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Forslag til kommuneplan er udsendt til behandling i samtlige politiske fagud-
valg i perioden 20. april til 18. maj 2009.  
Der er modtaget i alt 76 enkeltforslag gennem denne proces.  
 
Hvidbogen beskriver resultatet af den politiske udvalgsbehandling af forslag til  
kommuneplanen (forslag til Slagelse Kommuneplan 2009-20, dateret 2. april 
2009). 
 
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling har på sit møde den 15. juni 2009 be-
handlet kommuneplanforslaget og har i den forbindelse også gjort sig bekendt 
med fagudvalgenes bemærkninger. Det er udvalgets holdning, at alle fagud-
valgenes bemærkninger lægges frem i forbindelse med den offentlige høring, 
for så på denne baggrund at blive redigeret ind i kommuneplanen.  
 
Siden mødet den 15. juni 2009 er størsteparten af bemærkningerne fra fag-
udvalgene blevet indarbejdet i forslag til kommuneplanen, dateret den 17. 
juni, 2009. Det er denne version af kommuneplanen som forelægges Økono-
miudvalget.  
Ændringsforslagene kan identificeres ved sidehenvisninger i denne hvidbog.  
De fleste ændringer vedrører Redegørelsen, og her er ændrede (tilføjede) 
tekstafsnit markeret med gult. 
 
Fagudvalgenes kommentarer er anført som afskrift af referater fra udvalgs-
møderne inklusive eventuelle notater godkendt på udvalgsmøderne. Fagud-
valgene har på deres møder fremkommet med en række bemærkninger, pri-



 

Side2/42 mært til kommuneplanens redegørelsesafsnit, men også til andre dele af 
kommuneplanen. 
 
Efter hver enkelt kommentar anføres der en anbefaling, som er baseret på en 
faglig vurdering og redigering. Den faglige vurdering og følgende redaktionelle 
bearbejdning fremlægges til endelig politisk godkendelse.  
Planen vil herefter blive fremlagt til offentlig høring i 8 uger, hvor offentlighe-
den får mulighed for at fremkomme med kommentarer, forslag, indsigelser 
m.v.  
Når den offentlige høring er tilendebragt fremlægges planen igen til politisk 
godkendelse med de eventuelle ændringer og justeringer, som den offentlige 
høringsproces måtte have afstedkommet. 
 
I denne hvidbog er der opstillet et enkelt system, som skal give overblik over, 
hvordan høringssvarene i den politiske høringsproces er behandlet. 
I de tilfælde, hvor det anbefales at indarbejde kommentaren i forslaget til 
kommuneplanen, er ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING anført 
med grøn skrift. 87% (66) af de afgivne kommentarer er blevet søgt indar-
bejdet i forslaget til kommuneplanen. 
 
I de tilfælde, hvor det anbefales, at kommentaren ikke indarbejdes i kommu-
neplanen, da vil ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING fremstå med 
rød skrift. 13% (10) af de afgivne kommentarer er ikke blevet indarbejdet i 
forslaget til kommuneplanen i den foreliggende udgave. Nogle af de forslag, 
som ikke er blevet indarbejdet, forudsætter et mere omfattende analysear-
bejde forud for eventuel indarbejdelse i kommuneplanen og kan i givet fald 
indarbejdes ved revisionen af kommuneplanen eller eventuelt ved tillæg til 
kommuneplanen. 
 
 
Fremtidige justeringer af kommuneplanen 
Kommuneplanen er et dynamisk dokument, som revideres hvert 4. år, hvortil 
der løbende kan foretages justeringer i form af kommuneplantillæg. Arbejdet 
med revidering af kommuneplanen er derfor et fortløbende arbejde, og kom-
muneplanen er derfor et dynamisk dokument. 
 
Den foreliggende udgave af forslag til kommuneplanen er et dokument, som 
består af en sammenskrivning af de 4 eksisterende kommuneplaner samt en 
adoptering af de bestemmelser, som regionplanen rummer.  
Regionplanen fungerer som landsplandirektiv, indtil kommuneplanen er ved-
taget. Miljøministeriet (Miljøcenter Roskilde) skal godkende kommuneplanen 
førend landsplandirektivet kan ophæves. 
 



 

Side3/42 Politiske høringsproces 
Den politiske høringsproces i april og maj måned 2009 er gennemført så-
ledes: 
 
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling Man 20. april 
Udvalget for Social og Omsorg 
Punkt er behandlet Ons 13. maj 

Ons 29. april 
Ons 13. maj 

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 
Punkt er behandlet man 8. juni 

Man 4. maj 
Man 8. juni 

Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri Tir 5. maj 
Udvalget for Kultur Ons 6. maj 
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 
Punkt er behandlet Ons 3. juni 

Ons 6. maj 
Ons 3. juni 

Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse Ons 6. maj 
Fælles udvalgsmøde for Udvalget for Teknik og   
Udvalget for Miljø og Natur 

Tor 7. maj 

Udvalget for Fritid 
Punkt er behandlet tor 11. juni 

Tor 12. maj 
Tor 11. juni 

Udvalget for Demokrati og Politisk udvikling Man 18. maj 
 
 
Agenda 21 udvalget § 17(1) Man 27. april 
 
 
 
 



 

Side4/42 Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling, 20 april. 
 
HOVEDSTRUKTUR 
 
Generelt forskellige faktuelle fejl i materiale. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Dokument gennemgås for fejl m.m. 

 
 
RETNINGSLINJER 
Afsnit om nødhavne næstsidste linje, inderhavn rettes til yderhavn 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Ordet inderhavn rettes til yderhavn, side 37. 
 
Afsnit om affaldsanlæg, retningslinje nr. 5 ”Forlev Miljøanlæg kan uvi-
des….”  fjernes. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Det anbefales  at medtage retningslinjen i det foreliggende planforslag. Det 
anbefales tillige at der i kommuneplanens offentlighedsfase sker en drøftelse 
af KAVOs nuværende mulighed for at udvide miljøanlægget ved Forlev. 
 
Konkret foreslås at eksisterende retningslinjer fra regionplanen medtages i 
forslag til kommuneplan 2009.  
 
Der en p.t. VVM-undersøgelse i gang. VVM-undersøgelsen udarbejdes for at 
undersøge om anlægget kan udvides uden væsentlige miljøproblemer. Der vil 
senere forelægges et forslag til VVM-undersøelse som efterfølgende skal i of-
fentlig høring i 8 uger. Tidsmæssigt ligger dette efter endelig vedtagelse af 
Kommuneplan 2009.  
 
Såfremt det besluttes ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen, at ret-
ningslinjerne om mulighederne for anlæggets udvidelse medtages, så vil der 
kunne træffes endelig afgørelse om en evt. udvidelse når den endelige VVM-
undersøgelse foreligger.  
Såfremt kommuneplanen vedtages uden at retningslinjerne om mulighederne 
for anlæggets udvidelse medtages, så vil der ikke være et planmæssigt 
grundlag for udvidelsen, herunder offentliggørelse og vedtagelse af VVM un-
dersøgelsen. 

 
 

Afsnit om Regionale Stier. Overskrift ændres til ” Regionale stier”. Endvi-
dere skal Retningslinje 5 tilføjes ordlyden ”I forbindelse med en detailplan 
skal sti omkring Korsør Nord indarbejdes. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Overskriften ændres til ”Regionale Stier”. Retningslinje 5 tilføjes ordlyden 
”I forbindelse med en detailplan skal sti omkring Korsør Nord indarbej-
des”, Regionale stier, side 142. 

 
 



 

Side5/42 RAMMER 
Etageboliger skal ikke figurere i Slots Bjergby  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Rettelse gennemføres. 
 
 
Mindretalsudtalelser: 
Udkast til Hovedstruktur, 4. udgaven dateret den 2. april 2009 blev god-
kendt med følgende mindretalsudtalelser: 
 Steen Olsen (A) kan ikke gå ind for formuleringerne på side 23 for så 

vidt angår placeringen af nyt Idrætsanlæg, 
 Jens Jørgensen (I) kan ikke gå ind for formuleringerne på side 18-19, 

henholdsvis 22-23, 
 Michael Gram (O) kan ikke gå ind for etageboligerne på side 18-19, 

 
På udvalgsmødet den 15. juni 2009 er der fremsat mindretalsudtalelser, 
som er behandlet særskilt i notat til økonomiudvalgets møde den 22. juni, 
2009. 



 

Side6/42  
 
Udvalget for Social og Omsorg, 29. april. 
Udskudt til 13. maj 
 
GENERELT: 
Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelser: 
Ældreadministrationens forslag til rettelser i Redegørelsen vedrørende Æl-
dreområdet (Bilag udleveret på mødet) er godkendt med tilretninger.  
(Se APPENDIKS C) 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Se appendiks. 
 
