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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Godkendelse af dagsorden. 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, 
at dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Sag nr. 19 udsættes til næste møde. 
Dagsordenen herefter godkendt. 
 
 

 
 
 
 

2. Underskriftsbemyndigelse 
Sagsnr.:  2010-000089 Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens § 32, skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over 
fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets 
formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. I 
forbindelse med Kommunaldirektør Egon Bo’s fratræden skal kommunens nytiltrådte Kommu-
naldirektør Søren Lund Hansen bemyndiges til underskrift. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at der gives bemyndigelse til at kommunaldirektør Søren Lund Hansen kan underskrive do-

kumenter i forening med borgmester og 1. viceborgmester (i borgmesterens fravær).  

Beslutning 

Godkendt. 
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3. Årsberetning 2009 
Sagsnr.:   Kompetence:  By Åben sag 

Sagens indhold 

Årsberetning 2009, som er Slagelse Kommunes officielle regnskab for 2009, indeholder de obligato-
riske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse samt 
reglerne i Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. 
 
Uddrag af regnskabsopgørelsen fremgår af følgende tabel. 
 

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) 
Regnskab 
2008 

Regnskab 
2009 

   

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -151,0 -135,9 

Resultat af det skattefinansierede område -37,6 11,6 

Resultat incl. anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed -20,5 -4,0 

 
 
Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på ca. 136 mio. kr. hvilket er et pænt 
resultat i forhold til landets øvrige kommuner.   
 
Efter anlægsudgifter og jordforsyning viser der sig et samlet underskud på det skattefinansierede 
område på 11,6 mio. kr.  Det samlede resultat inklusive anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed 
udviser et overskud på 4 mio. kr., og det må betragtes som en fin balance i et netto driftsbudget på 
cirka 4 mia. kr. 
 
Kommunens likviditet er tilfredsstillende med en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på 
286,4 mio. kr. 
 
Ifølge Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, skal årsregnskabet følges af en anlægs-
oversigt som er opdelt i følgende kategorier: 
 
1. Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. tidligere godkendt i Byrådet 

2. Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som ikke tidligere er godkendt af Byrådet. 

3. Uafsluttede anlægsprojekter 

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.  

Indstilling 

Økonomidirektøren indstiller,  
    
at Årsberetning 2009 godkendes og offentliggøres 

at Årsberetning 2009 med tilhørende materiale oversendes til revision 

at oversigt med afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. samt igangværende anlægsarbejder 
ultimo 2009, som alle fremgår af bilag 2, godkendes. 

Direktionen indstiller sagen godkendt. 

Økonomiudvalget indstiller sagen godkendt. 
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Beslutning 

Godkendt. 

 
Bilag 
Bilag 1 - Årsberetning 2009 
Bilag 2 - Afsluttede og igangværende anlægsarbejder 2009 
 

 
 
 
 

4. Overførsel fra 2009 til 2010 af over-/underskud samt af uforbrugte 
rådighedsbeløb. 

Sagsnr.:   Kompetence: Byrådet Åben sag 

Sagens indhold 

Slagelse Kommunes decentraliseringsregler indeholder regler for de decentrale enheders overfør-
selsadgang af mindreforbrug (overskud) og merforbrug (underskud) til næste budgetår. Af reglerne 
fremgå det, at både overskud og underskud overføres fuldt ud.  
 
Underskuddet må maximalt udgøre 20 % af enhedens nettobudgetramme i et givent budgetår. End-
videre er det forudsat, at merforbrug på mere en 10 % er varslet ved budgetopfølgningen pr. 30. 
juni samme år, hvor dette forelægges til politisk behandling. Økonomicentret har anmodet afde-
lingscheferne om redegørelser for de tiltag om skærpet ledelsestilsyn, der måtte være igangsat på 
de enheder, der har et uvarslet merforbrug på mere end 10 %. Redegørelser beror i sagen.  
 
Drift 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 er over-/underskud jf. kommunens decentralise-
ringsregler opgjort. Opgørelsen viste totalt netto 48 mio. kr. i merforbrug (underskud).  
 
Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. april 2010. 
På Økonomiudvalgets ekstraordinære møde blev det foreløbige regnskabsresultat for 2009 
gennemgået, og den særlige problemstilling på Børn og Ungeområdet og ældreområdet drøf-
tet. Områderne udviser et merforbrug på henholdsvis 68 mio. kr. og 38 mio. kr. Det blev be-
sluttet at merforbruget på Børn og Ungeområdet på 68 mio. kr. ikke overføres til 2010 samt at 
ældreområdets underskud nedskrives med 21,4 mio. kr., hvorefter overført underskud til 2010 
udgør 16,6 mio. kr. Det blev besluttet at ovenstående finansieres ved at tilføre kassen 47,5 
mio. kr. Disse fremkommer ved ikke at overføre dele af overskud på Økonomiudvalgets områ-
de i 2009. Restfinansieringen på 41,9 mio. kr. sker via merprovenu på finansielle konti I 2009. 
Jf. bilag 5. 
 
Omfordeling af overskud i 2009 
På tre områder er der behov for omfordeling af overskud i 2009: 
Under HR var der på det administrative område (hovedkonto 6) budgetlagt et samlet budget-
beløb fra ”Treparts-midler”. En andel vedr. udgifter til PAU-elever. Udgifterne er imidlertid af-
holdt af respektive fagcentre, hvorfor i alt 0,6 mio. kr. søges overført til henholdsvis Handicap 
og Psykiatriområdet og Børn og Ungeområdet. 
 
Endeligt er der på Børn og Ungeområdets administrative område (hovedkonto 6) et merforbrug 
på i alt 14,9 mio. kr. Det foreslås at resterende overskud på 5,0 mio. kr. på det administrative om-
råde under Økonomiudvalget (enhed 0271) anvendes til delvis dækning samt at 2,2 mio. kr. kasse-
finansieres. Begrundelse for sidstnævnte er, at Byrådet den 23. marts 2009 vedtog, at der skulle 
ansættes 5 ekstra medarbejdere til genopretning af de socialfaglige børn - og ungesager. Denne 
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beslutning er blevet implementeret til en merudgift på 2,2, mio. kr. i 2009.  
 
Det indstilles endvidere at underskud på 2,1 mio. kr. vedrørende de kommunale ældreboliger admi-
nistreret af Vestsjællands Boligselskab undtages for overførsel idet underskuddet er en teknisk uba-
lance mellem budget og regnskab, som ældreområdet ikke har indflydelse på og som ikke kan ind-
regnes i beboernes huslejebetaling. Samtidig indstilles det at ældreboligerne fremover fritages fra 
decentraliseringsregelsættet vedrørende overførsel af over-/underskud. 
 
Hovedkonklusion 
Under forudsætning af, at ovennævnte justeringer godkendes, udgør de øvrige over-
/underskud i 2009 totalt 4,2 mio. kr. hvilke ønskes overført til 2010. Specifikation pr. udvalg 
og enhed fremgår af bilag 1 og 2.   
 
Anlæg 
I budget 2009 var afsat en række rådighedsbeløb til anlægsprojekter, som af forskellige årsa-
ger kun delvis – eller slet ikke blev anvendt i året – på i alt 66,4 mio. kr. hvilke ønskes overført 
til 2010. 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift -4,2

Anlæg 66,4

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen 62,2  

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen.  

Indstilling 

Det indstilles, 
at merforbruget på Børn og ungeområdet på 68 mio. kr. ikke overføres til 2010 
at 21,4 mio. kr. af ældreområdets merforbrug ikke overføres til 2010, herefter resterer 
         underskud på 16,6 mio. kr. som overføres til 2010 
at underskud på 2,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger administreret af VAB ikke overføres til 

2010 og at ældreboligerne fremover fritages fra decentraliseringsregelsættet 
at del af mindreforbrug på Økonomiudvalgets område med 47,5 mio. kr. ikke overføres til 

2010  
at der meddeles tillægsbevillinger på i alt -4,2 mio. kr. jævnfør specifikation pr. enhed i 

bilag 1 
at overskud på enhed 251 under HR reduceres med 0,6 mio. kr. 0,1 mio. kr. overføres til 

enhed 0055 Skoler, 0,2 mio. kr. overføres til enhed 0004 Dagtilbud og 0,3mio. kr. til en-
hed 0129 Handicap og Psykiatri til dækning af udgifter vedrørende PAU-elever 

at enhed 0052 BU-administration tilføres 5,0 mio. kr. fra det administrative område under  
         Økonomiudvalget (enhed 0271) 
at enhed 0052 BU-administration underskud i 2009 nedbringes med 2,2 mio. kr. yderligere 

som således ikke overføres til 2010 jf. Byrådets tidligere beslutning om ekstra ansættel-
ser på området  

at Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgsrapporteringen pr. 31. marts 2010 modtager  
        handleplaner for, hvordan enheder med merforbrug på mere end 10 % kan udligne dette 
at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2010 på i alt 66,4 mio. kr. jf. specifikation 
at finansieringen af 66,4 mio. kr. til rådighedsbeløb på anlæg sker via træk på kassebehold-

ningen, med henvisning til mindre forbrug i 2009  
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Økonomiudvalget indstiller sagen godkendt med finansiering af kassen, idet der bl.a. henvises 
til kursgevinster for deponerede og frie midler i 2009. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 
Bilag 
Bilag  1: Enhedsopdelt oversigt over overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010  
Bilag 2: Udvalgsopdelt oversigt over overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 
Bilag 3: Redegørelser for merforbrug på mere end10 %  
Bilag 4: Specifikation af rådighedsbeløb der søges overført fra 2009 til 2010 
Bilag 5: Finansieringsforslag 
 
 
 
 
 
 

5. Genfremsættelse, Slagelse Kommuneplan (jfr. Miljøcenter Roskilde) 
Sagsnr.:  2010-001712/PHH Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Miljøcenter Roskilde indgav den 31. august 2009 indsigelse mod forslag til Slagelse Kommuneplan 
2009-2020. Indsigelsen var begrundet i en række punkter, herunder navnlig udformning af detail-
handelsbestemmelser, redegørelse for trafikafvikling i tilknytning til motorvej E20, indsigelse mod 
specifikke arealudlæg til byvækst i landzone samt udlæg til byvækst inden for kystnærhedszonen.  
 
Slagelse Kommune har imødekommet indsigelserne på samtlige punkter, jfr. hvidbog til offentlig 
høring for Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Hvidbogen med de foretagne ændringer blev god-
kendt af Byrådet den 14. december 2009.  
 
Miljøcenter Roskilde har gennemgået det reviderede kommuneplandokument med henblik på at ve-
rificere de foretagne ændringer, og er den 18. februar 2010 fremkommet med ophævelse af indsi-
gelse mod Slagelse Kommuneplan 2009-2020 samt ophævelse af retningslinjerne i Regionplanen for 
Vestsjællands Amt 2005-2016. Regionplanens retningslinjer overføres med vedtagelse af Slagelse 
Kommuneplan til denne. 
 
Som følge af den tidsmæssige forskydning i forhold til ophævelse af indsigelse mod kommuneplanen 
og ophævelse af regionplanens retningslinjer, forudsætter en gyldig vedtagelse af kommuneplanen, 
at denne formelt vedtages af Slagelse Kommune efterfølgende. 
 
Med udgangspunkt i byrådsbeslutning af 14. december 2009 genfremsættes vedtagelsen af Slagelse 
Kommuneplan som beskrevet i hvidbogen, vedtaget af Byrådet den 14. december 2009. 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at Slagelse Kommuneplan 2009-2020 vedtages endeligt under betegnelsen Slagelse Kommune-

plan 2010-2021. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 
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Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Indsigelse, Miljøcenter Roskilde, dateret 31. august 2009. 
2. Ophævelse af indsigelse, Miljøcenter Roskilde, dateret 18. februar 2010. 
3. Byrådsbeslutning, 14. december 2009. 
 
 

 
 
 
 

6. Forslag til lokalplan nr. 1056 for boligområde øst for Agersøgård på 
Agersø 

Sagsnr.:  2010-001652/JWO Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Plan og Erhverv er tidligere blevet bedt om at ændre lokalplan nr. 81 for den gamle Skælskør Kom-
mune omhandlende boliger øst for Agersøgård, så grundene ikke udelukkende skal sælges til helårs-
formål. 
 
Således forelægges forslag til lokalplan nr. 1056 for boligområde øst for Agersøgård til vedtagelse 
med henblik på at udsende forslaget i 8 ugers offentlighedsfase. 
 
Lokalplan 1056 er i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser enslydende med den eksi-
sterende plan – det er blot udtaget, at der er tale om helårsbeboelse. På den måde vil en køber 
kunne anvende grunden/boligen til fritidsformål, indtil der på ejendommen tilmeldes beboere til Fol-
keregisteret. Tidligere har udvalget ønsket, at dette kun bør ske i forhold til første salg, hvilket i 
praksis vil blive indskrevet i salgsdokumenterne. 
 
