Teknisk Udvalg
Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske,
forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og
vandløbspleje, veje, grønne områder og kollektiv trafik, affald samt
skadedyrsbekæmpelse. Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og
vedligeholdelse af vejanlæg, kommunale arealer samt bygninger og anlæg under
udvalgets område.

Teknisk Udvalgs økonomi
På Teknisk Udvalgs område administreres økonomien på politikområderne Natur,
Vand og Miljø, Rotter og Affald samt Trafik og Grønne områder.

Drift
Der var i 2021 budgetteret med nettodriftsudgifter på 171,6 millioner kroner.
Forbruget i 2021 blev samlet 147,5 millioner kroner og dermed et samlet overskud
på 24,1 millioner kroner.
Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Teknisk Udvalgs
politikområder.

Negative tal er indtægter,
positive tal er udgifter,
1.000 kroner

Oprindeligt
budget 2021

Korrigeret
budget 2021

Regnskab 2021

Afvigelse i
forhold til
korrigeret budget
- =underskud
+ =overskud

Natur, vand og miljø

11.833

11.617

11.589

27

Rotter og Affald

26.753

22.668

10.765

11.903

Trafik og Grønne
Områder

129.717

137.303

125.112

12.192

Teknisk Udvalg i alt

168.302

171.588

147.466

24.122

Overskuddet på Trafik og Grønne områder skyldes primært vintervedligeholdelse,
vejbelysning og kollektiv trafik. Beløbet overføres til 2022.
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Overskuddet på Rotter og Affald skyldes hovedsageligt færre udgifter i forbindelse
med implementering af nye affaldsordninger. Derudover er der besparelser
vedrørende udskiftning af eksisterende affaldsbeholdere samt på
administrationsudgifter. Dette beløb overføres også til 2022.

Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 2021, 1.000
kroner
Rotter og Affald,
10.765
Natur, vand og miljø,
11.589
Busdrift, 42.313
Øvrige trafik og
grønne områder,
20.077

Vejbelysning og
signalanlæg, 14.188

Vintervedligeholdelse
, 13.331

Vejbelægninger,
35.204

Anlæg
Der har i 2021 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 79,3 millioner kroner
på Teknisk Udvalgs område. Der har i 2021 været afholdt anlægsudgifter for samlet
41,9 millioner kroner og dermed 37,4 millioner kroner mindre end budgetteret. Der
overføres 30,1 millioner kroner til 2022. Det er primært cykelsti- og
trafikplanprojekter, energirenovering af vejbelysning, renovering af Sct. Peders
Kirkeplads samt infrastruktur til den nye svømmehal, der er overført til 2022.

Anlægsmidlerne på Teknisk Udvalgs område er i 2021 primært anvendt til
vådområdeprojekter, renovering af Glumsø station samt gennemførsel af
Friluftsstrategien.
Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.
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