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Side 1 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
J.nr.:   Kompetence:  MNU Åben sag 

Sagens kerne 

Godkendelse af dagsorden. 

Indstilling 

Dagsordenen indstilles godkendt. 

Beslutning 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Forslag til Affaldsplan 2010-2020 - efter høring 
Sagsnr.:  2008-025634 Kompetence: BY Åben sag 

Resumé 

Forslag til Affaldsplan 2010-2020 har nu været i offentlig høring i 12 uger, hvoraf de 8 uger er 
lovpligtige i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Ved høringsperiodens udløb 27. september 
2009 var der indkommet 13 høringssvar. Høringssvarene skal nu politisk behandles. Byrådet 
skal senest 1. januar 2010 have vedtaget en ny affaldsplan.  
 

Sagsfremstilling 

Ved høringsperiodens udløb 27. september 2009 var der indkommet 13 høringssvar med i alt 
39 punkter, hvor kommentarerne overordnet fordeles som følger: 

- 7 om affaldsordningen 
- 7 om genbrugs-øer 
- 6 om genbrugsstationerne 
- 4 om storskrald 
- 4 om information 
- 3 om henkastet affald 
- 2 om sortering i institutioner 
- 2 om haveaffald 
- 1 om farligt affald 
- 1 om metal (aluminium) 
- 1 om tilsyn  
- 1 generelt om handlingsplan 

 
Administrationen vurderer samlet set, at de indkomne kommentarer ikke fører til andre æn-
dringer af affaldsplanen end af redaktionel karakter. Vurdering af høringssvarene og svar til 
borgerne fremgår af bilag.  
 



Udvalget for Miljø og Natur den 19. november 2009 kl. 18.00  
(i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) 

    

 
 
 
 

 

Side 2 

Forslaget har været forelagt Udvalget for Teknik den 5. november 2009, som ikke havde nogle 
kommentarer.  
 

Indstilling 

Centeret for Teknik og Miljø indstiller,  
− at det anbefales overfor Byrådet, at affaldsplanen endeligt godkendes.  
 
 

Beslutning 

 
 
 
Bilag 
− 1. Forslag til Affaldsplan 2010-2020 (udsendt i.f.m. behandling på møde i Udvalget for Miljø og Natur 

den 28. maj 2009 - punkt 3)  
− 2. Oversigt af 22. oktober 2009 over høringssvar til forslag til Affaldsplan 2010-2020 
 
 
 
 
 

 

3. Orientering om stormrådets beretning 2008/2009 
Sagsnr.: 2009-022522  Kompetence: MNU Åben sag 

Resumé 

Slagelse Kommune har modtaget orientering fra stormrådet om at deres beretning fra 2008/2009 
nu ligger klar på stormrådets hjemmeside: www.stormrådet.dk 
Derudover orienterer de om en samlet skadestatistik fra 1991 til 2008 som ligeledes ligger på 
stormrådets hjemmeside. 
 

Sagsfremstilling 

Årsberetning 2008/2009 
I stormrådets årberetning kan man blandt andet læse, at stormrådet har sat øget fokus på forebyg-
gelse. Endelig er der et afsnit om stormfald og en økonomisk beretning. Da der i den forgangene 
sæson ikke har været stormfloder er der blevet arbejdet på at give erfaringerne især fra stormfoden 
2006 videre til det udvalg i Økonomi- og Erhvervsministeriet der arbejder på en indstilling om den 
fremtidige stormflodsordning. Udvalgsrapporten skal danne grundlag for et lovforslag i denne folke-
tingssamling.  
 
Skadestatistik 1991-2008 
Siden 1991 har Stormrådet med hjemmel i lov om stormflod og stormfald udbetalt erstatning for 
skader forårsaget af stormflod. Gennem årene er det blevet til mere end 6.700 anmeldte skader og 
over 550 mio. kr. i udbetalte erstatninger for stormflodsskader. På baggrund af de behandlede ska-
dessager, har Stormrådet oparbejdet en database med skadesoplysninger, som har muliggjort 
udarbejdelsen af denne statistik. 
 
Skadesstatistikken indledes med et afsnit hvor de danske kommuner sammenlignes med hensyn til 
antal stormfloder skader og udbetalt erstatning. 
 
Herefter kommer et afsnit hvor de enkelte stormfloder i perioden gennemgås. 
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Side 3 

 
Af statistikken kan man se at Slagelse Kommune siden 1991 har været ramt af to stormfloder, og at 
der samlet er anmeldt 915 skader i perioden, hvilket er det højeste antal når der sammenlignes med 
de andre danske kommuner.  
 
Samlet set står Slagelse Kommune for ca. 14% af de anmeldte skader i perioden og ca. 22% af de 
samlede udbetalinger er gået til Slagelse Kommune i perioden fra 1991 til 2008. 
 