Plan og Erhverv foreslår at det vurderes om der bør tages særlige tiltag i lokalplanens fremlæggel-
sesperiode i form af orienteringsmøder mm. Dette særligt med henblik på helårsbosætning og ø-
problematikken. 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at forslag til lokalplan nr. 1056 for boligområde øst for Agersøgård fremlægges i 8 ugers offent-

lighedsfase, 
 
at det drøftes, hvorvidt der bør tages særlige tiltag i lokalplanens fremlæggelsesperiode. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Forslag til lokalplan nr. 1056 for boligområde øst for Agersøgård. 
2. Miljøscreening af forslag til lokalplan 1056. 
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7. Forslag til Lokalplan 1080. Boldbaner i Slagelse Øst 
Sagsnr.:  2010-000008/Ditte Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

I forlængelse af Regions Sjællands beslutning om en udvidelse af akutdelen på Slagelse Syge-
hus, samt etablering af psykiatri og sikringsanstalt, inddrages Slagelse Boldklub og Idrætsfor-
enings (SBI) træningsarealer i Slagelse. I den forbindelse har Byrådet besluttet at etablere 
erstatningsanlæg ved Slagelse Øst nær Trelleborg Golfklub, jfr. byrådsbeslutning af 6. oktober 
2008.  
 
I samarbejde med SBI og Plan og Erhverv har DOMUS arkitekter a/s udarbejdet et dispositi-
onsforslag til det nye boldbaneområde i Slagelse Øst. Forslaget tager sit afsæt i SBIs nuvæ-
rende kapacitet med mulighed for etablering af 13 fodboldbaner og klubhus. Endvidere er der i 
forslaget indarbejdet arealreservation til 200 P-pladser. Bærende i dispositionsforslaget er end-
videre en beplantningsplan, som sikrer området rekreativ værdi og landskabelig indpasning. 
 
Forslag til lokalplan 1080 – boldbaner i Slagelse Øst er en bearbejdning af det udarbejdede 
dispositionsforslag. Lokalplanforslaget sikrer den nødvendige disponering af området og angi-
ver den overordnede beplantningsplan. Samtidig behandler lokalplanforslaget de trafikale ud-
fordringer, hvor boldbaneområdet kan kædes sammen med den planlagte Naturpark Skovsø 
(se bilag 2) og Trelleborg Golfklub. Biltrafik og bløde trafikanter holdes så vidt muligt adskilt, 
idet biltrafikken via skiltning hovedsageligt ledes ind nord fra ad Holbækvej og Oksebrovej, 
hvorimod bløde trafikanter kan ledes ad en cykelsti langs Sorøvej, og videre ind i området.  
 
Det har gennem udarbejdelsen af de trafikale løsninger været vigtigt ikke at belaste svingba-
nen ved Oksebrovej/frakørsel 38 yderligere. Eksisterende lokalplan 230 (Skovsø Naturpark, 
Golfbane mv.) rummer mulighed for spærring af Oksebrovej for bilgennemkørsel. Vejdirektora-
tet har endvidere mulighed for at opsætte skiltning, som forbyder henholdsvis højresving ved 
frakørselsrampen, og venstresving ved tilkørselsrampen. Herved kan en yderligere afledt tra-
fikbelastning af motorvejsrampe om nødvendigt fjernes eller minimeres.   

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at  Forslag til lokalplan 1080 – boldbaner i Slagelse Øst, godkendes til fremlæggelse offentlig 

høring i 8 uger. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen og Flemming Erichsen (A), Ole Drost (V), Ib 
Larsen (F), Helle Blak (A) samt Niels Jørgensen (C) anbefaler indstillingen. 
 
Michael Gram (O) tager forbehold for delområde 2. 
 
Steen Olsen (A) stemmer imod. 
 
Der afholdes særskilt borgermøde. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Michael Gram (O) tager forbehold for delområde 2. 

Beslutning 

Godkendt med 25 stemmer. 
Dansk Folkeparti stemte imod delområde 2. 
Steen Olsen A stemte imod. 
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Bilag 
1. Forslag til Lokalplan 1080 – boldbaner i Slagelse Øst. 
2. Naturpark Skovsø – idékatalog. 
3. Lokalplan 230 – Skovsø Naturpark, Golfbane mv. 
 
 

 
 
 
 
 

8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1058, Tæt lav boligbebyggelse 
ved Jonshaven 

Sagsnr.:  2008-036927/DH Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Slagelse Byråd vedtog den 29. juni 2009 forslag til lokalplan 1058. Lokalplanen er en supplerende 
lokalplan til lokalplan 264, som hoveddisponerer det vest for liggende parcelhusområde ved Jons-
gården. 
 
På baggrund af naboindsigelser primært mod lokalplanforslagets vejbetjening fra Jonsvangen samt 
Udvalget for Plan, Erhverv og Udviklings beslutning om at søge anden mulig vejadgang og større 
bebyggelsesvariation, fremsendes en ændret plan til endelig godkendelse. 
 
Lokalplanen er ændret således, at området vejbetjenes af en intern boligvej med indkørsel fra 
stamvejen Jongården, i princippet parallelt med Jonsvangen. Herudover er bebyggelsens udform-
ning ændret, så den i højere grad er tilpasset den vest for liggende parcelhusbebyggelse, således at 
den tæt/lave bebyggelse udformes som en varieret bebyggelse i 1, 1½ og 2 etager med røde tegl-
tage med taghældninger mellem 20º og 45º, stadig opdelt i 3 boliggrupper, med i alt maks. 60 boli-
ger. 
 
Herudover er det nordlige byggefelt reduceret, så afstanden til transmissionsledningen overholder 
krav fra Energinet.dk på 46 m. Indenfor dette byggefelt er bebyggelsens højde reduceret til maks. 
1½ etage.  
 
Forslaget har efterfølgende været offentligt fremlagt i perioden fra den 4. juli 2009 til den 29. 
august 2009, og der har været afholdt offentligt møde om planforslaget den 11. august 2009. 
 
Der er modtaget følgende indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget: 
 
1.   Vejdirektoratet nedlægger veto mod planforslaget, idet det hævdes at de 3 eks. parcel-
husgrunde med lovlige indkørsler fra Kalundborgvej, ligesom den ny bebyggelse skal 
vejbetjenes via rundkørslen. Vejdirektoratet har dog efterfølgende ophævet sit veto. 
 

2.   Energinet.dk gør indsigelse mod planforslagets bebyggelsesafstand til transmissionsled-
ningen for naturgas i den nordlige del af området. Meddeler at en nærmere sikkerheds-
beregning i området har fastsat krav til en mindste afstand til bygninger på 45,72 m fra 
naturgasledningen. 
 

3.   Energistyrelsen anmoder om at lokalplanforslaget rettes i overensstemmelse med over-
stående bemærkninger fra Energinet.dk 
 

4.   32 beboere i det vest for liggende Jonsgården 1. etape gør enslydende indsigelse mod 
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planforslagets vejbetjening og foreslår alternativer, og mod bebyggelsestætheden, an-
tallet af boliger samt udformning der vil virke dominerende m.v. 
 

5.   Eksperimenterende Danske Radioamatører, Korsør afdeling, gør indsigelse mod at plan-
forslaget foreskriver, at der ikke må opsættes udvendige antenner. 
 

6.   Sydvestsjællands Museum meddeler, at der under støjvoldsarealet mod øst er foretaget 
arkæologisk forundersøgelse og at der på arealer syd og vest for lokalplanområdet er 
konstateret enkelte arkæologiske interesser i form af forhistoriske nedgravninger. 

 
På baggrund af indsigelse 4, naboer i området, har planens vejbetjening efterfølgende været 
drøftet med Vejdirektoratet og Vej og Park, ligesom bebyggelsens udseende har været drøftet 
med bygherre. 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at lokalplanen indstilles til Byrådet til endelig godkendelse med følgende ændringer: 

 
I redegørelsen tilføjes: ”Energinet.dk har foretaget en nærmere sikkerhedsberegning i 
området og har fastsat krav til en mindste afstand til bygninger på 46 m fra naturgasled-
ningen. Parkeringsanlæg kan dog placeres nærmere.” 
 
I lokalplanens indhold ændres tekst til: ”Planen giver mulighed for etablering af op til 60 
boliger, udformet som varierende boligtyper, som rækkehuse i 1, 1½ eller 2 plan samt 
etageboliger i 2 etager, med en maks. bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen skal frem-
træde med røde tegltage.” 
 
§ 5.1 ændres til: Der udlægges areal til en boligadgangsvej, der udgår fra stamvejen 
Jonsgården, jf. kortbilag 2. Vejen anlægges med kørebane i 5 m´s bredde. � 
§ 6.4 ændres til: ”Indenfor delområderne B1 og B2 må bebyggelse højst opføres i 2 eta-
ger over niveauplan. Bebyggelsen kan indeholde varieret bebyggelse som rækkehuse i 1, 
1½ og 2 etager samt etageboliger i 2 etager. Indenfor delområde B3 må bebyggelse kun 
opføres i maks. 1½ etage.” 
 
I § 6.6 tilføjes: ”Indenfor det nordlige byggefelt B3 skal placering af boligbebyggelse 
overholde en mindste afstand på 46 m til naturgasledningen. Kun parkering, cykelskure 
og lign. må placeres nord for dette byggefelt, jf. kortbilag 2.” 
 
Ny § 6.8: ”Der skal fremsendes en plan for den samlede bebyggelse inkl. indretning af 
gårdrum til godkendelse i Slagelse Kommune. Der vil i denne forbindelse blive lagt sær-
ligt vægt på, at bebyggelsen arkitektonisk fremtræder varieret i bygningshøjder og har-
monerer med parcelhusbebyggelsen vest for lokalplanområdet.”  
 
§ 7.7 ændres til: ”Tage på boliger skal udføres med røde vingetegl eller vingefalsteglsten. 
Teglsten må ikke være glaserede/ reflekterende. Tage på udhuse og sekundære bygnin-
ger kan udføres med tagpap.” 
 
Ny § 7.8: ”Tage på byggeri i 2 etager skal udføres med taghældning på maks. 25º. Tage 
på byggeri i 1 eller 1½ etage skal udføres med taghældning på mellem 20º og 45º. Ud-
huse kan dog udføres med lavere taghældning og ensidigt tagfald.” 
 
Der indsættes 2 nye kortbilag, hvor bebyggelsens afstand til den nordligt beliggende gas-
ledning er ændret til 46 m, jf. indsigelse fra Energinet.dk. 

 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. 



Byrådet den 26. april 2010 kl. 18.30     

 
 
 
 

 

Side 10

 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Indsigelser 1-6. 
2. Redegørelse med forslag til besvarelse af indsigelser. 
3. Brev til Vejdirektoratet fra Plan og Erhverv. 
4. Brev fra Vejdirektoratet, som ophæver sit veto mod planen.  
5. Bygherre Lars Mouritsen Holdings kommentarer til indsigelser fra naboer i området. 
6. Brev fra naboer med forslag til ændret vejføring og gentagelse af tidligere indsigelse. 
7. Lokalplan 1058 med Plan og Erhvervs forslag til rettelser. 
 
 
 
 
 
 

9. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1078. Ridecenter på Præste-
marksvej i Vemmelev 

Sagsnr.:  2009022781/MTL Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Ejere af Thysbjerg Ridecenter/Møllebakkens Rideklub, Joan Thysbjerg Jensen og Niels Jensen 
ønsker at opføre en ny ridehal på 3.200 m². Ridehallen skal kunne opfylde Dansk Ride For-
bunds krav til stævner på et højt niveau (Kategori 1). Her er bl.a. krav om særlige publikums- 
og forplejningsfaciliteter som restaurant/cafeteria m.m.  
 
Byrådet godkendte på møde den 14. december 2009 Forslag til lokalplan nr. 1078 – Ridecenter 
på Præstemarksvej i Vemmelev til 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 20. december 
2009 til den 16. februar 2010. 
 
Ved offentlighedsfasens ophør var der indkommet 7 indsigelser/bemærkninger til planforslaget.  
En særlig relevant indsigelse er fra naboer til ridecentret og omhandler spørgsmål til parke-
ringsforhold og efterlyser desuden en redegørelse om behovet for trafiksikkerhedsmæssige 
foranstaltninger efter en udvidelse af ridecentrets aktiviteter. 
 
Ejeren af ridecentret oplyser, at P-pladsbehovet vil være: 
Ca. 30 biler med hestetrailer 1 gang om måneden og ca. 200 biler med hestetrailer 1-2 gange 
om året. 
 
Vej og Park har efterfølgende vurderet sagen og udtaler, at den forøgede trafik, som udvidel-
sen af ridecentret afstedkommer, ikke vil medføre behov for/krav om trafiksikkerhedsmæssige 
foranstaltninger i området. 
 
Vej og Park vurderer at P-pladsbehovet (til daglig og ved mindre weekendstævner) kan opfyl-
des på ridecentrets grund og ved større stævner (1-2 gange om året) kan løses ved at leje 
areal til midlertidig parkering, f.eks. Skov- og Naturstyrelsens areal, som er placeret vest for 
ridecentret (for lokalisering, se lokalplanens kortbilag 1). 
 
