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Politikområdet Natur og Miljø hører under Udvalget for Klima, Natur og Miljø, og har et samlet budget på 4,1 mio. 

kr., svarende til 0,17% af kommunens samlede driftsbudget. 

 

Politikområdet er organiseret i området By og Miljø. 

 

Budgettet er fordelt på 1 aktivitetsområde: 

 

Driftsbudget (mio. kr.) 2022 2023 2024 2025 2026 

Natur og Miljø 4,0 4,1 4,2 3,8 3,8 

Natur og miljø 4,0 4,1 4,2 3,8 3,8 

 

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau. 

 

Budgettet for området er opdelt på følgende udgiftstyper:  

 

Driftsbudget (mio. kr.) 2022 2023 2024 2025 2026 

Serviceudgifter 4,0 4,1 4,2 3,8 3,8 

 

1.0 Det overordnede budget 
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Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. 

 

2.1 Natur og miljø 
Aktivitetsområdet består af henholdsvis natur- og miljøaktiviteter. Afdelingen har myndighedsopgaver inden for 

både Natur- og Miljøområdet, herunder vand og vandløb. Området er organiseret under By og Miljø. 

Afdelingen ”Natur og Miljø” administrerer aktivitetsområdet og forestår naturforvaltningen i det åbne land og 

arbejdet med Natura2000-områder, arealfredede områder og de naturbeskyttede områder.  

Afdelingen står endvidere for bekæmpelse af invasive arter, besøgssteder i naturen, naturformidling samt 

arbejdet i relation til strandene i form af Blå Flag, strandrensning mv. 

Afdelingen er endvidere ansvarlig for vedligeholdelse af de kommunalt ejede grønne områder og vandløb. 

Følgende delopgaver udføres: 

 Naturforvaltning 

o Naturområder – grønne områder og besøgsfaciliteter 

o Natura 2000-områder, arealfredede områder og naturbeskyttede områder 

o Strandrensning af tang på badestrande 

o Invasive arter 

o Naturformidling 

o Myndighedsarbejde på vandløbsområdet 

o Badebro ved Hvide Klint (opsætning og nedtagning, samt vedligehold) 

 Vedligeholdelse og tilsyn med kommunale vandløb 

 Redningstjeneste ved strandene langs Nordkysten inkl. strandrensning og Blå flag. 

Hovedopgaven på miljøaktiviteterne er skadedyrsbekæmpelse, planlægning af miljøindsatser, miljøundersøgelser 

og tilsyn. 

Følgende delopgaver udføres på aktivitetsområdet: 

 Skadedyrsbekæmpelse (rotter og herreløse katte) 

 Klagesager (røg, støj og støv) 

 Badevandskontrol 

 Miljøgodkendelser 

 Virksomhedstilsyn 

 Landbrugstilsyn 

 Grundvandsbeskyttelse 

 Vandindvinding 

 Vandforsyning (myndighed) 

 Jordforurening og jordhåndteringssager 

 Spildevandstilladelser og spildevandsplanlægning 

 Myndighedsarbejde i forhold til affaldsområdet, herunder affaldsplanlægning 

 Gennemføre projekter og informationsarbejde på affaldsområdet i samarbejde med Halsnæs Forsyning 

 Kampagner, oplysning og vejledning 
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2.2 Natur og miljø 
Aktivitetsområdet har et rammebudget som prisfremskrives.  
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Det oprindelige budget 2022-2025 er reguleret med KL’s pris- og lønindeks.5 

 

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af 

særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor. 

 

3.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling 
Området demografireguleres ikke. 

 

3.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser 
Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. 

 

3.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-
2025 

Ingen væsentlige korrektioner. 

 

3.4 Ny lovgivning og andre ”udefra kommende” ændringer: 
Ingen væsentlige korrektioner. 

 

3.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen: 
Der henvises til det særskilte bilag ” Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025”. 
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Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL’s pris- og lønindeks.5 

 

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af 

særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor. 

 

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling 
Området demografireguleres ikke. 

 

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser 
Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. 

 

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-
2025 

Ingen væsentlige korrektioner. 

 

4.4 Ny lovgivning og andre ”udefra kommende” ændringer: 
Ingen væsentlige korrektioner. 

 

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen: 
Der henvises til det særskilte bilag ” Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025”. 

  

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget 
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Natur og Miljø 4.129
Områder 4.129

Naturforvaltning 1.806

Vedligehold af vandløb 874

Tilskud til dige- og kystbeskyttelseslag 0

Planlægning, undersøgelser og tilsyn 522

Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) -182

Affald 73

Klima og Bæredygtighed 0

Livredningstjeneste og Blå flag 1.037

5.0 Specifikation af budget 
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