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Sammen skaber vi de bæredygtige spildevands-  og regnvandsløsninger

En samarbejdsmodel
for borgerinddragelse i Slagelse Kommune



En spildevandsplan kan være et omfattende dokument, der direkte påvirker flere tusinde borgere. I 
Slagelse Kommune har vi valgt, at Spildevandsplan 2015-2018 skal være en overordnet ramme-
plan (se slagelse.dk/spildevandsplan). Formålet med at udarbejde en rammespildevandsplan er, at 
den kort og klart beskriver retninger for hvorfor, hvor og hvornår, der skal ske en forbedret spilde-
vandsrensning i et givent område i kommunen. 

Rammeplanen skal gøre det enklere og lettere for borgere, politikere, foreninger, eksterne og inter- 
ne samarbejdsparter at påvirke den overordnede retning for spildevandsplanlægningen i kommu-
nen.

Efterfølgende udarbejder Slagelse Kommune og SK Forsyning i samarbejde spildevandsplantillæg i 
alle de anlægsprojekter, der berører borgerne direkte. Dette spildevandsplantillæg beskriver, hvad 
der skal ske for et konkret område. Formålet er at gøre det enklere for borgere at være med til at 
skabe de bæredygtige spildevand- og regnvandsløsninger lokalt. Erfaringen fra SK Forsyning er 
indtil nu, at alle projekterne er blevet bedre af at inddrage borgerne.
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I denne samarbejdsmodel for borgerinddragelse i spildevandsplanlægning, 
forsøger vi at give en forklaring på, hvordan vi bedst muligt kan drage nytte af 
den ressource, borgerne er og har, og hvorfor vi gør det

Når vi i Slagelse Kommune og SK Forsyning arbej-
der med tillæg til spildevandsplanen, er der en klar 
arbejdsdeling. Delingen og samarbejde er vores 
fundament, når vi inddrager borgerne i at skabe 
bæredygtige spildevands- og regnvandsløsninger. 
For et klart og tydeligt samarbejde kommune og 
forsyning imellem giver et godt udgangspunkt. 
Den normale procedure med håndtering af spilde-
vandsplantillæg er, at der skal være 8 ugers offent-
lig høring, hvor borgerne kan gøre indsigelser. Men 
hvis vi gerne vil inddrage borgernes viden og gode 
erfaringer i projektet, så er vi nødt til at trække på 
nogle værktøjer til inddragelse af borgere afhængig 
af hvilket projekt, vi står overfor.

I denne samarbejdsplan vil du kunne læse 4 cases.
De er eksempler på, hvordan vi har forsøgt at tæn- 
ke borgerinddragelse ind i vores håndtering af til- 
læg til spildevandsplanen. Det har ikke altid været 
let, og vi har måttet forsøge os frem, men som ca- 
sene vil vise, har det i sidste ende kunne betale 
sig. Casene er endnu ikke afsluttede, og vi bliver 
hele tiden klogere, især på hvilke metoder man 
kan tage i brug. Metoderne har indledningsvist væ- 
ret baseret på vores erfaringer og antagelser, som 
så senere er blevet finpudset ved hjælp af en inter- 
viewundersøgelse udført af Anne Tortzen, Center 
for Borgerdialog og på et seminar for medarbej-
dere.

Vi håber, at denne samarbejdsplan kan inspirere til 
en alternativ måde at inddrage borgerne i planlæg-
ningsprocesser samt opfordre til, at man tør lade 
borgerne ændre projekterne, selvom det kan være 
som at åbne ”Pandoras æske”.

Spildevandsplanlægning – hvordan?

Vi blev først rigtigt gjort opmærksomme på 
vigtigheden af borgerinddragelse under arbej-
det med spildevandsplanlægningen i Kirkerup. 
Opgaven var på papiret simpel nok, men vi 
havde ikke regnet med, at der ville være så 
stor lokal modstand. En offentlig debat i pres- 
sen, startet af en lokal beboer i Kirkerup med 
titlen ”32,86 kr for at transportere en lort. Det 
er billigere at køre den i taxa!”, åbnede vores 
øjne. 

