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0
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Renovation
Dagrenovation

Genbrugsstationer
Farligt affald/Tekstiler
Administration

I overstående overblik er indarbejdet de ændringer som fremgår af vedhæftede dokument ”Indarbejdede
ændringer B2021 – PMT”.
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Overblik
De numre der står ud for hver ændring i skemaet, henviser til beskrivelser under ændrede forudsætninger
på politikområderne.
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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
Vejbelysning
SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Bidraget til SEAS-NVE udgør
2,5 mio. kr. i 2021 og fremgår af anlægsoversigten.
På driften er der afsat 2,7 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til
LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften.
Trafiksikkerhed
Til trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsråd er der afsat i alt 0,2 mio. kr.
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 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje (anlæg i 2021).
Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder,
profilering af rabatter og afstribning, i en 15-årig funktionskontrakt som startede 1. august 2012.
Der er udover funktionskontrakten afsat budget til følgearbejder, som omfatter kantstensarbejder,
udskiftning af fortove og vejbrønde m.v. som er bundet op på den aftale der er indgået med NCC.
Budgettet udgør 2,4 mio.kr.
Til øvrige slidlag samt afmærkning af kørebaner, tavler m.v. er der afsat 0,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag
Kommunen skal betale vejafvandingsbidrag til KLAR-forsyning, som beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Forsyningen.
Af Østre Landsrets dom den 6. december 2019 vedrørende beregningsgrundlaget for kommunens
betaling af vejbidrag fremgår at følgende 3 elementer ikke skal fremgå af beregningsgrundlaget, hvoraf
vejbidragsprocenten beregnes
•
•
•

Spildevandledninger, der ikke afleder vejvandet
Anlæg til decentral rensning af regnvand uanset om der indgår spildevand fra beboelse og
erhverv
Den del af udgifterne til de centrale rensningsanlæg som håndterer regnvand.

KLAR-forsyning har i maj 2020 gennemgået 2017-2019 for beregningsgrundlaget og der er i 2020 sket
tilbagebetaling for ovennævnte periode.
Budgettet udgør 1,6 mio. kr. og afhænger af anlægsudgifterne afholdt af KLAR-forsyningen. Budgettet
blev i 2020 reguleret med 0,5 mio. kr.
’
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Vejvæsen
Ændrede forudsætninger
Vejbelysning (nr. 5.100)
SEAS-NVE har estimeret forbruget for vejbelysningen i 2022, hvilket giver et mindreforbrug på 0,183 mio.
kr.
Vejafvandingsbidrag (nr. 5.101)
Vejafvandingsbidraget er fra KLAR-forsyning estimeret for 2021 til 2023 til at udgøre 3,0 mio. kr. i 2021,
2,5 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023. Det skyldes større anlægsarbejder såsom separatkloakering i
Strøby Egede.
Der er merforbrug i 2022 på 0,942 mio. kr. og 0,342 mio. kr. i 2023.
Der foreligger endnu ikke estimat for de øvrige overslagsår.

Delpolitikområde: Vintertjeneste

Forudsætninger
Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning.
Materielgården udfører øvrig vintertjeneste i dagtimerne m.v. og opgaverne løses i henhold til
kommunens vinterregulativ.
Et døgns glatførebekæmpelse koster ca. 50-60.000 kr. og snerydning i et døgn koster 6-700.000 kr.
Budgettet udgør 2,6 mio. kr. og er fordelt således
•
•

ikke vejrafhængige udgifter på 1,0 mio. kr.
vejrafhængige udgifter på 1,6 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.
Handicapkørslen og ”Den åbne ordning” udføres af Flextrafik.
Togdriften varetages af Lokaltog og hører under Regionen.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Busdrift – tilskud
Forudsætninger
Busdrift
Med udgangspunkt i budget fra Movia for 2021, er der afsat i alt 18,4 mio. kr. fordelt på
Offentlig trafik
Handicapkørsel
Flextrafik
Plustur

15,7 mio. kr.
1,4 mio. kr.
1,2 mio. kr.
0,03 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetforliget indarbejdet 30.000 kr. til Plustur i Stevns Kommune, hvilket er en
ordning under MOVIA, hvor man vil sikre mobiliteten for alle, hvor bus og tog ikke dækker hele rejsen.
I budgettet er der en efterregulering fra 2019 på 0,4 mio.kr.
Der er i alt incl. Natbus 99N og tilretninger af linje 255 og Linje 253 som giver fuld effekt i 2021 i alt
22.515 køreplantimer (Budget 2021 1. behandling fra MOVIA uden Corona)
Virkning af bl.a. nedlæggelse af linje 255 og begrænset kørsel på linje 253 giver fuld effekt i 2021. Der er
dog stadig et kompensationsbeløb der skal betales til operatøren, idet den blev opsagt udenfor fristen.
Natbus 99N er ligeledes med i MOVIA’s budget.

