Budgetudvidelser Miljø- og Klimaudvalget
Budgetudvidelser
2020
forslag
Budgetudvidelser: beskrivelse:
Rådgiver til udarbejdelse af vandløbsregulativer
Nedlægge og vedligeholde brandhaner
Naturforvaltningsopgaver
I alt

Nr

2021
forslag

2022
forslag

2023
forslag

Udvalg

Center

Bemærkning

MOK1

Miljø- og Klimaudvalget

Miljø og Teknik

Indgår ikke i budgetforlig

0

0

0

0

MOK2

Miljø- og Klimaudvalget

Miljø og Teknik

Indgår ikke i budgetforlig

0

0

0

0

MOK3

Miljø- og Klimaudvalget

Miljø og Teknik

Indgår ikke i budgetforlig

0

0

0

0

0

0

0

0

2019 priser 2019 priser 2019 priser 2019 priser

Skema nr.: MOK1

Rådgiver til udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udvidelser

Beskrivelse og implementering
Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at
udfærdige vandløbsregulativer for de offentlige vandløb.
Vandløbsregulativerne skal udarbejdes efter Naturstyrelsen
har lavet vådområder, og de forbindelser, som har reguleret
på vandløbendes forløb, fysiske udformning og/eller
vandafledning.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt
Vandløbsregulativer skal sikre, at vandløbsvedligeholdelsen sker efter hensyn til natur og
arealansvendelse.
Med opdaterede vandløbsregulativer, kan kommunen bidrage til, at landmænd ikke får ødelagte
afgrøder.

Der er derfor behov for rådgiverhjælp til beregninger og
kvalitetssikring af nye vandløbsregulativer på 8 offentlige
vandløb, da disse kompetencer ikke er i kommunen.
Der har tidligere været særskilte politiske bevillinger til at
udarbejde disse regulativer.
Yderligere uddybning af forslaget på side 2.

Økonomi og personale
I hele 1.000 kr.

2020

Investering/merudgift

2021

2022

2023

300

Mindreudgift/merindtægt
Udvidelse, netto

Personaleændring i fuldtidsstillinger

300

2020

0

2021

0

2022

Antal
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

0

2023

I 2016 vedtog Odsherred Kommune nye vandløbsregulativer for 16 af de offentlige vandløb. Kommunen skal i følge vandløbsloven sørge for at revidere
vandløbsregulativerne, når der er sket ændringer i grundlaget for regulativet.
De nuværende regulativer er fra 1990'erne.
Vi er i 2018 gået igang med nye regulativer på 8 af de resterende 12 offentlige vandløb. Det drejer sig om vandløbene på Sidinge Fjord samt ved Nygård Sø. Her er
udført restaureringer, flytning og åbning af vandløbsstrækninger samt etablering af sø og vådområde, så de nuværende regulativer er forældede. De nye regulativer
skal beskrive vandløbenes nuværende forhold. Rådgiver skal bidrage med konsekvensberegninger og redegørelsen for regulativerne.

Skema nr.: MOK2

Nedlægge og vedligeholde brandhaner

Udvidelser

Beskrivelse og implementering
Nedlægge ca. 500 brandhaner over en årrække.
Området er nedprioriteret i 2019 pga. anlægsstop og har
tidligere været finansieret under anlæg. Derfor et forslag om
driftsudvidelse.
1. Formålet med opgaven er, at nedlægge brandhaner, som
ikke længere bruges til brandslukning, ikke kan levere
den rette mængde vand til brandslukning og for at
forebygge forurening af drikkevandet.
2. Brandhanerne står med gammelt vand, som kan forurene
drikkevandet, hvis det bliver trukket ud i vandledningen
pga. trykændringer i vandledningen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt
Beredskabet kan hente tilstrækkeligt med vand til brandslukning uden fare for at drikkevandet
forurenes.
Budgetteringen rummer en afvejning af risikoen for punktkildeforurening af drikkevand i
afgrænsede områder med følgende kogepåbud.
Når antallet af brandhaner reduceres, reduceres omkostninger til vedligeholdelse.
Når brandhanerne ikke benyttes eller ikke vedligeholdes er der risiko for, at det gamle vand, som
står i rørene, kan komme ud til borgerne som forurenet drikkevand. Den risiko mindskes ved at
nedlægge brandhaner, der ikke længere skal benyttes og dermed vedligeholdes af Beredskabet.

