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Politikområdet består af udgifter i forbindelse med:

 Naturbeskyttelse
 Vandløbsvedligeholdelse
 Miljøbeskyttelse 

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr.  += udgift; -= indtægt

Regnskab 
2018

Regnskab 
2019

Regnskab 
2020

Korr. 
budget 
2020

Over-/ 
underskud 

2020

Drift – indenfor
selvforvaltning

0 0 0 0 0

Drift - udenfor 
selvforvaltning

10.234
11.286 13.640 13.683 -43

Politikområde drift 
i alt

10.234 11.286 13.640 13.683 -43

I 1.000 kr. Regnskab 
2018

Regnskab    
2019

Regnskab 
2020

Korr. 
budget 
2020

Over-/ 
underskud 

2020

Anlæg 11.714 5.701 20.215 2.628 -17.586

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For 
beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -
=overskud. Link til regnskabsbemærkninger for 2018 og 2019:
https://www.naestved.dk/kommunen/okonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2018 

https://www.naestved.dk/kommunen/okonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2019 

Drift

Regnskabet for 2020 viser samlet et overskud på 42.851 kr. på driften.

Overskuddet er søgt overført til 2021 til ny tilladelse til Fladså Svømmehal som er igangsat ved 
hjælp af ekstern bistand i 2020, men forventes først afsluttet forår 2021. 

Vedrørende de 5 mio. fra "Indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse" så er der kommet 
afregning til lov- og cirkulæreprogram 2020.
Næstved kommune skal tilbagebetale 3 mio. kr. Der resterer 2 mio. kr. som der er 
udarbejdet nedenstående disponeringsplan på, indenfor politikområdet. De 2 mio. kr. er 
overført til 2021. 

Disponeringsplan:
Midlerne skal anvendelse inden for politikområdet til projektansættelse af medarbejder, som 
skal:

https://www.naestved.dk/kommunen/okonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2018
https://www.naestved.dk/kommunen/okonomi/aarsregnskaber/aarsregnskab-2019
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 * bistå med udarbejdelse af planer for udmøntning af grundvandsbeskyttelsen ved etablering 
af BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder), hvor der skal igangsættes konkrete projekter 
for ca. 130 områder
* tilsyn og godkendelse af svømmebade, herunder ny svømmehal
* tilsyn med vandværker (herunder BNBO)
* tilsyn med badevandskvalitet og Blåflag.

Anlæg

På anlæg er der et overskud på 17,586 mio. kr. som er søgt overført til 2021.

Yderligere bemærkninger til anlægsregnskabet kan ses i særskilt sag om anlægsoverførsler.
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Regnskab på aktivitetsområder
I 1.000 kr.  += udgift; -= indtægt
Aktivitetsområder drift

Regnskab
2020

Opr. 
Budget
2020

Korr. 
Budget 
2020

Over-/ 
underskud

2020

Budgetoverførsel: 0 0 0 0

Naturbeskyttelse:

- Naturforvaltningsprojekter 1.120 1.902 1.114 6

- Sandflugt 70 60 70 0

Vandløbsvæsen:

- Fælles formål 1.995 1.694 1.963 32

- Vedligeholdelse af vandløb 4.356 3.737 4.137 219

- Bidrag fra andre kommuner (fælles 
vandløb)

-205 -117 -117 -88

Miljøbeskyttelse:

- Fælles formål 715 812 812 -97

- Jordforurening 63 62 62 1

- Bærbare batterier 223 223 223 0

- Miljøtilsyn -317 0 0 -317

- Øvrig planlægning tilsyn m.v. 3.577 3.122 3.375 201

- Grundvandsprojekt 2.041 2.042 1

- Politikområde i alt 13.640 11.496 13.683 -43

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. I kolonnen med over-/underskud er 
+=underskud og -=overskud.
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Beskrivelse af regnskabsresultatet

Naturbeskyttelse
Området består af udgifter vedrørende:

1. Naturforvaltningsprojekter
2. Sandflugt

Ad 1) Aktiviteterne under området er følgende, bekæmpelse af Bjørneklo, administration af 
naturbeskyttelsesloven, pleje af naturområder og fortidsminder, naturformidling, grønne ture, 
foldere m.m., samt diverse mindre projekter.

Ad 2) Aktiviteterne under området er følgende, kystbeskyttelse bl.a. diger og læbeplantning

Der er ingen bemærkninger til regnskabsresultatet, da det går i 0 kr.

Vandløbsvæsen
Området vedrører udgifter til vedligeholdelse og tilsyn med vandløb i kommunen.
Der har været et merforbrug under vedligeholdelse af vandløb på 219.000 kr. og der er 
kommet flere indtægter fra andre kommuner med 88.000 kr. og samlet har vandløbsvæsen et 
lille underskud på 163.000 kr.

Miljøbeskyttelse
Området består af udgifter og indtægter til følgende områder.:

 Miljøvagt
 Jordforurening
 Bærbare batterier
 Miljøtilsyn
 Drikkevandkontrol
 Vandplaner
 Kanosejladstilladelser
 Grundvandsbeskyttelse
 Spildevand (myndighedsdel)
 Badevandskontrol
 Varmeplan
 Danmarks miljøportal
 Klima og Agenda 21
 GIS

Regnskabet under miljøbeskyttelse viser et overskud på 211.000 kr. som hovedsageligt 
skyldes flere indtægter under miljøtilsyn.

Der er overført 2 mio. kr. til 2021. De 2 mio. kr. er overført til projektet 
”grundvandsbeskyttelse” som løber til 2023. De 2 mio. kr. resterer efter afregningen af 
midlerne fra staten vedr. "Indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse"


