
PLAN OG TEKNIK 
Ejendoms- og Boligpolitik samt  

Vej- og Parkpolitik  
Drift, serviceudgifter 

Budget 2023 
 
Indledning 
 
Området, der administreres af Plan og Teknik, omfatter offentlige toiletter, rengøring, parker, 
legepladser, skove og strandområder. Endvidere omfatter området det kommunale vejvæsen 
(stianlæg, p-anlæg, broer, tunneller, private fællesveje), vintervedligeholdelse og kollektiv 
trafik. Plan og Teknik administrerer også Ejendoms- og Boligpolitik der dækker over Kommu-
nale Ejendomme, byfornyelse og ydelsesstøtte. 
 
Budget  
  
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

Ejendoms- og Boligpolitik:     
Fælles formål 77 -129 -129 -129 
Ydelsesstøtte 2.194 2.398 2.360 2.344 
     
Vej- og Parkpolitik:     
Grønne områder og naturpladser inkl. 
skove 14.136 14.277 14.277 14.277 
Tværgående vejformål og rengøring 6.642 6.260 5.075 3.696 
Entreprenørafdelingen 194 -203 592 592 
Administration (Trafik, Vej og Park samt 
fællesadministration) 18.559 18.559 18.559 18.559 
Parkering -1.467 -1.467 -1.467 -1.467 
Rabatter, afvanding, renhold og grafit-
tifjernelse 27.517 27.992 27.992 27.992 
Vejbelysning 8.442 8.481 8.481 8.481 
Færdselsregulerende og sikkerheds-
fremmende foranstaltninger 4.269 4.290 4.290 4.290 
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove 
mv. 18.783 18.834 18.834 18.834 
Belægninger m.v. 30.662 29.631 29.617 29.618 
Vintertjeneste 14.596 14.640 14.640 14.640 
Busdrift 58.590 58.590 57.613 57.613 
Lufthavne 2.509 2.509 2.509 2.509 
Jernbanedrift 99 99 99 99 
I alt 205.802 204.761 203.342 201.948 
 
Bemærkninger 2023-2026, Ejendoms- og Boligpolitik 
 
Fælles formål 
By- og Udviklingsforvaltningen har en servicefunktion, som har ansvaret for service og repara-
tion af tekniske anlæg, vand, varme og ventilation på Kolding Kommunes ejendomme, som er 
en indtægtsdækket virksomhed.    
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Posten fælles formål dækker fællesomkostninger og indtægter for denne servicefunktion. 
 
Ydelsesstøtte til ældreboliger og byfornyelse 
 
Midlerne anvendes til udgifter i forbindelse med ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten udgør en vis an-
del af terminsydelserne på lånene. 
 
Bemærkninger 2023-2026, Vej- og Parkpolitik 
 
Grønne områder inkl. skove 
 
Under området hører parker og legepladser, strandområder samt skove. Priserne for brænde 
fremgår af takster 2023 på www.kolding.dk.   
 
Tværgående vejformål 
 
På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, herunder 
blandt andet Rengøringsafdelingen, offentlige toiletter, byinventar, vejplanlægning og trafik-
sikkerhedsarbejde. 
 
Entreprenørafdelingen 
 
Entreprenørafdelingen indbefatter udgifter til maskiner og materiel, drift af materialegården, 
lønninger til driftspersonale, administration og indtægter og udgifter vedr. arbejde for andre. 
 
Administration 
 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Trafik, Vej og Park samt områdets fællesad-
ministration. 
 
Parkering 
 
På området registreres indtægter og udgifter vedrørende parkeringsautomater, parkeringsaf-
gifter samt leje af p-pladser. 
 
Parkeringspriserne for 2023 fremgår af takster 2023 på www.kolding.dk.  
 
Rabatter, afvanding, renhold og graffitifjernelse 
 
Området indeholder ovenstående hovedposter, heraf udgør renholdelse ca. 40 % af budgettet. 
 

http://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/
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Vejbelysning 
 
Budgetposten indeholder elforbrug samt drift og vedligeholdelse. 
 
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 
 
Hovedpunkterne under området er færdselstavler, autoværn/sikkerhedsrækværk, signalanlæg 
og fartvisere. 
 
Vedligeholdelse af veje, stier, fortove mv. 
 
Den løbende vedligeholdelse af veje, cykelstier, p-arealer, broer, tunneller og fortove. 
 
Fornyelse af belægninger 
 
Anvendes til løbende renovering og udskiftning af vejbelægninger, fortove mm. 
 
Vinterdrift 
 
Vintertjenesten, dvs. snerydning og glatførebekæmpelse, foretages med eget mandskab og 
materiel med hjælp fra eksterne entreprenører. Vejene vinter vedligeholdes efter en priorite-
ring for at opnå størst mulig sikkerhed og fremkommelighed for trafikanterne. 
 
Det bemærkes, at budgetbeløbet er meget vanskeligt at fastlægge, og en eventuel merudgift 
skal finansieres inden for eget område. 
 
Busdrift 
 
Området omfatter driftsudgifter til læskærme, skiltning mv. Langt størstedelen af budgettet er 
disponeret til driftstilskud til Sydtrafik. 
 
Lufthavn og jernbane 
 
Der er afsat midler til et årligt tilskud til Koldingegnens Lufthavn samt vedligeholdelse af jern-
banespor. 
 