Vej og Park foreslår, at det indskrives i lokalplanen, at der ved afholdelse af stævner, skal op-
sættes midlertidig skiltning: Dels med henvisning til P-pladsarealer og dels nogle ”Parkering 
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Forbudt” tavler på Præstemarksvej (Se lokalplanen § 5.4, 5.5 og 5.6). 
 
Lokalplan nr. 1078 fastlægger plangrundlaget og generelle bestemmelser for lokalplanområ-
dets delområde I og II: 
 
Delområde I: Nyt byggefelt A udlægges til en udvidelse af det eksisterende ridecenter med en 
tilbygning på ca. 3.200 m², som må anvendes til en ridehal med tilhørende publikums- og for-
plejningsfaciliteter, som restaurant/cafeteria m.m. 
 
Byggefelt B til en staldbygning på ca. 280 m², som pt. er opført. Bestemmelserne er overført 
fra lokalplan nr. 93 (Gl. Korsør). 
 
Delområde II: Byggefelt C udlægges til ridehal og/eller staldbygninger på i alt 1.250 m². Be-
stemmelserne er overført fra lokalplan nr. 93 (Gl. Korsør). 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at lokalplan nr. 1078 godkendes endeligt med de af Plan og Erhverv foreslåede ændringer. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Lokalplan nr.1078 – Ridecenter på Præstemarksvej i Vemmelev. 
2. Hvidbog med indsigelser/bemærkninger og løsningsforslag. 
 
 

 
 
 
 

10. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1051. Boligbebyggelse i Frølun-
de Landsby, nord 

Sagsnr.:  2010-000763/MTL Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Lokalplanen danner grundlag for etablering af et mindre boligområde i Frølunde Landsby, øst 
for Knivkærvej. Den nye bebyggelse opføres som ”huludfyldning” i den nordlige del af Frølunde 
Landsby. Byggeriet kan opføres i 1½ etage og skal være i formmæssigt samspil med den om-
givende landsbybebyggelse. 
 
I planforslaget indeholdt bebyggelsesplanen 8 grunde, hvoraf de 4 grunde kunne udstykkes til 
dobbelthuse = 12 boliger. 
 
Byrådet godkendte på møde den 24. november 2008 Forslag til lokalplan nr. 1051 – Boligbe-
byggelse i Frølunde Landsby til 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 30. november 2008 
til den 26. januar 2009. 
 
Lokalplanen var på Udvalget for Plan, Erhverv og Udviklings møde den 4. maj 2009 med en 
indstilling om at fremsende planen til endelig vedtagelse på Byrådsmødet den 25. maj 2009, 
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men udvalget besluttede at sende sagen retur til administrationen med henblik på fornyet be-
handling omkring bebyggelsesplanen.  
 
På udvalgsmødet var der kommentarer vedr. for stor bebyggelsestæthed. 
 
Lokalplanen var på Plan- og Udviklingsudvalget den 2. marts 2010, men det blev besluttet at 
sende sagen retur til administrationen med henblik på en nærmere præcisering af bygnings-
højden. Efterfølgende er teksten i lokalplanens § 6.2 ændret til: Bebyggelsen kan opføres i 
maksimum 1½ etage og bygningshøjden må ikke overstige 8½ meter målt fra et niveauplan 
fastsat af Slagelse Kommune i henhold til bygningsreglementet. 
 
Planen er nu ændret således, at lokalplanområdet udnyttes mindre intensivt, idet projektet er 
reduceret med 3 boligenheder (fra 12 til 9). 
 
Endvidere er bebyggelsen ændret til alene at omfatte traditionel åben/lav længehusbebyggel-
se. Der kan således ikke længere opføres dobbelthuse i lokalplanområdet. 
 
Bebyggelsesplanen er nu planlagt med store grunde på mellem 1100 - 1500 m². 
 
Bebyggelsens beliggenhed i naturomgivelser og de større grunde vil opfylde behovet for udea-
real til den enkelte bolig, så det fælles grønne friareal er derfor udgået. 
 
Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet vedlagte indsigelser/bemærkninger til lokal-
planforslaget. Se vedlagte Hvidbog – skema med ref. af indsigelser, løsningsforslag og indstil-
ling. 
 
Bemærk: Løsningsforslag til ændringer/tilføjelser i henhold til indsigelserne er listet på side 4 i 
lokalplanen. 
 
Særlige relevante indsigelser/løsninger: 
 
Indsigelse mod en så massiv forøgelse af landsbyen, mener at det bliver svært at tilpasse byg-
geriet til den eksisterende landsbys karakter.  
Svar: Ved etableringen af et boligområde vil der opnås en naturlig afgrænsning af landsbyen 
mod nordvest. Bebyggelsesplanen er bearbejdet og er nu ændret (i forhold til planforslaget), 
så det ikke længere er muligt at etablere tæt/lav bebyggelse. Antallet af boenheder er reduce-
ret 25% fra 12 til 9 og udnyttelsen af området er hermed mindre intensiv. Lokalplanen er des-
uden tilrettet, så det sikres, at bebyggelsen får en karakter af landsbybebyggelse; længehuse 
med smal bygningskrop, høj taghældning og lille tagudhæng samt afdæmpede materia-
ler/farver. 
 
Indsigelse mod at etablere flere boliger i området, da Knivkærvej allerede i dag er for smal. 
Den kan ikke klare mere biltrafik.  
Svar: Vej og Park udtaler, at det er korrekt, at Knivkærvej er smal, men at de 12 (nu 9) nye 
boliger ikke øger trafikbelastningen væsentligt.  
 
Indsigelse mod at der etableres udkørsel til Knivkærvej, da der er dårlige oversigtsforhold. 
Svar: For at sikre fri oversigt ved udkørsel til Knivkærvej er det indskrevet i lokalplanens § 5, 
at arealet langs vejen skal friholdes for bebyggelse og beplantning: Se lokalplanens kortbilag 
3. 
 

Bemærkning vedr. Miljø: 
Der er udarbejdet miljøvurderingsscreening af lokalplanen. Screeningen har ikke påvist miljø-
mæssige konsekvenser ved realiseringen af lokalplanen.  
Konklusionen: At der derfor ikke skal udarbejdes en Miljøvurdering af lokalplanen. 
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Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at lokalplan nr. 1051 godkendes endeligt med de af Plan og Erhverv foreslåede ændringer. 
 
Plan- og udviklingsudvalget har behandlet sagen. Flemming Erichsen (A), Ole Drost (V), Steen Olsen 
(A) og Ib Larsen (F) godkender. 
 
Michael Gram (O) og Niels Jørgensen (C) tager forbehold, idet der ønskes større valgfrihed med 
hensyn til vinkelhuse og tagkonstruktioner. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Michael Gram (O) tager forbehold. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Lokalplan nr. 1051 – Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord (tilrettet i henhold til PEU-beslutning af 
4. maj 2009 og 2. marts 2010). 
2. Hvidbog med indsigelser/bemærkninger og løsningsforslag. 
3. Kopi af tidligere bebyggelsesplan. 
 
 

 
 
 
 

11. Endelig godkendelse af lokalplan 1073. Daginstitution ved Jonsha-
ven 

Sagsnr.:  2009-020690/DH Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Slagelse Byråd godkendte den 23. november 2009 forslag til lokalplan 1073, idet det blev for-
udsat, at der blev arbejdet videre med vejbetjening af området. 
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere en integreret daginstitution til 110 børn med 
udvidelsesmulighed til i alt 150 børn. Arealet vejbetjenes fra rundkørslen på Kalundborgvej og 
videre ad stamvejen Jonsvangen, som forlænges op til daginstitutionen. Den vestlige del af 
lokalplanområdet indgår i den grønne ring omkring Slagelse byområde og knyttes stimæssigt 
op på det grønne område syd for lokalplanområdet.  
 
I planen udlægges byggefelt for placering af daginstitutionen, ligesom der fastlægges arkitek-
toniske og bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelser for udformning af de 
grønne arealer, herunder støjvolde mod henholdsvis Kalundborgvej og den fremtidige vestlige 
omfartsvej. 
 
På baggrund af naboindsigelser fra det syd for liggende parcelhusområde, Jonsgården 1. etape, 
har Plan og Erhverv afsøgt mulighed for anden vejbetjening. Således er Vejdirektoratet, som 
vejmyndighed for Kalundborgvej, ansøgt om tilladelse til at vejbetjene lokalplanområdet fra ny 
adgangsvej fra Kalundborgvej, hvilket der er meddelt afslag på, begrundet i trafiksikkerhed. 
Anden vejadgang til daginstitutionen vil derfor ikke være mulig, før omfartsvejen er etableret i 
2013, hvorfor vejadgangen, via en forlængelse af Jonsvangen, er fastholdt i planen. 
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Vejafdelingen har oplyst, at stamvejen, som samtidig er adgangsvej til offentlig institution, 
normalt optages som offentlig vej, så vedligeholdelse af Jonsvangen vil pålægges Slagelse 
Kommune. 
 
Lokalplanområdets udstrækning er mod nord reduceret, så planen kun omfatter areal til brug 
for daginstitutionen med tilhørende støjvolde samt del af den grønne ring. 
 
Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet rapport vedr. støjforhold og afværgeforanstalt-
ninger i form af støjvolde indenfor området. 
 
Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2009 til den 23. januar 
2010, og der har været afholdt offentligt møde om planforslaget den 13. januar 2010. 
 
Der er modtaget følgende indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget: 
 
1. Vejdirektoratet gør bemærkninger om, at lokalplanområdets endelige afgræsning først vil 
kunne fastlægges ved omfartsvejens matrikulære berigtigelse, at støjvold mod Kalund-
borgvej i byggelinjeareal kræver Vejdirektoratets dispensation samt at evt. støjvolde i 
arealreservationsareal til omfartsvej skal respektere og koordineres med omfartsvejpro-
jektet i fornødent omfang. 
 

2. Henning Rasmussen gør indsigelse mod, at der ikke er udarbejdet en egentlig miljøvurde-
ring. Det anføres, at en daginstitution til over 100 børn, placeret mellem 2 meget trafike-
rede veje medfører farlig luftforurening. 
 

3. Villy Jensen, som ejer arealet umiddelbart nord for lokalplanområdet i vejgaflen mellem 
den ny omfartsvej og Kalundborgvej, oplyser, at der er ønske om at etablere en tanksta-
tion på hans areal og spørger, hvorvidt det vil være muligt at udvide arealet ved at er-
hverve en del af Slagelse Kommunes ejendom i den nordlige del af området, omfattet af 
lokalplanforslaget. 
 

4. 43 beboere i det syd for liggende parcelhusområde – Jonsgården 1. etape, gør enslyden-
de indsigelse mod planforslagets vejbetjening via en forlængelse af Jonsvangen og fore-
slår alternativ vejføring fra Kalundborgvej. 
 

5. Sydvestsjællands Museum meddeler, at der indenfor lokalplanområdet er konstateret en 
nedgravning af oldtidskarakter samt spredte spor af forhistorisk bebyggelse og vurderer, 
at der kan være arkæologiske interesser bevaret indenfor området.  

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at lokalplanen indstilles til Byrådet til endelig godkendelse med følgende ændringer: 

 
I redegørelsen ændres afsnit om vejadgang således:  
”Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kalundborgvej via den etablerede rundkørsel. Stamve-
jen Jonsvangen forlænges nordpå, frem til daginstitutionen. Vejen anlægges med samme 
opbygning, tværprofil og belysning, som den eksisterende del af Jonsvangen. Den østlige 
del af vejudlægget på 2,25 m er udlagt til græsrabat. Såfremt der er behov for det, kan 
denne zone anlægges som fællessti, gang-cykelsti.” 
 
Der indføres nyt afsnit vedr. støj: 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj skal overholdes. Der er i tilknyt-
ning til lokalplanen udarbejdet rapport vedr. støjforhold og afværgeforanstaltninger i 
form af støjvolde mod Kalundborgvej og omfartsvejen.” 
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§ 2.1 tilføjes: 
”Lokalplanområdets endelige afgrænsning kan først fastlægges endeligt ved omfartsve-
jens matrikulære berigtigelse.” 
 
§ 4.1 ændres: 
Indenfor lokalplanområdet kan udstykkes et areal på ca. 15.000 m² til daginstitutionen, 
afgrænset mod vest af den grønne ring, mod syd af afstandszone til naturgasledning.” 
 
§ 4.2 ændres: 
Areal, som indeholder daginstitutionens bygningsanlæg, kan udstykkes fra institutionens 
friareal.” 
 
§ 5.3 tilføjes: 
”Vejen anlægges i 10 m’s bredde med samme opbygning, tværprofil og belysning som 
den eksisterende del af Jonsvangen (lokalplan 264). Den østlige del af vejudlægget på 
2,25 m er her udlagt til græsrabat. Såfremt der er behov for det, kan denne zone anlæg-
ges som fællesti, gang-cykelsti.”  

 
§ ny § 5.10: 
”Langs Kalundborgvej er tinglyst byggelinje med Vejdirektoratet som påtaleberettiget. 
Byggelinjen er på 25 m, målt fra midten af vejen, hvortil kommer højde og passagetil-
læg. 
 
