
Anlægsnr. B2021-2024 Investeringsplan Administrative bemærkninger

Generelt Processer Poltiske behandlinger

Center
2021 2022 2023 2024

Anlæg i alt 121.770.000 99.960.000 109.960.000 103.460.000
Teknik og Miljøudvalget

TMU-A-1 Sandfodring 2.000.000 0 0 0 Sandfordringen vedrører stranden ved Strandvejen i
Faxe Ladeplads, og er indsat i investeringsplanen hvert
4 år. Sandfodringen gennemføres kun såfremt sandet
er skyllet af stranden.

Administrationen foreslår, at der holdes øje med
sandmængder og at anlægget gennemføres når/hvis
der mangler sand.

Teknik & Miljøudvalget orienteres såfremt det bliver
aktuelt at foretage sandfodringen og beslutter konkret
iværksættelse. Plan & Miljø

TMU-A-2 Byggemodning 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Fra forliget: Midler til byggemodning,
som eksempelvis kan anvendes til udstykning af
parcelhusgrunde i Faxe Ladeplads. For at
understøtte og tiltrække yderligere investeringer by-
og erhvervsudvikling i kommunen er
parterne enige om, at byggemodningsmidlerne også
kan anvendes til afledte nødvendige
kommunale investeringer i ex. krydstilpasninger og
tilslutninger til nye veje og cykelstier.
Dette bidrager også til at skabe sammenhæng mellem
nye byudviklingsområder og den
eksisterede by.

Administrationen foreslår to forløb:
1: Der udarbejdes forslag til politisk stillingtagen om
konkrete byggemodninger på baggrund af politiske
tilkendegivelser.
2: Der udarbejdes forslag til politisk stillingtagen om
konkrete byggemodninger i takt med at der kommer
interessetilkendegivelser fra investorer.

Administrationen foreslår, at der politisk udpeges
områder til byggemodning, herunder trafikale
investeringer. Og at der herefter besluttes, proces for
gennemførelse med tilvejebringelse af plangrundlag
samt, hvorledes anlægget gennemføres.

Ejendomme/Plan & Miljø

TMU-A-3 ECO Valley Byggemodning 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Der er solgt flere grunde i ECO Valley, såfremt salget
fordrer behov for yderligere udvidelser og
byggemodninger.

Administrationen foreslår at der i forbindelse med
interessetilkendegivelser fra købere af grunde
udarbejdes sager til politisk stillingtagen til konkrete
byggemodningsaktiviteter.

Administrationen foreslår at der politisk tages stilling
til fortsat byggemodning af Eco Valley, herunder
afledte trafikale investeringer. Og at det herefter
besluttes hvorledes anlægget gennemføres.

Ejendomme

TMU-A-4 Kloakseparering på Kommunale ejendomme 360.000 360.000 360.000 360.000 I takt med at Faxe Forsyning kloakseparerer vil der
være behov for at kloakseparere kommunale
ejendomme, som er beliggende i separeringsområdet.
Senest er dette sket ved Karise Skole og Karise
Børnehus.

Der gives påbud om kloakseparering og
administrationen foreslår at separering iværksættes af
administrationen indenfor de afsatte rammer. Og det
foreslås at der udarbejdes budgetforslag såfremt
kloaksepareringerne ikke kan holdes indenfor de
afsatte rammer.

Der gives information til Teknik & Miljøudvalget om
konkrete kloaksepareringsprojekter.
Administrationen foreslår at der indenfor de afsatte
midler, kloaksepareres på de kommunale ejendomme
som får påbud herom og at dette forestås af
administrationen uden yderligere politisk behandling.

Ejendomme

TMU-A-5 Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Anlægget blev i 2020 brugt til udvidelser/ombygninger
samt kvalitetsmæssige forbedringer i daginstitutioner,
Se konkrete tiltag her:
Køkken/frokostordning i Valmuen.
Toilet Karise Børnehus.
Ombyg for yderligere et grupperum Dalby Børnehus.
Pavillonudvidelse Småfolket.