Indstilling 

Centeret for Teknik og Miljø indstiller,  
− at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning 

 

Bilag 
1. Brev fra Stormrådet. 
2. Stormrådets årsberetning 2008/2009 
3. Stormflods skadestatistik maj 2009 
 
 
 
 
 
 

4. Godkendelse af kvalitetspolitik 
Sagsnr.:  2007-027028 Kompetence:  MNU Åben sag 

Resumé 

I henhold til ”Lov om kvalitetsstyringsordning for sagsbehandling på natur- og miljøområdet” 
skal Slagelse Kommune hvert år gennemfører en evaluering af vores kvalitetspolitik. Center for 
Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til revideret kvalitetspolitik. 
 

Sagsfremstilling 

Udvalget for Miljø og Natur vedtog en kvalitetspolitik på mødet den 12. december 2006. Siden 
da er der blevet vedtaget en række overordnede politikker mv. som vi har valgt at indarbejde i 
vores politik. Vores forslag til en revideret kvalitetspolitik, har således taget afsæt i Slagelse 
Kommunes værdier, ledelsesgrundlaget og vores kommunikationsstrategi. 
 
I forlængelse af politikken arbejder Miljø og Natur med en række kvalitetsmål for 2009/10. 
Disse handler bl.a. om kvalitetssikring af faglige komplicerede sager, effektive møder og højere 
service til virksomheder og landbrug i.f.m. miljøgodkendelser. 
 
Kvalitetsstyringsloven betyder ligeledes, at Slagelse Kommunes Afdeling for Miljø og Natur skal 
certificeres inden 31. december 2009. Vi har ekstern audit den 10. december 2009, og forven-
ter at opnå certificering inden udgangen af 2009.  
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 
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Side 4 

 

Indstilling 

Centeret for Teknik og Miljø indstiller, at  
− forslag til kvalitetspolitik vedtages. 
 
 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Forslag til kvalitetspoltik 
 
 
 
 
 
 

5. Vedligeholdelsesaftale for Fodsporet 
Sagsnr.:  2009-013144 Kompetence:  MNU Åben sag  

Resumé 

Den 23. marts 2009 besluttede Byrådet, at Slagelse Kommune vil være parat til at overtage 
vedligeholdelsen på Fodsporet, når anlægget er klar i 2011, herunder at afsætte de nødvendi-
ge midler til vedligeholdelsen. Udgifterne til vedligeholdelse anslås til 1,35 millioner kroner 
årligt. 
 
Ved en åbningsseance i april 2009 underskriver Slagelse og Næstved kommuner samt Skov- 
og Naturstyrelsen en fælles erklæring om at kommunerne ville overtage vedligeholdelsen. Det 
aftales at en endelig aftale om vedligeholdelsen skal udformes efterfølgende i et samarbejde 
mellem driftsafdelingerne i de to kommuner og styrelsen. 
 
Aftalen ligger nu klar til godkendelse. 

Sagsfremstilling 

Følgende forudsætninger er lagt fast ift. stianlægget: 

• Stien anlægges som 2,5 meter asfalt med en fast bredde på rabatten i den ene side  

• På den øst-vestgående strækning placeres den smalle rabat mod nord  

• Der vælges så vidt muligt en lys, men glat asfalt  

• På strækningen Dalmose-Tjæreby anlægges stien som 2,5 meter asfalt og 1,0 meter 
grus, hvor gruset vil blive til ridespor  

• På strækningen Slagelsevejen-Hyllinge laves et ridespor neden for banedæmningen  

• Det undersøges, om det er andre strækninger mellem Dalmose og Hyllinge, hvor der 
kan anlægges ridespor neden for banedæmningen  

 
Skov- og Naturstyrelsen, Næstved og Slagelse Kommuner er blevet enige om en vedligeholdel-
se jf. bilag 1. Aftalen skal gælde for en 30-årig periode. 
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Side 5 

 
Det anslås at vedligeholdelsen for Slagelse Kommune kan holdes inden for et årligt gennem-
snitligt budget på 1,35 millioner kroner, som forudsat. Driftsudgifterne forventes dog at ligge 
på et lavere niveau i de første år. 
 

Økonomiske konsekvenser 

I Udvalget for Miljø og Naturs budget for 2010 - 2013 er der indarbejdet driftsbudget til vedli-
geholdelse af "Fodsporet" fra og med år 2011 med årligt 1,35 mio. kr. (2010-priser). 
 

Indstilling 

Centeret for Teknik og Miljø indstiller,  
− at centerchefen bemyndiges til at underskrive deklaration om vedligeholdelsespligt som 

fremlagt i bilag 1. 
 

Beslutning 

 
 
Bilag: 
Deklaration om vedligeholdelsespligt af naturstien på den nedlagte jernbane Næstved  
Slagelse-Skælskør – kaldet Fodsporet 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Meddelelser 
Sagsnr.:   Kompetence:  MNU Åben sag 

Sagens kerne 

Meddelelser fra 
 
Centerchefen for Teknik og Miljø 
Møde med Fiskeriforeningerne 
Status - vandplaner 
 
Udvalgsformand og udvalgsmedlemmer 
Ingen 
 

Beslutning 

 
 
 
 
 
 
 


