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Indledning 

Der er i det efterfølgende en overordnet beskrivelse af anlægsprojekterne i den 

investeringsoversigt, der foreligger til Byrådets 1. behandling af budgettet for 2019 til 2022. 

Økonomiudvalget 

Køb og salg af grunde og bygninger 

00.22.02 Salg og markedsføring - Jordforsyning 

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

ejendomme. 

00.22.02 Salg og markedsføring - Kregme Syd 

Dækker udgifter til markedsføring og honorar til ejendomsmægler i forbindelse med budgetteret 

salg af byggegrunde.  

00.22.02 Byggemodning - Kregme Syd 

Dækker afsluttende anlægsarbejder, herunder anlæg af støjvold samt belægninger på veje og 

stier i udstykningsområdet.  

00.22.02 Salg – Højbjergområdet Del 1 

Ca. 28.000 m2 af arealet i Højbjergområdet er udbudt til salg. 

00.22.02 Salg – Grunde og Bygninger 

Omfatter forventede salgsindtægter fra salg af jord, grunde samt diverse ejendomme. 
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Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 

 

Daginstitutioner og dagpleje 

05.25.14 Legepladsrenovering – Skoler og daginstitutioner 

Indeholder budget til løbende renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler. 

05.25.14 Dagtilbudsproces 

Indeholder budget til nødvendige renoveringer af køkken- og toiletforhold i daginstitutioner. 

 

Kommunale skoler 

03.22.01 Ny skole i Frederiksværk 

Etablering af ny skole til erstatning af Frederiksværk Skole. 

03.22.01 Skolekøkken – Arresø Skole, Magleblik 

Indeholder udskiftning af nedslidt og utidssvarende skolekøkken på Arresø skole, Magleblik. 

03.22.01 Overbygning – Ølsted Skole 

Etablering af overbygning på Ølsted Skole. 

03.22.01 Dagbehandlingstilbud – Lilleskolen i Hundested 

Lilleskolen på Storebjerg-matriklen istandsættes, så den kan huse et kombineret 

dagbehandlings- og skoletilbud med plads til op til 80 elever. 

Projektet indgår i samme projekt som Ressourcecenter - Tidlig indsats, under Udvalget for 

Sundhed og Forebyggelse 
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Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 

 

Kultur og foreningsliv 

00.32.31 Omklædnings- og badefaciliteter – Hundested Hallen 

Omfatter renovering af omklædnings- og badefaciliteter samt ny indgang i kælder. 

00.32.35 MLI - Klubhus 

Omfatter udbygning og renovering af Melby – Liseleje idrætsforenings klubhus.   

Museer 

00.35.64 Palæet - Resterende renovering (efter 2022) 

Under 1. etape udføres tilgængelighedsløsning med liftløsning til stueetagen, handicaptoilet samt 

ny kældertrappe. Ved de resterende etaper renoveres 2. sal, kælder, facader samt udearealer. 

Prioriteres i senere år. Tidligst i 2023. 

 

Demokrati 

00.25.15 Stålsatte byrum 

Omfatter den fortsatte udmøntning af delelementer fra vinderprojektets forslag fra 2014. 
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Udvalget for Miljø og Plan 

 

Natur og Miljø 

02.28.20 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 Plan i forbindelse med 

frigivelsessagen.  

 

02.35.42 Kystsikring  

Afsat til det tværkommunale samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner om 

at kystsikre hele Nordkysten i et fælles projekt. 

 

Arealpleje 

00.32.31 Fodboldbanepleje 

Indeholder afsatte midler til genopretning af fodboldbaner. 

 

Trafik og Veje 

02.28.12 Pulje - Asfalt og belægninger på veje og stier 

Der udføres slidlag, belægningsarbejder samt vedligehold ud fra en prioriteret liste, der indstilles 

til Udvalget for Miljø og Teknik. 

02.28.22 Pulje – Trafiksikkerhed 

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 Vejbelysning - Renovering 

Afsat til istandsættelse af belysningsanlæg på de offentlige veje, idet nuværende budgetter stort 

set ikke dækker udskiftning af nedslidte anlæg. 

02.28.22 Vejbelysning - Private boligselskaber 

Indeholder midler til dækning af omkostninger ved udskillelsen af eksisterende vejbelysning til 

boligselskaberne. 
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Ejendomsvedligeholdelse 

00.25.10 Pulje – Bygningsrenovering 

Afsat til bygningsrenovering af kommunens bygninger efter en prioritering, der indstilles til 

Udvalget for Miljø og Teknik. 

00.25.10 Energibesparende investeringer 

Indeholder midler til planlagte energibesparende projekter. 

 

Udvalget for Ældre og Handicappede 

 

Aktivitetstilbud til ældre 

05.30.29 Motionsrum og brugerkøkken – Aktivitetshuset, Hundested. 

I forbindelse med etablering af aktivitetstilbud under ledelse af Aktivitetshuset Paraplyen, ønskes 

etablering af motionsrum, omklædningsfaciliteter samt brugerkøkken.  

 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 

 

Genoptræning 

04.62.82 Omklædning og baderum – Træning og Aktivitet (efter 2022) 

Etablering af omklædning og baderum for medarbejdere i Træning og Aktivitet. 

Prioriteres i senere år. Tidligst i 2023. 

 

Tandpleje 

04.62.85 Ny tandklinik – Samling af Tandplejen 

Etablering af ny tandklinik på Arresø Skole, Magleblik. Den nye tandklinik kommer til at rumme 

den samlede kommunale tandpleje. Dermed nedlægges funktionerne på den tidligere Storebjerg 

Skole og på Frederiksværk Skole, Enghaven. 

 

 

 



 

 

Side 6 af 6 

 

Forebyggende foranstaltninger 

05.28.21 Ombygning af eksisterende bygning til Ressourcecenter/Tidlig indsats 

Etablering af hjemmebaserede indsatser til børn med særlige behov, herunder tidlig indsats. 

Projektet indgår i samme projekt som Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested, under 

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. 