Udvalget for Social og Omsorg ønsker, at der arbejdes hen imod et stik-
ordsregister for Kommuneplanen 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Forslaget vil lette navigerbarheden yderligere, som i forvejen er relativ 
høj, som følge af den tematiske opbygning. I forbindelse med digitalise-
ring af kommuneplanen skal det undersøges, om der kan etableres en sø-
gefunktion, baseret på stikordsregister eller søgefunktion. 



 

Side7/42 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, 4. maj,  
udskudt til 8. juni. 
 
Godkendt 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Dokumentet er godkendt. 
 
Møde d. 11. maj, omtalt i ref. 8. juni: 
 
REDEGØRELSEN 
”Integrationsudvalget finder det uhensigtsmæssigt, at ”integration” i 
kommuneplanens redegørelse er placeret i afsnittet for Social og Sund-
hed. Udvalget foreslår i stedet for en særlig placering til Byrådets tre prio-
riterede områder; agenda 21, sundhed og integration. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Der kan ofte anlægges flere synsvinkler for, hvordan fordeling og opdeling 
af emner kan tilrettelægges. I forhold til snitfladen i den generelle emne-
opdeling i dokumentet og som følge af områdets kobling til det sociale 
område, anbefales det, at placeringen fastholdes. Det må vurderes ved 
kommende opdateringer/revisioner af kommuneplanen, om den emne-
mæssige placering med fordel kan ændres eller udbygges, herunder sær-
lig kobling til aktiviteter indenfor Agenda 21 og sundhed samt andre ind-
satsområder.  
 
 
Integrationsudvalget savner i afsnittet en henvisning til overliggeren for 
integration, den demokratiske dannelse og de fire understøttende søjler, 
beskæftigelse, tryghed, familie og bolig, uddannelse og læring.”  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en kort henvisning til den demokratiske dannelse og de fire 
understøttende søjler, beskæftigelse, tryghed, familie og bolig, uddannel-
se og læring, afsnittet om Social og sundhed, Integration, side 13. 
 



 

Side8/42 Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri, 5. maj. 
 
HOVEDSTRUKTUREN: 
Der bør allerede i Hovedstrukturen være en klar tematisering af det tvær-
gående tema TILGÆNGELIGHED som et nøglebegreb for ligestilling af 
borgere med funktionsnedsættelser. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en kort gennemgang af emnet i Hovedstrukturen i afsnittet 
om Forskellige Boformer, side 9. Emnet kan uddybes yderligere ved 
kommende kommuneplanrevision og ved tillæg til kommuneplanen. Dette 
forudsætter en nærmere research og kvalificering af emnet. 
Emnet er et tværgående tema, som derfor forudsætter nærmere godken-
delse i de berørte udvalg. 
Det anbefales, at udvalget for Handicap og Socialpsykiatri i den kommen-
de planperiode fremsætter nærmere redegørelse for, hvordan emnet kan 
udvikles og hvilke udvalg, der tænkes at indgå ved indarbejdelse af for-
slaget. 
 
 
Ved etablering af nye, almene boliger til handicappede og sindslidende 
borgere bør det i planlægningen sikres, at der er lige adgang til nye, at-
traktive udstykningsområder. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en kort gennemgang af emnet i afsnittet om Forskellige Bo-
former, side 9.  
Emnet kan uddybes yderligere ved kommende kommuneplanrevision og 
ved tillæg til kommuneplanen. Dette forudsætter en nærmere research og 
kvalificering af emnet. Emnet berører også lokalplanlægning. 
Emnet er et tværgående tema, som derfor forudsætter nærmere godken-
delse i de berørte udvalg. 
Det anbefales, at udvalget for Handicap og Socialpsykiatri i den kommen-
de planperiode fremsætter nærmere redegørelse for, hvordan emnet kan 
udvikles. 
 
 
S 15-16:  
I afsnittet om ”Erhverv og offentlige formål kan det tydeliggøres, at kom-
munens tiltrækning af offentlige arbejdspladser – dvs. regionale, statslige 
eller ydelser til andre kommuner – er et vigtigt og positivt bidrag til kom-
munens udvikling. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en kort gennemgang af emnet i Hovedstrukturen, side 17. 
 
 
REDEGØRELSEN: 
Det bør fremgå af Redegørelsen, at nye botilbud/boliger til handicappede 
borgere udformes i videst muligt omfang uden institutionspræg, i et varie-
ret udbud af boligtyper og –former og med størst mulig fremtidssikring. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en passus om emnet i Redegørelse, afsnittet om Social og 
Sundhed, Handlinger og initiativer, Handicapområdet, side 15. 
 



 

Side9/42  
Der mangler henvisning til socialpsykiatri-området, som i øvrigt også kan 
sættes i relation til den forventede udbygning af behandlingspsykiatrien i 
Slagelse. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres en kort passus om emnet i hovedstrukturen, afsnittet om So-
cial og Sundhed, Slagelse Sygehus, side 12. 
 
 



 

Side10/42 Udvalget for Kultur, 6. maj. 
 
HOVEDSTRUKTUR: 
Fremmedord i Kommuneplanen erstattes med danske ord eks. manage-
ment. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Dokumentet er blevet gennemlæst med henblik på at finde fremmedord.  
I de tilfælde, hvor der er tale om fremmedord, som ikke indgår i daglig-
sproget, vil ordet blive erstattet med et (dansk) ord, hvis betydning er 
velkendt. En stor del af ordene i det danske sprog er oprindelig fremmed-
ord/låneord, hvor det i dokumentet her skal sikres, at der ikke anvendes 
fremmedord, som er meningsforstyrrende eller unødigt komplicerende. 
 
Det anbefales, at de af Byrådet vedtagende politikker indarbejdes i næste 
Kommuneplan.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Forslaget er positivt og vil sikre en kommuneplan med en holistisk tilgang. 
Det anbefales, at der indføres en screeningsprocedure for at sikre, at poli-
tiker m.m. indarbejdes ved den førstkommende kommuneplanrevision, 
således at politiker, der har faglig relevans for kommuneplanen, indgår 
ved revision af denne. 
 
REDEGØRELSEN 
Afsnittet i Kommuneplanen vedr. biografer, rettes til ”Kommunen støtter 2 
biografer”. Henholdsvis Korsør Biograf Teater og Kosmorama i Skælskør. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Der indføres rettelse om emnet i det beskrevne afsnit i Redegørelsen, af-
snittet om Fritid og Kultur; Museer, teatre og andre kulturinstitutioner. 
Side 17. 
 
 



 

Side11/42 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 6. maj. 
 
UDVALGSMØDE ER AFLYST. 
 
Punktet er behandlet på udvalgsmøde d. 3. juni. 
Ingen bemærkninger. 



 

Side12/42 Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse, 6. maj. 
 
Udvalgets bemærkninger indarbejdes i et samlet 2 notater. Dokumenter 
er vedhæftet som APPENDIKS A og APPENDIKS B 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Se appendiks. 
 
 
 
 
 
 



 

Side13/42 Udvalget for Teknik, 7. maj. 
Godkendt - Ingen bemærkninger. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Ingen ændringer da dokumentet er godkendt. 
 
 
 
Udvalget for Miljø og Natur, 7. maj 
Godkendt - Ingen bemærkninger  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Ingen ændringer da dokumentet er godkendt. 
 



 

Side14/42 Udvalget for Fritid, 12. maj. 
 
Udvalget har via Kultur og Fritidsforvaltningen d. 12. juni afgivet følgende 
kommentar. Kommentaren er ikke modtaget rettidigt, og har ikke været 
forelagt ressortudvalget for Plan, Erhverv og Udvikling. 
Kommentaren gengives for fuldstændighedens skyld her. 
 
"Ang. kommuneplan 2009-20: 
 
HOVEDSTRUKTUREN  
Side 3: I indledningen fremføres påstanden, at denne kommuneplan er 
bare en af de positive effekter af kommunesammenlægningen.  
  
Påstanden er politisk, irrelevant og absolut udokumenteret, og må derfor 
slettes. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Teksten, som der henvises til, er indledningen til afsnittet i Hovedstruktu-
ren, ”Visioner Virkelighed”. Teksten er en indledning og præsentation, 
hvor meningen er, at sammenlægningen af de 4 kommuner giver mulig-
hed for samlet planlægning, og hvor de 4 kommuners borgere har bidra-
get til denne proces. Det anbefales, at bibeholde teksten som en præsen-
tation af den nye, samlede kommune. Såfremt at der, som følge af offent-
lighedsfasen, måtte være behov for justering af teksten, vil dette kunne 
gøres uden at planens fundament ændres væsentligt. 
  