Faste anlæg, herunder støjvolde i byggelinjeareal, kræver Vejdirektoratets dispensation. 
 
Der skal etableres støjvold langs Kalundborgvej, i princippet som vist på kortbilag.” 
 
§ 8.5 ændres: 
”Støjvolden skal indgå i den landskabelige bearbejdning og disponering af området og 
skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes. 
 
Støjvolden skal respektere den eksisterende spildevandslednings forløb, som vist på 
kortbilag 1.”  
 
§ 8.6 ændres: 
Der skal etableres støjvold i lokalplanområdets vestlige afgrænsning langs omfartsvejen. 
Støjvolden skal indgå i den landskabelige bearbejdning og disponering af den grønne 
ring, og skal sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes. 
 
Støjvolden i dette arealreservationsareal skal respektere og koordineres med omfartsvej-
projektet (Vejdirektoratet).” 
 
Kortbilag 1 og 2 ændres, så planområdet reduceres mod nord til kun at omfatte areal til 
brug for daginstitutionen med tilhørende støjvolde samt del af den grønne ring.  

 
Plan- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen. Flemming Erichsen (A), Helle Blak (A), Ib Lar-
sen (F), Michael Gram (O) og Steen Olsen (A) anbefaler. Dog søges Jonsvangen udvidet mod Lokal-
planområde 1058 mest muligt. Udgifterne til vejudvidelsen tages med i budgetdrøftelserne for 2011. 
 
Ole Drost (V) og Niels Jørgensen (C) stemmer imod. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Venstre stemmer imod. 

Beslutning 

Godkendt med 21 stemmer, 10 medlemmer (C og V) stemte imod.  
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Bilag 
1. Indsigelse 1-5. 
2. Redegørelse. 
3. Brev til Vejdirektoratet 14. januar 2010, ansøgning om ny vejadgang til daginstitutionen fra Kalund-
borgvej. 
4. Afslag fra Vejdirektoratet 22. januar 2010 på etablering af ny vejadgang fra Kalundborgvej. 
5. Rapport vedr. støjforhold og afværgeforanstaltninger, udarbejdet af Carl Bro 10. marts 2010. 
6. Lokalplan 1073 med Plan og Erhvervs forslag til rettelser. 
 
 

 
 
 
 
 

12. Lokal Udviklingsplan i Hashøj NV 
Sagsnr.:  2010-001182/SKS Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

Lokalrådet Hashøj Nordvest ser en mulighed for at invitere kommunen til et samarbejde, indenfor 
lokale planlægningsprocesser, med udgangspunkt i udviklingsprojektet ”Center for Aktiv Læring” – 
CAL. Projektet er ”født” som et kompetenceprojekt under Landudvikling Slagelse. 
 
Mission 
 
• At skabe fremtidens skole og undervisningsmiljø med fokus på faglig udvikling og kreativitet 
gennem leg og læring. 

• At understøtte Slagelse som førende sundheds-, idræts- og uddannelsesby.  
• At fremme den lokale sammenhængskraft og blive model for fremtidens fritidssamfund. 
 
Vision 
• At skabe et attraktivt, dynamisk og innovativt lærings- og aktivitetsmiljø, der tiltrækker erhverv 
og fremmer bosætning i Slagelse Kommune. 

 
Mål 
• At skabe fremtidens læringsmiljø, der inkluderer vuggestue, børneinstitution, skole, fritidshjem, 
fritids- og kulturliv. 

• At skabe et kreativt, legende læringsmiljø, der er enestående nationalt og internationalt. 
• At skabe et tværfagligt, innovativt udviklingsmiljø for de ansatte. 
• At anvende Danmarks største “legeplads” (Gerlev Parkerne) som lærings- og aktivitetsområde. 
 
CAL har Leg og Læring som primære kerneområder samtidig med, at det skal fremme et aktivt 
medborgerskab i fremtidens fritidssamfund. CALæring skal fremstå som kvalitetsreference på euro-
pæisk plan for et livslangt læringsmiljø og for en lokal sammenhørighedskraft i fremtidens fritids-
samfund. 
 
Projekt CAL’s udvidelsesmuligheder 
 
• Overbygning med idrætscollege. 
• Grønne områder til bålpladser – åbne overnatningsmuligheder, aktiv ferie, vandre- eller cykeltu-
re. 

• Kobling af stisystemer fra Syd-Vestsjælland via Gerlev Legepark og videre til Trelleborg. 
 
Center for Aktiv Læring - Slagelse Kommunes udfordring 
 
• Tør man være på forkant, Tør man være rollemodel. 
• Tør man tage et ansvar for fremtidens undervisnings- og aktivitetsmiljø. 
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• Tør man skabe fremtidsmodellen for et innovativt livslangt læringsmiljø i et fritidssamfund. 
 
Sagen var på udvalgets dagsorden den 2. marts, hvor det blev besluttet at udsætte sagen. 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at oplæg fra Lokalrådet Hashøj Nordvest drøftes med henblik på, om opgaven kan professionali-

seres som f.eks. Maritimt Knudepunkt med forankring i Plan og Erhverv. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget indstiller nedsættelse af et paragraf 17 stk. 4 udvalg og forespørger 
relevante udvalg med hensyn til deltagelse. 
 
Sagen sendes til Byrådet til endelig godkendelse. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
1. Baggrundspapir for lokalrådet Hashøj Nordvest’s forslag til lokal udviklingsplan. 
 
 

 
 
 
 
 

13. Projektoverdragelse m.m. af udstillingsbygningen fra Fonden Sto-
rebælts Udstillingscenter til Slagelse Kommune 

Sagsnr.:  040810P21/KEH Kompetence: BY Åben sag 

Resumé 

På mødet i Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 3. august 2009 pkt. 23 blev skitseforslaget 
for Naturrastepladsen princip-godkendt. Udvalget tog desuden skitsen for Fonden Storebælts Udstil-
lingscenters kommende udstillingsbygning til efterretning og bad fonden om at fremkomme med et 
nyt driftsbudget samt undersøge muligheden for inddragelse af VASAC.  
 
Dette er sket. VASAC oplyste, at de ikke må arbejde med glasfacader og at de ikke kan arbejde alle 
årets dage. Dette er bekræftet på ny ved tlf. henvendelse til Vasac den 24. februar 2010. 
 
SUC-fonden har efterfølgende udsendt notat vedr. Fonden Storebælt Udstillingscenter – Naturraste-
pladsen, hvor Fondens advokat giver et forslag til den videre proces for etablering af et udstillings-
center (bilag 1). 

Sagsfremstilling 

SUC-fondens bestyrelse har enstemmigt besluttet, at Fondens formål ønskes opfyldt gennem etable-
ring af en ny udstilling i tilslutning til den Naturrasteplads, der af Slagelse Kommune søges etableret 
syd for Storebæltsvej. 
 
Naturrastepladsen (P-plads samt grønt område) blev godkendt på Udvalget for Plan, Erhverv og 
Udviklings møde den 3. august 2009, dog med eventuelle ændringer i henhold til Sund og Bælts 
kommentarer og ønsker indenfor den godkendte budgetramme. Mulige ændringer i detailprojekte-
ringen er under udarbejdelse. 
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Fonden har indhentet et forslag til udstillingscentret, men forslaget er ikke færdiggjort. 
 
For at sikre en professionel styring af byggeriet, er Fonden indstillet på at overdrage bygherrerettig-
heder, styring og tilrettelæggelse af byggeriet, koordineret med øvrig udvikling af Naturrastepladsen 
til Slagelse Kommune mod frigivelse af 4,5 mio. kr. til byggeriet af udstillingsbygningen. Fonden vil 
efter endelig overdragelse af bygningen blive opløst. 
 
Slagelse Kommune anmodes derfor om at tage stilling til, hvorvidt kommunen vil indgå i et samar-
bejde om opførelse, overtagelse og efterfølgende drift af udstillingscentret. 
 
Drift og Anlægscenteret indvilliger i at overtage anlægssagen. Det er dog en forudsætning, at der 
findes finansiering til driftsudgifterne. Årlige driftsudgifter for skitserede bygning er beregnet til ca. 
290.000 kr. 
 
Opførelsen forventes udført i 2010, hvorfor den anslåede driftsudgift først påregnes fra 2011. 
 
Sagen var på udvalgets dagsorden den 4. februar, hvor det blev besluttet at udsætte sagen til den 
2. marts 2010. 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift 501 290

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Den forventede driftsudgift bør indgå i budgetlægningen for 2011. 

Indstilling 

Teknik og Miljø og Plan og Erhverv indstiller, 
 
at 1 Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler principiel modtagelse af 4,5 mio. kr. fra Fonden Store-

bælts Udstillingscenter til opførelse af udstillingsbygning i forbindelse med Rastepladsen syd 
for Storebæltsvej, 

 
at 2 Slagelse Kommune samtidig overdrages bygherrerettigheder, styring og opførelse af det nye 

udstillingscenter fra SUC-fonden, 
 
at 3 rådighedsbeløbet på 4,5 mio. kr. overføres fra SUC-fonden til Slagelse Kommune, 
 
at 4 Plan- og Udviklingsudvalget tager stilling til driftsfinansieringen. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 2. marts 2010. Udvalget anbefaler de 
3 første "at'er". 
 
Driftsudgiften ønskes drøftet med Økonomiudvalget. 
 
 
Sagen genoptages. 
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I forbindelse med budgetprocessen for 2011 og overslagsårene 2012-14, hvor udvalget har mulig-
hed for at fremkomme med ønsker til aktivitetsudvidelser samt afledt drift af anlægsprojekter inden 
for en ramme på 0,322 mio. kr., kan det overvejes, om der skal fremsættes ønske om at anvende 
0,290 mio. kr. til driftsudgifter til udstillingscenter ved Naturrastepladsen fra året 2011 og fremover. 
Beløbet vil i givet fald skulle overflyttes fra Plan- og Udviklingsudvalgets område til Drifts- og An-
lægsafdelingens område. 
 
Teknik og Miljø og Plan og Erhverv indstiller, 
 
at 1 Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler principiel modtagelse af 4,5 mio. kr. fra Fonden Store-

bælts Udstillingscenter til opførelse af udstillingsbygning i forbindelse med Rastepladsen syd 
for Storebæltsvej, 

 
at 2 Slagelse Kommune samtidig overdrages bygherrerettigheder, styring og opførelse af det nye 

udstillingscenter fra SUC-fonden, 
 
at 3 rådighedsbeløbet på 4,5 mio. kr. overføres fra SUC-fonden til Slagelse Kommune, 
 
at 4 Plan- og Udviklingsudvalget fremsætter ønske til budget 2011 og årene fremover om at an-

vende 0,290 mio. kr. til driftsudgifter til udstillingscenter ved Naturrastepladsen. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler de 3 første at'er. 
 
For så vidt angår det 4. at finansieres driftsudgiften af Udviklingspuljen, indtil anden finansiering kan 
anvises. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag:  
1.  Notat vedr. Fonden Storebælt Udstillingscenter: Naturrastepladsen. 
2.  Projekt Udstillingsbygningen samt Naturrasteplads. 
 

 
 
 
 

14. Tillægsbevilling vedr. konferencelandet 
Sagsnr.:  2007-014478/MAG Kompetence: BY Åben sag 

Sagens indhold 

Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede på udvalgsmødet den 2. marts 2009 at be-
vilge 210.000 kr. til genstart af Konferencebyen.dk, heraf 60.000 til selve projektet og 150.000 
kr. til tovholderfunktion. Det blev vedtaget at finansiere de 210.000 kr. af Udviklingspuljen. 
 
Siden juni 2009 har der på projektet været ansat en dedikeret tovholder. Det betyder, at projektet 
har bevæget sig fra stillestående til et fremadstormende projekt. Projektet er revitaliseret og frem-
står nu med en ny identitet, et nyt koncept, og et nyt navn. Indholdet og alle de gode ideer er be-
varet, men er opdaterede og opstrammet. Projektet har netop haft debut på messe i Bella Center, 
og med stor succes. 
 
Konferencelandet er nu kørende på egen hjemmeside med tilhørende sekretariat, der er ansvarlig 
for al kontakt mellem kunder og konferencesteder. Der også oprettet en arbejdsgruppe, og nedsat 
en styregruppe, der er med til at sikre stabilitet i projektet. 
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Næste fase i projektet bliver oprettelse af et ambassadørkorps, og der vil foregå en omrokering i 
arbejdsgruppen, så det hele tiden er de mest kompetente folk inden for samarbejdet, der produce-
rer fremskridtet. 
 
Projektet er planlagt som et 2-årigt projekt, med løn i 2 år til tovholderfunktionen. Projektet fort-
sætter indtil maj 2011. Herefter er målet, at projektet skal være selvkørende, de 9 deltagende kon-
ferencesteder imellem. 
 
De deltagende Hotel– og Konferencesteder i Konferencelandet deltager i projektet med en egenbe-
taling efter en fordelingsnøgle, der betyder, at de samlet indbetaler 195.000 kr. pr. år. 
 
