
    

          
         

         
         

          
 

             
            

  
              

               

              
           

             
 

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. 

Vejafvandingsanlæg  i  rette  tid 
Park & Vej fik en anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg på det rigtige 
tidspunkt, netop som det blev et lovkrav, at al vejafvandingen skal registreres 
digitalt inden 2023. 
Næstved Kommune er blandt de første kommuner i landet, der har lavet en strategi 
for planlægningen og som har afsat midler til det samt er godt i gang med 
projektet. 

Næstved  Kommune  har  fået  en  friluftsstrategi 
Næstved Kommune fik en friluftsstrategi i oktober 2019. En strategi, der skal ud og 
virke for, at kommunens unikke natur- og friluftslivskvaliteter udnyttes, så borgere 
og turister i kommunen kommer ud i naturen til glæde for sundheden, indlæringen 
og livskvaliteten. 
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Friluftsstrategien har tre mål: 
1. Byerne forbindes med det åbne land og de grønne områder, og adgangen bliver 
sammenhængende og let tilgængelig 
2. Øget information og skiltning om naturoplevelser og friluftsfaciliteter 
3. Understøtte initiativer til friluftsfaciliteter. Der bliver særligt fokus på etablering af 
et sammenhængende stinet, så borgerne kan bevæge sig rundt til de mange 
naturoplevelser. 

Byrådet, foreninger og borgere har bidraget til strategien ved cafemøder, 
vandrefestivaler og i november deltog op til 130 elever fra 7. klasse på Susåskolen 
afd. Holsted med idéer til idékataloget, som skal inspirere til, hvordan 
friluftsstrategien kommer til at virke. 

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 2019 budgetteret med nettodriftsudgifter på 156,5 millioner kroner. 
Forbruget i 2019 blev samlet 143,0 millioner kroner og dermed et samlet overskud 
på 13,5 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 2019 

Korrigeret 
budget 2019 

Regnskab 2019 Afvigelse i 
forhold til 

korrigeret budget 
+ =underskud 

- =overskud 

Natur, vand og miljø 11.291 16.514 11.286 -5.228 

Rotter og Affald 11.375 10.009 10.168 158 

Trafik og Grønne 
Områder 127.726 129.955 121.530 -8.424 

Teknisk Udvalg i alt 150.392 156.478 142.984 -13.494 

Overskuddet på Trafik og Grønne områder skyldes primært vintervedligeholdelse, 
vejbelysning og kollektiv trafik. Beløbet overføres til 2020. Overskuddet på Miljø 
skyldes hovedsageligt indsatsplanlægningen vedrørende grundvandsbeskyttelse. 
Beløbet overføres til 2020. 
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Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 2019, 1.000 
kroner 

Rotter og Affald, 
10.168 

Natur, vand og 
miljø, 11.286 

Busdrift, 41.400 
Øvrige trafik og 

grønne områder, 
12.641 

Vejbelysning og 
signalanlæg, 15.845 

Vintervedligeholdel 
se, 8.557 

Vejbelægninger, 
43.088 

Anlæg 
Der har i 2019 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 142,8 millioner 
kroner på Teknisk Udvalgs område. Der har i 2019 været afholdt anlægsudgifter for 
samlet 50,7 millioner kroner og dermed 92,2 millioner kroner mindre end 
budgetteret. Beløbet overføres til 2020. 

Anlægsmidlerne på Teknisk Udvalgs område er primært anvendt til renovering af 
vejafvandingsanlæg, nye slidlag på veje samt Campus parkeringshus og sti fra p-
plads til station. 

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle 
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. 
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