Det var et klart signal fra borgerne i Kirkerup. 
De følte, at vi havde fejlet i at orientere dem, 
og at sætte os ind i de konkrete problemer, 
der var ved håndteringen af deres spildevand 
på trods af, at vi havde fuldt den gældende 
lovgivning og procedurer på området. 

Enkelte af borgerne har senere gjort os op-
mærkesomme på, at vi ”kom med kloakken på 
et tidspunkt, hvor folk ikke havde friværdi i 
deres huse”. Vores problem var derfor ikke kun 
mangel på oplysning til borgerne, men også en 
dybere forståelse for de enkelte husstandes 
problemer. Vores planlægning føltes for enkel- 
te borger som en invadering af deres privatliv. 
Vi var ikke længere en kommune og en forsy-
ning, der ville borgerne det bedste. Vi var ble- 
vet en modstander i stedet for en hjælp. 

For at stoppe problemerne inden de blev for- 
værrede, valgte vi at tage en timeout og 
oprette en Kirkerupgruppe, bestående af 6 
lokalt forankrede borgere, heriblandt nogen af 
vores største kritikere. Efter dette har der 
været en tæt dialog imellem SK Forsyning, 
Slagelse Kommune og Kirkerupgruppen. 
Kirkerupgruppen pegede efterfølgende på, 
hvor vigtigt det er, at der internt i SK Forsy-
ning og i Slagelse Kommune er et godt samar-
bejde for at få et godt projekt. En dialog, der 
har været grundlag for vores videre forståelse 
af, hvad borgerinddragelse er og kan være, 
hvis vi bliver bedre til at samarbejde.

Historien bag

Interviewundersøgelsen var en opsamling af 
information fra alle involverede: SK Forsyning, 
Slagelse Kommune og Kirkerupgruppen (se 
”Historien bag”). Her blev der tydeliggjort 
nogle problemstillinger samt givet forslag til, 
hvordan disse kunne løses. Seminaret gjorde 
det muligt at dele viden om, hvordan man 
bedst muligt kommunikerer med borgerne. 

Denne del af projektet er støttet af
”Fremfærd Borger”.

http://fremfaerd.dk/content/fremf%C3%A6rd-borger
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Hvorfor inddrager man overhovedet borgere?

Efter vi er begyndt at inddrage 
borgerne så meget som muligt, 
har det vist sig, at borgerne ofte 
sidder med en klar forestilling 
om, hvad de kan forvente af os 
som kommune. Så man skal væ- 
re forberedt på, at borgerinddra-
gelse er lidt, som før nævnt, at 
åbne ”Pandoras æske”. Hver 
gang vi har åbnet op for borger-
ne, er det i sidste ende endt med 
andre og bedre løsninger, end 
det normalt ville være blevet. 
Vi har oplevet, hvordan det har 
åbnet for projekter og initiativer, 
der berører flere afdelinger i 
kommunen og SK Forsyning. Så 
det kræver en intern villighed til 
at samarbejde og finde fælles 
løsninger.

Det er vigtigt, at vi i samarbejdet 
mellem borgerne, SK Forsyning 
og kommunen, gør os klart, 
hvorfor vi gør det, og hvad der er 
vigtigt. Hvad vil vi med andre ord 
have ud af det? Fordi en lokalfor-
ankret bæredygtig spildevands- 
eller regnvandsløsning, ikke altid 
er den letteste eller billigste løs- 
ning. Det kan dog være den løs- 
ning, der skaber merværdi for 
området, skaber lokalt ejerskab 
eller slet og ret giver mindre 
bøvl. Samarbejdsmodellen for- 
søger ikke at forherlige borger-
inddragelse, men understreger 
den merværdi det kan give, når 
man har borgere som medspil-
lere.

Vores erfaringer fra Kirkerup, 
med udgangspunkt i interviewun-
dersøgelsen af Anne Tortzen, 
Center for Borgerdialog og fra 
andre lignende cases, viser at de 

lokale beboere gerne vil inddra-
ges i planlægningsfasen så tid- 
ligt som muligt. Det vil de gerne 
for at kunne bidrage med deres 
lokalkendskab til området og for- 
di det er vigtigt for dem, at vi 
sammen får skabt den bedste 
løsning for området.