Da Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling den 2. marts 2009 vedtog at bevilge 210.000 kr. 
blev det imidlertid ikke præciseret i indstillingen, at det 2-årige projekt kræver bevilling på 
210.000 kr. i hvert af de 2 år. Bevillingsmæssigt blev der ikke efterfølgende søgt om tillægsbe-
villing til overførelse af de 150.000 kr. til konto 6.  
  
Der søges derfor om en tillægsbevilling, således at der overføres de tidligere bevilgede 150.000 
kr. sammen med de yderligere 150.000 kr. til konto 6, til betaling af løn for tovholderfunktion, 
med finansiering fra udviklingspuljen. 

Økonomiske konsekvenser 

I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift 102 150

Drift 201 -150

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger. 

Indstilling 

Plan og Erhverv indstiller, 
 
at 1 der i alt anvendes 420.000 kr. til projektet vedr. konferencelandet, fordelt med 120.000 

kr. til selve projektet og 300.000 kr. til tovholderfunktionen fordelt på henholdsvis 2010 
og 2011, 
 

at 2 der ydes en tillægsbevilling i 2010 på 150.000 kr. til politikområde 102 (konto 6, løn), 
 
at 3 tillægsbevillingen bliver finansieret ved overførsel af 150.000 kr. fra politikområde 201 

(udviklingspuljen),  
 

at 4 der i budgettet for 2011 indarbejdes 150.000 kr. til tovholderfunktionen. 
 
Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. 
 
Udvalget forventer en statusafrapportering i november 2010. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 
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Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 

 
 
 
 

15. Udskiftning af gadelamper i Skælskør 
Sagsnr.:  2009-021439 Kompetence: BY Åben sag 

Resumé 

I forbindelse med den forestående kabellægning af luftledninger i Skælskør by, udskiftes de 
gamle gadelamper til nye. I den centrale del af Skælskør by er der anvendt en særlig lampe 
(Skælskørlampen), designet og udviklet af gl. Skælskør Kommune. Udgiften til disse specielle 
lamper overstiger udgiften til almindelige lamper, hvilket ikke er indeholdt i slags- og leve-
ringsaftalen mellem kommunen og SK Forsyning. Merudgiften skal afholdes af kommunen. 

Sagsfremstilling 

Kabellægningen af luftledninger i Skælskør by er nu ved at begynde. Kabellægningen betyder 
samtidig, at en lang række gamle gadelamper skal udskiftes. Udskiftningen af gadelamper sker 
i overensstemmelse med Vejreglernes bestemmelser for vejbelysning. Det betyder, at vejbe-
lysningen skal leve op til en række belysningsmæssige krav under hensyntagen til vejenes 
funktioner, som er prioriteret efter vejenes betydning for trafikafviklingen og vejenes hastig-
hedsklasser. 
 
I salgs- og leveringsaftalen mellem Slagelse Kommune og SK Forsyning (SK Gadelys) er der 
taget højde for den føromtalte udskiftning. I de tilfælde, hvor Slagelse Kommune som vejmyn-
dighed og bygherre måtte ønske en anden belysning, der omkostningsmæssigt er dyrere end 
ved anvendelse af standardarmaturer, har SK Gadelys krav på at få dækket meromkostninger-
ne. 
 
I Skælskør anvendes der som udgangspunkt standardarmaturer ved udskiftningen. Men i den 
centrale del af Skælskør by, har gl. Skælskør Kommune anvendt en egenudviklet gadelampe, 
Skælskørlampen. Skælskørlampen er væsentligt dyrere end standardlamper, nemlig godt 
22.000 kr. SK Gadelys har fremsendt tilbud på udskiftning af i alt 38 gadelamper til Skælskør-
lamper. Tilbuddet er på 842.422 kr. ekskl. moms. 
 
Merudgiften på 842.422 kr. til udskiftning til Skælskørlamper kan finansieres af uforbrugt rå-
dighedsbeløb/ mindreforbrug på sted 222570 Trafiksikring Stillinge Strand Slagelse (708.000 
kr.) samt på sted 222565 Asfalt- samt øvrige belægninger (135.000 kr.). Rådighedsbeløb som 
er afsat på Teknisk Udvalgs investeringsoversigt. 

Økonomiske konsekvenser 
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I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 5.01 843

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb -843

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Overførsel af de nævnte rådighedsbeløb indgår i den samlede sag om overførsel af uforbrugte 
rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. 

Indstilling 

Drifts- og Anlægscentret indstiller, at det anbefales over for Byrådet 
at der meddeles anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,843 mio. kr. til stednr. 222750 
        Udskiftning af gadelamper i Skælskør på politikområdet Veje og Trafik  
at finansiering sker ved overførsel af rådighedsbeløb fra stednr. 222570 Trafiksikring Stillin-

ge Strand med 0,708 mio. kr. samt fra stednr. 222565  Asfalt- samt øvrige belægninger 
med 0,135 mio. kr. 

 
Teknisk Udvalg har 1. oktober 2009 godkendt indstillingen. 
Rådighedsbeløb og finansiering søges overført til 2010. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 

 
 
 
 

16. Affaldsgebyrer for erhverv 2010 
Sagsnr.:  2009-023503 Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

Affaldsbekendtgørelse nr. 48 blev vedtaget 13. januar 2010. Affaldsgebyrer for erhverv til opkræv-
ning i 2010 har afventet vedtagelse af affaldsbekendtgørelsen. Heri er der blandt andet opstillet 
overordnede principper for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer - herun-
der detaljerede principper for opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladserne. 
AffaldPlus har på baggrund af principperne beregnet de nye gebyrstørrelser.  
 
Oplæg til gebyrstørrelser behandles hos AffaldPlus på bestyrelsesmøde 26. februar 2010. 
 
Gebyrerne vil foreligge som bilag til mødet. 

Indstilling 

Center for Teknik og Miljø indstiller, 
at det anbefales overfor Byrådet at gebyrer for erhvervsaffald til opkrævning i 2010 god-

kendes som foreslået af AffaldPlus. 
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Teknik- og Miljøudvalget har 1-3-2010 anbefalet. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Bilag 
Gebyr vedr. genbrugsstationer 
Notat erhvervsaffaldsgebyrer 
Takstblad – udkast erhvervsaffaldsgebyrer 
 

 
 
 
 

17. Renovationstakster 2010 - rettelse i takstblad 
Sagsnr.: 2010-000310/gumol Kompetence:  BY Åben sag 

Resumé 

Renovationstakster for 2010 blev godkendt på byrådets møde 5. oktober 2009 i forbindelse med 
vedtagelse af budget 2010. Fejl i afrunding af deltaksterne betyder, at der er behov for en mindre 
justering af enkelte deltakster.  

Sagsfremstilling 

Byrådet har vedtaget et sæt renovationstakster for 2010. Beslutningen er truffet med udgangs-
punkt i Notat af 25. juni 2009 om Takster for affaldsområdet budget 2010 (behandlet på TU 13. 
august 2009). Af notatet fremgår det blandt andet, at taksten for en standardordning (Basissæt 
140 ltr. Rest/125 ltr. Sæk + 140 ltr. Bio P) er uændret i 2010, dvs. 3.187,50 kr. inkl. moms.  
 
Taksten for en standardordning er sammensat af deltakster. Fejl i afrunding af deltaksterne bety-
der, at der i enkelte tilfælde er uoverensstemmelse mellem de vedtagne takster og de benyttede 
deltakster i RenoWeb til opkrævning over ejendomsskattebilletten for 2010. 
 
Renovationstaksterne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. For dels at leve op til byrådets 
beslutning om uændret takst for en standardordning dels at opnå sammenhæng mellem de ved-
tagne takster og de reelt opkrævede deltakster er der behov for en mindre justering af enkelte 
deltakster. 
 
Det drejer sig om følgende rettelser, som Centeret for Teknik og Miljø foreslår gennemført: 

Kr. 
Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår 

2010 2010  
m. moms 2010 rettet 2010 rettet 

m. moms 

125 ltr. sæk rest, hver 2. uge, P * 1.850,00 2.312,50 1.840,00 2.300,00 
140 ltr. beh. rest, hver 2. uge, P * 1.850,00 2.312,50 1.840,00 2.300,00 
140 ltr. beh. bio, hver uge, E 1.410,00 1.762,50 1.420,00 1.775,00 
140 ltr. beh. bio, hver uge, P 1.410,00 1.762,50 1.420,00 1.775,00 

* Ugetømning i 4 måneder medio maj - medio september 
 
Til orientering er den vedtagne takst for en biobeholder i standardordningen uændret: 
140 ltr. beh. bio, hver 2. uge, P * 710,00 887,50 710,00 887,50 

 
Rettelsen vil ikke få konsekvenser i forhold til opkrævningen på ejendomsskattebilletten for 2010, 
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idet de justerede deltakster allerede er benyttet i forbindelse med opkrævningen. 

Økonomiske konsekvenser 

Det vil have ringe eller ingen betydning for indtægtsgrundlaget. 

Økonomicenterets påtegning 

Rettelse af de nævnte deltakster vil ikke få budgetmæssige konsekvenser. 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Indstilling 

Center for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor Byrådet anbefales, 
 
at rettelser af deltakster for henholdsvis ”125 ltr. sæk rest, hver 2. uge P”, ”140 ltr. beh. rest, 

hver 2. uge P”, ”140 ltr. beh. bio, hver uge E” og ”140 ltr. beh. bio, hver uge P” gennemfø-
res som foreslået. 

 
Udvalget for Teknik og Miljø har den 1.2.2010 godkendt indstillingen. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 
 
 
 

18. Frigivelse af anlægsbevilling til erstatningsbaner/omfartsvej B73. 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

Der er på investeringsoversigten for 2010, afsat rådighedsbeløb på 5.5 mio. til erstatningsba-
ner/omfartsvej B73 i 2010 og 5.5 mio. i 2011. 
 
Erstatningsbaner B73  ....................................................................... kr. 5,5 mio. 
 
Kultur og Fritidsudvalget ønsker frigivelse af det afsatte beløb på kr 5.5 mio. til påbegyndelse af 
etablering af erstatningsbaner i forbindelse med anlæggelse af omfartsvej. 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 4.01 5.500

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb 5.500

Kassen  
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Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentres bemærkninger er indarbejdet i sagen.  

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, at der overfor byrådet indstilles, 
at der meddeles anlægsbevilling på kr 5,5 mio. til, det på sted nr. 031700, afsatte rådig-

hedsbeløb i 2010, til erstatningsbaner/omfartsvej B73 
 
Kultur og Fritidsudvalget har den 7. april 2010 anbefalet indstillingen. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 

 
 
 
 

19. Placering af beskæftigelsesforanstaltningerne i Slagelse Kommune. 
Sagsnr.:   Kompetence:  ØK Åben sag 

Sagens indhold 

Med vedtagelsen af budget 2010 fik administrationen til opgave at finde en løsning for en placering 
af beskæftigelsesforanstaltningerne efter at de nuværende faciliteter på Nordre Ringgade brændte. 
Løsningen er et led i et overordnet mål om at sikre, at kommunale bygninger udnyttes bedre. På 
den baggrund har undersøgelsesområdet rettet sig mod Østre og Vestre Skole, hvor 4 modeller for 
en fremtidig brug af bygningerne opstilles. 
 
I forbindelse med undersøgelsen af nedenstående modeller har administrationen afholdt en række 
møder med de involverede parter: Oplysningsforbundene (FOF. LOF og AOF), Slagelse Sprogcenter, 
Slagelse Musikskole og Beskæftigelsesforanstaltningerne. Fælles for alle parter er, at de, afhængigt 
af den valgte model, vil få påvirket deres nuværende aktiviteter som en konsekvens af ændrede 
faciliteter.  
 
Der har været afholdt følgende møder: 
10. februar, Møde: Servicedirektør, Kommunale ejendomme og lederne fra de 3 oplysningsforbund 
9. marts, Møde og gennemgang af Vestre Skole: Kommunale ejendomme, kommunale enheder og 
lederne af oplysningsforbundene.  
16. marts, Møde: Servicedirektør og lederne af de tre oplysningsforbund 
25. marts, Møde: Servicedirektør, Kommunale Ejendomme, kommunale enheder og de 3 oplys-
ningsforbund med formænd. 
 
I vedlagte notat oplistes de fire modeller og deres betydning ud fra et lokaleoptimeringsperspektiv 
og økonomiske konsekvenser.  
 
I notatet er ikke beskrevet nærmere konsekvenser for parternes aktiviteter i et bredere perspektiv. 
Disse fremgår af bilagene i form af notater fra parterne.  
 
Følgende modeller opstilles: 
 
Model 1 
Østre Skole: Sprogcentret + beskæftigelse.  
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Vestre Skole: Musikskolen + oplysningsforbund. 
 
Model 2 
Østre Skole: Beskæftigelse + oplysningsforbund. 
Vestre skole: Musikskolen + Sprogcenter (Ingen forandring) 
 
Model 3 
Østre Skole: Musikskolen + Oplysningsforbund  
Vestre Skole: Beskæftigelse + Sprogcentret  
 
Model 4 
Status quo på Østre- og Vestre Skole.  
Genetablering og nybyggeri på Ndr. Ringgade og/eller der lejes supplerende lokaler.  
 
