Budget 2021-2024
Klima- og Miljøudvalget
Budgetudvidelse
6100

Bus 201A (øget weekendfrekvens, særligt lørdag eftermiddag)
Der afsættes 0,25 mio.kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at etablere 4 afgange
i timen i stedet for 2 afgange i timen om lørdagen mellem kl. 10 og 17.

6101

Ændret arealanvendelse, ophør af bortforpagtning af visse arealer
Der afsættes 0,275 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 1) at neutralisere indtægtspost på
Økonomiudvalget budget for bortforpagtning af kommunalt landbrugsareal mellem Svogerslev
og Roskilde samt - om muligt - et areal ved Veddelev, i alt 0,225 mio. kr. og 2) at drifte
områderne med 0,05 mio. kr. til Klima- og Miljøudvalgets budget, naturområdet. Arealet skal
omlægges til naturdrift med rekreativ værdi til glæde for nærtliggende beboere og institutioner
og samtidigt bidrage til CO2-optag og biodiversitet.

Anlæg
6003

Pulje til ændret arealanvendelse, øget skovrejsning/natur (sammenhæng til
driftsblokken om arealanvendelse)
Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem på Klima- og Miljøudvalgets
budget til en pulje til opkøb af landbrugsarealer i samarbejde med forsyningsselskaber,
Naturstyrelsen m.fl. med henblik på at etablere skov og natur og opnå bedre biodiversitet,
CO2-optag og rekreativ værdi. Skovrejsning forventes så vidt muligt gennemført med
finansiering fra statspuljer/forsyningspuljer/crowdfunding, mens driften i nogle tilfælde vil
påhvile kommunen. Midlerne kan også benyttes til opkøb af lavbundsjord med henblik på
CO2-optag og etablering af natur. På sigt kan midlerne endvidere indgå i jordbytte-tiltag med
fokus på CO2-optag. Afledt drift: 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Strategisk Anlægsplan
6.A.1

Grøn Blå Strategi
Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr.i årene 2022 - 2024 og 1,7 mio. kr. fra 2025
og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til forbedret pleje af eksisterende natur
samt anlæg af stiforbindelser og opholdssteder i bynær natur og naturudflugtsmål. Afledt drift
på 0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

6.A.2

Grøn Blå Strategi - Vandområdeplaner - Indsatser - Udgifter
Der afsættes et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til anlægsindsatser i henhold til de statslige
Vandområdeplaner. Det forudsættes, at anlægsudgifter og forundersøgelser refunderes fuldt
ud af staten også i planperioden 2016 – 2021. Derfor afsættes en tilsvarende indtægt på 1,5
mio. kr. årligt. Nettobudgettet er derfor 0 kr. Indsatserne tilpasses, så de i videst muligt
omfang støtter realisering af Grøn Blå Strategi. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2021 og frem.

6.A.3

Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb
Der afsættes som i tidligere år 0,6 mio. kr. i 2021 og frem til genopretning af vandløb samt til
rådgivning/myndighedsarbejde i forbindelse med indsatser efter vandområdeplanerne. Der er
fortsat vandløbsstrækninger, som bør genoprettes, herunder rørlagte strækninger. Afledt drift
0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.

6.B.1

Vand- og klimatilpasning
Som i tidligere år afsættes 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem til mindre anlæg og tilpasninger samt
forundersøgelser til opfølgning på Handleplan for Vand- og Klimatilpasning. Afledt drift 0,05
mio. kr. fra 2022 og frem.

6.B.5

Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Viby
Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2023 til understøtning af rekreative elementer omkring et
forsinkelses- og rensebassin i Viby øst. Bassinet etableres af FORS som led i udbygningen af
Viby og som klimatilpasningsprojekt. Blokken skal ses i sammenhæng med blok 5.E.4. Afledt
drift: 0,1 mio. kr. fra 2024 og årene frem.

6.B.6

Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus i Æblehaven/Rønnebærparken
Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2024 til understøtning af rekreative elementer omkring
forsinkelsesbassin ved Æblehaven og Rønnebærparken. Området omkring bassinet udvikles
som et klimatilpasningsprojekt i samarbejdes med FORS og BOSJ og skal yderligere ses i
sammenhæng med at BOSJ renoverer boligområdet som klimaprojekt. Afledt drift: 0,3 mio. kr.
i 2025 og årene frem.

6.B.7

Bedre håndtering af regnvand med rekreativt fokus på Ladegårdsstien
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2025 til understøtning af rekreative og naturmæssige elementer
langs Ladegårdsstien, både i form af aktiviteter og steder til roligt ophold. Projektet etableres i
samarbejde med FORS. Det skal blandt andet undersøges om Ladegårdsåen kan åbnes helt
frem til Baldersvej. Afledt drift: 0,1 mio. kr. i 2026 og årene frem.

6001

Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret)
Som i tidligere år afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Der er i perioden 2009-2017
bevilget 180 mio. kr. til energirenovering, efter et princip hvor lånet tilbagebetales af den
reducerede udgift til energi (el, vand og varme). Energirenoveringen foreslås anvendt, dels
som tilskud til den løbende drift og vedligeholdelse, dels som finansiering af større
enkeltprojekter, fx i form af facaderenoveringer, tagrenoveringer eller lignende.

6002

Jordforurening
I lighed med tidligere år afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til myndighedsbehandling
på jordforureningsområdet. Omfanget og antallet af jordforureningsopgaver stiger fortsat på
grund af byfortætning i byområderne og den fortsatte byudvikling på Musicon. Der er løbende
behov for vurdering af risiko og overvågning af lossepladsgas på gamle lossepladser, hvor
der er bebygget eller skal bebygges.