Metoder til at opnå succes:

1.  Tidlig dialog er afgørende
2.  Dialogen fører til oplysning og 

effektivitet
3.  Dialogen skaber merværdi

1. Tidlig dialog er afgørende

Det kan gøre en stor forskel at 
have borgerne med fra begyndel-
sen, da de kan tilføre værdifuld 
viden om lokale forhold, men 
også fungere som bindeled mel- 
lem SK Forsyning/kommunen og 
de øvrige beboere i lokalområ-
det. Det er tydeligt, både fra 
erfaringer fra Kirkerup men også 
i vores andre projekter, at jo 
tidligere vi er til at melde ud, 
desto bedre er det for alle invol-
verede. Den tidlige dialog hjæl-
per borgerne til mentalt at kunne 
forberede sig på en indgriben i 
deres hverdag, samt forbereder 
dem på, at de måske skal til at 
lave en eventuel opsparing. 
Samtidig hjælper den tidlige 
dialog os til bedre at kunne spore 
os frem til hvilke problemer, der 
kan være i processen. 

2. Dialogen fører til oplysning 
og effektivitet

Der er en verden til forskel, fra 
det billede man får skabt sig af 
et lokalområde ud fra plantegnin-
ger og luftfotos og til det faktiske 

sted. Hvis man allerede har op- 
rettet en lokalgruppe/vejgruppe, 
så kan man med fordel tage en 
byvandring og få en snak om 
deres opfattelse af problemer og 
udfordringer.

”De lokale borgere skal inddra-
ges, for at planen ikke bliver en 
”skrivebordsplan”, men så vidt 
muligt bliver tilpasset de lokale 
forhold og behov”, Anne Tortzen, 
Center for Borgerdialog, baseret 
på interviews med berørte bor-
gere.

Vores erfaring er, at selve plan-
lægningen og anlægsfasen af et 
projekt glider lettere, hvis de lo- 
kale borgere oplever, at de bli- 
ver lyttet til.
Det er helt tydeligt at vores ar- 
bejde med spildevandsplantillæg 
ikke er blevet mindre komplice-
ret, efter vi har valgt at inddrage 
borgerne. Men når man har bor- 
gerne som en samarbejdspart-
ner, glider arbejdet lettere, og 
man kan bedre fokusere på at 
finde løsninger i fællesskab.
De involverede borgere vil ofte, 
hvis de føler at de har ejerskab i 
projektet og har tillid til kommu-
nen/SK Forsyning, fungere som 
positive ambassadører for pro-
jektet og skabe en god støtte for 
os.

3. Dialogen skaber merværdi

”Borgerne skal involveres, fordi 
det er respektfuldt over for de 
lokale borgere at inddrage dem i 
processer, der berører dem”, An- 
ne Tortzen. Center for Borgerdia-
log.

Som før nævnt kan projekter, 
hvor borgerne skal betale, ople-

Succeskriterier

Hvert spildevandsplantillæg er unikt. Det er umuligt at opstille en klar oversigt 
over, hvordan vi bedst inddrager borgerne. I stedet har vi - inspireret af tanker 
fra Kirkerupgruppen - opstillet nogle succeskriterier og forsøger at afklare 
hvor og hvordan man bedst bruger de forskellige værktøjer overfor borgerne. 
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ves som indgribende. Ved at op- 
bygge tillid i forholdet til de loka- 
le borgere, kan vi opnå, at der 
opstår færre konflikter baseret 
på utilfredshed og misforståelser.

Spildevandsplanen er en anled-
ning for kommunen til at bringe 
borgerne sammen for at tale om 
udvikling af lokalområdet. Måske 
kan spildevandsplanen blive an- 
ledning til, at de lokale borgere 
selv ser muligheden i at tage ini- 
tiativer til at udvikle deres om-
råde? 

Når man nu alligevel er ude og 
grave, kan man måske benytte 
sig af det overskydende jord til 
at skabe værdi for lokalområdet.

Vores erfaringer viser, at når vi 
har borgerne med i projektet, 
bliver det lettere at få deres støt- 
te og forståelse, når uforudsete 
problemer opstår.