 
"Developere": Plat og populistisk, skal ud! 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
I forhold til den generelle anvendelse af ordet ”developer” vurderes det, 
at ordet er så indarbejdet i det danske sprog på nuværende tidspunkt, at 
ordet må siges at være et gængs og bredt anvendt ord. Ordet kan i denne 
sammenhæng ændres til ”ejendomsudviklere”. Det anbefales, at udskifte 
ordet til ”ejendomsudviklere”. Rettelsen foretages inden udsendelsen til 
offentlighedsfasen. 
 
 
Side 5: Tydeliggørelse af de 3 nævnte idræts/motionsformer: uorganise-
rede - bredde - elite. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Det er vigtigt, at der er en klar tematisk adskillelse af de 3 
idræts/motionsformer. Det anbefales, at der foretages en redaktionel vur-
dering og evt. ændring af teksten for sikre, at der ikke kan opstå misfor-
ståelser. Rettelsen foretages inden udsendelsen til offentlighedsfasen. 
 



 

Side15/42 Side 23; Nyt center skal tilgodese eliten!!! Og til en vis grad bredden. 
(nye baner ved golfbanen) En klar overfortolkning. Der er på intet tids-
punkt talt endsige besluttet noget som helst i denne retning. Det skal 
slettes/ændres. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Det som menes i teksten er, at tilgodese den del af breddeidrætten, som 
ville kunne anvende kommende idrætsområde. Der ligger således ingen 
prioriteringsmæssig vægtning eller præference i udsagnet i forholdet mel-
lem bredde- og eliteidræt. 
 
RETNINGSLINIERNE 
s. 145: Fejl ved skydebaner: der er riffel og pistolbane i Gimlinge, ikke 
flugtskydning. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Det anbefales at indføre rettelsen, som er faktuel. Rettelsen foretages in-
den udsendelsen til offentlighedsfasen. 
 

S. 144-45: Retningslinier pkt. 3 & 4 (vandscootere osv.) Det er vildt 
mærkeligt, at vi med an af landets længste kyststrækninger, ikke har ba-
re en anvendelig plads, hvor den sport kan foregå under regulerede vil-
kår, i god overensstemmelse med omgivelserne.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Bestemmelsen er videreført fra eksisterende og gældende planlægnings-
bestemmelser. Udpegning af områder til vandscootere m.m. forudsætter 
særskilte undersøgelser og eventuelt særskilt borgerinddragelse i de be-
rørte områder. Såfremt det måtte vise sig, at der ved nærmere undersø-
gelse viser sig at være et behov samt egnede områder til formålet, kan 
disse indføjes i planen ved et kommuneplantillæg. Det anbefales, at fast-
holde den eksisterende bestemmelse ud fra betragtningen om, at det for-
udsætter analyse og miljøvurdering at udlægge områder, hvori aktiviteter 
med vandscootere kan foregå på eksempelvis klub-niveau. 
  
S. 149: Her gentages afvisning af eksvis vandscootere." 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Se ovenfor. 



 

Side16/42 Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling, 18. maj. 
 
GENERELT: At der for den kommende kommuneplan indarbejdes en de-

tailplan for stisystemerne, og at der udarbejdes rammelo-
kalplaner for landsbyerne. 

 ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Overordnet stiplanlægning fremgår af retningslinierne i af-
snittet om Regionale Stier. 
En mere detaljeret stiplanlægning vil være naturlig at gen-
nemføre som særskilt projekt, som kan indskrives, enten 
som tillæg eller ved kommende revision af kommunepla-
nen. Emnet egner sig som tematisk emne ved fokus på 
særlige kommuneplantemaer.  

 
 



 

Side17/42 Agenda 21 udvalget, § 17(1) udvalg, 27. april. 
 
KOMMENTARER ER AFGIVET AF HVERT ENKELT UDVALGSMEDLEM OG 
FREMSENDT TIL FORMANDEN, IB LARSEN IFLG. AFTALE INDGÅET PÅ UD-
VALGSMØDET. 
UDVALGET HAR BESLUTTET, AT KOMMENTARERNE ER REPRÆSENTATIVE 
FOR UDVALGET I SAMRÅD MED FAGFORVALTNINGEN. 
 
Kommentarerne fremgår af APPENDIKS D  
 
Der var på udvalgsmødet følgende bemærkninger og spørgsmål til udkastet:  
 
HOVEDSTRUKTUR 
S 29:   2. afsnit: (Vedr. udbygning af Slots Bjergby) Bør slettes.   
  ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 

Det anbefales, at afsnittet bibeholdes, da udbygningen af Slots 
Bjergby er betinget den særligt nære placering til Slagelse, 
hvor landsbyen fungerer som satellit-landsby til Slagelse. 
Landsbyen har god adgang til transportinfrastruktur og nærhed 
til det åbne land. Den foreslåede udbygning baserer sig på ud-
valgsarbejde/udvalgsbeslutning i Udvalget for Plan, Erhverv og 
Udvikling. 

 
RETNINGSLINIER: 
S 97: Pkt. 2 under ”Byrådet vil”: Det bør præciseres, om der er tale 

om vandstand eller vådområder  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Faglig vurdering: 
DER SKELNES MELLEM VÅDOMRÅDER OG LAVBUNDSOMRÅ-
DER. VÅDOMRÅDER ER ALTID LAVBUNDSOMRÅDER, MEN LAV-
BUNDSOMRÅDER ER IKKE ALTID ET VÅDOMRÅDE. DER AR-
BEJDES EFTER AT GENSKABE DEN NATURLIGE VANDSTAND 
GENERELT I LAVBUNDSOMRÅDERNE.  
Redaktionel anbefaling: 
Ved gennemlæsning af afsnittet vurderes det at det at det ikke 
er nødvendigt at gennemføre ændringer.  
  

 
S 103: Pkt. 3: Det bør undersøges, om det samlet tilladelige kvælstof-

bidrag fra havbrug er korrekt angivet  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
De faktuelle oplysninger er korrekte.  
ER OVERFØRT FRA REGIONPLAN OG FASTSAT I MILJØGOD-
KENDELSEN 

 
Kommentar: DN havde håbet, at DN´s forslag om ”det grønne V” var blevet 

tænkt ind i kommuneplanen  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
Faglig vurdering: 
DET GRØNNE V ELLER DELE AF DET KAN BLIVE EN REALITET I 
FORBINDELSE MED DET ARBEJDE, DER SKAL SKE INDENFOR 
NATUROMRÅDET, MEN DN´S PLAN ER IKKE DIREKTE ADOPTE-
RET IND I KOMMUNEPLANEN. 
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Det anbefales, at emnet, som følge af den relativt store kom-
pleksitet, bør indgår som særskilt tema ved tematisk kommu-
neplantillæg eller ved revision af kommuneplanen. 

   
Spørgsmål: Har kommunen indhentet tilladelser til at udlægge (nye) som-

merhusområder i Natura 2000 områder? 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Der er ikke udlagt nye områder i forslag til kommuneplantil-
læg, men der har været arbejdet med udlæg af nye områder, 
som imidlertid ikke indgår i forslaget. 

 
Spørgsmål: Er det korrekt, at der planlægges byudvikling øst for Korsør 

Lystskov i kystnærhedszonen?   
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Der er ikke udlagt nye områder ved Korsør Øst i forslag til 
kommuneplantillæg, men der har været arbejdet med udlæg af 
nyt område, som imidlertid ikke indgår i forslaget. 

 
Rettelse: Omfartsvej vest om Skælskør skal udgå. 

ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget følges, idet forslag til omfartsvej vest om Skæl-
skør udgår. 
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Høringssvaret fra Center for Dagtilbud indgår i høringssvaret for Center 
for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Børn, Unge og Familie i  
APPENDIKS B. 
Derfor gennemgås høringsvaret i Appendiks A ikke, men der henvises til 
APPENDIKS B. 
 
 
NOTAT 
 
 
Kommuneplan 2009 
 
Center for Dagtilbud har med interesse læst det udarbejdede materiale vedrø-
rende Slagelse Kommuneplan 2009-2020. 
 
Materialet giver anledning til nedenstående bemærkninger målrettet ”Hoved-
struktur” og ”Redegørelsen”. 
 
Hovedstruktur – beskrivende del  
Ny tilføjelse –  
 
Center for Dagtilbud bemærker, at hovedstrukturen bør tilføjes en beskrivelse 
af visioner for udbygning af Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud, målrettet 
børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. 
 
Visionen om udbygning af boligområder og erhvervsudbygningen må antages 
at medføre behov for udbygning af netop dette område. Det er kendt, at for-
ældre i dag stiller større og større krav til tidssvarende og attraktive instituti-
oner til deres børn. Gerne beliggende tæt på boligområder og områdernes 
distriktsskoler samt i attraktive omgivelser. Der er således behov for visioner 
om vedligeholdelse og udbygning af det samlede institutionsområde. 
 
Tidsplanen for institutionsbyggeri er erfaringsmæssigt på halvandet til to år. 
Der er således brug for, at der løbende og tidligt nok er planlagt med arealer 
for udvidelse af institutionsområdets bygningsmasse. 
 
