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Notat  

 

 

Indledning 

Der er i det efterfølgende foretaget en overordnet beskrivelse af anlægsprojekterne i 
investeringsoversigten, dækkende planperioden 2017 til 2020. 

Økonomiudvalget: 

06.45.51 Tværgående pulje til digitalisering 

Indeholder projekter som forbedrer borgerservicen via digitalisering, nye administrations- og 
styringsværktøjer som udvikles af KOMBIT, og som forventes at medføre afledte 
driftsbesparelser på området. 

00.25.11 Anskaffelse af parcelhuse (Flygtninge) 

Projektet indeholder anskaffelse af 22 parcelhuse til midlertidige boliger til ca. 320 beboere i 
perioden 2017 til 2020 - fordelt med køb af 10 parcelhuse i 2017, 5 parcelhuse i 2018, 4 
parcelhuse i 2019 og 3 parcelhuse i 2020.  

Der forventes køb af 7 parcelhuse i 2016, så der samlet i 2020 er anskaffet 29 parcelhuse til 
midlertidige boliger til flygtninge.  

00.25.15 Stålsatte byrum 

Indeholder midler til projektering og medfinansiering af byrumsforbedringer i Frederiksværk, der 
skal være med til at synliggøre industrikulturen, Skabe bedre forbindelser og byrum af højere 
kvalitet. 

00.22.02 Salg og markedsføring af diverse ejendomme 

Dækker udgifter til vurderingshonorarer samt udgifter til markedsføring m.v. af diverse 
ejendomme. 

00.22.02 Salg og markedsføring af Kregme Syd 

Dækker udgifter til markedsføring og honorar til ejendomsmægler i forbindelse med budgetteret 
salg af byggegrunde.  

00.22.02 Byggemodning af Kregme Syd 

Dækker udgifter til løbende pleje m.v. af udstykningsområdet.  
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00.22.02 Salg af grunde og ejendomme målrettet pulje til højvandssluse 

Salg af diverse grunde og ejendomme (ekskl. udstykninger) er samlet i en pulje målrettet 
udgifterne til højvandsslusen  

Udvalget for Skole, Familie og Børn: 

03.22.01 Projektbyggestyring 

Der er afsat midler til byggestyring af de omfattede projekter til ud- og ombygninger i 
forbindelse med Folkeskolereformen. 

03.22.01 Udendørsarealer, herunder idrætsfaciliteter på Arresø skole, Magleblik 

Projektet indeholder etablering og renovering af idræts- og bevægelsesfaciliteter på Arresø 
Skole, Magleblik samt en generel forbedring af udendørsarealerne. 

03.22.01 Hundested Skole, Lerbjerg 

Projektet indeholder samling af Hundested Skole på Lerbjerg, herunder håndtering af PCB 
problematikken samt renovering af blok 5 og 6, håndtering af PCB i hovedbygningen samt 
ombygning af faglokaler. 

03.22.01 Flytning af legeplads fra Storebjerg til Lerbjerg 

I forbindelse med samlingen af Hundested Skole på en matrikel, flyttes legepladsen.  

03.22.01 Udearealer på Hundested Skole 

Anvendes til forbedring af funktionaliteten af eksisterende udearealer på Hundested Skole  

03.38.76 Unge- og kulturcenter 

Projektet indeholder en samling af ungdoms- musik- og kulturskole, ungdomsklubber og 
gadeteam i et Unge og Kulturcenter, placeret i den tidligere brandstation på Syrevej 19. 

05.25.14 Renovering af lejepladser 

Projektet indeholder renovering af nedslidte legepladser, her nyanskaffelse af legeredskaber m.v. 

Udvalget for Ældre og Handicappede 

05.32.32 Statstilskud til servicearealer, Hundested plejecenter 

Staten yder tilskud til etablering af servicearealer med 40 t. kr. pr. enhed. Tilskuddet udbetales 
når endeligt anlægsregnskab foreligger.   

