
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

udvalgets område. 

 
 

Klokkefrøen har fået nyt hjem ved Rønnebæksholm

Den truede bestand af klokkefrøer på Enø får hjælp til at bosætte sig ved 
Rønnebæksholm. Københavns Zoologiske have har hjulpet kommunen med at 
opdrætte og passe på klokkefrøe
har Næstved fået lavet et nyt og attraktivt hjem til de sjældne frøer. I området 
omkring Rønnebæksholm har både Naturstyrelsen, Forsvaret og kommunen lagt 
jord til de 22 nye vandhuller. 
været dyrket i flere år og tæt ved vandhullerne er træer, rødder og bark, hvor 
klokkefrøerne kan gemme sig om vinteren. 
 
Borgmesteren var med til at sætte 
og ifølge planen skal der de kommende tre år udsættes et sted mellem 2000
frøer pr. år, som bl.a. skal opdrættes i Zoo. 
 
 

Grøn motorvej for læring

Eleverne i Næstved Kommunes folkeskoler har lige valgt deres nye fælles 
elevrådsformand. Én af de første opgaver for ham er at 
Christiansborg sammen med blandt andre Næstved Kommunes chef på affald, byg 
og miljøområdet. 
 
Konferencen markerer afslutningen på et 3
har været en del af sammen med 10 andre kommuner i landet.
Grøn Generation og på konferencen skal det debatteres, om og hvordan uddannelse 
af børn og unge kan fremme bæredygtig udvikling i Danmark. 
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Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, 

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 

Klokkefrøen har fået nyt hjem ved Rønnebæksholm 

Den truede bestand af klokkefrøer på Enø får hjælp til at bosætte sig ved 
Københavns Zoologiske have har hjulpet kommunen med at 

klokkefrøerne. Med støtte fra EU og Naturerhvervsstyrelsen, 
har Næstved fået lavet et nyt og attraktivt hjem til de sjældne frøer. I området 
omkring Rønnebæksholm har både Naturstyrelsen, Forsvaret og kommunen lagt 
jord til de 22 nye vandhuller. Engen omkring Rønnebæksholm er ideel. Den h

og tæt ved vandhullerne er træer, rødder og bark, hvor 
klokkefrøerne kan gemme sig om vinteren.  

Borgmesteren var med til at sætte 100 klokkefrøer ud ved Rønnebæksholm
de kommende tre år udsættes et sted mellem 2000

som bl.a. skal opdrættes i Zoo.  

Grøn motorvej for læring 

Eleverne i Næstved Kommunes folkeskoler har lige valgt deres nye fælles 
elevrådsformand. Én af de første opgaver for ham er at deltage på en konference på 
Christiansborg sammen med blandt andre Næstved Kommunes chef på affald, byg 

Konferencen markerer afslutningen på et 3-årgt projekt, som Næstved Kommune 
har været en del af sammen med 10 andre kommuner i landet. Projektet hedder 
Grøn Generation og på konferencen skal det debatteres, om og hvordan uddannelse 
af børn og unge kan fremme bæredygtig udvikling i Danmark.  
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Teknisk Udvalg varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det tekniske, 

miljømæssige område, herunder opgaver som miljø og 

skadedyrsbekæmpelse. Teknisk Udvalg har endvidere ansvaret for drift og 

 anlæg under 

Den truede bestand af klokkefrøer på Enø får hjælp til at bosætte sig ved 
Københavns Zoologiske have har hjulpet kommunen med at 

Med støtte fra EU og Naturerhvervsstyrelsen, 
har Næstved fået lavet et nyt og attraktivt hjem til de sjældne frøer. I området 
omkring Rønnebæksholm har både Naturstyrelsen, Forsvaret og kommunen lagt 

æksholm er ideel. Den har ikke 
og tæt ved vandhullerne er træer, rødder og bark, hvor 

ved Rønnebæksholm i 2016 
de kommende tre år udsættes et sted mellem 2000-3000 

Eleverne i Næstved Kommunes folkeskoler har lige valgt deres nye fælles 
deltage på en konference på 

Christiansborg sammen med blandt andre Næstved Kommunes chef på affald, byg 

årgt projekt, som Næstved Kommune 
Projektet hedder 

Grøn Generation og på konferencen skal det debatteres, om og hvordan uddannelse 
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I Næstved er vi ikke i tvivl – der skal bygges bro mellem skoleudvikling og den 
grønne omstilling og så skal de unges viden og gode idéer i spil. Kommunens nye 
Grøn Generation strategi http://www.naestved.dk/groengeneration skal bane vejen 
for læring, der er forankret i aktuelle, virkelighedsnære udfordringer og gennem 
samarbejde med relevante parter i lokalsamfundet. Samtidig er der fokus på 
innovation og entreprenørskab, så eleverne også lærer at omsætte idéer og ord til 
handling. Både 1. klasses elever og 9. klasses elever er enige om, at netop de tre 
ting er vigtige for inspirerende og motiverende læring. 
 