Redegørelsen –  
 
Center for Dagtilbud foreslår, at redegørelsens afsnit ”Daginstitutioner” side 5 
erstattes med følgende: 
 
Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud 
I Slagelse Kommune er der i alt 55 kommunale og selvejende virksomheder, 
målrettet aldersgruppen 0-18 år. Der er tale om Den kommunale Dagpleje (0 



 

Side20/42 – 2 år), Integrerede dagtilbud (0 – 5/6 år), Børnehaver (3 – 5/6 år), Fritids-
hjem (6 – 11 år), Fritids- og Juniorklubber (10 – 14 år), Ungdomsklub (14 – 
18 år), Særlige dagtilbud samt Særlige fritids- og klubtilbud. 
 
Hertil kommer et mindre antal pulje- og private institutioner samt tilskuds-
ordninger til private pasningsordninger. 
 
For aldersgruppen 0-10 år er der pladsgaranti, mens der for den øvrige al-
dersgruppe er et antal pladser til rådighed, der bliver tildelt efter gældende 
visitationsregler.  
Børnetallet forventes over den kommende 10 års periode at være uændret, 
hvilket også vil være gældende for behovet for kapacitet - set under et. Der 
kan dog blive behov for institutionsudbygning i de områder af kommunen, 
hvor antallet af børn og unge stiger.  
 
På trods af forventning om, at behovet for kapacitet, set under et, er uænd-
ret, er der planlagt udbygning af institutionsområdet i budgetårene 2010 og 
2011. Behovet for den planlagte udbygning er begrundet i følgende forhold.  
For det første, at institutionskapaciteten i en længere årrække har været for 
lille og derved ikke har levnet kapacitet til de tilbagevendende årlige spidsbe-
lastninger af flere måneders varighed. For det andet er der en stigende efter-
spørgsel på pladser indenfor aldersgruppen 0-6 år, hvilket betyder, at behovet 
for pladser stiger tilsvarende. Inden for det seneste år er efterspørgslen for de 
1-2-årige steget med ca. 5 procentpoint, mens efterspørgslen for aldersgrup-
pen 3-5-årige er steget med godt 1 procentpoint. For det tredje forudser Cen-
ter for Dagtilbud, at antallet af pladser i dagplejen falder over de kommende 
år. Faldet er begrundet i det forholdsvis store antal dagplejere, der inden for 
en kortere tidshorisont fylder 60 år, og som i den anledning erfaringsmæssigt 
lader sig pensionere samt det forhold, at det fortsat synes vanskeligt at re-
kruttere nye dagplejere til området. 
 
Den planlagte udbygning svarer udelukkende til det løbende behov for plad-
ser, og giver fortsat begrænset mulighed for indfrielse af forældres ønske om 
navngivne institutioner eller sikkerhed for en plads i eget distrikt. Der er såle-
des brug for en tæt opfølgning på befolkningsudviklingen i Slagelse Kommu-
ne, da selv små udsving kan få stor betydning for behovet for yderligere ka-
pacitet på institutionsområdet. 
 
I planperioden er det endvidere planlagt at flytte Skovbørnehuset til ny belig-
genhed ved Skoleskoven ved Skovsø. Flytningen er begrundet i planerne for 
sygehusudbygningen og den deraf afledte opsigelse af lejemålet for Skovbør-
nehusets grund.  
 
I planperioden må det endvidere forudses, at det bliver nødvendigt at bygge 
erstatningsbyggeri for nuværende utidssvarende og nedslidte institutioner.  
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Handlinger og initiativer 
I forlængelse af nyeste lovgivning på området er der administrativt og politisk 
sat øget fokus på dagtilbuddenes, fritidshjemmenes og klubtilbuddenes lø-
bende udvikling af den pædagogiske kvalitet og pædagogiske praksis. Af kon-
krete initiativer er: 

a. Centrale rammer for pædagogiske læreplaner 
b. Vejledning om arbejdet med Børnemiljøvurdering 
c. Fælles grundlag for sprogvurderinger 
d. Målsætninger for Klubområdet 
e. Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere 
f. Pilot- og udviklingsprojekter 

2. Udvalget for Børn og Unge, læring og uddannelse har besluttet, at 
faglighed, faglig udvikling og kompetenceudvikling konstant skal 
være i fokus på dagtilbudsområdet. Det betyder blandt andet, at 
alle ledere som minimum skal have to moduler i PD i ledelse. Og at 
der årligt bliver udbudt 25 fulde PD-uddannelser i pædagogik til 
assistentgruppen på deltidsbasis. 

3. I tæt tilknytning til formålet med Dagtilbuddene, Fritidshjemmene og 
Klubtilbuddene er der sat mål for institutionernes arbejde med inklusi-
on og rummelig samt helhed og tværfaglighed. De konkrete indsatser 
udspringer dels af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik – 
dels af en specifik målsætning om at styrke faglige og tværfaglige net-
værk.  

 
Det skitserede udpluk af handlinger og initiativer skal sikre, at Dagtilbuddene, 
Fritidshjemmene og Klubtilbuddene bliver oplevet som attraktive lærings- og 
trivselsmiljøer for såvel børn og unge samt deres forældre, som virksomhe-
dernes medarbejdere. 
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Erstatter høringssvaret i Appendiks A. 
 
Bemærkninger til Kommuneplan 2009 – 2020 
 
Center for Dagtilbud, Center for Skole og Center for Børn, Unge og Familie 
har følgende bemærkninger til Slagelse Kommuneplan 2009 – 2020. Be-
mærkningerne er målrettet ”Hovedstruktur” og ”Redegørelsen”. 
 
 
Hovedstruktur – beskrivende del 
 
Center for Skole bemærker, at hovedstrukturen under afsnittet 
”Uddannelse – Livslang Læring” bør tilføjes: 
 
Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder målrettet på, at flest mulige børn 
får et relevant undervisningstilbud i nærmiljøet. For at understøtte denne 
målsætning bliver der arbejdet under overskriften ”Faglighed i inklusionen”. 
Det betyder, at skolerne har fokus på et læringsmiljø, som øger fagligheden 
og giver alle børn en mulighed for at lære.  
Der er brobygningsforløb i alle overgange for børnene i skoleforløbet fra bør-
nehave – skole, fra skole – SFO og fra skole til Ungdomsuddannelserne. 
 
For at fremme målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 får en 
ungdomsuddannelse, er der etableret en projektorganisation UTA – Ung-
domsuddannelse til alle. Projektorganisationen arbejder indenfor udvalgte 
indsatsområder for at fremme målsætningen.  
Et veluddannet personale er en forudsætning for et professionelt læringsmiljø, 
derfor prioriterer Slagelse Kommune efteruddannelse af personalet meget 
højt. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skole og Uddannelse, 
side 10. 
 
 
Center for Dagtilbud bemærker, at hovedstrukturen bør tilføjes: 
 
En beskrivelse af visioner for udbygning af Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtil-
bud, målrettet børn og unge i aldersgruppen 0-18 år. 
 
Visionen om udbygning af boligområder og erhvervsudbygningen må antages 
at medføre behov for udbygning af netop dette område. Det er kendt, at for-
ældre i dag stiller større og større krav til tidssvarende og attraktive instituti-
oner til deres børn. Gerne beliggende tæt på boligområder og områdernes 
distriktsskoler og i attraktive omgivelser. Der er derfor behov for visioner om 
vedligeholdelse og udbygning af det samlede institutionsområde. 
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Tidsplanen for institutionsbyggeri er erfaringsmæssigt på halvandet til to år. 
Der er derfor brug for, at der løbende og tidligt nok er planlagt med arealer 
for udvidelse af institutionsområdets bygningsmasse. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnitter indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Daginstitutioner, Kapa-
citet, side 8. 
 
 
Redegørelsen 
 
Center for Skole foreslår at: redegørelsens afsnit ”Skoler og Uddannel-
se” erstattes med følgende: 
 
Der er 26 folkeskoler, heraf er 4 specialskoler i Slagelse Kommune. De 2 af 
skolerne er beliggende på Agersø og Omø. Skolevæsenet har 4 typer skoler: 
 

• Skoler med 0. -3. årgang 
• Skoler med 0.- 6. årgang 
• Skoler med 0. – 9. årgang 
• Et 10. klassecenter 

 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen i afsnit om Skoler og Uddannelse, 
De kommunale skoler, side 10. 
 
 
”Alle børn har ret til et godt liv” er målsætningen for Slagelse Kom-
munes børne- og ungepolitik. Det tværfaglige arbejde i folkeskolerne i 
Slagelse tager udgangspunkt i denne målsætning.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og Uddannelse, 
Alle børn har ret til et godt liv, side 10. 
 