Ændrede forudsætninger (nr. 5.120 og nr. 5.121)
Der er til budget 2022 en regulering for regnskabsåret 2020, som består af mindreudgift på 0,371 mio. kr.
Budgettet 2022 1. behandling er modtaget fra Movia ultimo juni måned.
Dette er 1. estimat på budgettet for 2022 og udgør et mindreudgift i forhold til basisbudgettet på 0,427
mio.kr.
I overslagsårene 2023-2024 fastholdes basisbudgettet for 2021 med tillæg af 0,5 mio. kr. til evt.
reguleringer, hvilket giver en mindreforbrug på 22.000 kr. Der forventes dog en mindre stigning på plustur
– da det er en ny ordning på 72.000– derved bliver der et netto et merforbrug på 50.000 kr.
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Faste ejendomme og arealer
Opgaver
Ydelsesstøtte, lejetab, pulje til bygningsvedligeholdelse, rengøringskorps, pedelkorps, udlejning af
beboelsesejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse, udlejning af stadepladser/arealer 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, Offentlige toiletter og Stevns Ejendomme.
Stevns Ejendomme har følgende områder:
Ejendomsservice (vedligeholdelsespulje)
Der er i alt 6,2 mio.kr. til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger.
I beløbet indgår ca. 0,1 mio. kr. til undersøgelse og udbedring af ejendomme med skimmelsvamp/arbejdsmiljøforhold.
Rengøringsservice
Rengøringen i kommunens institutioner, skoler, administrationsbygninger m.v. er udliciteret med virkning
fra 1. januar 2020. Der er afsat budget til tilsyn med rengøringsstandarderne m.v.
Teknisk Service
I forbindelse med budgetforliget er der i 2021 indarbejdet en besparelse på pedelkorpset på 0,2 mio. kr.
og i 2022 og fremadrettet 0,4 mio. kr.
Fra 1. januar 2021 er vil der ske overførsel af Teknisk servicepersonale fra skoler m.v. til Stevns
Ejendomme samt budgetter til vedligeholdelse, som tidligere har været decentralt, samles ligeledes under
vedligeholdelsespuljen, og fremgå af korrigeret budget 2021.
Teknisk service skal servicere såvel institutioner, skoler, ældreboliger m.v.
Offentlige toiletter
Der er afsat 0,3 mio.kr. til drift af de offentlige toiletter.
Ændrede forudsætninger
Lejetab (nr. 5.130)
Lejetab ved fraflytning fra almene boliger – Ved de kommunalt anviste boliger kan der forekomme lejetab
og frafraflytning og i den forbindelse bliver beløbet viderefaktureret til de respektive beboere. Derfor vil
der være en indtægt svarende til udgiften. Den budgetlagte udgift udgør 52.000 kr. – og derfor
budgetlægges med en tilsvarende indtægt.
Ikke kontraktbundne opgaver (nr. 5.133)
Der har igennem mange år været anlæg med ikke kontraktbundne opgaver på 0,5 mio. kr. som til tider er
blevet minimeret. Budgettet har været anvendt til forskellige ting rundt i kommunen (kløverstier, anker
foran rådhus m.v.), hvortil der ikke har været afsat budget. Ved at få det overført til løbende drift
estimeres beløbet til at kunne holdes indenfor 0,250 mio. kr.
Udenomsarealer – ejendomme (nr. 5.134)
Til udenomsarealer på samtlige ejendomme er der en pulje på 0,3 mio. kr. som tidligere har været på
anlæg.
Det vil blive brugt til Bygningsnært belægninger mv., dette overføres til driften, som en løbende udgift.
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Faste ejendomme og arealer
Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme
Forudsætninger
Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.
Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger.
Ændrede forudsætninger (nr. 5.131)
Tilretninger i forhold til budget fra Boligkontoret Danmark – som udgør 35.000 kr.

Delpolitikområde: Andre faste ejendomme
Forudsætninger
Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v.
Der er afsat drift af disse med 0,273 mio.kr.

Delpolitikområde: Byfornyelse
Forudsætninger
Der er afsat 0,1 mio.kr. til brug for konsulentbistand i forbindelse med sager vedrørende byfornyelse o.l.

Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer
Forudsætninger
Udlejning af arealer
Der er arealer, der er forpagtet ud og der er genforhandlet forpagtningskontrakter i 2020/2021. Der bliver
løbende justeret på arealerne der bortforpagtes. Budgettet udgør -0,287 mio. kr.

