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Velkommen til Slagelse Kommune 

 

Lis Tribler 

Borgmester 



Velkommen til Klarskovgård 
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Vi vil så gerne have I bliver lidt længere! 
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Alle kender vores dejlige område – men mest fra 
bilruden eller togvinduet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
•35.000 biler i døgnet på motorvejen ved Slagelse 
•26.337 biler, 3300 lastbiler og busser i døgnet over 
Storebælt i 2011 
•300 persontog over Storebælt med 22.900 passagerer 
i døgnet 
•83 godstog over Storebælt i døgnet 



Slagelse Kommune 

 

 

 572 km2 

 77.300 borgere 

 180 km kyst 

 

 Nabo til Kalundborg, Næstved og Sorø 

 -og også Nyborg 
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Kalundborg 

Sorø 

Næstved 



3 købstæder 

 Skælskør 

 Korsør 

 Slagelse 
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Landområderne 
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 Omkring 100 landsbyer 

 Et væld af kirker 

 Kulturhistorie – herregårde 

 Landskaber 

 Trelleborg  

 

 



Øer 

 Agersø 

 Omø 

 Sprogø 
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Planstrategi for Slagelse Kommune 

 

Kommuneplan version I  

 – nyt samarbejde på alle planer. Godt afsæt til 
Kommuneplan version II 

 

 

Kommuneplan version II : 

 – ikke kun land <-> by nu også grænsen mellem 

 Ny tid – tid til eftertanke 

 ”At stå stærkere, er at være godt forberedt!” 
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Planstrategi for Slagelse Kommune  
 

Temaer i Planstrategien: 

 

 Bosætning 

 Erhverv 

 Uddannelse 

 

 Bymønster (roller, land/by etc.) 

 

 Slagelse (nyt sygehus og omfartsvej) 

 Infrastruktur 

 Vand (i klima sammenhæng) 

 Oplevelser 

 
 
 

    
  



Ramme vilkår for det gode liv 
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•Natur 
•Boliger 
•Institutioner 
•Skoler 
•Stier 
•Grønne områder 
•Rekreation 
•Indkøb 
•Veje 
•Sportsanlæg 
•Vand 
•Frisk luft 
•Ældrepleje 
•Handicappedes vilkår 
•Omgivelser – landskaber… 



LANDSKABER 
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•Kortlægning af landskaber 
•Landskabs-karakter-kortlægnings-metode! 
•Beskytte og benytte 
•Subjektiv god smag 
•Fra teori til praksis 
 
 

•Kommunes ansvar i det åbne land – tæt på! 
•Dilemmaer 



Dilemmaer 
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Vindmøller – grøn energi, ren luft / støj og flimmer 
Plastik – Konkurrence, arbejdspladser – blafren og antinatur 



Dilemma i praksis! 
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VAND 

 Hav-vandet er et rammevilkår 

 I gamle dage byggede man fornuftigt 

 Flere oversvømmelser 

 Klimaplan – området der er oversvømmelsestruet 
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En tros sag? 

www.slagelse.dk 



KLIMA 

 

 Vand – også der hvor det ikke 
skal være 

 Mere voldsom regn, oftere 

 Lokal Afledning af Regnvand – 
men hvor? 

 CO2 nedbringelse 

 

 

 

 

 Dilemmaer 
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Dilemmaer 
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KYSTEN 

 180 km kystlinje 

 Mod nord – sommerhuse 

 Mod vest og syd – natur / kultur 

 Benyttelse / beskyttelse 

 Kysten som ressource 

 

 

 

www.slagelse.dk 



Planstrategi -> Kommuneplan  

 Spadestikket dybere 

 Løse udfordringer og afveje dilemmaer 

 Vi kan komme et skridt af vejen med version II af 
Kommuneplanen 

 Kommuneplanen kan ikke løse alt! 

 

 Åbent sind og udfordringerne på bordet! 

 Statsligt og kommunalt ansvar 
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Ikke kun natur og kildevand 
Dog svært at leve uden 

 

http://www.fugleognatur.dk/forum/forumpic_showlarge.asp?ID=294512

