i ca. 10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på naturgræs.
Krat og hegn
Krat og hegn er større massive beplantninger af buske og træer, der b.la. skaber rum, afgrænser
og giver læ. Krat er sammensat af flere forskellige arter af buske og træer, der sammen danner en
helhed. Plejen foregår primært ved at planter ryddes af hensyn til helheden. Fritrumsbeskæring af
udhængende grene udføres 1 gang pr. år. Foryngelsesbeskæring udføres hvert 3.-6. år.
Beskæring af hensyn til bredde udføres 1 gang pr. år. Udtynding og rydning af uønsket
træopvækst med rod udføres hvert 6. år. Afskårne grene fjernes eller neddeles. Efterplantning
udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Fritvoksende træer
Fritvoksende træer forekommer som fuldkronede solitære træer, trægrupper, alléer og trærækker.
Plejen skal sikre, at de enkelte træer udvikler sig hensigtsmæssigt, men også at helheden fremstår
ensartet. Opbygningsbeskæring samt kronepleje udføres ca. hvert 6. år. Beskæring for døde og
knækkede grene udføres 1 gang pr. år. Fritrumsbeskæring af nedhængende grene af hensyn til
ledninger, belysning og færdsel foretages 2 gange pr. år. Beskæring af frugttræer udføres 1 gang
pr. år. Fjernelse af vanris og rodskud, samt stammeskud, udføres 1 gang pr. år. Afskårne grene
fjernes. Ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres 6 gange pr. år.
Efterplantning foretages i henhold til plan udarbejdet af tilsynet.
Sø og vandhul
En sø og et vandhul har et permanent vandspejl, og rummer et varieret plante- og dyreliv. Biotopen
er styret af vandtilledning, afløbs- og lysforhold. Slåning af bredvegetation udføres ca. hvert 6. år.
Rydning af træer og buske udføres ca. hvert 6. år.
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, skilte, infotavler, flagstænger,
mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer m.v.
Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af
eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2
gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr.
år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Renholdelse for affald
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Der samles ikke fritliggende affald, idet kolonihaveforeningerne forestår renholdelsen.

Tømning af affaldsbeholdere
Der tømmes ikke affaldsbeholdere, idet kolonihaveforeningerne forestår renholdelsen, jf. indgået
lejeaftale.
Serviceopgaver (diverse)
Der findes kun få særlige serviceopgaver som også udføres i enkelte af kolonihaverne, f.eks.
åbning og lukning af vand i teknikbrønde i enkelte områder.
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i ’Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens
kolonihaveområder. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af områderne, herunder
besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder
I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :
• Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug
og kvote.
• Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til
Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og
kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
• Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
• I forbindelse med registrering af CO2 til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem
Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til
kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster
I kolonihaveområderne inddrages en årlig haveleje af kolonihavelejere, via Kolonihaveforbundet for
Danmark. Taksten er fastsat i den indgåede lejekontrakt mellem Holbæk Kommune og
Kolonihaveforbundet for Danmark.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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5 Scener
Kommunen har i alt 4 scener, med en driftsbevilling på 26.300 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
Driften af scenerne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt
forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens scener vedligeholdte og i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand, således at de er egnede til benyttelse og udlejning.

Sagsbehandling og serviceniveau
Scenerne hører under serviceopgaver, der udføres på tværs af områderne. Scenerne kan udlejes
til foreninger, institutioner, borgere og erhvervsdrivende indenfor kommunen. Udlån til lejere i
andre kommuner tillades kun, såfremt scenen opsættes indenfor Holbæk Kommune i hele
lejeperioden. Reservation af de permanente scener kan foretages, i anledning af særlige
arrangementer.
Følgende scener forefindes til udlejning :
• 1 stor mobilscene på ca. 8x10 m., med gulvareal 82 m2 og højde på 4-6 m.
• 1 scene på 3x6 m. med gulvareal 18 m2 og højde på 2-3 m.
• 1 lille scene på 3x3 m., med gulvareal 9 m2 og højde på 2-3 m.
• 1 permanent scene på 5x6 m. incl. oversejl med gulvareal på 30 m2, placeret på Murerpladsen i
Holbæk.
• 1 permanent scene på 7x7 m. incl. oversejl med gulvareal på 49 m2, placeret på
Markedspladsen i Holbæk.
Henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af sagsbehandler.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens
scener.

