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Opfølgning på målsætninger og resultatkrav 2009 
 
 

Målsætninger og resultatkrav Indsats / initiativ 

Status 

� = Realiseret 
� = Forventes 
realiseret 
� = Realiseres 
ikke 

 

108.01 Miljø og Natur 
  

Politiske mål  
 

 

 

1. Vi vil informere borgere og virksomheder og 
invitere bredt til dialog og samarbejde om 
forbedringer af miljøet og naturen inden for lovens 
rammer. 

 

             ���� 

2. Vi vil sikre fortsat forbedring af servicen overfor 
borgere, erhverv og andre samarbejdspartnere og i 
højere grad synliggøre arbejdet indenfor miljø og 
naturområdet.  

 

  

����  

3. Vi vil arbejde for at forbedre tilstanden i 
kommunens vandløb og beskyttede naturtyper 
gennem restaurering og naturgenopretning. 

 

                 ���� 

4. Vi vil arbejde for at få et bedre kendskab til 
kommunens vand- og naturområder gennem f.eks. 
kortlægning af faunaspærringer og registrering af 
arter og naturtyper. Dette skal danne grundlag for 
kommunens naturplan. 

 

 ����  

5. Vi vil reducere og minimere belastningerne fra 
spildevandsudledninger til vandløb, søer og marine 
vandområder. 
 

                   ���� 

6. Vi vil arbejde for at målene i Agenda 21-strategien 
for 2008-2011 opfyldes herunder sikre integration 
mellem sundheds-, integrations- og klimaområdet. 
 

                    ���� 

7. Vi vil arbejde for flere blå flag i kommunen. 
 

Der arbejdes med flere blå 
flag i 2010 (Omø), men 
pgra. dårlige badevands-
prøver i 2008 har kommunen 
mistet flere blå flag i 2009 
og det er derfor tvivlsom om 
indsatsen bærer frugt. 

     ����/���� 

8. Vi vil sikre, at forurenet jord håndteres mest 
hensigtsmæssigt i forhold til den planlagte 
arealanvendelse, størst mulig genanvendelse 
og/eller alternativt deponering af jorden, hvis 
genanvendelse ikke er mulig. 
 

                     ���� 
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9. Vi vil beskytte godt grundvand ved en 
sammenhængende miljøindsats i samarbejde med 
borgere, erhverv og andre myndigheder. 
 

  ���� 

10. Vi vil i samarbejde med erhvervsvirksomheder og 
borgere, arbejde for en bedre sameksistens for 
disse. Dette skal gøres på baggrund af en 
værdibaseret dialog med fokus på fremadrettet 
miljøarbejde i et samarbejde mellem kommunen og 
virksomhederne. 
 

  ���� 

11. Vi vil i samarbejde med landbrugserhvervet sikre, 
at husdyrproduktionen er forenelig med den øvrige 
arealanvendelse samt beskyttelsen af naturværdier. 
 

 ���� 

12. Med udgangspunkt i den vedtagne kystplan vil 
informere borgere om fysiske og juridiske 
muligheder og behov for kystbeskyttelse.  
 

 ���� 

Resultatkrav hørende til de respektive politiske 
mål 

  

1.  -   

2. Vi vil færdiggøre kvalitetsstyringsordningen således 
at Miljø- og naturområdet bliver certificeret. 

 

 
���� 

3. Vi vil i 2009 gennemføre min. 5 
restaureringsprojekter i de højest prioriterede 
vandløb. 
 
Vi vil undersøge mulighederne for 
skovrejsningsprojekter. 
 

               
 
 
 
Skovrejsningsprojekter nord 
for slagelse er undersøgt og 
budgetlagt         

���� 

 

���� 

 

4. Vi vil udarbejde en plan for faunaspærringer i 
kommunens vandløb.  
 
Vi vil udarbejde en (dynamisk) naturplan. 
 

 
 
 
Der udarbejdes en 
naturregistreringsplan som 
bl.a. baggrund for en 
naturplan i 2010 

���� 

 

����/���� 

  

 

 

 

 

5. Vi vil færdiggøre den planlagte dynamiske 
spildevandsplan  
 
Vi vil påbegynde 120 påbudssager om forbedret 
spildevandsrensning i det åbne land. 
 
Vi vil udarbejde et nyt samlet tømningsregulativ for 
hele Slagelse Kommune. 
 
Vi vil revidere udledningstilladelser for 5 
virksomheder i Slagelse Kommune, i samarbejde 
med den enkelte virksomhed. 
 

 
 
 
  
 
 
 

���� 

 ���� 

���� 

���� 

���� 

���� 

 



 
 Udvalget for Miljø og Natur  

  
 

3 
Juni 2009 

Vi vil foretage en undersøgelse/kortlægning af 
forbruget af miljøfarlige stoffer herunder 
medicinforbruget/ antibiotikaforbruget fra Slagelse 
Sygehus med sigte på at forbedre arbejdsmiljøet og 
rensningen på Slagelse renseanlæg. 
 

 

6. Vi vil udgive et grønt regnskab 
 
Vi vil etablere et naturformidlingscenter 
 
Vi vil videreføre og etablere miljønetværk med bl.a. 
daginstitutioner og boligforeninger bl.a. under 
hensyntagen til kommunens sundheds- og 
integrationspolitik 
 
Vi vil primo 2009 udarbejde en Agenda 21-
handlingsplan.  
 

Der udarbejdet et 
statusregnskab for 2008.  
 
Afventer undersøgelse om 
placering. Selve centeret er 
først endeligt etableret i 
2010 
  

  

���� 

����/ ���� 

���� 

���� 

  

 

 

 

7. -  ���� 

  

8. Vi vil udarbejde en detaljeret områdeklassificering 
gældende for hele kommunen, der inddrager og 
undtager arealer fra den eksisterende 
områdeklassificering (potentielt lettere forurenede 
arealer med anmeldepligt ved jordflytninger), der i 
dag er identisk med byzonen.  
 

 

���� 

 

9. Vi vil i samarbejde med eksterne rådgivere 
påbegynde udarbejdelsen af en dynamisk 
vandforsyningsplan med henblik på færdiggørelse i 
løbet af 2010. 
 
Vi vil sammen med vandforsyningerne udarbejde en 
ny beredskabsplan.  
 
Vi vil udarbejde en ajourført oversigt over 
enkeltejendomme med egen vandforsyning.  
 

 

���� 

���� 

���� 

 

10. Vi vil gennemføre differentieret tilsyn for 50% af 
virksomhederne som udleder til recipient i Slagelse 
Kommune. 
 
Vi vil revidere miljøgodkendelserne for alle 
kraftvarmeanlæg over 5 MW. 
 
Vi vil udvælge minimum 1 virksomhedsbranche og 
foretage en tilsynskampagne.  
 
Vi vil lave et miljønetværk mellem virksomheder og 
kommunen. 
 

På grund af omprioriteringer 
ift. nås dette mål ikke 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvalget har besluttet at 
udvide konceptet til flere 
kommuner. Proces igangsat 

���� 

���� 

���� 

���� 

 

 

 

11. Vi vil have særlig fokus på spildevandsforhold og 
punktkilder i det åbne land ved tilsyn og 
godkendelser. 

 
���� 

12. -   

 