05.32.33 Ombygning af fællesarealer – Trekløveret 

Projektet indeholder tilpasning af fællesarealerne (udvidelse og ombygning) i Trekløverets Team 
2 på Præstebrovej 16 i Ølsted, så de tilpasses teamets nuværende målgruppe. 
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Udvalget for Sundhed og Kultur: 

03.32.50 Etablering af ”åbne biblioteker” med selvbetjening 

Projektet dækker udgifterne i forbindelse med etablering af ”åbne biblioteker” med udvidet 
selvbetjening.  

00.35.64 Resterende renovering af Palæet (efter 2020) 

Under 1. etape udføres tilgængelighedsløsning med liftløsning til stueetagen, handicaptoilet samt 
ny kældertrappe. Ved de resterende etaper renoveres 2. sal, kælder, facader samt udearealer  

03.35.60 Krudtværksmuseum 

Afsatte midler til vedligeholdelse, idet Kulturstyrelsen har betegnet vedligeholdelsesstandarden 
som ”ikke tilfredsstillende”.  

00.32.35 Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer 

Puljen til fritids- og idrætsinvesteringer hvor udmøntninger foretages jf. idrætsstrategien. 

04.62.85 Udskiftning af tandlægestole 

Der er afsat midler til udskiftning af tre klinikstole over de tre følgende år. 

Udvalget for Miljø og Teknik: 

00.28.20 Pæn Kommune 

Pulje til fx at gøre konkrete nedslagsområder pænere, forskønnelser af byrumsinventar, 
opsætning af oversigtsskilte, borde/bænke, eller andre konkrete handlinger der kan gøre 
kommunen pænere. Puljen prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og Teknik i forbindelse med 
frigivelsessagen.  

02.28.11 Nørregade i Hundested – Forskønnelsesprojekt 

Pulje til konkrete forskønnelser af Hundested bymidte og til forbedring af sammenhængen 
mellem by og havn. Der er i 2015 afsat et beløb til at udarbejde en plan for udmøntningen af 
puljen. 

02.28.11 Udvikling af Liseleje 

Afsat til renovering af torvet ”Ankerpladsen”, så denne bliver mere anvendelig og tidssvarende. 
Projektet er dog under omarbejdning.  

00.48.71 Lisevangsgrøften 

Indeholder rørlægning af ca. 200 meter af grøften 

02.28.12 Asfalt – Slidlag 

Der udføres slidlag ud fra en prioriteret liste der besluttes årligt i Udvalget for Miljø og Teknik 

02.28.22 Pulje til cykelstier, skoleveje og trafiksikkerhed 
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Anvendes til renovering og anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter fx i henhold til 
trafiksikkerhedsplanen, men også andre projekter. Prioriteres årligt i Udvalget for Miljø og 
Teknik. 

02.28.22 Renovering af vejbelysning 

Afsat til istandsættelse af belysningsanlæg på de offentlige veje, idet nuværende budgetter stort 
set ikke dækker udskiftning af nedslidte anlæg 

02.28.22 Renovering af broer 

Afsat beløb til udmøntning af vedligeholdelsesarbejder jf. rapporten fra 2012. 

02.28.22 Parkering ved Frederiksværkhallen 

Projektet indeholder etablering parkering på eksisterende grusbane, der ikke længere anvendes 
til sportslige aktiviteter. 

02.35.42 Kystsikring  

Afsat til det tværkommunale samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om 
at kystsikre hele Nordkysten i et fælles projekt. 

02.35.42 Frederiksværk Højvandssluse 

Projektet indeholder etablering af højvandssluse øst for Havnevej. Slusen vil sikre Frederiksværk 
bymidte fra oversvømmelse gennem kanalen. 

 

00.25.10 Pulje til bygningsrenovering 

Afsat til bygningsrenovering af kommunens bygninger efter en prioritering, der foretages årligt i 
Udvalget for Miljø og Teknik. 


