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Overblik
Der er indarbejdet ændringsforslag for 2,5 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio.kr i 2021 og overslagsårene. Der
henvises til overblik skema - Indarbejdede ændringer. Til version 2 er der yderligere 0,8 mio. kr. der skal
indarbejdes vedr. Movia.
På det brugerfinansierede område er der ikke udarbejdet nyt budget og beregnet nye takster – da der
kommer ny affaldsordningen med start i maj 2020. Taksterne vil blive udarbejdet når udbudene af
beholdere og udgiften til entreprenør kendes.
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Vejvæsen
Opgaver
Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse.

Forudsætninger
Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed)
Forudsætninger
Vejvedligeholdelse
Der er afsat midler til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte, trafiktælling, kampagnemidler og mindre
vejreguleringer m.v.
Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde.
Der er afsat en budgetramme på 5,5 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har
besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og
afstribning i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.

Vejbelysning
SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE
udgør 2,5 mio. kr. i 2019 og fremgår af investeringsoversigten.
På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til
LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften.

Vejafvandingsbidrag
Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen. Denne sats fastholdes indtil der kommer nye beregningsregler på
bidraget.
Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2019.
Ændrede forudsætninger (nr. 5100 – 5103)
Vejbelysning (nr. 5100)
SEAS-NVE er kommet med nyt estimat på forbrug af el til vejbelysning – en merudgift på 0,058 mio. kr.
Slidlag (nr. 5101)
Der tilføres midler til fremtidig drift af kørebaneafmærkning i.h.t. refleksionskrav i vejreglerne. Merudgiften
er estimeret til 0,325 mio. kr. herudover er der kontrakt med Sweco, hvor budgettet ikke er tilstrækkeligt,
en merudgift på 0,024 mio. kr. I alt en merudgift på 0,349 mio. kr. i 2020 medtages ikke midler til
kørebaneafmærkning – da der er anlægsønske om midler til efterslæb på kørebaneafmærkningen.
Trafiksikkerhedsråd (nr. 5102)
Der afsættes hvert år et beløb til trafiksikkerhedstiltag, som trafiksikkerhedsrådet prioriterer. Dette har
tidligere været på anlæg, men flyttes over til drift. Budgettet udgør 0,025 mio. kr.
Vejvæsen – konsulent (5103)
Der afsættes til konsulentbistand til bl.a. eftersyn af broer og underføringer, landmåler m.v. i forbindelse
med klagesager/tvister, skelforretninger, vejnets matrikulering m.v. i alt 0,100 mio. kr.
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Vejvæsen
Afledt drift til NCC kontrakt (nr. 5104)
Der har igennem årene været afsat midler på anlæg til renovering og fortove, disse overføres til alm. drift.
Når der udføres slidlagsarbejder i byområder vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder.
Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde m.v. De omtalte arbejder
er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove og er bundet op på den
aftale, der er indgået med NCC.
Der afsættes 2,3 mio. kr. årligt.

Delpolitikområde: Vintertjeneste
Forudsætninger
Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning.
Materielgården udfører vintertjeneste i dagtimerne m.v.
Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ.
Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,533
mio. kr. i alt 2,520 mio. kr.
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Kollektiv Trafik
Opgaver
Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af bustrafikken, som udføres af Trafikselskabet Movia A/S
og handicapkørslen og ”Den åbne ordning” køres af Flextrafik.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Busdrift – tilskud
Forudsætninger
På grundlag af budget fra Movia for 2019 baseret på 23.066 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel.
Budgettet for 2019 udgør 12,5 mio. kr. incl. regulering tidligere år.
I 2018 blev det besluttet at linje 253 blev reduceret i forhold til afgange der ligger udenfor skolebehov og
har få passagerer og linje 251 til Mandehoved blev øget med aftenkørsel. En årlig besparelse på i alt
0,430 mio. kr.
Der er i budgettet for 2019 indregnet en besparelse på 0,6 mio. kr. vedrørende busdrift i område 1- Store
Heddinge skole – hvor der i forbindelse med justering af ringetider kan ske besparelse på 0,2 mio. kr. og
område 2, hvor linje 255 nedlægges og der geninvesteres i morgentur på linje 252 – nettobesparelse på
0,4 mio. kr.
Der er tilført midler til handicapkørsel på 0,099 mio. kr. til transport af svagtseende.
Da beslutningen blev foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan den først træde i kraft 1. august
2019 – så der kan ikke opnås årsvirkning i 2019.
Budget til handicapkørsel udgør 1,4 mio. kr. og til flextur 0,8 mio. kr.
Den samlede udgift til busdriften udgør 14,7 mio. kr. i 2019.

