
Høringssvar fra Grønt Råd vedr. budget 2023 
 
Vi har i Grønt Råd arbejdet med de relevante områder fra Sparekataloget 2023 og 
fremsender hermed vores høringssvar i prioriteret rækkefølge. 
 
KMU-B23-10 - Øvrigt miljø – konsulentydelser i forbindelse med miljøsager 
Vi mener at det er meget problematisk at spare på eksterne konsulenter. Har Ballerup 
Kommune interne medarbejdere har de faglige kompetencer på tværs af alle 
fagområder? Vi forudser at en besparelsen på 300.000,- årligt kan have stor 
betydning for kvaliteten af fx miljøundersøgelser og dermed også for naturen/miljøet. 
 
KMU-B23-05 - Mindre renhold på veje  
Grønt råd anbefaler ikke at spare på fejning af veje da det har stor betydning for 
forureningen af det regn-/overfladevand der ledes videre til søer, moser og vandløb. 
Anbefalingen vil lyde på at intensive fejningen i stedet for at spare på området. 
 
KFU-B23-10 - Grantoftegaard, ingen eller færre køb af kulturelle tilbud 
Vi forventer at Ballerup Kommune vil miste sit nære bånd til Grantoftegaard hvis 
oplysnings- og kulturelle tilbud fjernes eller begrænses. En stor del af Pederstrups 
identitet er bundet op på dette nære bånd og det er vigtigt for de øvrige ydelser som 
Ballerup Kommune aftager at disse kan kombineres med oplysnings- og kulturelle 
tilbud, fx fremvisning af elevarbejde på Høstmarked.  
 
KMU-B23-02 - Mindre indsats på invasive arter 
Dette er ikke en reel besparelse men blot en udskydelse og forværring af 
bekæmpelsen af invasive arter uden pligtbekæmpelse. Da det er en meget begrænset 
besparelse, både økonomisk og tidsmæssigt, mener Grønt Råd ikke at det giver 
mening at udskyde dette. 
 
KMU-B23-12 - Danmarks Vildeste Kommune – på kommunale arealer 
Grønt råd vurderer ikke at Ballerup Kommunes deltagelse har en reel naturforbedring. 
Vi foreslår at man i stedet arbejder med en politisk plan for reel naturforbedring, fx 
gennem vedtagelse af en miljø- og biodiversitetspolitik. 
 
KMU-B23-09 - Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb 
Grønt råd anbefaler ikke at spare på ekstraarbejderne vedrørende tilbageførsel af 
vandløbene da de allerede i dag er i ringe økologisk tilstand. 
 
KMU-B23-11 - Reducere i antallet af blomsterkummer 
Grønt råd foreslår at børnehaver og indskoling får mulighed for at overtage 
beplantningen i blomsterkummerne hvis disse ejes af Ballerup Kommune. Det foreslås 
som minimum at der stilles blomsterfrø fra hjemmehørende arter til rådighed. 
 
Andre tiltag 
For at undgå forurening af naturen med vejsalt, foreslås det at spare på indkøb af 
vejsalt til de indre veje i Ballerup kommune og overgå til brug af grus samt anlægning 
af grusede stier i stedet for asfalt hvor det giver mening. 
  


