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Beslutning

Godkendt, idet reduktionen fordeles med 110.000 kr. på vintervedligeholdelse og 190.000 på
den grønne pleje (gødskning af kommunens parker og efterplantning af træer og buske langs
kommunens veje mv.).

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den vedtagne reduktion af udvalgets budget i 2022 udmøntes ved at reducere budgettet
 til enten Vintertjeneste eller Grøn Pleje med 0,3 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Vintertjenesten

Vintertjenestens formål er at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed i samfundet. Langt
hovedparten af de opgaver, der vedrører vinterbekæmpelsen er beskrevet i vejlovene,
arbejdsmiljølovgivningen, samt vinterregulativet. Kommunerne har dog mulighed for, jf.
vejloven, med politiets samtykke, at prioritere indsatsen og bestemme tidsintervallerne for
udførsel af vintertjeneste.

Kommunens forbrug på Vintertjeneste varierer i sagens natur alt efter vinterens luner, men
merudgiften til vintertjeneste udenfor normal arbejdstid, ved en relativ mild vinter som
vinteren 2020-21, var ca. kr. 300.000.

For at opnå besparelsen og deraf følgende servicereduktioner, revideres Vinter- og
renholdelsesregulativet, således at saltning på Vintervejklasse 2 og 3 kun sker indenfor
normal arbejdstid (kl. 07-15), hvilket reelt vil medføre at Vinterklasse 2 veje nedklassificeres
til Vinterklasse 3, jf. det nationale paradigme for vinterklassificering. Vinterklasse 2 er vejene
der forbinder bysamfundene og beboelseskvarterene i de større byer. Vinterklasse 3 er
industriveje, veje med skoler og institutioner, mindre veje på landet med dyrehold mm.



Der gøres opmærksom på, at politiet skal godkende ændringer i regulativet.

Konsekvenser for vintertjenesten:

1. Der kan forventes en stigning i antal glatføreulykker.
2. Der kan forventes forringet fremkommelighed til kommunens virksomheder.
3. Det kan forventes, at foderleverancer, mælkebiler og slagteritransporter til

husdyrbesætninger bliver berørt.
4. Det kan forventes, at der grundet den sene indsats vil opstå fastkørt is, der vil kræve en

ekstra indsats og at snefald vil være sværere at fjerne grundet manglende forsaltning.

Grøn pleje

Den Grønne Pleje er bl.a. efterplantning på kommunens vejarealer, idrætsanlæg, parker og
grønne områder.

For at opnå besparelsen og deraf følgende servicereduktioner:

Efterplantes ikke træer og buske langs kommunens veje, i parker og grønne områder
samt omkring idrætsanlæg i alt kr. 150.000.
Kontrakten med ekstern anlægsgartner på drift af beplantningen på havneområde
opsiges i alt kr. 80.000.
Kridtning af boldbaner på sportsplæner i idrætsanlæg skæres ned i frekvens og ingen
kridtning i det tidlige forår og det sene efterår i alt kr. 30.000.
Gødskning i kommunens parker stopper i alt kr. 40.000.

Konsekvenser for den grønne pleje:

1. Der kan forventes tomme strækninger i alleer, trærækker og på vejstrækninger, fordi
der ikke genplantes, hvis de udgår eller påkøres.

2. Der kan forventes tomme arealer og randbeplantninger i parker og grønne områder, og
de vil blive overgroet af ukrudt og uønsket opvækst.

3. Det kan forventes, at parker og grønne områder bliver mere åbne og vindudsatte og
mister værdi som rekreative grønne opholdsrum.

4. Projekter hvor der indgår træer og vejbeplantninger bliver ikke suppleret med
efterplantning, hvis beplantning ikke etablerer sig ordentligt.

5. Vedligeholdelse af havneområdet vil belaste Drift og Vedligehold i forhold til øvrige
opgaver.

6. Det kan forventes, at idrætsanlæggene bliver mere åbne og vindudsatte uden
efterplantning og spillerne vil få sværere ved at se stregerne på sportsplænerne.

7. Der kan forventes mere ukrudt i græsdækket i parker og grønne områder.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet til vintertjenesten eller grønne områder reduceres med kr. 300.000.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige
konsekvenser.



Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø
 Beslutning ikke frigivet
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