Der opstår løbende behov og muligheder for bedre
udnyttelse og kvalitet i kommunens institutioner.
Dette har været udført i et tæt samarbejde mellem
Center for Børn & Uddannelse og Center for
Ejendomme.

Der gives løbende information til Teknik &
Miljøudvalget og Børn & Læringsudvalget om behov
og projekter.
Administrationen foreslår at udvidelsesmuligheder af
eksisterende bygninger/institutioner prioriteres og
gennemføres administrativt af Center for Ejendomme i
tæt samarbejde med Center for Børn & Uddannelse.

Ejendomme/Børn & Undervisning

TMU-A-6 Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Der har i de senere år været investeret i
energioptimeringer i kommunens bygninger, og der er
i den forbindelse et årligt provenue på 10% af den
investeret kapital. Dette arbejdet fortsætter med
denne bevilling.
Der er ikke midler i 2021.

Der foretages tekniske screeninger af
energipotentialerne i forhold til installationernes alder
og det beregnede investeringsbehov. Der iværksættes
herefter konkrete investeringer i de tekniske
installationer.

Der gives løbende information til Teknik &
Miløudvalget om konkrete projekter.
Administrationen foreslår, at udskiftningen af lyskilder
i kommunale bygninger gennemføres af
administrationen på baggrund af tekniske screeninger
af energipotentialerne i forhold til installationernes
alder og det beregnede investeringsbehov.

Ejendomme

TMU-A-7 Pulje til Trafikhandlingsplan 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Fra budgetforliget: Faxe Kommune har vedtaget
Trafikhandlingsplan 2021-2024, som fastlægger
rammerne for de kommende års arbejde med
trafiksikkerhed og tryghed på vejene i Faxe Kommune.
Trafikhandlingsplanen indeholder forslag til en række
konkrete anlægsinitiativer, og parterne er enige om at
afsætte ekstra budgetmidler fra 2021 og frem til
løbende realisering af de konkrete projekter, udover
de eksisterende budgetter til vedligehold og
udbygning af cykelstier, fortove, veje mv. Der afsættes
1,5 mio. kr. ekstra i 2021 og 1 mio. kr. ekstra fra 2022
og frem.

Forslaget til den nye trafikhandlingsplan har været i
høring i perioden fra 6. maj 2020 til og med 29. maj
2020. I høringsperioden er der modtaget fire
høringssvar, som kan læses i den vedhæftede hvidbog
med tilhørende bilag. I hvidbogen fremgår også
administrationens bemærkninger til høringssvarene.
Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til
handleplanen men omhandler også en række konkrete
ønsker. Det var oprindeligt planlagt at afvikle et
borgermøde i løbet af høringsperioden i maj måned.
Men
borgermødet blev ikke afviklet grundet nedlukning af
alle møder i forbindelse med Corona-krisen.
Høringssvarene er alle behandlet i hvidbogen, og
høringssvarene har ikke givet anledning til ændrede
prioriteringer i det foreliggende udkast til
Trafikhandlingsplan 2021 – 2024. Dog præciseres at
beslutningen fra udvalgsmøde 29. april 2020 punkt 39
implementeres i handlingsplanen.

Administrionen foreslår, at der i forbindelse med
gennemførelse af planen og med udgangspunkt i
planens prioriteringer udarbejdes en konkret
anlægsplan for de enkelte budgetår i planperioden,
som godkendes af Teknik & Miljøudvalget.

Plan & Miljø/Ejendomme



TMU-A-8 Udskiftning af gadelys til LED 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Faxe Kommunes vej- og stibelysning er mange steder
af ældre dato. Der har derfor i de senere år været
investeret i ny LED-belysning på kommunens vej- og
stibelysningsanlæg. Der er i den forbindelse et årligt
provenue på 10% af den investeret kapital. Dette
arbejdet fortsætter med denne bevilling.

Faxe Kommune er sammen med andre danske og
svenske Kommuner med i et EU-projekt som skal give
bedre lys og reducere strømforbruget.
Der udskiftes i prioritering ud fra anlæggenes alder og
energiforbug.

