
1 
 

 
 
 
 
 

 

Høringssvar til budgetmateriale for budget 2017, august 2016 
 

 
MED-Udvalget i Center for Teknik & Miljø har følgende kommentarer til Teknik- og Miljøudvalgets 

besparelsesforslag:  

 

Forslag TMU-52-01 Besparelse på stranddriften 

Besparelsesforslaget vil betyde ringere service på strandområdet. Det bliver vanskeligt at vedligeholde badebroer og 

strandramper i tilstrækkelig grad og at holde strandene rene for tang, især i de år hvor vejrforholdene gør, at der 

flyder meget tang ind. 

 

Forslag TMU-52-02 Besparelse på naturplejen 

Besparelsesforslaget vil betyde dårligere vedligeholdelse af stier og andre publikumsfaciliteter i naturen og en 

forringelse af plejen af fredede områder med f.eks. øget tilgroning til følge. Det synes ikke at være i overensstemmelse 

med visionen om Bornholm som en grøn bæredygtig ø, jf. Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016. 

 

Forslag TMU-52-03 Ophør med kvalitetsstyring på natur, miljø og planområdet 

Besparelsesforslaget vil generelt nedsætte kvaliteten af sagsbehandlingen på området. Særligt de 2 lovguider 

anvendes meget i det daglige arbejde og er afgørende for at kunne bibeholde kvalitet i sagsbehandlingen. 

 

Forslag TMU-52-04 Miljøbeskyttelse – uddannelse og konsulentbistand 

Besparelsesforslaget vil generelt påvirke kvaliteten af sagsbehandlingen på området, eftersom det vil betyde 

forringede muligheder for at kunne tilbyde kurser og uddannelse til nye medarbejdere og til medarbejdere, der sidder 

alene med deres sagsområde. Visse sager kræver desuden specialviden og kompetencer, der ikke findes i 

organisationen, hvorfor tilkøb af ekstern konsulentbistand til disse sager er nødvendig.  

 

Forslag TMU-52-05 Besparelse på udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Besparelsesforslaget vil betyde en besparelse på midler, som vandværkerne selv har indbetalt til staten, og som 

overføres fra staten til kommunerne for at sikre udarbejdelsen af indsatsplaner på dette område. Det synes 

umiddelbart svært at kunne forsvare en besparelse på et område, der er eksternt finansieret.  

 

Forslag TMU-52-07 Besparelser på havneområdet – reduktion i personale på havnene 

Besparelsesforslaget harmonerer ikke med den fremgang i antal gæstesejlere på ca. 6 %, som de kommunale havne 

har oplevet fra 2015-2016. Såfremt servicen på havnene forringes yderligere, er der risiko for, at sejlturisterne 

fremadrettet fravælger havnene, med en reduceret gebyrindtægt til følge.    

 

Forslag TMU-53-02 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag og Forslag TMU-53-03 Slukning af natbelysning 

mellem lørdag og søndag 

Besparelsesforslagene vil få betydning for trafiksikkerheden og medføre risiko for flere ulykker. Erfaringerne fra 

tidligere besparelser på dette område viser, at særligt risikoen for cyklistulykker forøges, når gadebelysningen slukkes 

om natten.  
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Forslag TMU-57-01 BAT – Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl. 23.50 mandag til torsdag samt afgange fra 

Rønne ved midnat samme dage og Forslag TMU-57-02 BAT – Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor 

der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner 

Besparelsesforslagene synes ikke i overensstemmelse med visionen om Bornholm som en grøn bæredygtig ø, jf. Bright 

Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016. 

 

Udvalget har følgende kommentarer til Teknik- og Miljøudvalgets anlægsforslag: 

 

Forslag TMU-16 Flytning af Nexø Folkebibliotek til Nexø Skole 

Man bør afvente afklaring af de udviklingsprojekter, der er under overvejelse på Nexø Havn.  

 

Udvalget har følgende kommentarer til Teknik- og Miljøudvalgets udvidelsesforslag: 

 

Forslag TMU-52-52 Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer 

Bemærk at der er en fejl i teksten. Den nye takst for byggesagsbehandling er 657 kr. pr. time. 

 

Udvalget har følgende kommentarer til Økonomi- og Planudvalgets udvidelsesforslag: 

 

Forslag ØPU-61-50 Ansættelse af stresskonsulent 

Der er stort behov for at kunne trække på en stresskonsulent i forebyggende øjemed, hvorfor forslaget anbefales af 

MED-udvalget. 

 

 

På vegne af MED-udvalget i Center for Teknik og Miljø 

 

Louise Lyng Bojesen / Carsten Pedersen 
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