Stadepladser
Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt 0,019 mio. kr.
Der er 2 stadepladser.
Ændrede forudsætninger (nr. 5.132 og nr. 5.135)
Der er flere arealer, som ikke bliver bortforpagtet bl.a. ved Toftebo i Hårlev. Der er derfor en
mindreindtægt på 42.000 kr.
Genbrugspladsen (brugerfinansierede område) ligger på en lejet grund (kommunens areal) – lejen bliver
beregnet på baggrund af en promille af ejendomsværdien og udgør i 2021 158.000 kr., som ARGO
betaler. Dette beløb tilgår fremadrettet det skattefinansierede område under udlejning af arealer.

Delpolitikområde: Havne
Forudsætninger
Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig.
Der er budgetteret med 0,144 mio. kr. til diverse udgifter på Lystbådehavnen.
Budgettet er flyttet til vedligeholdelsespuljen fra 2021.
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Materielgården
Opgaver
Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Materielgården
Forudsætninger
Under Materielgården hører
•
•
•
•
•
•

bygningsdriften på Frøslevvej
kommunale veje, stier og pladser
Grønne områder og naturpladser
Stadion
Udenomsarealer – daginstitutioner, skoler, rådhuse m.v.
Vintertjeneste for den del, der kan udføres inden for normal arbejdstid.

I alt budget på 14,5 mio.kr.
På anlæg er der afsat i alt 1,250 mio. kr. i 2021/2022 til nedlæggelse af brandhaner og den årlige
driftsudgift er blevet reduceret med 0,060 mio. kr. kr.
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Natur og Miljø
Opgaver
Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., miljø og naturbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse og drift af
Stevns Naturcenter.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m.
Forudsætninger
HedeDanmark foretager oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb og området omfatter
ligeledes udgifter til rørlagte vandløb, sluser m.v.
I 2021 er der afsat budget til vandområdeplaner og vandløbsregulativer med i alt 0,225 mio. kr. (tidligere
anlæg)
I alt udgør budgettet 1,7 mio. kr.
Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse
Forudsætninger
Der er afsat i alt 0,733 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
Nedlæggelse af brønde og boringer

Fra 2021 er driftsudgiften til brønde og boringer nedsat med på 25.000 kr., idet der ikke er så stor en
efterspørgsel på tilskud til nedlæggelse af brønde og boringer.
Delpolitikområde: Naturbeskyttelse
Forudsætninger
Der er afsat 0,863 mio. kr. til kommunale naturbeskyttelsesindsats.
Der er følgende opgaver
• pleje i og ved Tryggevælde Å
• bekæmpelse af invasive arter, herunder bjørneklo
• pleje af naturarealer
• § 3 registreringer
• Handleplaner/plejeplaner for Natura 2000 områder
• Projekter (grønt råd)
• vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m.
Til budget 2021 er det besluttet, at Stevns Kommune ikke skal være medlem af Fishing Zealand og
dermed opnås en besparelse 0,161 mio. kr. og der er ligeledes sket en reduktion på 50.000 kr. vedr. tiltag
i Grønt råd – hvor der i stedet kan ske anvendelse fra ”Den Grønne Pulje”
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Natur og Miljø
Trampesti
I forbindelse med udmøntningen af fredningen, skal der etableres en trampesti fra Naturcentret/
Flagbanken langs klintekanten til Præsteskovvej, et stræk på ca. 6 km. I dag sker færdslen på offentlige
og private fælles veje længere inde i landet. Der skal ryddes krat, skiltes m.m., så der skabes forbindelse
mellem arealerne på de 6 km. Der skal laves plejeplaner for sti og de offentlige arealer som indgår i
fredningen.
I fredningen indgår stikveje fra offentlig vej ned til trampestien, som gør det muligt at gå nogle kortere ture
ad stien. Der skal være mulighed for parkering af cykler og biler ved disse stikveje.
Afledt drift til de årlige slåninger og rydning af buskads.
Derudover kræver tiltagene samtaler med de respektive lodsejere i forbindelse med fastlægning af
stikveje og ny sti.
Der afsættes 200.000 kr. i 2021 og 150.000 i efterfølgende år.
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 i 2021 afsat 1,3 mio. kr. og indtægterne er beregnet til 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.
Der er afsat et mindre beløb til bekæmpelse af herreløse katte.
Ændrede forudsætninger (nr. 5.150)
Udgiften til bekæmpelse af rotter skal i udbud og der forventes en markant stigning. Merudgiften er
estimeret til 1,167 mio. kr. På grund af stigningen skal der ske regulering af promillen, således at den
bliver 0,135 promille af ejendomsvurderingen. Dette vil give en merindtægt på 1,223 mio.
Indtægten skal dække året udgifter samt merudgifter tidligere år.