Der gives information til offentlighed om konkrete
projekter og områder som får ny LED-belysning.
Administrationen foreslår at udskifningen af Gadelys
til LED fortsat gennemføres som en del af EU-projekt
Interreg "Lighting Metropolis Green Economy" som
udbydes og gennemføres af administrationen indenfor
den afsatte bevilling.

Ejendomme

TMU-A-9 Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr. 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Flere af Faxe Kommunes broer og bygværker skal
istandsættes for fortsat at kunne bære trafikken.
Sag om konkret efterslæb beregnet til 40,6 mio. kr.
blev behandlet i Teknik & Miljøudvalget november
2018.

Broerne efterses ved generaleftersyn og broens
komponenter/elementer scores ud fra
tilstandskarakterer fra 1 til 6, hvor 6 er værst.
Handlemulighederne, hvis bygværkerne ikke
renoveres, er flere. Fx kan grænsen for den vægt, der
må køre over bygværket, sænkes, så max akseltryk
nedsættes. Bygværker kan også nedlægges/fjernes,
hvilket betyder lukning af vejen det pågældende sted.
Renoveringer iværksættes og prioriteres på baggrund
af den afsatte økonomi og den konstaterede tilstand.

Der gives information til Teknik & Miljøudvalget om
konkrete projekter.
Adminisrtationen foreslår at renoveringen af broer og
bygværker gennemføres indenfor den afsatte
økonomi af adminiatrationen i samarbejde med
ekstern rådgiver på baggrund af broernes
konstaterede tilstand ved generaleftersyn, hvor de
dårligste broer renoveres først. Målet er at indhente
det vedligeholdelsesmæssige efterslæb som er
konstateret på kommunens broer og bygværker.

Ejendomme

TMU-A-10 Pulje til cykelstier, herunder cykelsti på Bråbyvej 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Der har i de senere år været investeret i udbygning af
cykelstinettet i kommunen og der er endvidere opnået
statsstøtte til anlæggelse af 2 af stierne
(Troelstrupvej/Søndergade samt Maglemosevej).
Prioritering af udbygningen af cykelstier fortsætter
med denne bevilling.

Hvert år har Teknik & Miljøudvalget prioriteret
anlæggelsen af en række stier ud fra følgende
fokusområder:
Fokus på at børn og unge cykler i dagligdagen.
Fokus på at cykle til arbejde giver sundere borgere.
Fokus på at cyklen er et reelt alternativ til bilen.
Fokus på at alle cyklister skal føle sig sikre i trafikken.

Administrationen foreslår at prioritering af
cykelstipuljen, som hidtil, prioriteres af Teknik &
Miljøudvalget, som også tager stilling til dialogen med
borgerne i de konkrete projekter.

Plan & Miljø/Ejendomme

TMU-A-11 Renovering af fortove 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Flereaf kommunens fortove er af ældre dato og
trænger derfor til istandsættelse. Der har derfor i de
senere år være investeret i renovering af kommunens
fortove.

Renoveringen prioriteres politisk med udgangspunkt i
dem skønnede færdsel, så de mest befærdede
strækninger i kommunen ordnes først. Det drejer sig
om asfalt, kantsten, fortovsfliser, chausséstensborder
samt afvandingsbrønde mv.

Administrationen foreslår, at prioritering af hvilke
fortovsstrækninger der renoveres, som hidtil,
prioriteres af Teknik & Miljøudvalget. Ejendomme

TMU-A-14 De Hvide dronninger 0 0 5.000.000 5.000.000
TMU-A-15 Nye sti belægninger - cykelstier 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Flere af kommunens eksisterende cykelstier er af

ældre dato og trænger derfor til istandsættelse. Der
har derfor i de senere år være investeret i nye
belægninger på kommunens eksisterende stier.

