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Tekst
Ændring af procedure og serviceniveau på rabatklipning i
åbent land – uden opsamling
Ændring af procedure og serviceniveau på rabatklipning i
åbent land – med opsamling

Forventet besparelse
375.000 - investeringsbehov 800.000

Anbefa
Ja

375.000 - investeringsbehov
3.200.000.

Nej

Beskrivelse:
Det foreslås at rabatklipning i åbent land ændres således der klippe 2 gange årligt
men fremover klippes der kun et skår i foråret (med undtagelse af skråninger og
rabatter mod frøgræsmarker).
Samtidig foreslås det at proceduren ændres idet der investeres i 2 nye klippere til
formålet. Klipperne af mærket Mulag kan samtidig klippe rundt om træer, autoværn, skilte, kantpæle m.v. som i dag fortrinsvist udføres manuelt og dermed
spares der tid og arbejdsmiljøet højnes. Samtidig kan denne nye type klipper køre
hurtigere end vores nuværende.
Samtidig foreslås det at det nuværende setup ændres således at klippe perioden
fremover tager 8 uger i stedet for den nuværende 5 uger – hvilket frigiver materiel
og mandskab til øvrige opgaver.
Konsekvensen ved ændringen af serviceniveau er at der kan være højere græs i
rabatten mod marker.
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Udskiftning af eksisterende klippere koster en investering på forventeligt 800.000
kr. Der forventes en salgspris på eksisterende udstyr på 150.000.
Alternativt forslag er samme procedure og serviceniveau men hvor græsset medtages. Det er ikke en praksis som generelt bruges i Danmark – og så vidt vides er
der ikke nogen kommuner som praktiserer løsningen. Hvis forslag med sug og opsamling af græs vælges – kræver det en investering i 2 komplette græsklippere, 2
traktorer samt 2 trailere. Den forventede investering ligger på ca. 3.200.000 kr.
Dertil kommer at afklippet skal bortskaffes og dette vil ligeledes have en udgift for
Stevns Kommunen som ikke kendes. Derfor anbefales denne investering ikke.
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