 
Faglighed, trivsel og inklusion er ikke kun nøgleord i det daglige ar-
bejde, men også i det tværkommunale samarbejde og de projekter, som 
Slagelse Kommune deltager i. For at nå målsætningerne for indsatsområ-
derne i handleplan for skoleområdet frem til 2011, er der fokus på at ska-
be og udvikle et læringsmiljø på skolerne, der giver alle børn, trods for-
skellige forudsætninger, mulighed for at udvikle sig og lære i et inklude-
rende undervisningsmiljø. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og Uddannelse, 
Alle børn har ret til et godt liv, side 10. 
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skoler fra 1. januar 2010. Udviklingsaftalerne skal medvirke til udmøntningen 
af Slagelse kommunes politikker og indsatsområder på skolerne. Virksom-
hedsaftalerne er også et dialogredskab mellem Center for Skole og de enkelte 
skoler til opfølgning på målsætninger og resultatkrav for indsatsområderne for 
skolerne. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit Handlinger og initiativer, 
Virksomhedsaftaler, side 12. 
 
 
Antallet af skolesøgende børn er stigende frem mod år 2019. Kapaciteten på 
skoleområdet udfordres af mønstret i den nuværende bosætning og det frie 
skolevalg. Befolkningsprognosen og skoleprognosen er grundlaget for den 
analyse, som Center for Skole løbende foretager for at følge op på tilpasning 
af skolestrukturen i Slagelse Kommune.   
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og Uddannelse, 
Kapacitet, side 10. 
 
 
Center for Skole foreslår at: der i redegørelsens afsnit om 10. klasse, og 
ungdomsskoler og efterskoler tilføjes til sidst i afsnittet ”og Storebæltssko-
len” 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og uddannelse; 
10. Klasse, ungdomsskoler og efterskoler, side 10. 
 
 
Center for Skole foreslår at: redegørelsens afsnit om ”Kvalitet i skolevæ-
senet i Handlinger og initiativer ” erstattes af: 
 
Udvikling i skoleområdet 
Målsætningen for indsatsområderne i skoleområdet har fokus på et lærings-
miljø, der fremmer en undervisning, som øger fagligheden og giver alle børn 
en mulighed for at lære. Der er igangsat en læsehandleplan for mellemtrinnet, 
som er godkendt af byrådet. Handleplanen er første led i en flerårig indsats, 
der også omfatter udvikling af en læsehandleplan for de ældste elever i sko-
len.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og uddannelse, 
Handlinger og initiativer, side 11. 
 
 
 
IT er en god løftestang for udviklingen og understøttelsen af nye undervis-
ningsformer i fagene. IT handleplanen skal på vej mod 2011 understøtte et 



 

Side25/42 læringsmiljø, der tager udgangspunkt i elevernes kompetencer, hvor det in-
novative er i fokus. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og uddannelse, 
Handlinger og initiativer, IT, side 11. 
 
 
For børn og unge med særlige behov tænkes og bliver der handlet på tværs af 
fagområder, og der bliver taget udgangspunkt i det enkelte barn eller den en-
kelte unge, med respekt for netop hans eller hendes situation. Skoleområdet 
forankrer udviklingen indenfor dette område i de 5 forebyggelsesgrupper med 
vægt på det tværfaglige samarbejde. Projektorganisationen er drivkraften bag 
en tværfaglig ungeindsats i Slagelse Kommune, hvor den overordnede mål-
sætning er, at der i 2015 er 95% af en ungdomsårgang, som gennemfører en 
ungdomsuddannelse. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og uddannelse, 
Handlinger og initiativer, Børn og unge med særlige behov, side 11. 
 
Kompetenceudvikling af medarbejdere i skoleområdet på linjefags og diplom-
niveau skal sikre udvikling af en professionalisme, der understøtter og frem-
mer nytænkning og innovation. For at rekruttere og fastholde uddannede 
medarbejdere i skoleområdet etableres der uddannelsesstillinger på skolerne.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Skoler og uddannelse, 
Handlinger og initiativer, Høj faglighed, side 11. 
 
 
Center for Dagtilbud foreslår at: redegørelsens afsnit ”Daginstitutioner” 
side 5 erstattes med følgende: 
 
Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud 
I Slagelse Kommune er der i alt 55 kommunale og selvejende virksomheder, 
målrettet aldersgruppen 0-18 år. Der er tale om Den kommunale Dagpleje (0 
– 2 år), Integrerede dagtilbud (0 – 5/6 år), Børnehaver (3 – 5/6 år), Fritids-
hjem (6 – 11 år), Fritids- og Juniorklubber (10 – 14 år), Ungdomsklub (14 – 
18 år), Særlige dagtilbud og Særlige fritids- og klubtilbud. 
 
Hertil kommer et mindre antal pulje- og privat institutioner og tilskudsordnin-
ger til private pasningsordninger. 
 
For aldersgruppen 0-10 år er der pladsgaranti, mens der for den øvrige al-
dersgruppe er et antal pladser til rådighed, der bliver tildelt efter gældende 
visitationsregler.  
Børnetallet forventes over den kommende 10 års periode at være uændret, 
hvilket også vil være gældende for behovet for kapacitet - set under et. Der 
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hvor antallet af børn og unge stiger.  
 
På trods af forventning om, at behovet for kapacitet set under et er uændret, 
er der planlagt udbygning af institutionsområdet i budgetårene 2010 og 2011. 
Behovet for den planlagte udbygning er begrundet i følgende forhold: 
For det første, at institutionskapaciteten i en længere årrække har været for 
lille, og derved ikke har levnet kapacitet til de tilbagevendende årlige spidsbe-
lastninger af flere måneders varighed. For det andet er der en stigende efter-
spørgsel på pladser indenfor aldersgruppen 0-6 år, hvilket betyder at behovet 
for pladser stiger tilsvarende. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Daginstitutioner, div. 
Overskrifter, side 8. 
 
 
Inden for det seneste år er efterspørgslen for de 1-2-årige steget med ca. 5 
procentpoint, mens efterspørgslen for aldersgruppen 3-5-årige er steget med 
godt 1 procentpoint.  
 
For det tredje forudser Center for Dagtilbud, at antallet af pladser i dagplejen 
falder over de kommende år. Faldet er begrundet i det forholdsvis store antal 
dagplejere, der inden for en kortere tidshorisont fylder 60 år, og som i den 
anledning erfaringsmæssigt lader sig pensionere, og det forhold, at det fortsat 
synes vanskeligt at rekruttere nye dagplejere til området. 
 
Den planlagte udbygning svarer udelukkende til det løbende behov for plad-
ser, og giver fortsat begrænset mulighed for indfrielse af forældres ønske om 
navngivne institutioner, eller sikkerhed for en plads i eget distrikt. Der er der-
for brug for en tæt opfølgning på befolkningsudviklingen i Slagelse Kommune, 
da selv små udsving kan få stor betydning for behovet for yderligere kapacitet 
på institutionsområdet. 
 
I planperioden er det planlagt at flytte Skovbørnehuset til ny beliggenhed ved 
Skoleskoven ved Skovsø. Flytningen er begrundet i planerne for sygehusud-
bygningen og den deraf afledte opsigelse af lejemålet for Skovbørnehusets 
grund.  
 
I planperioden må det endvidere forudses, at det bliver nødvendigt at bygge 
erstatningsbyggeri for nuværende utidssvarende og nedslidte institutioner.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Daginstitutioner, Ud-
bygning, side 9. 
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4. I forlængelse af nyeste lovgivning på området er der administrativt og 

politisk sat øget fokus på dagtilbuddenes, fritidshjemmenes og klubtil-
buddenes løbende udvikling af den pædagogiske kvalitet og pædago-
giske praksis.  

 
Af konkrete initiativer er: 

 
• Centrale rammer for pædagogiske læreplaner 
• Vejledning om arbejdet med Børnemiljøvurdering 
• Fælles grundlag for sprogvurderinger 
• Målsætninger for Klubområdet 
• Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere 
• Pilot- og udviklingsprojekter 

 
5. Udvalget for Børn og Unge, læring og uddannelse har besluttet, at 

faglighed, faglig udvikling og kompetenceudvikling konstant skal 
være i fokus på dagtilbudsområdet. Det betyder blandt andet, at 
alle ledere som minimum skal have to moduler i PD i ledelse. Og at 
der årligt bliver udbudt 25 fulde PD-uddannelser i pædagogik til 
assistentgruppen på deltidsbasis. 
 

6. I tæt tilknytning til formålet med Dagtilbuddene, Fritidshjemmene og 
Klubtilbuddene er der sat mål for institutionernes arbejde med inklusi-
on og rummelig og helhed og tværfaglighed. De konkrete indsatser 
udspringer dels af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik –, 
dels af en specifik målsætning om at styrke faglige og tværfaglige net-
værk.  