Renoveringen prioriteres politisk med udgangspunkt i
dem skønnede færdsel, så de mest befærdede
strækninger i kommunen ordnes først. Det drejer sig
om primert om asfalt, men kan også omfatte,
kantsten, belægningssten, chaussésten samt
afvandingsbrønde mv.

Administrationen foreslår, at prioritering af hvilke
cykelstier der istandsættes, som hidtil, prioriteres af
Teknik & Miljøudvalget.

Ejendomme

TMU-A-16 Ny daginstitution Haslev 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 Grundet prognoser og stigende børnetal i Haslev er
arbejdet med ny institution i Haslev igangsat.

Sag til politisk stillingtagen til konkret projekt skal
udarbejdes og forelægges.

Børn & Læringsudvalget tager stilling til de
kapacitetsmæssig prognoser og til hvorledes
udmøntning kan ske.
Plan & Kulturudvalget står for eventuelle planmæssige
forhold.
Teknik & Miljøudvalget står for eventuel anlægsfase
indenfor den afsatte økonomi.

Ejendomme/Børn & Undervisning

TMU-A-17 Omfartsvej i Haslev 15.000.000 15.000.000 20.000.000 0 Fra budgetforliget: Parterne er enige om, at der skal
etableres en ny omfartsvej i Haslev mellem Ny Ulsevej
og Køgevej. Omfartsvejen skal etableres med fysisk
passende afstand til eksisterende byområder. Dermed
trækkes linjeføringen væk fra boligområderne og mod
øst, hvilket skaber plads og mulighed for et nyt
kombineret bolig- og rekreativt grønt område mellem
omfartsvej og nuværende boligbebyggelse. Dette
område skal udvikles i samarbejde med de berørte
lodsejere. Parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr.
til den ny omfartsvej.

Før konkret anlæg kan igangsættes skal der
tilvejebringes plangrundlag og herefter foretage
nødvendig arealerhvervelse ved ekspropriation.

Administrationen foreslår at Plan & Kulturudvalget
beslutter konkret procesplan for tilvejebringelse af
plangrundlag for vejens linjeføring og anlæggelse og
står for beslutning og vedtagelse af plangrundlaget.
Sagen overgår herefter til konkret
anlægsgennemførelse i Teknik & Miljøudvalget.
Administrationen foreslår at Teknik & Miljøudvalget
beslutter gennemførelsen af det konkrete anlæg og
igangsætter behandling af nødvendig arealerhvervelse
og overfor byrådet indstiller at nødvendig
arealerhvervelse for vejens anlæggelse gennemføres
ved ekspropriation.

Plan & Miljø/Ejendomme

TMU-A-18 Fortov/cykelsti til Kommunegården 2.000.000 0 0 0 Projektet er fra forliget for 2020 til udførelse i 2021. Etablering af 2,5 m bred dobbeltrettet fællessti i
Hovby til fodgængere og cyklister.
Anlægget kræver ekspropriation.

Administrationen foreslår, at Teknik & Miljøudvalget
beslutter konkret linieføring og at udvalget
umiddelbart herefter indstiller overfor Byrådet at
nødvendig arealerhvervelse for stiens anlæggelse
gennemføres ved ekspropriation.

Ejendomme



TMU-A-19 Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen 800.000 0 0 0 Projektet er fra forliget for 2020 til udførelse i 2021.
efter halbyggeriet er udført.

Anlæg af p-pladser til dækning af p-behovet til ny hal. Der gives information til Teknik & Miljøudvalget samt
Plan & Kulturudvalget om tidsplan for anlæg af p-
pladsen.
Administrationen foreslår at administrationen forestår
anlæggelse af p-pladsen ved den nye hal i Dalby når
hallen er færdigbygget.

Ejendomme

TMU-A-20 Multibane Terslev skole 300.000 0 0 0 Fra forliget: Parterne ønsker at understøtte det aktive
kultur- og fritidsliv i kommunens mange foreninger.
Da denne bane placeres i skolegården på Terslev skole
er det vigtig at både skole og fritid kommer med input
til konkret udformning.

