
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udbygning af rekreative stier (Stiplanen) Nr.: A50-03 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 0 1.601 1.601 1.601 
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 0 1.601 1.601 1.601 
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
I budget 2022-2025 blev der afsat 1,542 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2023-2025 til udbygning af rekreative stier 
(stiplan).  
 
Det indstilles, at der i anlægsbudgettet for 2023-2026 afsættes 1,601 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026 til 
gennemførelse af stiplanen – i første omgang til fortsættelsen af Banestien og Lillebæltsstien.  
 
Gennem de seneste mange år er der arbejdet målrettet på at øge adgangen til naturen for både cyklister og 
vandrere. Herudover arbejdes der på at skabe bedre forhold for cyklisterne i kommunen. Byrådet vedtog i foråret 
2015 en samlet stiplan for udbygningen af kommunens cykle- og vandrestier. Stiplanen indeholder forslag for samlet 
56,4 mio. kr. (2015 niveau). Investeringerne forventes at være fordelt med 75% til Teknisk Udvalg (cykelstier) og 
25% til Miljø- og Energiudvalget (rekreative stier). Det er typisk dyrere at etablere cykelstier end rekreative stier. De 
konkrete projekter skal godkendes i de respektive udvalg.  
 
De konkrete projekter er beskrevet i Stiplanen. Byrådet har vedtaget en prioritering af rækkefølgen af de større 
projekter, og MEU og TU har godkendt en rækkefølge på de mindre projekter 
 
I budgettet for 2018-2021 blev der afsat 0,105 mio. kr. (2019 priser) på driften til vedligeholdelsen af de nye stier 
under Teknisk Udvalg i 2018 samt overslagsår.  
 
En udbygning af kommunens rekreative stier skaber bedre adgang til naturen, forventes at have en positiv indflydelse 
på folkesundheden, samt forbedre forholdene for turisme i kommunen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
De rekreative stier færdiggøres løbende i henhold til stiplanen. 
 
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille 
 

Etablering af anlæg 
medvirker til øget 
udledning. 

Udbygning af de 
rekreative stier gør 
det mere attraktivt at 
cykle og gå rundt i 
naturen, og derved 
køre mindre i biler. 
 

Ja. Forvaltningen arbejder 
på at bruge, så lidt Co2-
producerende 
anlægsmetoder som muligt, 
øge genbrug af materialer i 
anlægsfasen og på sigt at 
gøre entreprenørenes evne 
til at agere klimabevidste til 
en konkurrence-parameter. 

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