Gebyrer og Takster
Holbæk Komune har fastsatte priser for leje af scenerne, og derudover tilkommer opsætning og
nedtagning af scenerne. Scenerne kan opsættes/nedtages samt leveres af Vej og Park, hos hvem
der skal indhentes særskilt tilbudspris. Såfremt opsætning og nedtagning ønskes foretaget selv,
foregår dette på særlige vilkår, og der skal i den forbindelse forelægges et håndteringsgebyr hos
Teknik og Miljø.
Priser for leje af scener :
• 1 stor mobilscene på 8x10 m. koster 33.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris
hos Vej og Park, for opsætning og nedtagning af scenen.
• 1 scene på 3x6 m. koster 2.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris hos Vej og
Park, for opsætning og nedtagning af scenen.
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•
•
•

1 lille scene på 3x3 m. koster 2.000 kr. at leje. Derudover skal indhentes separat pris hos Vej og
Park, for opsætning og nedtagning af scenen.
1 permanent scene på Murerpladsen med oversejl på 5x6 m. er gratis at låne.
1 permanent scene på Markedspladsen med oversejl på 7x7 m. er gratis at låne.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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6 Strande
Kommunen har i alt ca. 0,435 ha. sandstrand, med en driftsbevilling for strandene på 55.000 kr. i
2011. Det kan være bade- eller bådebroer, stensætninger, køreveje med anden belægning el. a.,
der hører ind under strandområderne.

Lovgrundlag og normer
•
•

Badevandsbekendtgørelsen
Friluftsrådets Blå Flag kriterier (ikke lovbundet)

Driften af strandene er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt
forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens strande renholdte og velplejede. Strandene i
Holbæk Kommune skal opfylde borgernes ønsker i forbindelse med ophold og aktiviteter på
strandene. Badevandskvaliteten kontrolleres løbende, og på kommunens 3 Blå Flag strande
skal aktiviteter samt faciliteter på strandene opfylde Friluftsrådets krav til Blå Flag.

Sagsbehandling og serviceniveau
Badestrandene indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige kravspecifikationer i
forhold til pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår med det ønskede plejeniveau.
Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Blå Flag ønskes bibeholdt på 3 udvalgte strande i Holbæk Kommune:
• Holbæk Søbad Venedig
• Nørrestænge Strand
• Holbæk Havn
Der er visse kriterier, som skal opfyldes for at strandene kan blive tildelt Blå Flag. På de
pågældende strande skal der opsættes oplysningstavle, med offentliggjorte badevandsanalyser,
oversigtskort og andet materiale. Der skal endvidere afholdes min. 5 Blå Flag arrangementer pr.
år. Der foretages løbende kontrolbesøg af Friluftsrådet, og såfremt kriterierne ikke er opfyldt,
nedtages det Blå Flag.
Badevandets kvalitet kontrolleres ved badevandsanalyser foretaget af autoriseret institut. Der
udtages årligt 18 prøver pr. Blå Flag station, samt min. 10 prøver pr. almindelige badevandsstation
i prøveudtagningssæsonen. Derudover udtages 5 prøver om året ved kontrolstationer.
Prøvetagningssæsonen for badevandsanalyser løber fra 1. maj til 1. oktober.