Ændrede forudsætninger (nr. 5110)
Basisbudgettet til Movia udgør i alt 17,4 mio.kr. idet der til Movia’s budget er tillagt til evt. reguleringer
med 0,5 mio. kr.
Vi har endnu ikke modtaget budget fra Movia, hvorfor det er budgettet for basisbudgettet for 2020 der er
anvendt men et estimat af de kendte ændringer.
Ændringen til 2020 udgør en mindreudgift på 0,984 mio. kr., idet der er indregnet efterregulering fra 2018
samt tillæg vedr. drift af Natbus 99N m.m.
I overslagsårene er der budgetteret med en efterregulering på 0,5 mio.kr. samt natbus 99N.

Ændrede forudsætninger (5110a)
Busdrift
At udgiften stiger til busdriften 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt lavere indtægt pr. passager, som fx kan
skyldes at brugen af de dyre kontantbilletter er reduceret til fordel for rejsekort og pensionistkort, som
giver en lidt lavere indtægt.
Der er desuden generelt færre passagerer og så er der lagt en generel prisstigning ind på 2,8 pct. som er
den forventede udvikling fra 2019 til 2020.
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Kollektiv Trafik
Omvendt er der færre timer, hvilket medfører færre omkostninger, men ikke nok til at kompensere for
ovenstående.
Movia har stillet strengere krav til overenskomst overfor vognmændene som sandsynligvis også har være
medvirkende til højere udbudspriser.
Endvidere er 99N blevet dyrere end først antaget af Movia. De oplyser at ruten kommer til at koste
330.000 kr. om året. Ændringen skyldes bl.a. at der regnes med at ville være 1000 færre passagerer om
året, fordi den ikke betjener Karise.
Udvalget ønsker at der skal ske fornyet vurdering når bussen har været i drift i et år.

Flextur
Merudgift på 0,3 mio. kr.
Den forventede passagerstigning kan forklare 21% af stigningen i omkostningerne og er baseret på en
fremskrivning af den historiske udvikling frem til marts 2019 dog med en reduktion i den forventede
vækst.
Den resterende udvikling skyldes at den realiserede omkostning pr. tur stiger. Hovedsageligt som følge af
en stigning i udbudsprisen i oktober 2018 på ca. 10% og der er yderligere en forventning om stigning i
næste udbud i oktober 2019.
Prisstigningen kan desuden også påvirkes af ændring i kørselslængde, andel af samkørsel og andre
forhold, som vi ikke umiddelbart har mulighed for at analysere nærmere.
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Faste ejendomme og arealer
Opgaver
Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af
beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser m.m.

Forudsætninger
Delpolitikområde: Fælles formål
Forudsætninger
Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og
ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse
af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt
offentlige toiletter.
Vedligeholdelsespuljen
Der er i alt 6,7 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.
Rengøringskorpset
Der er i alt afsat 13,8 mio. kr. til lønninger og rengøringsartikler samt øvrige udgifter forbundet med driften
af korpset. Der bliver månedligt omkonteres til de respektive bygninger.
Der er i 2019 tilført midler, idet der ved genberegning af rengøringskorpsets gennemsnitsløn m.v. blev
konstateret en stigning. Endvidere er der indregnet timer til møder og uddannelse, da dette ikke var med i
beregningen for 2018.
Ændrede forudsætninger
Ydelsesstøtte til almene boliger (nr. 5120)
Der forventes en mindreudgift til ydelsesstøtten til almene boliger på 0,050 mio. kr.
Vedligeholdelsespuljen (nr. 5124)
Der er indarbejdet 0,100 mio. kr., som tidligere har været afholdt på anlæg, til undersøgelse og udbedring
af ejendomme med skimmelsvamp/arbejdsmiljøforhold.