 
 
Det skitserede udpluk af handlinger og initiativer skal sikre, at Dagtilbuddene, 
Fritidshjemmene og Klubtilbuddene bliver oplevet som attraktive lærings- og 
trivselsmiljøer for såvel børn og unge og deres forældre som virksomhedernes 
medarbejdere. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Daginstitutioner, Hand-
linger og initiativer, side 9. 
 
 
Center for Børn, Unge og Familie foreslår at: der tilføjes følgende af-
snit. 
 
Center for Børn, Unge og Familie består af: Socialfagligt og psykologfagligt 
område, og virksomhederne Sundhedstjenesten, Tandplejen og Slagelse Fa-
milie Center.  
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Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Børn og unge, side 7. 
 
 
Udviklingen 
Slagelse kommune har, i lighed med andre kommuner, oplevet et stort ud-
giftspres på området for udsatte børn og unge.  
Byrådet har i 2008 vedtaget en særlig handleplan, der rækker frem til 2012, 
og har gennemgribende betydning for udvikling af området. Handleplanen har 
som målsætning, via ændrede metoder og arbejdsgange, at nedbringe udgif-
terne på området, og understøtte implementeringen af kommunens sammen-
hængende Børn og Unge politik. 
 
Handleplanen omfatter følgende indsatsområder: 
 
• Dag- og døgnforanstaltninger / special-undervisning 
• Efterværn 
• Effektivisering af arbejdsgange  
• Lokale tilbud  
 
Inden for indsatsområderne er der igangsat en række handlinger, der skal 
medvirke til at målsætningen nås. 
 
Handlingerne omfatter bl.a.: 

• Nye visitationsprocedurer til dag- og døgnforanstaltninger og special-
undervisning, et større fokus på de unge, der behøver efterværnsind-
satser mellem 18 og 23 år, allerede fra de er 16½ år. Oprettelse af 
Task Force skal sikre en mere effektiv visitation til efterværn.  

 
• Effektivisering af arbejdsgange på både det socialfaglige og det psyko-

logfaglige område, ligesom der er oprettet en tværgående rådgivning, 
der skal håndtere alle nyhenvendelser til centret. 
 

• Udvikling af flere lokale tilbud til forebyggende foranstaltninger, ek-
sempelvis ved oprettelse af familieklasser, klasser med ADHD, autis-
meforstyrrelser og lignende og en udbygning af Slagelse Familiecen-
ters tilbudsvifte.  

 
I forhold til det tværfaglige samarbejde indføres tværfaglige fora på hen-
holdsvis dagtilbuds – og skoleområdet. Disse fora skal medvirke til, at der lo-
kalt og tidligt kan forebygges med tiltag overfor den enkelte barn i vanskelig-
heder. 
 
Til den generelle forebyggende indsats videreføres forebyggelsesgrupperne i 
en ny konstruktion og med 5 forebyggelsesgrupper på tværs af kommunen. Et 
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det arbejde, grupperne sætter i gang. 
 
Kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse prioriteres højt. En fort-
sat styrkelse af området er vigtigt i forhold til at kunne løse opgaverne, men 
også i forhold til at kunne tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft.  
Psykologer tilbydes autorisationsforløb, medarbejdere på myndighedsområdet 
bliver tilbudt diplomuddannelse, og sundhedsplejerskerne efteruddannes til at 
varetage ind- og udskolingsundersøgelser. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Handlinger og Initiati-
ver, Udsatte Børn og Unge, side 7-8. 
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Udvalget for Social og Omsorg. 
 
Kommuneplan 2009-20 
 
Administrationens bemærkninger/rettelser til afsnittet i Redegø-
relsen vedrørende Ældreområdet godkendt af Udvalget for Social 
og Omsorg 13.05.2009. 
 
Tilføjelse – nyt afsnit: 
Slagelse Kommune har udarbejdet en Social og omsorgspolitik med følgende 
formål: 

• At styrke informationsniveauet og opsætte nye visioner og mål.  
• At sætte borgeren i centrum 
• At give retning for en åben dialog  
• At udstikke den overordnede ramme for sammenhæng indenfor områ-

det 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, afsnittet om Social og Sundhed,  
Ældreområdet, side 14. 
 
 
Rettelse – erstatter første afsnit om kvalitetsstandarder:  
 
Der stilles i Serviceloven krav om, at der godkendes kvalitetsstandarder på 
personlig og praktisk hjælp samt madservice. Derudover har Slagelse Kom-
mune udarbejdet kvalitetsstandarder for sygeplejen og for plejecentrene. Der 
vil i 2010 blive udarbejdet kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet. 
Kvalitetsstandarderne beskriver områdets serviceniveau. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, afsnittet om Social og Sundhed,  
Aktivitetstilbud for ældre, side 14. 
 
 
Rettelse – erstatter andet afsnit om boliger: 
Slagelse Kommune råder over 645 ældreboliger, 406 plejeboliger og 81 boli-
ger, der er rettet mod demente borgere. Boligernes beliggenhed er fordelt 
over hele kommunen. Boligerne varierer med hensyn til indretning og størrel-
se. På Plejecentrene er der Beboer og Pårørenderåd, der har indflydelse på de 
daglige aktiviteter i det enkelte center.  
Der er fokus på at skabe optimale bymiljøer, der er rettet mod den mangfol-
dighed, der er hos borgerne i Slagelse Kommune. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, afsnittet om Social og Sundhed, , 
Ældre og Plejeboliger, side 14. 
 
 
Tilføjelse 
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hvor missionen er: 
- at bygge de mest optimale boliger for Slagelse Kommunes ældre  
og hvor visionen er: 
- at fremtidssikre ældre- og plejeboligerne, blandt andet med velfærds-
teknologi, så de også indfanger behov og forventninger fra den kommen-
de generation af ældre.  

ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, afsnittet om Social og Sundhed, , 
Ældre og Plejeboliger, side 14. 
 
 
Rettelse 
Pensionister i Slagelse Kommune tilbydes mangeartede aktivitetstilbud i Akti-
vitetscentrene. Aktiviteterne er i stor udstrækning brugerstyret. Aktivitets-
centrene er fordelt på 5 lokaliteter i de fire hovedbyer. I 3 af aktivitetscentre-
ne er der etableret sygeplejeklinik. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, ak-
tivitetstilbud for ældre, side 14. 
 
 
Tilføjelse 
Den ældre del af befolkningen forventes at stige i årene fremover, hvilket kan 
forventes at få indflydelse på behovet for personlig og praktisk hjælp samt på 
behovet for ældre- og plejeboliger.  
At der fremadrettet i planlægning af nye boligområder indtænkes boliger mål-
rettet ældre borgere samt at disse boliger indeholder muligheder for nye vel-
færdsteknologier. Boligerne kan eventuelt målrettes til borger på + 50 år, og 
hvor der både kan været tale om leje, andels- og ejerbolig.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, 
Handlinger og initiativer - Boliger, side 15. 
 
 
Handlinger og Initiativer (efter Misbrugsområdet) bør flyttes til afsnittet 
om Ældreområdet, alternativt kan Ældreområdet flyttes til efter Misbrugsom-
rådet.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Rettelse er foretages, Social og Sundhed, side 13-14.  
 
 
Tilføjelse 
Der er fokus på kost til ældre. Kostråd er oprettet og kostpolitik er udar-
bejdet. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, 
Handlinger og Initiativer, Ældreområdet, side 15. 
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Tilføjelse - TænkeTank 
Der er udarbejdet konkrete forslag af et bredt udsnit af ældreområdets med-
arbejdere. Forslagene er under implementering, eksempelvis er der oprettet 
internt vikarkorps på plejeområdet.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, 
Handlinger og Initiativer, Ældreområdet, side 14-15. 
 
 
Rettelse /tilføjelse 
Det kan være hensigtsmæssigt at flytte afsnittet om analysearbejdet om 
Kommunens ældre og plejeboliger til dette afsnit. Der er følgende rettelser: 
Analysearbejdet blev igangsat i starten af 2009. Analysen har til formål at 
vurdere behovet for ældre- og plejeboliger i fremtiden samt en koordineret 
indsats for tilvejebringelse af almene boliger til udsatte grupper. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Rettelse indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, Handlin-
ger og Initiativer, Boliger, side 15. 
 
 
Tilføjelse 
Ældreområdet deltager i afprøvning af en række velfærdsteknologiske hjæl-
pemidler på plejeområdet, herunder brugen af robotstøvsugere, elektriske 
vendelagner, faldsensorer m.m. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, 
Handlinger og initiativer, Ældreområdet, side 14-15. 
 