Strandrensning
Kontrol af sikkerhed og
funktion
Badevandsanalyser
Aktiviteter

Bade Strand
Sand: Ingen udkørsel

Blå Flag Strand
Sand: 1 g./år

Terrænudstyr: Intet udstyr

Terrænudstyr: 2 g./år

Udtagning af analyser:
10 g./år (1g./2. uge)
Antal: Ingen arrangementer

Udtagning af analyser:
18 g./år (1 g./uge)
Antal: 5 g./år
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Blå Flag station
Antal: Ingen stationer
Antal: 1 station - Holbæk Søbad
Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. Blå Flag udstyr, bænke,
affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn, kystsikring,
kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret
fungerer efter hensigten, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og
funktion udføres 2 gange pr. år. Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring
af bænke samt borde-/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke
samt borde-/bænkesæt udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1
gang pr. år.
Renholdelse for affald
Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer
områder.
Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.
Tømning af affaldsbeholdere
Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles.
Serviceopgaver
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på strandene, f.eks. eftersyn af
kystsikring og rørudløb, tilførsel af nyt sand, opsamling af opskyllet tang, oprensning af
afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af bade/bådebroer o.s.v.
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens
strande. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af strandene, herunder besigtigelser i
forbindelse med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder
Målinger af Badevandskvalitet på kommunens strande bestilles af Natur og Miljø, Vandgruppen.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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7 Rekreative stier i byerne
Driftsbevillingen for kommunens rekreative stier i byerne er på ca. 150.000 kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
•
•
•
•
•
•
•
•

Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2
Naturbeskyttelsesloven
Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Holbæk kommunes stiplan

Driften af stierne er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt
forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens rekreative stier i byerne renholdte og
fremkommelige den største del af året, samt at sikre kvaliteten og plejeniveauet, for derved at
fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne målsætning for de rekreative stiers formål og
funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne ressourcer bevares. Rekreative stier i det
åbne land plejes af Natur og Miljø (Naturgruppen).

Sagsbehandling og serviceniveau
De rekreative stier i byerne indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige krav til
pleje og vedligeholdelse, således at området fremstår på det ønskede serviceniveau / plejeniveau.
Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Fælledgræs
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er
velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca.
10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit, betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen ikke
nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign. udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
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Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, borde-/bænkesæt,
affaldsbeholdere, skilte, infotavler, flagstænger, mål, foderhuse, fugletårne, hegn, fodhegn,
skulpturer, springvand, mindesten, milesten, kystsikring, kampestensmure, rørudløb, træ/svellebroer mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år.
Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt
udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Renholdelse for affald
Renholdelse for affald er en driftsopgave, der udføres på alle grønne elementer, i alle typer
områder.
Frekvenserne for renholdelse er nærmere beskrevet i bilag bagerst i administrationsgrundlaget.
Tømning af affaldsbeholdere
Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles.
Serviceopgaver (diverse)
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres på de rekreative stier, f.eks.
oprensning af afvandingskanaler, eftersyn af rørudløb, spuling af drænrør og rodskæring o.s.v.
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i ’Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler på kommunens
rekreative stier i byerne. Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af stierne, herunder
besigtigelser i forbindelse med borgerhenvendelser.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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8 Skove
Kommunen har i alt ca. 259,08 ha. offentlige skove, med en driftsbevilling for skovene på 261.600
kr. i 2011.

Lovgrundlag og normer
•

Skovloven (2004) administreres af Miljøministeriet og har til formål at fremme en

•
•
•
•
•
•

bæredygtig og flersidig drift af landets skove. Udover produktionsinteressen skal hensyn til
bl.a. natur, kulturarv og friluftsliv også tilgodeses. Loven beskytter endvidere egekrat og
andre værdifulde naturtyper (moser, vandløb m.v.)
Naturbeskyttelsesloven
Offentlighedens adgang til naturen
Jagtloven
Beskæring af træer. Dansk Træplejeforening, ISBN 87-988131-0-2
Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2005. Danske Anlægsgartnere
Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder. Forskningscentret for Skov og Landskab
1998
Pleje af grønne områder. Danske Anlægsgartnere 2000
PEFC og FSC certificering

•
•

Driften af skovene er at betragte som faktisk forvaltningsvirksomhed, og er derfor ikke underlagt
forvaltningslovens bestemmelser.

Administrationens rolle
Det påhviler Teknik og Miljø, at holde kommunens skove renholdte og velplejede, samt at sikre
kvaliteten og plejeniveauet, for derved at fastholde en høj gartnerfaglig pleje. Den vedtagne
målsætning for skovenes formål og funktion skal opfyldes, således at kommunens grønne
ressourcer bevares.