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme
Forudsætninger
Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.
Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme
Forudsætninger
Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.. Der er afsat 0,9 mio. kr. til drift af disse.
Ændrede forudsætninger
Indtægter leje Frøslevvej 36/Havnevej 21 (nr. 5121)
Østsjællands Beredskab har opsagt lejemålet på Frøslevvej 36. Havnevej 21 samt 1. sal på
Vemmetoftevej udlejes, i alt en netto mindreindtægt på 0,021 mio. kr.
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Faste ejendomme og arealer
Driftsudgifter – solgte ejendomme m.v. (nr. 5122)
Der er ejendomme, der er solgt og hvor driften udgår samt ejendomme, som er overgået til anden drift
indenfor kommune. Det er Boestoftevej 55 (Hallen), Nørregade 17, Skørpinge mark 7 m.fl. Der er tilrettet
budget til øvrige ejendomme. I alt en mindreudgift på 0,400 mio. kr.

Delpolitikområde: Byfornyelse
Forudsætninger
Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse.
Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v.

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer
Forudsætninger
Udlejning af arealer
Der er arealer, der er forpagtet ud og der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020.
Budgettet udgør 0,316 mio. kr.
Stadepladser
Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,022 mio. kr.
Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser.
Ændrede forudsætninger (nr. 5123)
Til forpagtninger samt lejeindtægter på stadeplader er der justeringer, således at der er en mindreindtægt
på 0,015 mio. kr.

Delpolitikområde: Havne
Forudsætninger
Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig.
Der er budgetteret med 0,141 mio. kr. til diverse udgifter på Lystbådehavnen.
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Materielgården
Opgaver
Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.

Forudsætninger
Delpolitikområde: Materielgården
Forudsætninger
Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet
timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift.
Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i
kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.
I budgettet for 2019 er der indarbejdet 0,100 mio. kr. til vedligehold af vejskilte, samt 0,065 mio.kr. til
lovpligtige kurser for de ansatte.
Ændrede forudsætninger (nr. 5130)
På materielgården indarbejdes der 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse og udskiftning af småmateriel, idet
materiellet er i dårlig stand.
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Natur og Miljø
Opgaver
Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift
af Stevns Naturcenter.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.
Forudsætninger
Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og
området omfatter ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v. Budgettet udgør 1,4 mio. kr.

Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse
Forudsætninger
Der er afsat i alt 0,727 mio. kr. til Miljøbeskyttelse, herunder
•
•
•
•
•

Miljøtilsyn og sagsbehandling af virksomheder og landbrug ved egen indsats eller tilkøbt
assistance
Tilsyn og sagsbehandling i forbindelse med klager over miljøgener.
Sagsbehandling på drikkevand og grundvand herunder tilsyn med vandværker.
Sagsbehandling på jordforurening og spildevand
Sagsbehandling og kontrol af badevandskvalitet og bassinvand

Ændrede forudsætninger
Tilskud til nedlæggelse af brønde og boringer (nr. 5142)
Der afsættes driftsmidler til nedlæggelse af brønde og boringer på 0,050 mio. kr.
Der ydes et tilskud til sløjfning af brønde og boringer. Sløjfningen vil mindske risiko for forurening af
drikkevandet som kan ske, når disse ikke benyttes.
Der er igennem årene ydet tilskud til nedlæggelse via anlægsmidler og der er de seneste år nedlagt
henholdsvis 6 i 2017 og 10 i 2018. Denne udgift medtages i driftsbudgettet.