3. Ca. 500 brandhaner skal nedlægges. Vandværkerne
nedlægger dem, når de renoverer deres ledningsnet.
Nogle brandhander bliver nedlagt i en prioriteret
rækkefølge, hvis de udgør en høj risiko overfor
drikkevandet.
4. Vandværkerne indgår aftaler med Beredskabet om hvilke
brandhaner de kan nedlægge. Derefter godkender
administrationen aftalerne, og afholder udgifterne.
5. Odsherred Kommune er i henhold til Beredskabsloven
forpligtiget til at sikre, at der kan leveres tilstrækkeligt
vand til brandslukning.
6. Med Byrådets godkendelse af Beredskabets ”Plan for
vandforsyning til brandslukning” den 15. december 2015,
blev det besluttet at nedlægge ca. 500 brandhaner.
Finansieringen skulle ske gennem prioritering ved
anlægsbudget.

Økonomi og personale
I hele 1.000 kr.

2020

Investering/merudgift

2021

2022

2023

150

150

150

150

150

150

150

150

Mindreudgift/merindtægt
Udvidelse, netto

Personaleændring i fuldtidsstillinger

2020

2021

2022

Antal
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

2023

Omlægning af første del af brandhanenettet er påbegyndt i 2018, men er ikke fuldført. Der er nedlagt 3 brandhaner, og yderligere 15 stk. er i proces.
Det er administrationens forventning, at en del af opgaven kan løses over en periode på 2 - 3 år. Herefter søges om yderligere bevilling til nedlæggelse og
vedligeholdelse af brandhaner. Når denne del af opgaven er løst, vil den overgå til driftsmidler til vedligeholdelse af de tilbageværende funktionsdygtige brandhaner.
Der er et driftsbudget på 31.000 kr. til vedligehold af brandhaner, der ikke dækker de faktiske udgifter til at vedligeholde brandhanerne. Der kan derfor ikke
reduceres i driftsbudgettet, selv om der nedlægges brandhaner.

Skema nr.: MOK3

Naturforvaltningsopgaver (lovbunden)

Udvidelser

Beskrivelse og implementering
Til at udføre lovbundne opgaver, herunder at fortsætte med
at realisere opgaver i de kommunale natur- og
vandhandleplaner samt sikre, at kommunen overholder
forpligtelser i naturbeskyttelsesloven til at fastholde og
bevare naturværdierne på kommunalt ejede og beskyttede
naturtyper samt fredede kommunale arealer.
Dette budget har tidligere været finansieret under anlæg,
men er udgået pga. anlægsstop. Skal overgå til drift.
Anlægsbudgettet har været prioriteret til
naturforvaltningsprojekter, som har resulteret i betydelige
indsatser for såvel natur- og friluftsliv samt skabt grobund for
samarbejde og borgerinddragelse i en lang række projekter.
Projekter, opgaver og indsatser omfatter bl.a. at:
udlægge sten og etablere sandfang og etablere spange mv.
i vandløb
― bevare og forbedre kommunale lysåbne naturtyper som
klitter, enge og overdrev mod tilgroning ved rydning mv.
― bekæmpe stigende forekomster af invasive arter som
rynket rose og gyvel i klitter, heder, overdrev og enge i
Natura 2000 områderne
― udvide arealer med overdrevsnatur i Natura 2000
områderne, ved fx at yde støtte til hegn og lignende
― bidrage til at finansiere naturprojekter, som støttes af
fonde og statslige puljer m.fl.
Projekter omkring samarbejde på naturområdet er
langvarige, men ofte meget frugtbare, når kommunen har
mulighed for at støtte og medfinansiere fælles opgaver og
indsatser.
Indsatser med rydninger i bl.a. Bjergene og Klintebjerg, som
er fredede og naturbeskyttede arealer, foregår f.eks. i
samarbejde med lodsejere.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt
Sikre at kommunens forpligtelser til lovbundne opgaver bliver overholdt.
En faglig forsvarlig forvaltning af naturområdet kan fortsætte.
Bedre muligheder for at borgere og gæster i kommunen kan opleve naturen.
Fortsat at bidrage til et styrket samarbejde mellem kommunen, borgere og foreninger om at
bevare og sikre en mangfoldig natur og biodiversitet til stor værdig for alle kommunens brugere.
Forslaget vil videreføre det niveau, der var før anlægsstoppet.

―

Økonomi og personale
I hele 1.000 kr.

2020

Investering/merudgift

2021

2022

2023

900

900

900

900

900

900

900

900

Mindreudgift/merindtægt
Udvidelse, netto

Personaleændring i fuldtidsstillinger

2020

2021

2022

Antal
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

2023

