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• Det samlede anlægsbudget i 2020 er på 173 mio. kr.

• Klima og grønne investeringer skal indtænkes, når 
kommunen bygger nyt eller renoverer

Anlægsbudgettet 2020



Anlægsbudget

Bygninger

• Nye svømmefaciliteter i Næstved 7.025.000 kr.

• Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 12.500.000 kr.

(oprettende vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer)

• Tagrenoveringer 10.000.000 kr.

• Tagrenovering, Rådmandshaven 20 8.000.000 kr.
(budget 2019, indbudt licitation primo november 2019)

• Ombygninger i Birkebjergparken 5.000.000 kr.

• Køb, ombygning og indretning af psykiatritilbud 35.000.000 kr.

• Renovering af betonkonstruktioner, Fladså Svømmehal 5.375.000 kr.

(udførelsesperioden forventes at ligge i sommerperioden 2020)

• El- og energibesparende foranstaltninger 2.500.000 kr.



• Tilgængelighedspuljen pr. år 250.000 kr.

• Bekæmpelse af bjørneklo pr. år 200.000 kr.

• Renovering og APV i dagtilbud (indeklimaproblematikker og indv. vedligehold) 2.000.000 kr.

• Renovering og APV på skoler (indeklimaproblematikker og indv. vedligehold) 10.000.000 kr.

• Udbygning af Ll. Næstved Skole (igangværende projekt) 14.000.000 kr.

• Opgradering af faglokaler på skolerne 6.600.000 kr.

Andet:

• Pladsdannelse Kvægtorvet 5.500.000 kr.

• Byggemodning – boligformål 14.600.000 kr.

• Begrønningsplan 500.000 kr.

• Etablering af autocamperplads i Rådmandshaven 500.000 kr.



Trafik og grønne områder
• Byggemodninger – boligformål 14.600.000 kr.

• Legepladser (pr. år over perioden 2020-2027) 300.000 kr.

• Slidlag på veje (+ 2 mio. i 2021) 5.000.000 kr.

• Cykelsikkerhed og cykelstier 2.000.000 kr.

• Glumsø Station 3.100.000 kr.

• Opretning af vejbroer 1.000.000 kr.

• Renovering af vandafvandingsanlæg 1.000.000 kr.

• Udmøntning af trafikplan 4.000.000 kr.

• Værkstedsbygning, Thurøvej 5 (fra budget 2019 - udbydes 2019) 5.000.000 kr.

• Brorenovering – Græshoppebroen (budget 2019) 8.000.000 kr.



Fremtidige større projekter

Byudviklingsprojekter:

• Erhvevrs- og boligområde Vordingborgvej/Stenstrup

• Nye svømmefaciliteter til Næstved

• Næstved havn

• Udvikling af Stenlængegårdsområdet

• Udvikling af Rådmandshaven



Erhvervs- og boligområde Vordingborgvej/Stenstrup



Nye svømmefaciliteter i Næstved
(samlet 162.000.000 kr.)

Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023

7.025.000 kr.
76.000.000 kr.
75.000.000 kr.

3.975.000 kr.



Næstved havn



Udvikling af Stenlængegårdsområdet



Udvikling af Rådmandshaven