Tilføjelse under Social og sundhed - ny selvstændig ”pind” 
Frivilligpolitik - §18 midler. 
Slagelse Kommune afsætter årligt et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. 
Formålet med frivilligpolitikken er, at fremme den frivillige indsats og give fri-
villige reel mulighed for at yde en indsats til gavn for andre. Den frivillige so-
ciale indsats skal supplere den kommunale sociale indsats. Frivillige sociale 
organisationer, grupper og enkeltpersoner, hjemmehørende i Slagelse Kom-
mune, som har aktiviteter i Slagelse Kommune, og hvor målgruppen er bor-
gere i Slagelse kommune kan ansøge om midler en gang årligt.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Tekstafsnittet indarbejdes i Redegørelsen, i afsnit om Social og Sundhed, Fri-
villigpolitik, side 14. 
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KOMMENTARER ER AFGIVET AF HVERT ENKELT UDVALGSMEDLEM OG 
FREMSENDT TIL FORMANDEN, IB LARSEN. 
UDVALGET HAR BESLUTTET AT KOMMENTARERNE ER REPRÆSENTATIVE 
FOR UDVALGET I SAMRÅD MED FAGFORVALTNINGEN. 
KOMMENTARERNE SKAL VURDERES FAGLIGT OG REDAKTIONELT. 
 
Agenda 21-udvalgets kommentarer til udvalgshøring omkring Slagel-
se kommuneplan 2009 – 2020. 
 
Agenda 21-udvalget har positivt bemærket, at der i højere grad end tidligere 
er lagt vægt på bæredygtighed, som en del af kommunens planlægning. 
 
Dog er det udvalgets opfattelse, at der i Hovedstrukturens afsnit om ”Bære-
dygtighed” bør indskrives et større afsnit om kommunens Agenda 21-strategi, 
der beskriver: 
- ”Bæredygtighedsledelse og forankring i organisationen” 
    Citat fra Agenda 21-strategien: Slagelse Byråd forpligter sig til at gå forrest 
og sikre, at  
    bæredygtighed bliver et bærende princip på alle niveauer i kommunen.” 
-  Delstrategier. 
-  Temaer 
Samt en henvisning til den vedtagne Agenda 21-strategi. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Der findes henvisning til Agenda 21 Strategi i Hovedstrukturen, side 5. 
Agenda 21 strategien er et selvstændigt dokument, som kan ledsage kommu-
neplanen, når kommuneplanen er gældende. Redegørelsen indeholder refe-
rencer til Agenda 21 Strategien, afsnittet om Agenda 21. 
 
Som afsnittet om ”Bæredygtighed” fremtræder nu, virker sammenhængen lidt 
tilfældig og især afsnittet om idræt virker underligt fritsvævende. 
 
Endelig bør teksten i afsnittet strammes op: 
I 2. sp. rettes til: Omkring byudviklingen skal vi finde en model, hvor vi opnår 
de største miljømæssige gevinster. Vi skal i planlægningen sammentænke en 
række af de elementer, der er …. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Den anførte formulering vurderes til at være dækkende med en snitflade, som 
afspejler  
 
I 3. sp. rettes til: Som i byerne skal planlægningen for det åbne land med 
landbrug, landsbyer, naturområder som kyster, skove m.m. også nytænkes. 
Også her skal bæredygtige løsninger prioriteres, herunder bl.a. en klar adskil-
lelse mellem land og by, naturgenopretning/ naturpleje, sammenhængende 
natur, større uforstyrrede landskaber, sammenhængende stisystemer, stilhed 
og mørke. 
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Bemærkningen er indarbejdet i redegørelsen under afsnittet Det åbne 
land, side 38. 
 
Tilføjelse til afsnittet om skovrejsning: Ligeledes vil skovrejsning langs ”Fod-
sporet”, det gamle jernbanespor, blive prioriteret, så både den rekreative 
værdi og den naturmæssige værdi øges. 
Bør indarbejdes i Retningslinjer/ Skovrejsning/ Mål. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING 
SKOVREJSNING ER ALENE EN MULIGHED FOR TILSKUD TIL SKOVREJSNING I 
ET GIVET OMRÅDE. DET ER OP TIL DE LOKALE LODSEJERE OM DE VIL UD-
NYTTE DENNE MULIGHED. KOMMUNALE MIDLER TIL SKOVREJSNING VIL PRI-
MÆRT GÅ TIL DE BYNÆRE OMRÅDER OG KAN KUN SKE VED EGENTLIGE OP-
KØB TIL FORMÅLET. UDPEGNING TIL SKOVREJSNINGSOMRÅDE KAN IKKE I 
SIG SELV BEGRUNDE ET OFFENTLIGT (EKSPROPRIATIVT) OPKØB TIL FORMÅ-
LET. 
 
Slagelse som klimakommune. 
I forbindelse med at Slagelse er blevet klimakommune, må det være en selv-
følge, at kommuneplanen indeholder bestemmelse om, at alle fremtidige lo-
kalplaner indeholder krav om at alt byggeri, både boligbyggeri og erhvervs-
byggeri, skal bygges, så de opfylder kravene til energiklasse 1. 
Endvidere vil det være godt, at der udpeges områder til boliger, hvor der skal 
opføres 0-energihuse eller +-energihuse, uden tilslutningspligt til fjernvarme 
eller naturgas. 
Bør indarbejdes i retningslinjer for ”Boliger” og ”Erhverv og offentlige formål.” 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget er positivt og bør undersøges nærmere, eftersom området skal vur-
deres i teknologisk og i lovgivningsmæssig henseende. Særligt frafald af til-
slutningspligt for fjernvarme eller naturgas kan have uhensigtsmæssige mil-
jømæssige konsekvenser, hvis konsekvenser skal vurderes nærmere. 
Der er dog indarbejdet et nyt afsnit i redegørelsen under Agenda 21: ”Slagel-
se Kommune – Klimakommune” hvor emnet lavenergibyggeri behandles, side 
49. 
  
I forbindelse med det kommende sygehusbyggeri vil det være oplagt, at der, 
udover at byggeriet opfylder energiklasse 1, satses på vedvarende energi, så 
som solfangere og solceller.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget er positivt og vil indgå i dialog med bygherre. 
 
I alle lokalplaner bør der endvidere stilles krav om nedsivning af regnvand fra 
tagflader og befæstede arealer. Ligesom der bør gives mulighed for/ stilles 
krav om brug af regnvand til f.eks. toiletskyl. 
Bør indarbejdes i retningslinjer for ”Boliger” og ”Erhverv og offentlige formål.” 
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Forslaget kan indarbejdes i særlige pilotprojekter, men det må vurderes at 
være uhensigtsmæssigt at stille kravet i samtlige lokalplaner, under de givne 
lovgivningsmæssige og teknologiske forudsætninger. Fremtidige lokalplanpro-
jekter kan screenes for muligheden af at indføre bestemmelser, der regulerer 
de nævnte forhold. Emnet er indarbejdet i Redegørelsen, afsnit om Agenda 
21, side 49.  
 
Cykel- og gangstier skal prioriteres højt, hvilket betyder, at der skal skabes 
sikre cykelveje og gode og sammenhængende stisystemer indenfor de enkelte 
byområder og mellem byområderne. Dette vil være til gavn for både klimaet 
og den almene sundhedstilstand. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget er positivt og indgår i den eksisterende planlægningspraksis. Emnet 
er bearbejdet i Redegørelsen, afsnit om Agenda 21, Sundhed og Klima, side 
49. 
 
”Fodsporet”, det gamle jernbanespor bør være rygrad i forbindelse med etab-
lering af stisystemer i det åbne land.. 
Stien omkring Korsør Nor bør færdiggøres. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget om stien omkring Korsør Nor indgår i Retningslinierne i afsnittet om 
Regionale stier, retningslinie nr. 5.  
”Fodsporet” indgår som særskilt projekt i Retningslinerne i afsnittet om Regi-
onale stier, retningslinie nr. 3. 
 
Ligeledes bør den kollektive transport/ busdrift prioriteres højt.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslaget er positivt og behandles særskilt i den regionale og kommunale 
planlægning. Forslaget er beskrevet i Redegørelsen i afsnit om Trafik, Offent-
lig transport.   
 
Generelt vil etablering af nye veje øge trafikken og dermed udledningen af 
sundhedsskadelige stoffer/ partikler og klimagasser. Derfor så få nye veje 
som muligt og så få vejudvidelser som muligt. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Nye veje anlægges kun når det vurderes nødvendigt.   
 
 
 
Kommentarer til Retningslinjer. 
Detailhandel s. 22: I Vemmelev bør der i forbindelse med boligudbygningen 
vest for Vejsgårdsparken gives mulighed for placering af en dagligvarebutik. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
ØNSKET KAN GENNEMFØRES INDENFOR DE EKSISTERENDE RETNINGSLIN-
JER. 
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Landbrug, s.106 og Særlig værdifulde landbrugsområder s. 110: Tilføjelse til 
Byrådet vil: Arbejde for at der udarbejdes naturplaner for de enkelte land-
brug.  
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
DER ER IKKE LOVHJEMMEL TIL AT KRÆVE UDARBEJDELSE AF NATURPLANER, 
MEN EMNET VIL KUNNE FX I KOMBINATION MED ANDRE NATURTILTAG, 
HVILKET OGSÅ LIGGER I DE DIALOGBASEREDE TILSYN. 
 