Administrationen foreslår at ønsker til udformning af
anlæg af multibane samles af administrationen efter
et samarbejde mellem Center for Ejendomme, Terslev
Skole og Kultur og Fritid.
Sagen forelægges Plan & Kulturudvalget, Børn &
Læringsudvalget samt Teknik & Miljøudvalget.

Administrationen foreslår, at konkret udformning af
multibane besluttes af Plan & Kulturudvalget, Børn &
Læringsudvalget samt Teknik & Miljøudvalget.

Ejendomme/Kultur, Frivillighed &
Borgerservice/Børn & Undervisning

TMU-A-21 Lyddæmpning af mødelokaler Tingvej 7 375.000 0 0 0 Mødelokaler på Tingvej 7 stueeatagen,  som anvendes
til møde med borgere lyddæmpes.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse som har indgået i
selve budgetforslaget. Der tænkes derfor ikke at være
behov for yderligee behandling.

Administrationen foreslår at lydningdæmpning af
mødelokaler forestås af administrationen i henhold til
budgetbeskrivelsen.

Ejendomme

TMU-A-22 Fælles om Forebyggelse, Ombygning 6.500.000 0 0 0 Fra forliget: For at sikre det tværgående fokus i
indsatsen skal der sikres en fælles base for
medarbejderne indenfor rammen af ”Fælles om
Forebyggelse”. Dette sker ved at ombygge og
istandsætte dele af kollegiebygningen på Søndergade
14 til kontorlokaler med ca. 50 kontorarbejdspladser. I
øjeblikket bor ca. 30 personer på kollegiet i
midlertidige flygtningeboliger. Det vurderes ikke
hensigtsmæssigt at kollegiet er beboet under
byggeriet i og den efterfølgende brugsfase, hvorfor der
gennemføres genhusning af de nuværende beboere.

Administrationen foreslår at ombygning til Fælles og
Forebyggelse forestås af administrationen i et
samarbejde mellem Center for Ejendomme og Center
for Familie, Social & Beskæftigelse. Der tages
udgangspunkt i det vedtagne budgetprojekt.

Administrationen foreslår at det konkrete projekt
godkendes af de relevante fagudvalg: Teknik &
Miljøudvalget, Børn & Læringsudvalget samt
Socialudvalget.

Ejendomme/Familie, Social &
Beskæftigelse/Børn & Undervisning

TMU-A-23 Nedrivning af cykelskure ved Sofiendalsskolen /Areal til Haslev Tennisklub 400.000 0 0 0 Fra forliget: Parterne ønsker at understøtte det aktive
kultur- og fritidsliv i kommunens mange foreninger.
Der afsættes 0,4 mio. kr. til nedrivning af cykelskure og
øvrige forberedende arbejder, således at Haslev
Tennisklub kan udvide med en tennishal.

Center for Ejendomme står for nedrivnngen af
cykelskure.
Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice står for
kontakten og udlån af arealet til Haslev Tennisklub.

Byrådet har godkendt udlån af arealet til Haslev
Tennisklub.
Administrationen foreslår at der gives information om
konkrete tidsplaner til Plan & Kulturudvalget samt
Teknik & Miljøudvalget, og at det videre arbejde
forestås af administrationen.

Ejendomme

TMU-A-24 Flyt af vejvedligehold 11.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 Flytningen vedrører asfaltkontoen, som placeres på
anlæg.

Der er i 2021 fortsat 2 asfaltfunktionskontrakter:
* Klasse 1 veje (tidligere amtsveje) indgået 1. januar
2011 udløber 31. december 2025.
* Veje i det tidligere Rønnede Kommune indgået 1.
marts 2016 udløber 31. december 2030.
Fra 1. januar 2021 har Faxe Kommune overtaget
opgaver fra asfaltfunktionskontrakt vedr klasse 2 og 3
veje i det tidligere Faxe- og Haslev Kommuner.
Ift. sidstnævnte vejnet skal der træffes beslutninger
om hvordan asfalteringerne skal udbydes dels i 2021
dels i de kommende år.

