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Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Teknik

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning

Genbrugsstationerne - Indtægten fra Miljøafgift for husholdninger forudsættes 

forhøjet med 3,8 mio. kr. og udgifterne til de forskellige affaldsfraktioner og deponi 

m.v. forhøjes med ca. 3,5 mio. kr.  Sag om fastsættelse af takster ventes behandlet i 

august 2020.

-284.620 -284.620 -284.620 -284.620 -284.620

Affaldsområdet. Umiddelbart forventes mindreudgift/merindtægt på 2.827.210 kr. i 

2021 og fremover. Udbuddet vedrørende renovatør, indkøb af affaldsspande, 

miljøkasser, køkkenspande og KOD poser er dog endnu ikke afsluttet og besluttet. 

Engangsudgifter skønnes til ca. 27 mio. kr. i 2021 - er medtaget som anlæg på 

investeringsoversigten. Indtægter fra renovationsafgifter forudsættes forøget med 

ca. 16 mio. kr., betaling til renovatør forventes forøget med ca. 9,4 mio. kr. og 

udgifter til afgifter til affaldsbehandling øges med ca. 7 mio. kr. Herudover diverse 

nedjusteringer på ca. 3,2 mio. kr. Sag om fastsættelse af takster behandles på 

udvalgsmøde i august 2020. Herefter kan der indsættes beløb i denne oversigt.

0 0 0 0 0

Tilpasning af udgifter og indtægter vedr. diverse lejemål og forpagtningsindtægter. -93.550 -93.550 -93.550 -93.550 -93.550

Mindre justering vedr. vejbelysning, grusveje m.v -29.240 -29.240 -29.240 -29.240 -29.240

Vejafvandingsbidrag. Ud fra de forventede anlægsinvesteringer ved Hedensted 

Spildevand A/S på årligt 35 mio. kr. vil kommunens lovpligtige vejafvandingsbidrag til 

spildevandsselskabet med uændret bidragssats på 8 % være i alt 2,8 mio. kr. i de 

kommende år, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. i forhold til det nuværende budget.

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Gennemgang af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  - brug af pesticider i 

nærheden af vandboringer.

175.000 175.000 175.000 0 0
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Naturområde Horsens Fjord. Projektet fortsætter i 2021. Udgiften i 2019 og 2020 har 

været finansieret fra Vækst, By og Boligudviklingspuljen.

250.000 250.000 0 0 0

Den budgetterede indtægt vedr. Miljøtilsyn - virksomheder kan ikke opnås. 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000

Kategori A i alt 0 175.000 1.854.590 2.029.590 1.779.590 1.604.590 1.604.590

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet

Naturstier og -pladser. Store anlægsinvesteringer i ex. Gudenåens udspring samt 

kystområdet omkring Juelsminde halvøen i rekreative stianlæg samt rastefaciliteter 

og toiletter giver øget behov for vedligehold af disse anlæg.

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Øget fokus på vandvedligeholdelse. At oprette god økologisk tilstand samt fastholde 

vandløbenes vandafledningsevne giver øgede udgifter til grødeskæring, oprensning 

samt opmåling m.m.

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Pleje af blomster og grønne anlæg i byerne. Med de store byudviklingsprojekter og 

renovering af indfaldsveje bliver der lavet mange investeringer i grønne byrum med 

mange blomstrende bede på pladser og vejbede til regnvandshåndtering. Disse 

kræver en mere intensiv vedligeholdelse, ligesom der også sættes meget 

byrumsinventar op, der løbende skal vedligeholdes.

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Kategori B i alt 0 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Teknik i alt 0 175.000 2.704.590 2.879.590 2.629.590 2.454.590 2.454.590
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