Ud fra en prioritering efter økonomiske og organisatorisk kriterier, herunder vurdering af lokale- og 
bygningsudnyttelse anbefaler administrationen model 1.  

Økonomiske konsekvenser 

Modellernes økonomiske betydning fremgår af notatet. 
 
Der er i budgetåret 2010 afsat 5 mio. kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med flyt-
ning og genetablering af beskæftigelsesforanstaltningerne. 

Indstilling 

Servicedirektøren indstiller,  
 
at model 1 indstilles godkendt som løsning på placering af beskæftigelsesforanstaltningerne. 
 
Sagen blev behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid på møde den 7. april 2010, hvor Anders 
Nielsen (A), Ole Qvist (A), Leif Scharling (F) og Frederik Pedersen (O) tiltrådte indstillingen. 
 
Troels Christensen (V) tog forbehold for indstillingen. 
 
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har behandlet sagen den 8. april 2010, hvor 
V stillede følgende ændringsforslag: 
Venstre foreslår sagen udskudt til ny behandling med henblik på en optimering af beslutningsgrund-
laget, herunder en besigtigelse af de to skoler sammen med de involverede parter og stående ud-
valg. 
 
For stemte 2 (V) 
Imod stemte 3 (A og F) 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
Model 1 indstilles af 3 (A og F) imod stemmer 2 (V). 
 
Udvalget ønsker en videre proces, som inddrager parterne i at sikre brugernes behov i den valgte 
løsning. 
 
Oversigt for timeudnyttelse på Østre Skole blev udleveret på mødet. 
 
Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet. Venstre ønsker økonomisk opgørelse på gennemførelse 
af model 1. Michael Gram (O) ønsker økonomisk opgørelse ved gennemførelse af model 3. 

Beslutning 

Sagen udsættes. 
 
Bilag 
1. Notat, Placering af beskæftigelsesforanstaltninger 
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2. Luftfoto over Østre Skole 
3. Luftfoto over Vestre Skole 
4. Slagelse Musikskole, Notat vedr. lokalebehov og optimal udnyttelse af kommunens ejendomme 
5. Slagelse Musikskole, Vedr. lokalespørgsmål i forbindelse med sprogskolens støjgener 
6. Slagelse Sprogcenter, Bilag til notat om modeller for ny udnyttelse af Østre/Vestre Skole 
7. Oplysningsforbundene, mail, Notat til udvalgene. 
8. Oplysningsforbundene, Kommentarer til administrationens notat af 24. marts 2010   
9. Musikskolens høringssvar 
10. Notat økonomi 1 og 3 
11. Oversigt over lokaler 
 
 

 
 
 
 

20. Anlægsbevilling til anlægsprojektet Vikingebyen Slagløse 
Sagsnr.:   Kompetence:    Åben sag 

Sagens indhold 

På Byrådsmødet den 14. december 2009 er der besluttet, at der skal søges om låneadgang til 
statens lånepuljer vedrørende anlægsprojektet Vikingebyen Slagløse, i alt 10 mio. kr.  
 
I forlængelse heraf besluttede Økonomiudvalget på mødet 8. februar 2010 at anmode Kultur 
og Fritidsudvalget om at fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget i henhold til den 
ekstraordinære låneadgang.  
 
Staten har nu behandlet ansøgningen, og der er givet låneadgang til projektet.  
 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 4.01 10.000

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Lånefinansiering -10.000  

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen.  

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 10 

mio. kr. til anlægsprojektet Vikingebyen Slagløse 
at anlægsprojektet lånefinansieres 
at lånets afdrag og renter finansieres via kassen 
at der afsættes de nødvendige bevillinger til afdrag og renter i forbindelse med budgetlæg-

ning for 2011 og overslagsårene. 
 
Kultur og Fritidsudvalget anbefaler sagen til Byrådet 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 
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Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 

 
 
 
 
 

21. Anlægsbevilling - Frigivelse af rådighedsbeløb til overdragelse af 
varmeforsyningen i Rosenkildeparken til et forsyningsselskab 

Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

Baggrund for anlægsbevillingen 
Slagelse kommune overtog som et led i kommunalreformen 1. januar 2007 Rosenkildeparken, 
herunder et decentralt kraftvarmeværk. Det overordnede ansvar påhviler nu Handicap og Soci-
alpsykiatriudvalget. Teknisk drift, administration og afregningsforhold varetages af Kommunale 
Ejendomme på enkelte områder i samarbejde med SK-Varme A/S. 
 
I overvejelserne om den fremtidige organisering af varmeforsyningen i Rosenkildeparken ind-
går følgende betragtninger: 
 

• Den nuværende varmeproduktion er økonomisk urentabel, idet varmeprisen på kort sigt vil 
kunne nedsættes med samlet 1,3 mio. kr. årligt og efter en 5 årig afskrivningsperiode med 
samlet 2,8 mio. kr. årligt sammenlignet med 2009 varmepriserne uden for Rosenkildeparken. 

• Den gennemførte åbning af Rosenkildeparken for salg af grunde og bygning til boligselskaber, 
overdragelse af ejendom til Forsorgs Historisk Samling m.fl. betyder, at de privat ejede byg-
ninger ikke må forsynes med varme fra Slagelse kommunes interne varmeforsyning. Forbru-
get i 2008 fordeler sig med ca. 40% til privat ejede bygninger og ca. 60% til kommunale byg-
ninger. 

• De tekniske og administrative, herunder afregningsmæssige opgaver er urentable i lyset af et 
meget begrænset antal forbrugere. 

 
Med vedtagelsen af budget 2009 blev derfor afsat 4,0 mio. kr. til overdragelsen af varmeforsynin-
gen til et forsyningsselskab, herunder nødvendige reetableringer i forlængelse af forsyningsomlæg-
ningen. 
 
Slagelse kommunes tilslutningsbidrag. 
På baggrund af ovenstående er der foretaget beregninger, som grundlag for indgåelse af aftale med 
et forsyningsselskab om overtagelse af varmeforsyningen. Beregningerne er foretaget af COWI A/S 
for SK Varme A/S. Beregningerne bygger på følgende forudsætninger.  
 

• Varmeproduktionen i kraftvarmeværket i Rosenkildeparken ophører efter forsyningsselskabets 
overtagelse og afvikling af varmeproduktionen, da varmeproduktionen ikke er økonomisk ren-
tabel. 

• Slagelse kommune vil fortsat eje bygningen Rosenkildevej 91B og produktionsudstyr, hvor 
sidstnævnte nedtages i forlængelse af forsyningsselskabet har omlagt forsyningen. 

 
Det samlede investeringsbehov hos forsyningsselskabet er opgjort til 11,7 mio. kr. fordelt med 9,5 
mio. kr. vedr. tilkobling til eksisterende forsyningsledninger og udskiftning af gamle forsyningsled-
ninger i Rosenkildeparken samt 2,2 mio. kr. for køb af forsyningsledninger, der fortsat anvendes. 
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Slagelse kommune betaler et samlet investeringsbidrag på i alt 5,2 mio. kr. der finansieres dels med 
værdien af de eksisterende forsyningsledninger 2,2 mio. kr. samt frigivelse af 3,0 mio. kr. af det 
afsatte rådighedsbeløb. 
 
Restbeløbet (11,7 mio. kr. fratrukket 5,2 mio. kr.) 6,5 mio. kr. betales som et varmepristillæg be-
regnet til 43,27 kr. pr. m2 eksl. moms i 5 år, der tillægges forsyningsselskabets varmepris overfor 
de brugere, der overtages af forsyningsselskabet. 
 
Efter bortfald af varmepristillægget er der beregnet en forventet årlig samlet besparelse på 2,8 mio. 
kr. med udgangspunkt i varmeforbruget i 2008. I den 5 årige periode hvor varmepristillæg betales 
vil der være en forventet årlig samlet besparelse på 1,3 mio. kr.. 
 
Det forudsættes, at de faktiske investeringer opgøres endeligt og varmepristillægget tilpasses de 
faktiske investeringer. Slagelse kommune modtager en opgørelse over den faktiske investering hos 
forsyningsselskabet. 
 
De fremtidige årlige driftsbesparelser 
De beregnede driftsbesparelse på 1,3 mio. kr.  stiger efter 5 år til 2,8 mio. årligt når investeringen i 
nye ledninger er betalt. Besparelserne vil betyde lavere varmepriser dels for beboerne i de mange 
almene boliger og dels beboerne i værelser og fællesarealer i de kommunale botilbud. Sekundært vil 
besparelsen betyde mindre varmeudgifter i de arealer hvor Slagelse kommune betaler for opvarm-
ning.  
 
Jfr. ovenstående blev ca. 40% af varmeforbruget i 2008 købt af privat ejede bygninger incl. bolig-
selskaberne. Den resterende besparelse på ca. 60% af de 1,3 mio. kr. og efterfølgende de 2,8 mio. 
kr. vil reducere varmeudgiften for beboerne (i værelser og fællesarealer) samt i de kommunale an-
vendte lokaler. På baggrund af en faktisk beregning vil den kommunale andel af besparelsen blive 
forelagt i forbindelse med forslag til budget 2011. Besparelsespotentialet vil stige efter 5 år, her vil 
den fremtidige anvendelse af de ledige bygninger få betydning for hvor besparelse måtte kunne 
udmøntes.  
 
De årlige lønomkostninger til drift af kraft varmeværket svarende til 1,0 stilling har indgået i de 
samlede varmeudgifter og indgår derfor i det viste besparelsesbeløb ovenfor 
 
Beregning af reetableringsomkostninger. 
Den nuværende kedelcentral er bygget i 1974 og indeholder 642,8 m2  bygning. De foretagne be-
regninger har vist, at den økonomisk urentable drift, herunder som muligt spidsbelastningsenhed 
medfører, at det for et forsyningsselskab heller ikke er rentabelt at overtage bygning og produkti-
onsudstyr.  
 
I forlængelse af produktionsomlægningen vil der være behov for reetableringer i og omkring Rosen-
kildevej 91B, hovedsagligt nedtagning af produktionsudstyr og aflukning af ledninger, der ikke over-
tages af forsyningsselskabet. Yderligere producerer varmecentralen nu varmt vand til et mindre 
antal bygninger tæt på varmecentralen. En anslået udgift til reetableringerne, samt etablering af 
decentral opvarmning af vand i de enkelte bygninger vil være kr. 1,0 mio., som finansieres af det 
afsatte rådighedsbeløb. 
 
I den anslåede udgift til reetableringen indgår nedtagning og bortskaffelse af produktionsudstyr og 
en grov retablering f.eks. reetablering efter opgravning af installationer i og omkring bygningen. 
 
Det foreslås, at Center for Handicap og Socialpsykiatri fortsat holder bygningen i drift, således, at en 
mere samlet vurdering af bygningsanvendelse kan ske i tilknytning til den planlagte udflytning fra 
en række af de omkringliggende botilbud til nye almene boliger i Korsør, Skælskør og Slagelse. De 
nødvendige driftsudgifter anslået til 45.000 kr. årligt foreslås afholdt af den kommunale andel af den 
årlige besparelse i varmebetalingen. Dette forelægges i forbindelse med forslag til budget 2011. 
 
Der er med denne beslutning ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af bygningen Rosenkil-
devej 91B. 
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Indgåelse af kontrakt med SK Varme A/S 
På baggrund af foranstående projektforslag og vilkår er udarbejdet udkast til kontrakt med SK Var-
me A/S om overtagelse af varmeforsyningen i Rosenkildeparken.  
 
Det fremgår af kontraktudkastet, at SK Varme A/S foreligger projektet for overtagelse af varmefor-
syningen i Rosenkildeparken til godkendelse hos Energitilsynet. SK Varme A/S har oplyst, at Energi-
tilsynet har godkendt projektforslaget.  

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 7.01 4.000

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb 7.01 4.000

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. 

Personalemæssige konsekvenser 

En medarbejder tilknyttet Kommunale Ejendomme har frem til 28. februar 2010 varetaget drift af 
varmecentralen. Medarbejderen er gået på pension fra den 1. marts 2010.  

Indstilling 

Handicapchefen indstiller, 
 
at 1 der bliver givet anlægsbevilling kr. 3.000.000 til det på sted nr. 550.750: ”Overdragelse 

af varmeforsyningen i Rosenkildeparken til et forsyningsselskab” afsatte rådighedsbeløb 
vedr. kontraktsum for overtagelse af varmeforsyningen i Rosenkildeparken. 

 
at 2 der bliver givet anlægsbevilling kr. 1.000.000 til det på sted nr. 550.750: ”Overdragelse 

af varmeforsyningen i Rosenkildeparken til et forsyningsselskab” afsatte rådighedsbeløb 
vedr. reetableringer af bygninger og ledninger samt etablering af lokal varmtvandspro-
duktion i enkelte bygninger. 