Administrationen foreslår at Teknik & Miljøudvalget
vælger udbudsform og prioriterer hvilke strækninger
der istandsættes i 2021 på den del af vejnettet, hvor
funktionskontrakt ophører 31. december 2020.

Ejendomme

TMU-A-24 Landsbypulje 400.000 400.000 400.000 400.000 Administrationen foreslår at der gives ramme for
opkøb af udtjente ejendomme og at puljen dækker
udgifter den efterfølgende nedrivning.

Plan & Miljø/Ejendomme

TMU-A-25 Øget budget til vedligehold veje 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Bevilling til asfalteringer af det vejnet som kommunen
selv står for fra 1. januar 2021  (klasse 2 og 3 veje i det
tidligere Faxe- og Haslev Kommuner).
Ift. sidstnævnte vejnet skal der træffes beslutninger
om hvordan asfalteringerne skal udbydes dels i 2021
dels i de kommende år.

Der skal træffes beslutninger om hvordan
asfalteringerne skal udbydes dels i 2021 dels i de
kommende år.

Administrationen foreslår at Teknik & Miljøudvalget
vælger udbudsform og prioriterer hvilke strækninger
der istandsættes i 2021 på den del af vejnettet, hvor
funktionskontrakt ophører 31. december 2020.

Ejendomme

TMU-A-26 Ramper ved Ulse 0 0 0 20.000.000 Administrationen foreslår, at der politisk rettes
henvendelse til Vejdirektoratet om Faxe Kommunes
økonomiske prioritering af nordvente rammer samt
beder om at anlæggget prioriteres gennemført af
staten senest i 2024.

Plan & Miljø



TMU-A-27 Energioptimering kommunale bygning 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Fra forliget: Ekstra budget på 4 mio. kr. til
energioptimeringer i kommunale ejendomme – disse
energioptimeringer bidrager til at reducere
kommunens CO2-udledning og indebærer derudover
færre udgifter til el og varme.

Der foretages screening af bygningselementer,
installationer og teknik mhp. at identificere
investeringer som har max tilbagebetalingstid på 15 år.

Administrationen foreslår at investeringer i
energioptimeringer i kommunale bygninger prioriteres
af Teknik & Miljøudvalget. Ejendomme

TMU-A-28 Belysning af Stadionvej + asfaltering af sti v. HFC klubhus 285.000 Anlægget anvendes til opsætning af lygtemaster for
enden af Stadionvej og ved p-plads samme sted, i
Haslev samt asfaltering af sti i samme område.

Der skal indhentes tilbud på belysning og asfaltering. Administrionen foreslår at opsætning af lys og
asfaltering forestås af administrationen i henhold til
budgetbeskrivelsen.

Ejendomme

TMU-A-29 Bomme ved stier i Haslev, Rønnede, Faxe, Faxe Ladeplads og Karise 500.000 500.000 500.000 Det samlede investeringsbehov til nye stibomme er
skønnet til 1,5 mio. kr., som er fordelt over 3 år.

Der udarbejdes liste med steder der mangler
stibomme og steder, hvorstibomme trænger til
udskiftning.

Administrationen foreslår at opsætning/renovering af
stibomme prioriteres af Teknik & Miljøudvalget. Ejendomme

TMU-A-30 Lysregulering i krydset Bråbyvej og Grøndalsvej i Haslev 1.500.000 Der er afsat 1,5 mio. kr. til anlæg af ny lysregulering i
krydset Bråbuvej/Grøndalsvej. Det vurderes at der
forud for anlæggelsen af lysreguleringen vil være
behov for arealerhvervelse for at sikre plads til
krydsudformningen, kanalisering af trafikken samt
stier til bløde trafikanter.

Der skal foretages skitseprojektering forud for
afklaring af konkret arealbehov.
Herefter skal der træffes belutning om
arealerhvervelse ved ekspropriation samt konkret
projektering forud for åstedsforretning.
Og derefter udbud og anlæg af selve lysreguleringen.