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter
Forudsætninger
Til driften af Naturcenteret er der afsat 1,2 mio.kr. og i lejeindtægter -0,4 mio.kr.
På anlæg er der afsat 0,7 mio.kr. i 2021 og 2022 til istandsættelse og forbedringer, så det kan blive et
endnu bedre og mere attraktiv sted for lejrskoler. De nye investeringer skal sikre at naturcenteret kan øge
deres indtægter.
Det er vurderet at indtægterne kan øges med henholdsvis 0,075 mio. kr. i 2021 og 0,150 mio.kr.
fremadrettet.
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Faste Ejendomme - Ældreboliger
Opgaver
Ældreboligregnskab, ydelsesstøtte og lejetab på ældreboliger.
Forudsætninger
Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen
Forudsætninger
Ydelsesstøtte
Der er afsat ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,320 mio. kr.
Ældreboligregnskab
Stevns Kommune ejer i alt 182 ældreboliger. Lejerbo administrerer de kommunalt ejede ældreboliger.
Indtægten skal dække såvel drift som renter og afdrag på lån.
Lejetab
Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,1 mio. kr. i 2021
Beløbet dækker tomgangsleje for både kommunale ejendomme og for boliger ejet af almennyttige
boligselskaber.

Ændrede forudsætninger
Ydelsesstøtte (nr. 5.190)
Der er estimeret en mindreudgift på 20.000 kr. vedrørende ydelsesstøtte til ældreboliger.
Ældreboliger (nr. 5.191)
Der er foretaget regulering af budgettet på baggrund af det fremsendte budget fra Lejerbo.
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Det brugerfinansierede område – Renovation
Opgaver
Indsamling og behandling af Mad/restaffald, haveaffald, papir, glas, metal og plast samt drift af
genbrugsstationer.
Fra 1. maj vil der også ske indsamling af pap, farligt affald, tekstiler samt Mad og drikke kartoner (MDK).
Forudsætninger
Ordningen består af indsamling af mad/restaffald og papir/glas, metal/plast samt haveaffald ved bopælen
og de to genbrugspladser.
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.
Taksterne er beregnet under forudsætning af ordningen er under den kommunale momsordning og at der
ikke skal afløftes moms af indtægterne. Ved beregning af taksterne i august 2021 er der ikke sket
afklaring af momsproblematikken (SKAT og Indenrigsministeriet), så beregningen er sket på baggrund
med ovennævnte forudsætning. Hvis der efterfølgende sker afklaring og det har betydning for
beregningen, vil taksterne blive forelagt på ny.
Ubekendt er fællesudbud af farligt affald (antal af beholdere), indsamling af farligt affald samt anlægsudgifterne i forhold til nye beholdere til genanvendelig fraktioner og antallet af ombytninger af beholdere
m.v. samt øvrige udgifter i forbindelse med etablering af de nye ordninger.

Delpolitikområde: Dagrenovation
Forudsætninger
Tømmesekvens hver 14. dag og i juni, juli og august er det hver uge.
Udgifter til indhentning af affald (UBASER) og behandling af affald (ARGO), renter m.v.
Gebyret er beregnet på baggrund af beholderstørrelse.

Delpolitikområde: Haveaffald
Forudsætninger
Der afhentes haveaffald 2 gange årligt. Kørslen har været udbudt ultimo 2015 og kontrakten er forlænget
til udgangen af 2021.
Udgifterne består af indsamling via vognmand samt bortskaffelse hos ARGO.
Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.
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Det brugerfinansierede område – Renovation
Delpolitikområde: Ordning for Glas, Papir, Metal og Plast m.v.
Forudsætninger
Tømmesekvens: 13 gange årligt.
Glas, papir, metal og plast indsamles decentralt ved husstanden i 2 beholdere. Fra 1. maj vil der ske
ændring således, at der også skal ske indsamling af pap samt mad og drikkekartoner.
Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.

Delpolitikområde: Genbrugsstationer
Forudsætninger
Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale.

Delpolitikområde: Farligt affald /Tekstiler
Forudsætninger
Ny ordning der træder i kraft fra 1. maj, hvor der vil være indsamling af farligt affald/Tekstiler ved
husstanden.
Udgiften består af indsamling samt behandling.
Udgiften til indkøb af beholdere og indsamlingen skal i fællesudbud og ved beregning af taksten kendes
den endelige udgift ikke.
Gebyret opkræves som en samlet takst under genanvendelige ordninger.

Delpolitikområde: Administration
Forudsætninger
Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, IT-programmer,
infomateriale samt lønninger m.v.
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