Næstved Kommune ser frem til, at endnu flere af kommunens børn og unge 
fremadrettet er med til at give med- og modspil på de udfordringer, som kommunen 
og de lokale virksomheder står over for, når det handler om bæredygtig udvikling 
og grøn omstilling. Der er allerede skabt en motorvej for gode idéer, samarbejder 
og synergier mellem Center for Dagtilbud og Skole og kommunens tekniske centre, 
som skal gøre dette til virkelighed i årene frem. 
 
 
Erhvervsaffaldsportalen i luften 

I selvforvaltningsrammen for affaldsområdet 2016, blev det vedtaget at der skulle 
udarbejdes en ny digital portal til servicering af erhvervene. Ligeledes har der længe 
været et behov for, at den tilgængelige digitale løsning, er en platform som 
afspejler Næstved Kommunes erhvervsvirksomheder med de behov, som disse 
italesætter. 
 
Udgangspunktet for den nye platform var, at den skulle være relevant og nem at 
benytte, også når man som håndværker sidder i sin arbejdsbil med kolde fingre og 
lige skal have sendt en anmeldelse af sted eller skal have svar på et spørgsmål, 
også udenfor kommunens åbningstid. 
 
Med dette for øje blev der først lavet et forslag (mockup), der blev vendt internt i 
organisationen samt i Næstved Erhvervsservice. Herefter blev der udarbejdet en 
beta-version, der blev testet hos et bredt udsnit af medlemmerne hos Næstved 
Erhvervsforening. 
 
Resultaterne af betatesten var en række kommentarer til anvendeligheden, hvilket 
efterfølgende blev tilrettet. Erhvervsaffaldsportalen gik i luften ultimo 2016 og vil 
blive evalueret i samarbejde med brugerne efter 1 års drift. 
 
 

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

Drift 

Der var i 2016 budgetteret med nettodriftsudgifter på 138,1 millioner kroner. 
Forbruget i 2016 blev samlet 128,5 millioner kroner og dermed et samlet overskud 
på 9,6 millioner kroner. 



 

 
 
Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Tek
politikområder. 
 
Negative tal er indtægter, 
positive tal er udgifter,  
1.000 kroner 

Trafik og Grønne Områder 

Miljø 

Rotter 

 
Overskuddet på Trafik og Grønne områder skyldes primært 
signalanlæg samt vintertjeneste
Overskuddet på Miljø skyldes 
grundvandsbeskyttelse er forsinket. Beløbet overføres til 201
 
 

Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 201

kroner 

 
 

Kommunale veje inkl. 

vintertjeneste; 

71.341

Årsberetning 2016

Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på Teknisk Udvalgs 

Oprindeligt 
budget 2016 

Korrigeret 
budget 2016 

Regnskab 2016 Afvigelse i forhold til 

123.757 124.007 119.880 

10.554 14.046 8.683 

46 63 -33 

Overskuddet på Trafik og Grønne områder skyldes primært vejbelysning og 
intertjeneste. Beløbet overføres til 2017.  

Overskuddet på Miljø skyldes hovedsageligt, at indsatsplanlægningen vedr
grundvandsbeskyttelse er forsinket. Beløbet overføres til 2017. 

Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 201

 

Busdrift; 39.851

Øvrige udgifter; 

6.600

Grønne områder og 

naturlegepladser; 

2.006
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nisk Udvalgs 

Afvigelse i forhold til 
korrigeret budget 

+ =underskud  
- =overskud 

-4.127 

-5.363 

-96 

vejbelysning og 

hovedsageligt, at indsatsplanlægningen vedrørende 

Sådan fordelte udgifterne sig på Teknisk Udvalgs område i 2016, 1.000 

 

Busdrift; 39.851

Vedligeholdelse 

af vandløb; 

4.578

Miljø- og 

Naturbeskyttelse; 

4.154Øvrige udgifter; 

6.600
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Anlæg 

Der har i 2016 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 71,8 millioner kroner 
på Teknisk Udvalgs område. Der har i 2016 været afholdt anlægsudgifter for samlet 
25,0 millioner kroner og dermed 46,8 millioner kroner mindre end budgetteret, 
heraf overføres 46,6 millioner kroner til 2017.  
 
Anlægsmidlerne på Teknisk Udvalgs område er primært anvendt til udskiftning af 
vejbelysningsarmaturer samt diverse vejanlæg, herunder Ring Syd og renovering af 
Kirkestræde.  

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

 
 
 
  