Administrationen foreslår, at Teknik & Miljøudvalget
beslutter konkret udformning af lysreguleringen og at
udvalget umiddelbart herefter indstiller overfor
byrådet, at nødvendig arealerhvervelse for
krydsanlæggelse gennemføres ved ekspropriation.

Ejendomme

TMU-A-31 Opgradering af strandparken i Faxe Ladeplads 250.000 Der er afsat 250 t.kr. til opgadering af strandparken. Det vurderes, at der er behov for at gøre stierne mere
tilgængelige ved beskæring og ved udlægning af grus.
Der er ligeledes inventar som trænger til opgradering.

Administrationen foreslår at opgradering af
strandparken prioriteres af Teknik & Miljøudvalget. Ejendomme

TMU-A-32 Trampesti fra Sneppevej til Jagtvej i Karise 125.000 Der er afsat 125 t.kr. til etablering af trampesti. Trampestiens forløb er over 3 private grunde, der skal
således indgås aftaler med disse lodsejere om stiens
anlæggelse of forløb.

Administrationen foreslår at der udpeges politisk
repræsentant til at forestå forhandlinger med
lodsejerne om etablering af trampesti henover
lodsejernes grund.

Ejendomme

TMU-A-33 Vinkældertorvet i Faxe - begrønning og opgradering 1.300.000 Der er afsat 1,3 mio. kr. til begrønning og opgradering
af Vinkældertorvet, baseret på projektforslag fra Faxe
Erhvervsforening.

Der udarbejdes konkret projekt, som efter politisk
behandling og prioritering, udbydes og anlægges.

Administrationen foreslår at Teknik & Miljøudvalget
prioriterer hvilke konkrete tiltag der gennemføres for
at opgradere og begrønne Vinkældertorvet. Dette sker
med udgangspunkt i Faxe Erhvervsforenings forslag. Ejendomme

Plan & Kulturudvalget
PKU-A-1 Anlægspulje til fritidsbrugere 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Tder er afsat 2,6 mio. kr. til anlægspulje til

fritidsbrugere. Denne bevilling har været der i en
årrække og har løst store og små investeringer i
faciliteter og fritidsliv over årene.

Der opstår løbende behov og ønsker til forskellige
forbedringer af faciliteter og fritidsliv. Denne pulje
tilgodeser en smidig behandling af disse behov.

Administrationen foreslår Plan & Kulturudvalget
løbende orienteres om prioritering af anlægspuljen.
Konkret udmøntning og gennemførelse foretages af
administrationen på baggrund af dialogen med
folkeoplysningsudvalget og foreninger.

Kultur, Frivillighed & Borgerservice

PKU-A-2 Ny hal i Dalby 6.000.000 0 0 0 Der er afsat i alt 12 mio. kr. til ny hal i Dalby.
6 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

Projektet er igangværende.
Der har i 2020 været en afklarende proces om
konkrete krav og ønsker til halbyggeriet, samt aklring
om udbudsform.
Der har været udbud og der er valgt entreprenør som
mobiliserer byggepladsen omkring årsskiftet
2020/2021.

Dette er fortsættelsen af bygning af by hal i Dalby,
som er opstartet i 2020 i tæt samarbejde med
foreningsrepræsentater fra Dalby og relevante
politiske udvalg.
Der er ikke planlagt yderligere politisk behandling, så
længe projektet kører som planlagt og indenfor den
afsatte økonomi.

Ejendomme/Kultur, Frivillighed &
Borgerservice

PKU-A-3 Førslev idrætsforening - belysning 475.000 0 0 0 Der er afsat 475 t.kr. til belysning af boldbane i
Førslev.

Der skal indhentes tilbud på opsætning belysning,
efter dialog med foreningen i Førslev.

Administrationen foreslår Plan & Kulturudvalget
orienteres om projektet.
Konkret udmøntning og gennemførelse foretages af
administrationen på baggrund af dialogen med
foreningen og bevillingen.

