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Dette rettelsesblad tilgår d.d. Manuskript 3 med henblik på politisk godken-

delse ved Økonomiudvalgets møde d.d. 22. juni 2009. 

 

Baggrund 

Forslag til kommuneplan 2009 har været i høring i alle fagudvalg.  

PEU har efterfølgende gennemgået udvalgenes kommentarer og ændringsfor-

slag. Under denne gennemgang fremkom PEU selv med forslag til ændringer 

til kommuneplanforslaget. 

 

Blandt andet kom der forslag om, at udtage en retningslinje (bestemmelse) 

der muliggør en udvidelse af KAVOs miljøanlæg ved Forlev. En retningslinje 

der fremgik af det materiale som udvalgene drøftede, og som stammer fra 

regionplanen for Vestsjællands Amt. Retningslinjen ligger også til grund for 

den VVM1-undersøgelse der er i gang p.t.  

 

Administrationen medtog PEUs forslag om at fjerne retningslinjen og fremlag-

de derfor en ny udgave af planforslaget, hvor retningslinjen var udtaget. Den-

ne udgave blev godkendt og er nu videresendt til behandling i ØU og til be-

slutning i Byrådet ultimo juni. 

 

Problemstilling 

Udvalgsformanden for PEU og administration er efterfølgende blevet opmærk-

som på at fjernelsen af retningslinjen kan have utilsigtede konsekvenser. An-

dre udvalg er ikke hørt omkring fjernelse af retningslinjen og der er ikke sket 

en gennemgribende analyse af konsekvenserne.  
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Anbefaling og Indstilling 

Det anbefales ØU 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 (version 3, dateret 17. juni, 2009).  

 

Det indstilles til ØU, at der i forslag til Slagelse Kommuneplan 2009- 

20, sektion om retningslinier medtages følgende passus under afsnit-

tet Affaldsanlæg, retningslinjer: 

 

”Forlev Miljøanlæg kan udvide. Selve deponeringsanlægget kan dog 

kun udvides såfremt en VVM-undersøgelse vil godtgøre, at det kan 

ske uden væsentlige miljømæssige problemer”.  

 

Området som er udlagt til formålet har rammenummer L.T2. (Kort er vedlagt) 

 

 

Konsekvensanalyse 

Som nævnt er der en VVM-undersøgelse i gang. VVM-undersøgelsen udarbej-

des for at undersøge om anlægget kan udvides uden væsentlige miljøproble-

mer. Der vil senere forelægges et forslag til VVM-undersøelse som efterføl-

gende skal i offentlig høring i 8 uger. Efter denne høring samles kommenta-

rer, indsigelser og bemærkninger i en hvidbog, der skal behandles politisk. 

Materialet vil ligge til grund for en endelig politisk beslutning. 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. 
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