 
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget har på møde den 6. april 2010 anbefalet indstillingen. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstilingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
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22. Frigivelse af Center for Dagtilbuds anlægsbevilling og rådighedsbe-
løb 2010 - Trestensgården inkl. gæstehus, Skælskør 

Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Sagens indhold 

På bevillingsoversigt – budget 2010 er afsat følgende rådighedsbeløb til: 
Sted 510770 Trestensgården inkl. gæstehus, Skælskør 8.710.000 kr. 
 
Som en del af Slagelse Kommunes udbygningsplan for børneinstitutioner, er det planlagt i 2010 at 
påbegynde etableringen af en daginstitution for børn på Trestensgården med 40 børneinstitutions-
pladser og gæstehus for dagplejen med 20 pladser med 8.710.000 kr. i 2010 og 2.820.000 kr. til 
færdiggørelse i 2011. 

Økonomiske konsekvenser 

I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 3.02 8.710

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen 

Indstilling 

Center for Dagtilbud indstiller, at det anbefales over for Byrådet: 
 
at der bliver givet anlægsbevilling 8.710.000 kr. til det på sted nr. 510770 Trestensgården 

inkl. gæstehus, Skælskør afsatte rådighedsbeløb 
 
Indstillingen tiltrådt af Børn og Ungeudvalget. 
 
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning 

Godkendt. 
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23. Projektoplæg vedrørende økonomisk genopretning af Børn- og Un-
geområdet 

Sagsnr.:   Kompetence: ØK Åben sag 

Sagens indhold 

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2009 blev der konstateret et betydeligt større forbrug på 
børn- og ungeområdet end hvad der havde været rapporteret som det forventede årsregnskab. På 
den baggrund valgte Direktionen efter aftale med Borgmesteren at igangsætte en konsulentunder-
søgelse af området samt udgiftsudviklingen. Der blev indgået aftale med Deloitte om en undersøgel-
se af udgiftsudviklingen, af handleplanens resultater og af økonomistyringen på området. Økonomi-
udvalget drøftede rapporten på mødet d. 15. marts og besluttede på den baggrund at genoptage 
sagen på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.  
 
I den mellemliggende periode er Deloitte blevet bedt om at udarbejde et tilbud på konsulentbistand, 
for sikring af kvaliteten i den fremadrettede økonomistyring på området. Målet med tilbuddet er dels 
at få konsulentbistand til, at skabe sikker drift, herunder økonomistyring på området.  
 
Deloitte har fremsendt projektoplæg omhandlende ”Genopretning af økonomistyring og økonomisk 
balance på børn- og ungeområdet.  
 
Projektoplægget har følgende primære indhold: 

- Udarbejdelse af handleplan for den økonomiske styring og opfølgning på BU-området 
- Viderebearbejdning af den igangværende handleplan på BU-området vedrørende økonomisk 
balance i forhold til formulering og implementering af konkrete indsatsområder 

- Løbende opfølgning på handleplanernes gennemførsel og status i forhold til genopretning af 
den økonomiske styring samt den økonomiske balance på området.  

 
Processen foreslås gennemført i perioden april 2010 til februar 2011. Der vil løbende ske afrapporte-
ringer til Økonomiudvalget. Herudover vil Deloitte udarbejde statusnotat mht. fremdriften på begge 
handleplaner, til anvendelse i forbindelse med udformning af et realistisk budget 2011.  
 
Deloittes tilbud indeholder forslag til projektorganisation, med Økonomiudvalget som projektejer. 
Projektorganisationen har til formål at sikre et godt samarbejde samt inddragelse af såvel Økonomi-
udvalg som administrationen. Børn- og Ungeudvalget foreslås inddraget som en såkaldt reference-
gruppe. Det er således en forudsætning, at udvalget inddrages i processen, for sikring af ejerskab til 
genopretningen, ligesom løbende afrapporteringer forelægges. Styregruppen foreslås at bestå af 
Borgmesteren, kommunaldirektøren samt direktøren for Velfærdsområdet. Endeligt tænkes etable-
ret to arbejdsgrupper, bestående af relevante ledere og medarbejdere fra relevante fagområder. 
 
Deloitte tilbyder at gennemføre projektet efter medgået tid inden for en estimeret ramme på 1,15 
mio. kr. ekskl. moms samt opholds- og transportomkostninger. Slagelse Kommune vil månedsvis 
modtage opgørelse over anvendt tid. 

Økonomiske konsekvenser 

I hele 1.000 kr. Politikområde 2010 2011 2012 2013
Bevillingsønske

Drift 1.2 Adm. 1.150

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  
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Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller  
at Økonomiudvalget godkender projektoplæg til konsulentbistand fra Deloitte 
at konsulentbistand fra Deloitte finansieres af Direktionens udviklingspulje med 1,15 mio. kr. 
 
Økonomiudvalget har i møde den 12. april 2010 godkendt indstillingen, idet styregruppen består af 
Søren Lund Hansen og Lisbeth Mogensen. Sendes til orientering i Byrådet. 
Ole Drost (V) fraværende. 

Beslutning 

Orientering givet. 
 
Bilag 
Bilag 1: Projektoplæg fra Deloitte  
 
 

 
 
 
 

24. Nye vedtægter for Slagelse Musikhus 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

På Byrådsmødet d. 25. januar blev det besluttet, at der skal udpeges to byrådsmedlemmer til 
Slagelse Musikhus’ bestyrelse i stedet for et.   
Sagen er derfor sendt tilbage til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.  
 
Kultur og Fritid har udarbejdet nye vedtægter for Slagelse Musikhus, således at der nu udpe-
ges 2 personer af Slagelse Byråd. Disse skal være medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget. 
For at undgå et lige antal medlemmer i bestyrelsen, er der nu 2 personer af den valgte besty-
relse, som har supplerende kvalifikationer ift. den valgte bestyrelse.  
 
De nye vedtægter for Slagelse Musikhus skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter 
sendes sagen videre til Byrådet.  

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller  
 
at de nye vedtægter godkendes. 
at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra A og F 
at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra C, O og V 
 
Kultur og Fritidsudvalget har den 7. april 2010 godkendt vedtægterne. 

Beslutning 

Godkendt. 
Ole Quist A og Troels Christensen V blev udpeget. 
 
Bilag 
Forslag til nye vedtægter for Slagelse Musikhus 
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25. Rosengade, fremtidig vejstatus 
Sagsnr.:  2008-005088 Kompetence:  TMU Åben sag 

Sagens indhold 

 
Byrådet har d. 14. september 2009 besluttet, at sagen om fremtidig vejstatus for Rosengade – si-
vegade eller gågade – skal genbehandles i Udvalget for Plan og Erhverv og Udvalget for Teknik og 
Miljø. Sagen har tidligere været behandlet i begge udvalg. I henhold til Styrelsesvedtægten har Ud-
valget for Teknik og Miljø den endelige beslutningskompetence vedrørende vejanlæg, herunder vej-
status. 
 
Sagen behandles på Udvalget for Plan og Erhverv d. 6. april og Udvalget for Teknik og Miljø d. 12. 
april. Indstillingen fra Udvalget for Plan og Erhverv vil foreligge på Udvalget for Teknik og Miljø´s 
møde d. 12. april, hvor der træffes endelig afgørelse om vejens fremtidige status. 
 
Rosengade kan indrettes som: 
 
1. Sivegade, men bilkørsel og p-lommer  
 
2. Gågade med begrænset mulighed for bilkørsel. Der vil dog være mulighed for kørsel til kirken, 
varekørsel mv. 

 

Indstilling 

Drifts- og Anlægscentret og Plan-, erhverv- og udviklingsstaben indstiller 
 
at Rosengades fremtidige vejstatus bliver gågade 
 
Udvalget for Teknik og Miljø har den 12.4.2010 behandlet sagen. Et flertal bestående af Bodil Knud-
sen (A), Kurt Rasmussen (A), Jacob Borello Carlsen (A) og Ib Larsen (F) godkendte forvaltningens 
indstilling. Thomas Model (V), Steen Knuth (V) tog forbehold og Henrik Brodersen (O) ønskede en 
sivegade. Sagen blev begæret i Byrådet af Steen Knuth (V) og Henrik Brodersen (O). 
 
Plan- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen. Flemming Erichsen (A), Michael Gram (O), Ole 
Drost (V), Steen Olsen (A) og Niels Jørgensen (C) stemmer for sivegade under henvisning til ind-
komne skrivelser fra 19 forretningsdrivende dateret 25. marts 2010. 
 
Ib Larsen (F) og Helle Blak (A) stemmer for gågade. 
 
Sagen begæres i Byrådet. 

Beslutning 

For gågade stemte 21 medlemmer, imod stemte 10 medlemmer (Dansk Folkeparti, Flemming 
Erichsen A, Anders Nielsen A, Ebbe Ahlgren A, Steen Olsen A og Ole Quist A). 
 
Bilag 
Notat fra Slagelse Erhvervsforening 
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26. Budget for busdriften i 2011 
Sagsnr.:  2010-000794/vgnie Kompetence:  TMU Åben sag 

Sagens indhold 

Trafikselskabet Movia har udarbejdet et basisbudget for busdriften i Slagelse Kommune i 2011. 
Budgettet angiver et samlet kommunalt tilskudsbehov på 48,1 mio. kr. Dertil kommer en forventet 
efterregulering for 2009 på 3,7 mio. kr. Efterreguleringen skal betales i 2011. De samlede udgifter 
til busdrift i 2011 forventes derfor at beløbe sig til 51,8 mio. kr.  
 
Budgettet for 2010 er til sammenligning på 45,3 mio. kr. Dette fremskrives med en fremskrivnings-
faktor på 2,3%. Denne fremskrivningsfaktor er endnu ikke godkendt af byrådet, men er den, der 
forventes at skulle benyttes til udarbejdelsen af budget 2011. Det fremskrevne budget er således på 
46,3 mio. kr. 
 
Der er således tale om en stigning ud over den almindelige fremskrivning på 5,5 mio. kr.  
Stigningen skyldes hovedsageligt store ændringer i oliepriserne og faldende passagerindtægter. 
Dertil kommer, at Slagelse Kommune skal overtage rute 89 mellem Skælskør og Ringsted fra Regi-
on Sjælland. Selv med en meget begrænset køreplan, der kun består af et minimum af afgange, 
koster ruten 0,9 mio. kr. om året. I bilag 1 ses de nærmere detaljer i Movias beregning af budgettet 
for 2011. I bilag 2 ses nøgletal for de enkelte buslinier. 
 
Der er nu to forskellige handlemuligheder: 
 
A) At finde besparelser på busdriften svarende til hele eller dele af stigningen på 5,5 mio. kr. 
B) At køre videre med den nuværende drift i 2011 og dermed acceptere den ekstraordinære 
stigning på 5,5 mio. kr. 

 
Mulighed A 
 
Nedlæggelse af ruter frem for enkeltafgange 
For at finde besparelser i denne størrelsesorden er det nødvendigt at lukke hele ruter. Selv kraftig 
beskæring af aften og weekendafgange på næsten alle ruter vil ikke give de ønskede besparelser. 
Desuden kan nedlæggelse af yderafgange på mange ruter have større konsekvenser for passager-
tallet end nedlæggelse af enkelte ruter. 
 
Skolebuskørsel 
Langt størstedelen af kommunens busser transporterer skolebørn til og fra skole. Det er derfor ikke 
muligt at nedlægge ruter, uden det får konsekvenser for transporten af skolebørn. Kommunen har 
pligt til at sørge for, at de yngste børn og de, der bor langt væk, kan komme til skole. Hvor rutebus-
serne i dag ikke kan opfylde transportbehovet, har Center for Skoler indsat særlige skolebusser. 
Skolebusserne er i modsætning til rutebusserne ikke åbne for almindelige passagerer. Til gengæld 
kører de kun derhen, hvor der er behov for det, og behøver ikke følge en fast rute, selvom en bør-
nefamilie er flyttet væk. Skolebusser kører kun meget få gange om dagen – typisk en morgenaf-
gang og 1-2 eftermiddagsafgange.  
Skolebusser er billigere i drift end rutebusser. De giver dog også et lavere serviceniveau. 
 
Movia anbefaler, at kommunen nedlægger ruter, der med fordel kan køre som skolebusser frem for 
rutebusser, da dette vil have de mindste konsekvenser for passagertallet. 
 
Nedlæggelse af rutebusser, der transporterer skolebørn, vil betyde forøgede udgifter til skolebusser 
i Center for Skoler. Det vil derfor være nødvendigt at overføre midler til området for at sikre, at 
kommunen fortsat kan leve op til sine forpligtigelser omkring transport af børnene. Movia anbefaler, 
at mindst en tredjedel af de midler, der spares på en nedlagt rute, overføres til Center for Skoler. 
Det er derfor nødvendigt at spare mere end 5,5 mio. kr. på busdriften for at sikre midler til trans-
port af skolebørnene. 
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Kontraktlige forhold 
Kommunens busdrift er bundet af nogle kontrakter, der er indgået med busentreprenørerne. Disse 
kontrakter indeholder et maksimum for, hvad der kan skæres i driften om året. Hvis dette maksi-
mum overskrides, skal der betales en bod til entreprenøren. Besparelser i størrelsesordenen 5,5 
mio. kr. vil være en overskridelse af det fastsatte maksimum. Set i sammenhæng med besparelsens 
størrelse vil der dog være tale om et mindre beløb.    
 