Sagsbehandling og serviceniveau
Skovene indeholder en række elementer, hvortil der knytter sig særlige krav til pleje og
vedligeholdelse, således at området fremstår på det ønskede serviceniveau / plejeniveau.
Kravspecifikationerne er nærmere beskrevet i funktionsaftalens særlige arbejdsbeskrivelse (SAB).
Holbæk Kommunes skove er alle certificerede og drives efter retningslinierne i det danske PEFC
certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Dette betyder, at kriterier og dokumentationskrav skal
opfyldes i hht. "PEFC Danmarks skovstandard - PEFC DK 001-2". I certificeringen indgår b.la.
sporbarhed af træ og træprodukter.
Jf. skovloven er kommunalt ejet skov pr. definition fredskov. Der tillades ikke jagt i skovene, dog
tillader kommunen at der udføres vildtpleje efter behov, på kommunens foranledning.
Brugsplæne
Brugsplænen anvendes til ophold og leg, og klippehøjden justeres efter årstiden. Plejen skal sikre
en sammenhængende græsflade, og en græshøjde på max. 10 cm. tilstræbes. Slåning udføres 12
gange pr. år i 4-6 cm.’s klippehøjde. Efterklipning af kanter udføres og synligt afklip, løv, nedfaldne
grene mv. må ikke forekomme. Gødskning, strigling, vertikalskæring, topdressing og eftersåning af
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bare pletter udføres i henhold til plan udarbejdet af tilsynet. Der udføres ikke kantskæring på
brugsplæne.
Fælledgræs
Fælledgræs er mellemhøjt til højt græs, med et begrænset indslag af blomsterflora. Fælledgræs er
velegnet til almindeligt friluftsliv, men er ikke egnet til boldspil. Slåning udføres 3 gange pr. år. i ca.
10 cm.’s højde. Der udføres ikke kantskæring på fælledgræs.
Faste belægninger
Faste belægninger består af asfalt, granit og betonfliser o. lign. Plejen skal sikre, at belægningen
ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer og er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand. Til faste belægninger hører også trapper. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse
så frø- og rodukrudt ikke forekommer udføres. Opfyldning af fuger så de er tætte og fyldte udføres.
Løse belægninger
Løse belægninger består af grus, småsten, skærver o. lign., på gange og stier. Plejen skal sikre, at
belægningen ikke nedbrydes ved fremspiring af ukrudt, samt at belægningen fungerer, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Termisk / mekanisk ukrudtsbekæmpelse så frø- og rodukrudt
ikke forekommer udføres. Overkørsel med rive/slæbenet på skærvebelægninger o. lign., udføres 1
gang pr. uge. Reparation af slaghuller og skyllerender udføres 1 gang pr. år. Opretning af lunker
udføres 1 gang pr. år. Udlægning af nyt toplag udføres hvert 3. år.
Terrænudstyr
Terrænudstyr omfatter en lang række udstyr herunder bl.a. bænke, affaldsbeholdere, skilte,
infotavler, flagstænger, fugletårne, hegn, fodhegn, kampestensmure, rørudløb, træ-/svellebroer
mv. Vedligeholdelsen skal sikre, at terrænudstyret fungerer efter hensigten, og er i
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Kontrol af sikkerhed og funktion udføres 2 gange pr. år.
Reparation af eksisterende udstyr udføres efter behov. Rengøring af bænke samt borde/bænkesæt udføres 2 gange pr. år. Overfladebehandling / maling af bænke samt borde-/bænkesæt
udføres 1 gang pr. år. Hjemtagning og udsætning af bænke, udføres 1 gang pr. år.
Tømning af affaldsbeholdere
Tømning af affaldsbeholdere udføres alle steder, hvor der er opsat beholdere. Der skal altid være
plads i affaldsbeholderne, og området udenom affaldsbeholderen skal fremstå frit for affald.
Arbejdet udføres 1 gang pr. uge i perioden 1. april – 31. oktober, samt 1 gang pr. måned i perioden
1. november til 31. marts. Affaldsbeholderne tømmes helt, og alt affald indenfor radius 3 m. fra
beholderen opsamles. Arbejdet udføres ikke.
Renholdelse for affald
Der samles ikke fritliggende affald i skovene.
Serviceopgaver
Der findes en række særlige serviceopgaver som også udføres i skovene, f.eks. oprensning af
afvandingskanaler, spuling af drænrør og rodskæring, eftersyn af rørudløb, placering af brænde
ved bålpladser m.m.
Arbejdet udføres af Vej og Park, i henhold til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)
Sagsbehandling
Borgere kan ved inddatering på kommunens hjemmeside, anmelde skader mv. via ”Giv os et praj”.
Disse henvendelser behandles ikke som personlige, og der modtages ikke tilbagemelding på
henvendelserne. Alle andre henvendelser vedrørende driftsforhold mv. behandles af
sagsbehandler.
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Forslag til forandringer og anlæg i lokalområderne kan ske via dialog i Lokalforum. Emnerne på
dialogmøderne i lokalområderne, er samlet i Lokalområde-bøgerne’ som opdateres og udvikles
løbende.