Delpolitikområde: Naturbeskyttelse
Forudsætninger
Der er afsat 0,570 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.
Der er følgende opgaver
• pleje i og ved Tryggevælde Å
• bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
• pleje af naturarealer
• vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.
Ændrede forudsætninger
§ 3 registreringer (nr. 5140)
Myndighedsopgaven omkring Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter bl.a. enge moser og søer.
Kommunen er forpligtiget til at have kendskab til områdernes naturmæssige status. Det anbefales at
gennemgå områderne ca. hvert 9. år. Områderne bliver løbende gennemgået henover årene og
registreringerne bruges i forhold til senere dispensationer og godkendelser af disse arealer.
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Natur og Miljø
Der afsættes 0,075 mio. kr. årligt til denne opgave. Tidligere har udgiften været afhold på anlæg.
Handleplaner for Natura 2000 (nr. 5141)
Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete
plejeplaner for dele af områderne. Plejeplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegør
for, hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Eksempelvis
hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.
Udgiften har tidligere været afsat på anlæg og indarbejdes nu i driften. Udgiften udgør 0,050 mio. kr. og
anvendes til konsulentydelse, når specialviden ikke er tilstede i kommunen.
Grønt råd – pulje (nr. 5143)
På anlæg har der årligt været afsat 0,050 mio. kr. til understøttelse af projekter besluttet af det Grønne
Råd. Dette indarbejdes i driften.
Afledt drift naturforvaltningsprojekter (nr. 5144)
Teknisk korrektion af budgettet afsat til afledt drift vedr. naturforvaltningsprojekter publikumsfaciliteter
0,020 mio. kr. ud i årene.

Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse
Forudsætninger
Der udføres rottebekæmpelse på både private og offentlige arealer og bygninger og sker ved udlægning
af gift og fælder. Bekæmpelsen sker via ekstern leverandør.
Der er afsat 1,3 mio.kr. i 2019 til bekæmpelse og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendomsvurderingen. I 2018 udgjorde promillen 0,0493.
Endvidere er der afsat midler til bekæmpelse af herreløse katte.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter
Forudsætninger
Det samlede nettobudget til driften udgør 0,852 mio. kr. og heri indgår indtægter ved udlejning.
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Faste ejendomme
Opgaver
Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen
Forudsætninger
Ældreboligregnskab
Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger.
Indtægten skal dække renter og afdrag på lån.
Ydelsesstøtte
Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr.
Lejetab
Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,7 mio. kr. Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale
ejendomme og for boliger ejet af almene boligorganisationer.

Ændrede forudsætninger
Ydelsesstøtte til ældreboliger (nr. 5195)
Ydelsesstøtten er faldende og der er estimeret en mindreudgift på 0,025 mio. kr.
Lejetab på ældreboliger (nr. 5196)
Der er stigende udgifter til lejetab på nogle ældreboliger, hvor det er vanskeligheder med at få lejere. Der
estimeres en merudgift på 0,3 mio. kr.
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Det brugerfinansierede område – Renovation
Der udarbejdes budget og takster efterfølgende, idet der er ny affaldsordning der træder i kraft i maj 2020
og udbuddet kendes først sidst på året.
Opgaver
Dagrenovation, indsamling af haveaffald, indsamling af papir, pap, metal og plast, genbrugsstationer,
herunder erhvervsaffald.
Forudsætninger
Der arbejdes på ny affaldsplan, som skal træde i kraft 1. maj 2020. På investeringsoversigten er der afsat
midler til indkøb af nye beholdere. På KB’s møde i november blev det besluttet hvilke beholder
/indsamlingsordninger der skal arbejdes videre med.
På budgettet for 2019 gælder følgende forudsætninger:
Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan
ændres af borgerne til 14 dags afhentning.
Der afhentes papir 1 gang om måneden som henteordning og der indsamles glas og flasker samt metal
og plastik i kuber forskellige steder i kommunen.
Haveaffald afhentes 2 gange årligt.
Der er 2 genbrugsstationer, der er beliggende i Hårlev og Store Heddinge.
Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten
beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar.
Det brugerfinansierede område kører efter princippet ”Hvile i sig selv”, hvilket betyder at det over en
årrække skal balancere.
Opkrævningen hos borgerne sker via KLAR forsyning A/S, som udsender regning på vandafledning.
Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger.

Delpolitikområde: Dagrenovation
Forudsætninger
Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt
forventet udgift til affaldsforbrænding m.v.
Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens.

Delpolitikområde: Haveaffald
Forudsætninger
Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo 2015.

Delpolitikområde: Ordning for Glas, papir, metal og Plast
Forudsætninger
Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året.
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Det brugerfinansierede område – Renovation
Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i
kommunen forsætter.
Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer
Forudsætninger
Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.
Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via ARGO.

Delpolitikområde: Administration
Forudsætninger
Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til
opkrævning samt lønninger m.v.
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