Forslag til nedlæggelse af ruter 
I samarbejde med Movia er udarbejdet et forslag til, hvilke ruter der foreslås nedlagt. Valget af ru-
ter hænger nøje sammen med, hvilke ruter der deler materiel. Hvis en rute, der deler materiel med 
en anden rute, nedlægges, vil udgifterne til den anden rute stige betragteligt, og besparelsen vil 
være minimal. 
Herunder er en liste over de ruter, der kan nedlægges pr.  1/1 2011. I bilag 2-5 findes kort over 
ruterne og beskrivelser af ruternes funktion. 
 
Nr. Rute Forslag Anslået besparel-

se i 1000 kr 
312 Slagelse-Kr. Stillinge-Frølunde Fed Nedlægges helt 2.000 
315 Vestermose Skole-Otterup-Vedbysønder Nedlægges helt 560 
316 Vestermose Skole-Tangen-Madslunde Nedlægges helt 400 
362 Dalmose-Fårdrup-Slagelse Nedlægges helt 1.200 
500 Bybus i Korsør Nedlægges helt 1.000 
503 Gl. Forlev-Vemmelev-Hulby Nedlægges helt 800 
903 Boeslunde-Eggeslevmagle-Skælskør Nedlægges helt 750 
301 Bybus i Slagelse Hver 3. afgang nedlægges 1.000 
302 Bybus i Slagelse Hver 3. afgang nedlægges 1.000 
Ialt 8.710 
 
Overføres en tredjedel af besparelsen til Center for Skoler til at sikre lovpligtig transport af skole-
børn bliver fordelingen: 
 
Samlet besparelse ved nedlæggelse af ruter:      8,7 mio. kr. 
 
Overførsel til Center for Skoler:                         2,9 mio. kr.  
 
Besparelse på busbudget 2011:                         5,8 mio. kr. 
 
Busbudget 2011 (inkl. besparelser):                   46 mio. kr. 
    
 
Mulighed B 
 
Fortsætter den nuværende drift i 2011 vil det betyde, at budgettet for busdriften stiger med de 
nævnte 5,5 mio. kr. ud over almindelig fremskrivning. Det samlede budget vil da være på 51,8 mio. 
kr. Dette kan finansieres på to måder. 1) Via besparelser på driften i Drift- og Anlægscenterets øvri-
ge områder. Dette vil med stor sandsynlighed betyde afskedigelser i Entreprenørservice. 
2) Via et budgetønske til Budget 2011. 
 
Tidshorisont 
Bestilling af busdrift for 2011 skal foretages inden d. 1. maj 2010. Movias trafikplanlæggere skal 
imidlertid have mulighed for at regne på ønskerne inden d. 1. maj, hvorfor bestilling skal ske hur-
tigst muligt. Sker bestilling for sent, kan det ikke garanteres, at ønsker til besparelser kan opfyldes. 
Der er ingen mulighed for ændring af bestillingsfristen. Beslutningen om, hvilken busdrift der skal 
bestilles for 2011, skal derfor træffes nu. 
Vedlagt som bilag 8 er til orientering en beskrivelse af bestillings- og budgetprocessen for kollektiv 
trafik. Movia arbejder på for fremtiden at skabe mere tid til kommunens beslutningsproces. 
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Busdrift i 2012 
Uanset om mulighed A eller B vælges, anbefales det, at forberedelserne til bestilling af busdrift for 
2012 påbegyndes allerede nu. En samlet analyse af kommunens drift vil kunne vise, hvor der er 
muligheder for besparelser, justeringer og forbedringer. Rutenettet har været det samme i mange 
år, og det vil være en fordel at nytænke nettet fra bunden, så det er tilrettet nutidens transport-
mønstre. Når en sådan analyse er foretaget, vil fremtidige beslutninger om busdriften kunne ske på 
et bedre grundlag. 
Movia kan forestå en mindre del af arbejdet, men en gennemarbejdet analyse vil kræve konsulent-
bistand.  

Personalemæssige konsekvenser 

Intet at bemærke 

Indstilling 

Drifts- og Anlægscentret indstiller 
 
at mulighed A vælges. 
 
at udarbejdelse af en samlet analyse af busdriften igangsættes. Udgifter til ekstern rådgiver 

finansieres via kontoen til kollektiv trafik og medtages i regnskabet som et merforbrug, 
der overføres til 2011. 

 
Udvalget for Teknik og Miljø har den 12.4.2010 behandlet sagen. Et flertal bestående af Bodil Knud-
sen (A), Jacob Borello Carlsen (A), Kurt Rasmussen (A) og Ib Larsen (F) ønsker rute 312, 500 og 89 
nedlagt og 301 og 302 reduceret. Thomas Model (V) og Henrik Brodersen (O) stemte imod og be-
gærede sagen i Byråd. 

Beslutning 

Teknik- og miljøudvalgets indstilling suppleret med et ændringsforslag A og F, om at rute 312 beva-
res, og at der sker reduktion på ruterne 59 og 32 med hver 0,5 mio.kr. samt tilpasning/reduktion på 
andre ruter med 0,5 mio.kr. og at 2. at fastholdes, blev godkendt med 16 stemmer (A og F), imod 
stemte 14 (C, O og V excl. Helle Jacobsen V), Helle Jacobsen V undlod at stemme.  
 
Bilag 
Bilag 1: Basisbudget for 2011 
Bilag 2: Nøgletal for kommunens busruter 
Bilag 3: Rutekort over hele kommunen 
Bilag 4: Rutekort Slagelse By 
Bilag 5: Rutekort Korsør 
Bilag 6: Rutekort Skælskør 
Bilag 7: Rutebeskrivelser 
Bilag 8: Notat om bestillings- og budgetproces 
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27. Udpegning af medlemmer til SK Forsyning A/S 
Sagsnr.:   Kompetence: Byrådet Åben sag 

Sagens indhold 

Byrådet godkendte på sit møde den 25. januar 2010 en ændring i SK Forsynings bestyrelsessam-
mensætning. 
 
Det betyder, at Slagelse Byråd til generalforsamlingen i maj måned, skal indstilles 5 byråds-
medlemmer og 2 erhvervsrepræsentanter. 
 
Fra valggruppe A og F indstilles følgende: 
Bodil Knudsen A, Anders Nielsen A og Lene Wibroe F. 
 
Fra C, O og V indstilles følgende: 
Sten Knuth V og Ole Drost V 
 
Slagelse Erhvervsråd indstiller, at de to nuværende medlemmer, Svend Aage Nielsen og Niels 
Nordskov, fortsætter i bestyrelsen. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at de af valggrupperne og Slagelse Erhvervsråd fremsendte forslag indstilles til valg på SK 

Forsynings generalforsamling i maj måned. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 

 
 
 
 

28. Fastlæggelse af bestyrelseshonorarer i SK Forsyning A/S 
Sagsnr.:   Kompetence: Byrådet Åben sag 

Sagens indhold 

Slagelse Byråd vedtog i 2007, at honorarer til formand og medlemmerne skulle følge vederlagene i 
de stående udvalg. Vederlagene var på dette tidspunkt ens i alle udvalg, med 15,5% til formanden 
og 2,5% til medlemmerne af borgmesterens vederlag. Endvidere at næstformandens honorar udgør 
to gange medlemsvederlag. 
 
SK Forsynings vedtægter §12, lyder således: 
 
"Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand fastsættes på hvert års ordiære 
generalforsamling. I det omfang et bestyrelsesmedlem tillige er medlem af andre selskaber direkte 
eller indirekte ejet af nærværende selskab eller af Slagelse Kommune nedsættes vederlaget for-
holdsmæssigt, således at personer, der sidder i flere af disse selskabers bestyrelser samlet får udbe-
talt det samme som personer, der alene sidder i ét af disse selskabers bestyrelse" 
 
Vederlagene fastsættes således hvert på den ordinære generalforsamling. Da vederlagene for de 
stående udvalg i Slagelse Kommune er ændret pr. 1. januar 2010 for formænd og medlemmer. For 
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formændenes vedkommende er det 24% i seks af udvalgene og 20% i et udvalg. Medlemsvederla-
get er ens i alle udvalg (3,2%) af borgmestervederlaget. 
 
Der er ikke stillet ændringsforslag til honorarer. Med henvisning til vedtægternes §12, samt ændring 
i vederlagenes størrelse i de stående udvalg, er det forvaltningens vurdering, at det synes mest 
hensigtsmæssigt, at Byrådet som ejere af SK Forsyning fastlægger vederlaget præcist. . 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller,  
at byrådet fastlægger størrelsen (fremsætter forslag på generalforsamlingen i maj måned) 

på honorar i SK Forsynings A/S bestyrelse til formand, næstformand og medlemmer. 

Beslutning 

Bodil Knudsen A, Anders Nielsen A, Lene Wibroe F, Stén Knuth V og Ole Drost V blev erklæret 
inhabile, og deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
SF stiller forslag om at formanden modtager 24%, at medlemshonorar udgør 3,2% af borgme-
sterens vederlag og at næstformanden modtager honorar svarende til et medlemshonorar. O 
og V stiller forslag om at formanden modtager 20%, og medlemshonorar på 3,2% af borgme-
sterens vederlag, at næstformanden modtager et honorar, svarende til et medlemshonorar. 
A+F's forslag blev bragt til afstemning først. For stemte 13 medlemmer (A+F), imod stemte 13 
medlemmer (C, O og V) forslaget hermed faldet. Herefter blev der stemt om O og V's forslag 
for stemte 13 medlemmer (C, O og V) imod stemte 13 (A+F) forslaget hermed faldet.  
De eksisterende honorarer (som sidst er vedtaget af byrådet) er således fortsat gældende. 
 
 
 
 
 
 

29. Generalforsamling i SK Forsyning 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

SK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling, den 20. maj 2010, kl. 17.30. 
 
SK Forsyning A/S er 100% ejet af Slagelse Kommune, og Slagelse Kommune har én stemme 
på generalforsamlingen. Byrådet skal derfor bemyndige et byrådsmedlem, som på vegne af 
Slagelse Byråd kan deltage i og stemme på SK Forsyning A/S’s generalforsamling. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller,  
at Byrådet udpeger og bemyndiger et byrådsmedlem til at repræsentere Slagelse Kommune 

på SK Forsyning A/S’s generalforsamling 

Beslutning 

Lis Tribler blev udpeget. 
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30. Valg til Folkeoplysningsudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagens indhold 

Jævnfør Folkeoplysningslovens § 34 og den af Byrådets vedtagne vedtægt for Folkeoplysnings-
udvalget i Slagelse Kommune den 22. februar 2010, har der været afholdt valg den 18. marts 
2010. 
 
I vedtægten for Folkeoplysningsudvalget anføres det, at udvalget består af 13 medlemmer. De 
5 af medlemmerne er politikere der udpeges af byrådet. De øvrige 8 medlemmer vælges af 
foreninger og organisationer i Slagelse Kommune. 
 
Til valget den 18. marts 2010 valgtes: 
  
Oplysningsforbundene/aftenskoler: 
1. Lis Bager Christensen, LOF Slagelse – stedfortræder Inge Find, Eggeslevmagle SG&If’s af-
tenskole. 

2. Ingrid Dyhr Toft, FOF Slagelse – stedfortræder Tine Sass, Kreativ oplysningskreds, Skæl-
skør. 

Inge Find blev samtidig udpeget som tilforordnet (uden stemmeret). 
 
Godkendte folkeoplysende idrætsforeninger: 
3. Anni Vilsgaard, boldklubben B73, Slagelse - stedfortræder Flemming Pedersen, SBI, Slagel-
se. 

4. Jørn C. Nielsen, Slagelse Badmintonklub – stedfortræder Erik Højland, Korsør Petanque. 
5. Flemming Christensen, Korsør-Slagelse Volleyball – stedfortræder Danny Vøttrup, FC Sto-
rebælt. 

Flemming Pedersen blev samtidig udpeget som tilforordnet (uden stemmeret). 
 
Børne- og ungdomskorps: 
6. Connie Stølås, DUI Slagelse - stedfortræder Poul Andersen , KFUM Tårnborg Gruppe 
 
Lokale Handicapforeninger: 
7. Keld B. Svendsen, Hashøj Handicap Idræt – stedfortræder Lis Kornerup, Slagelse Handicap 
IF. 

 
Øvrige godkendte ikke idrætslige foreninger/organisationer: 
8. Kim Henriksen, Slagelse Garden indstilles til udpegning af Byrådet. 
  
Jævnfør Folkeoplysningslovens § 35, hvor det fremgår at Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted 
snarest muligt efter hvert kommunalvalg og senest inden 1. april i det efterfølgende år hvorfor 
borgmesteren har godkendt de på valget indstillede kandidater med hjemmel i styrelseslovens § 31. 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 

Til efterretning. 
 
 

 