Kultur, Frivillighed & Borgerservice

PKU-A-4 Sauna + omklædning Faxe Ladeplads 1.000.000 0 0 0 Der er afsat 1 mio. kr. til Sauna og omklædning i Faxe
Ladeplads.

Der skal udarbejdes konkret projektforslag indenfor de
afsatte økonomiske rammer.
Dette vil ske med involvering af relevante
interessenter og indenfor de rammer, der er for
kystnære projekter.

Administrationen foreslår, at plan & Kulturudvalget
beslutter placering og konkret udformning af
faciliteterne.

Kultur, Frivillighed &
Borgerservice/Plan &
Miljø/Ejendomme

PKU-A-5 Renovering af kunstgræsbane Haslev 1.000.000 0 0 0 Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af kunstgæsbane i
Haslev.

Renoveringen gennemførelse aftales med HFC. Administrationen foreslår at Plan & Kulturudvalget
orienteres om renoveringen som konkret aftales
mellem Haslev Fodbold Club og  Center for Kultur,
Frivillighed og Borgerservice.

Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Økonomiudvalget
ØK-A-1 Svømmehal i Haslev - opsparing 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Opsparing til svømmehal. Økonomi, HR & IT
ØK-A-2 Pulje til Haller i Kommunen - opsparing 0 0 0 0 Økonomi, HR & IT
ØK-A-3 Renovering eksisterende idrætsfaciliteter 1.000.000 500.000 500.000 500.000 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter er en

fortsættelse af udmøntningen af den facilitetsplan
som blev vedtaget i 2019.

Projekterne gennemføres i henhold til facilitetsplanen,
med forudgående dialog med de relevante foreninger
og institutioner.

Der gives lejlighedsvise orienteringer til Plan &
Kulturudvalget på status og fremdrift på
gennemførelsen af renoveringerne af
idrætsfaciliteterne.

Kultur, Frivillighed &
Borgerservice/Ejendomme



ØK-A-4 Infrastrukturpuljen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Puljen prioriteres af Økonomiudvalget, og har gennem
årende været anvendt til forskellige investeringer.

Puljen prioriteres af Økonomiudvalget.
Direktionssekretariatet/Ejendomme

ØK-A-5 IT-indkøb flyttes fra drift til anlæg 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 IT investeringer, som understøtter den vedtagne
digitaliseringsstrategi.

Investeringerne foretages fra IT-afdelingen indenfor de
afsatter rammer.

Der aflægges regnskab over IT-indkøbene. Økonomi, HR & IT

ØK-A-6 Implementeringsudgifter KMD OPUS 1.500.000 0 0 0 Grundet udskydelse af nyt ERP-system, udskydes
stillingtagen til denne post.

Økonomi, HR & IT

ØK-A-7 Udendørsfaciliteter i Daginstitutioner (legepladser o.l.) 3.000.000 0 0 0 Fra forliget: De fysiske rammer får et løft, og der
afsættes 3 mio.kr. til renovering af legepladser i
dagtilbud og skoler, så børn og unge får endnu bedre
udfoldelsesmuligheder med et sundt liv i bevægelse.

Legepladserne oplistes og der laves vurdering af mulig
restlevetid og om redskaberne er tidssvarende -
udføres af Børn & Undervisning.
Center for Ejendomme bistår med udbudsproces,
herunder at bydende entreprenører skal stå for
byggetilladelsesarbejdet.

Børn & Læringsudvalget prioriterer hvilke legepladser
der renoveres indenfor de afsatte rammer.

Børn & Undervisning/Ejendomme

Senior & Sundhedsudvalget
SSU-A-1 Etablering og renovering af plejeboliger 0 1.000.000 1.000.000 0 Der er i overslagsårene afsat midler til renovering af

plejeboliger.
Der skal ske afklaring af hvad midlerne konkret kan og
skal anvendes til. Der kommer flere demente, der er
således også behov for at se på om indretningen af
plejecentrene er demensvenlige.

Senior & Sundhedsudvalget tager stilling til hvilke
renoveringsbehov, der skal arbejdes med.

Sundhed & Pleje

121.770.000