Kommentarer til afgrænsningsrapport, Miljøvurdering af Kommune-
plan 2009 – 2020. 
 
Bemærk under 3.1. Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger. At der ikke 
er begrundelser/ argumenter for, at der ikke skal vurderes nærmere i miljø-
vurderingen, - kun ”forventes” og ”antages”. 
 
Bemærk især s. 7 Landskab og visuelle aspekter. 
Argumentationen for ikke at vurdere de landskabelige og visuelle aspekter er, 
for at sige det på nudansk, helt ude i hampen, - ud fra det argument kan ud-
læg til boliger/ erhverv foregå indtil hele kommunen er bebygget. 
 
Afgrænsningsrapporten mangler kort sagt argumentation og indhold.! 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Afgrænsningsrapport er blevet afløst af en miljøvurdering. 
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Udvalgsreferater – politisk høringsproces 
 
 
Den politiske høringsproces i april og maj måned 2009 er gennemført så-
ledes: 
 
Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling Man 20. april 
Udvalget for Social og Omsorg 
Punkt er behandlet Ons 13. maj 

Ons 29. april 
Ons 13. maj 

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 
Punkt er behandlet man 8. juni 

Man 4. maj 
Man 8. juni 

Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri Tir 5. maj 
Udvalget for Kultur Ons 6. maj 
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 
Punkt er behandlet Ons 3. juni 

Ons 6. maj 
Ons 3. juni 

Udvalget for Børn og Unge, Læring og Uddannelse Ons 6. maj 
Fælles udvalgsmøde for Udvalget for Teknik og   
Udvalget for Miljø og Natur 

Tor 7. maj 

Udvalget for Fritid 
Punkt er behandlet tor 11. juni 

Tor 12. maj 
Tor 11. juni 

Udvalget for Demokrati og Politisk udvikling Man 18. maj 
 
 
Agenda 21 udvalget § 17(1) Man 27. april 
 
 
 
(Appendiks E fremgår af særskilt dokument) 
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Mindretalsudtalelser fremsat ved møde i Udvalget fra Plan, Er-
hverv og Udvikling, afholdt 15. juni, 2009. 

15. juni 2009 

 
 
MINDRETALSUDTALELSER 
 
 
KOMMUNEPLAN 
 
 
Jens Jørgensen: 
 
1. Formuleringerne side 18-19 i ”Hovedstrukturen” vedr. bymidten. 
 

Begrundelsen er, at der er tale om en alt for tæt bebyggelse af bymid-
ten – i direkte modstrid mod andre formuleringer om grøn kommune, 
miljø og sundhed. De påtænkte byggeprojekter nord for banen bør ud-
tyndes voldsomt og erstattes med flere grønne aktivitets- og oase-
områder. 
 

2. Formuleringerne side 22 i ”Hovedstrukturen” vedr. udbygning af syge-
huset. 

 
Begrundelse: At udbygge selve sygehuset med et stort Psykiatrihospital 
og en Sikring i bymidten er for det første alt for kortsigtet. 
 
For det andet vil et sådant byggeri af Psykiatrihospital og Sikring i byens 
grønne område medføre en voldsom reduktion i borgernes muligheder 
for attraktive nærområder til rekreation, sport, fritidsaktiviteter m.v. 
 
Jeg ønsker alternativt enten, at der bygges et nyt, stort samlet anlæg, 
der via en placering uden for byens centrum er fremtidssikret, eller at 
udbygning af Psykiatrihospitalet og Sikringen foregår på den anden side 
af motorvejen. 
 
Selve inddragelsen af fodboldbaner, grusbanen BMX-baner og tennisba-
ner alene til den foreløbige udbygning er i direkte modstrid mod kom-
munens erklærede politik som sundhedskommune. 
 

3. ”Redegørelsen”, side 9 vedr. børneområdet. 
 
 Begrundelse: Redegørelsen er alt for uambitiøs og lever ikke op til de 

løfter, der er givet i byrådssalen vedr. udbygning af vuggestu-
er/børnehaver. 

 



 

Side39/42  Det er afgørende for Liberal Alliance, at udbygningen finder sted, så der 
bliver en sammenhæng mellem pasningsdistrikt og skoledistrikt frem-
over. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  

 Forslag er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen side 9 nederst. 
 
 
4. ”Redegørelsen”, side 13-14 vedr. ældreområdet. 
 
 Begrundelse: Det er ganske utilfredsstillende, at der overhovedet ikke er 

lagt en plan for udbygning af plejecentre med hovedvægt på borgernes 
muligheder for flere og mere varierede aktiviteter. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  

 Passus er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen i afsnittet om Æl-
dre- og plejecentre, side 15 øverst. 

 
 
5. ”Redegørelse” side 14-16 vedr. fritid og kultur 
 
 Begrundelse: Siderne er en omgang skøn-maleri, der ikke er i overens-

stemmelse med virkeligheden. 
 
 Der er ikke med et eneste ord nævnt Slagelse som fodboldby. 
 Og der er overhovedet ikke fremlagt en eneste vision for imødekommel-

se af et massivt behov for udbygning af svømmefaciliteterne. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslag er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen i afsnittet om 
Handlinger, Fodbold og svømning, side 18 øverst. 

 
 
Steen Olsen: 
 
Fsv. Hovedstrukturen  
 
Side 53 

 
A) Indstilling/ændringsforslag 
 
2. sidste afsnit udgår. 
 
Begrundelse: Økonomiske overvejelser er ikke dokumenteret og tilsvarende 
økonomiske vurderinger generelt ikke i hovedstrukturen. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslag imødekommes da passus slettes i hovedstrukturen.  
 
B) Indstilling/ændringsforslag 



 

Side40/42  
Sidste afsnit udgår 
 
NYT: I forbindelse med lokalplanlægningen muliggøres en kombinationssti på 
strækningen Skælskør-Dalmose, der sikrer mulighed for såvel veteran-
togskørsel og gang/cykelsti ved anvendelse af alternative materialer – f.eks. 
slotsgrus. 
 
Begrundelse: Sikre og udvikle veteranbanekørsel som turistattraktion for 
Skælskør og Slagelse Kommune samt udbygge arealet til motion og oplevelse 
for cyklende. 
 
Fsv. Retningslinjer 
 
Side 17/18 af 230 
 
Slagelse Sportscenter m.m. 
 
Indstilling/ændringsforslag:  
 
A) Betegnelse Slagelse sportscenter udgår – ændres til Aflastningsba-

ner for Slagelse Kommunes fodboldklubber – primært som aflastning 
for SBI. 

B) 2. afsnit …. I en helhedsplan, ….. udgår. 
C) 9. afsnit …. udgår 
D) NYT: Der indarbejdes en placering af Slagelse Kommunes Sportscen-

ter vest for Slagelse i tilknytning til motorvej, for at øge nærheds-
princippet og synergi til Skælskør, Korsør, Vemmelev og Gerlev Le-
gepark og Idrætshøjskole. 

 
Begrundelse: Jf. min tidligere indstilling og afgivende stemme i Byrådets 
behandling af placering af Slagelse Kommunes Sportscenter og ikke alene 
Slagelse Sportscenter. 
 
 
Kommunale Veje og stier m.v. - side 31 
 
Indstilling/ændringsforslag: Afsnit 2 tilføjes….. eller omkring Eggerslev-
magle By fra Sorø Landevej til Korsør Landevej. 
 
Begrundelse: Sikre ligeværdig behandling og vurdering af de 2 linjeførin-
ger – set i lyset af de naturmæssige, miljømæssige og økonomiske per-
spektiver (cirka halv pris) samt aflastning af fremtidig øget trafikbelast-
ning fra erhvervsområdet på Stigsnæs gennem Eggeslevmagle by. 
 



 

Side41/42 Stier – side 137 af 232 
 
Indstilling/ændring: 
A) ….. nedlagte jernbanetracé Dalmose-Skælskør i sidste afsnit udgår 

og erstattes af Dalmose-Skælskør-strækningen sikres mulighed for 
såvel veterantogskørsel og gang/  
cykelsti ved anvendelse af alternative materialer – f.eks. slotsgrus. 

 
B) Der vil med denne kommuneplan blive udpeget – ordet udpeget ud-

går og erstattes af: udarbejdes i samarbejde med Slagelse Kommu-
nes interesseorganisationer inden for bl.a. fritid og lokalråd. 

ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Den anførte ændring (B) indarbejdes i retningslinjerne, side 143.



 

Side42/42 Michael Gram 
 
Formuleringerne side 18-19. 
 
Kan ikke gå ind for etageboligerne. 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Den anførte ændring indarbejdes i rammerne for så vidt angår Slots Bjergby. 
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