Ændringsforslag
Generelle oplysninger:
Forslag nr./Tekst:
VEJ-S-03 - Afledt drift Bypark Øst - Klimatilpasningsprojekt
Politikområde:
Vedtaget:
Vej- og Parkpolitik
Teknik- og Klimaudvalget den 12. juni
2019, sag nr. 23
Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettodrift
60
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021

2022
60

2023
60

60

Udvalgspolitik 2019-2022 TKU:
klimatilpasningen være tæt koblet til kommune- og lokalplanlægningen, og skal bidrage til
merværdi for kommunens borgere, virksomheder og lokalsamfund
kommunens byer skal være attraktive med spændende parker og pladser, som indbyder til
ophold, aktivitet og fællesskab
Fokusområder:
Vi vil beskytte vores værdier mod oversvømmelser.
Vi vil ind tænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi udfører bygge- og
anlægsopgaver.
FN verdensmål:
Nr. 13.1 – Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici.
Beskrivelse:
Bypark øst er det første klimatilpasningsprojekt i samarbejde mellem BlueKolding og Kolding
Kommune, som er finansieret og gennemført via spildevandstaksterne, samt med et
kommunalt merværdiprojekt finansieret gennem salg af byggegrund.
Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget samt Teknikudvalget besluttede i maj 2017, at
klimaprojektet med merværdiprojektet ”Den vilde natur i byen” skulle gennemføres.
Den afledte drift på kr. 60.000,- årligt er fremsendt som ændringsforslag til budget 2019.
Dette blev ikke bevilliget og genfremsættes derfor til budget 2020.
TKU og Miljøudvalget besluttede at anlægge beplantning og faciliteter gennem
merværdiprojektet, samt at arealet skulle kunne mere end at være et teknisk anlæg.
Der blev kørt flere workshops og borgerinddragelsesprocesser, for at sikre at arealet kunne
blive en bynær rekreativ park, som understøtter det grønne og blå strøg gennem kommunen,
samt ønsket om at skabe rum til ophold.
Uden midler til afledt drift, vil parken driftes på et minimum, svarende til den udgift som blev
brugt på arealet inden omlægningen.
Konsekvensen heraf vil være, at parkens rekreative værdi vil falde.
Faciliteter og inventar opsat i området vedligeholdes ikke.
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