Tilsyn
I forhold til funktionskontrakten med Vej og Park udføres kontrol af leverancerne som hhv. fælles-,
egen- og stikprøvekontrol.
Vej og Park har almindelig meldepligt i forhold til konstaterede fejl og mangler i kommunens skove.
Derudover udfører Teknik og Miljø løbende tilsyn af skovene, herunder besigtigelser i forbindelse
med borgerhenvendelser.

Data til andre myndigheder
I forhold til andre myndigheder indberettes følgende :
• Gødningsregnskab med oplysning om forbrug af handelsgødning, skal indberettes til Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet. Der er krav om ligevægt mellem forbrug
og kvote.
• Undersøgelse af anvendelsen af Pesticidforbruget på offentlige arealer, indberettes til
Miljøministeriet, Pesticider og Genteknologi. Der er indgået en aftale mellem staten, amterne og
kommunerne om at udfase forbruget af pesticider på offentlige arealer.
• Registrering af dyr på offentlige arealer indrapporteres til Fødevarestyrelsen.
• I forbindelse med registrering af CO2 til grønt regnskab i forbindelse med klimaaftalen mellem
Holbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening, aflæses og indrapporteres elforbrug til
kommunens Natur og Miljø, Lokal Agenda 21.

Gebyrer og Takster
Kommunen sælger lejlighedsvis træ til brænde ved selvskovning eller ved afhentning. Prisen
fastsættes fra gang til gang, idet varierende forhold har indflydelse på prisen. På hjemmesiden
annonceres omkring aktuel selvskovning.

Behandling i stående udvalg
Eventuelle sager behandles i Udvalget for Kultur og Fritid.
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Bilag
Renholdelse for affald
Der udføres renholdelse for affald på alle elementerne.
Affald består af to typer affald, hhv. mindre og større affald. Mindre affald består af f.eks.
papirstumper, cigaretskodder, flaskekapsler, mindre samlinger af visne blade o.lign. Større affald
består af f.eks. emballage, aviser, plastposer, flasker, store samlinger af visne blade o.lign.
Udførselskrav:
Mindre affald må forekomme i meget begrænset mængde, større affald må ikke forekomme.
Affald må maks. henligge 1 uge.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prydplæne + Parkplæne + Brugsplæne: Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12
gange i sommerhalvåret.
Fælledgræs + Naturgræs: Arbejdet udføres 2 gange pr. år hhv. forår og efterår.
Rosen- / Staudebede + Klatreplanter: Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12
gange i sommerhalvåret.
Dækafgrøder: Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
Sommerblomster: Arbejdet udføres 18 gange pr. år, 1 gang pr. uge i perioden hvor der
er sommerblomster tilplantet fra omkring 1. juni – 30. september.
Busket + Bunddækkende buske + Hæk + Krat og Hegn: Arbejdet udføres 17 gange
årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.
Lund: Arbejdet udføres 12 gange årligt.
Skov: Arbejdet udføres ikke i skovene.
Løse belægninger + Faste belægninger: Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12
gange i sommerhalvåret.
Faldunderlag: Arbejdet udføres 17 gange årligt, heraf 12 gange i sommerhalvåret.

I kolonihaver udføres renholdelse for affald af haveforeningerne jf. indgået lejeaftale.
For områder hvor der er indgået benyttelseaftaler, forpagtninger og høslætaftaler, udføres
renholdelse af ekstern aftalepart.
Kravspecifikation for udbredelse af affald
Udbredelse
Affald

Ingen
(forekommer ikke)

Mindre affald
Større affald

Begrænset
(få steder)

Spredt
(flere steder)

X
X

Ingen, betyder, at affald ikke kan ses/ ikke forekommer.
Begrænset, betyder, at affald kan forekomme få steder.
Spredt betyder, at affald forekommer flere steder.

31