Er projektet blevet afviklet på 
basis af en god dialog og forstå-
else, bliver det også lettere for 
os at vende tilbage til området 
med andre tiltag og problemstil-
linger. Borgerinddragelse er en 
investering i good-will og kan bi- 
drage til merværdi for området.

• At der er tilstrækkeligt med tid og ressourcer – borgerinvolvering tager tid og kræfter
• Tydelig og kontinuerlig kommunikation
• Parathed til internt samarbejde på tværs af afdelinger og fagområder
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OPSTARTSMØDE
Alle involverede mødes

INTERN HØRING
Stjernehøring

OFFENTLIG HØRING
Annonceres på slagelse.dk

DER UDARBEJDES
Et forslag

POLITISK BEHANDLING
Første behandling

DER UDARBEJDES
Endeligt forslag

•   Valg af projektgruppe
•   Overordnet tidsplan udarbejdes
•   Tillæggets indhold indkredses
•   Kommunikationsplan udarbejdes

•   Tillægget offentliggøres
•   Indstilling af tillægget sendes til 
     

     Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

POLITISK BEHANDLING
Endelig vedtagelse 

•   Indstilling til Byrådet
•   Endelig projektering 
     udarbejdes

•   Endeligt tillæg færdiggøres
•   Hvidbog udarbejdes
•   Udbudsmateriale udarbejdes

•   Forslaget udarbejdes i fællesskab af
     Slagelse Kommune og SK Forsyning
•   Arbejdsopgaverne fordeles

•   Stjernehøringsdokument udarbejdes
     baseret på tilgængelig viden 
•   Sammenfald med andre projekter 
     klarlægges
•   Informationssøgning og begrænsning
     - ingen fastlåsning af projektet endnu

•   Booking af lokaler og forplejning
•   Borgermøde arrangeres
•   Opsamling på interessetilkende-
     givelser udsendes

1 uge 4 uger 2 uger 4 uger8-12 uger4 uger 8-12 uger

Vi har arbejdet på at udvikle en 
række forskellige værktøjer, der 
skal sikre at borgernes viden, 
erfaringer og input kan være 
med til at skabe lokale bæredyg-
tige spildevands- og regnvands-
løsninger. Værktøjerne kan bru- 
ges i samarbejdsmodellen, der 
hvor det vurderes, at det giver 
mest værdi i forhold til succeskri-
terierne. Vi har selv gjort brug af 
alle disse værktøjer, som kan ses 
i casene på side 8 - 11. Vi har 
ikke brugt alle værktøjer i hver 
case men efter behov. Det kan 
anbefales efter hvert forløb at 
evaluere effekten af de forskel-
lige værktøjer set i forhold til 
succeskriterierne.

Igennem hele forløbet er det en 
stor fordel, hvis der er oprettet 
en lokalgruppe af berørte og 
engagerede borgere. Nogle lokal- 

repræsenteret af gruppen, 
skal have mulighed for at 
komme til orde på andre 
måder

• Denne gruppe kan være god 
til løbende samarbejde og som 
ambassadører for projektet.

Borgermøder er velegnede til at 
formidle information om planer 
og mulige løsninger, men især 
også for at give borgerne en mu- 
lighed for at komme til orde. Det 
er især til borgermøderne, man 
kan forsøge at vurdere, om der 
er mulighed for at ”slå flere fluer 
med ét smæk” i forbindelse med 
eventuelt at tænke andre projek-
ter ind i det store projekt. Ofte 
sidder borgerne med information 
og ønsker, som de så kan give 
udtryk for ved dette møde.
Borgermøder kan holdes tidligt i 
forløbet, men også løbende og 

Samarbejdsmodel - værktøjer

Lokalgruppe

samfund har måske et eksiste-
rende lokalråd eller grundejerfor-
ening, vi kan tage kontakt til 
allerede inden projektet har taget 
form. Andre steder kan der op- 
rettes en lokalgruppe. Inde i by- 
erne kan der oprettes vejgrupper 
baseret på den/de vej(e), vi er i 
gang med at udarbejde et tillæg 
til. Disse grupper kan fungere 
som et kommunikationsled til 
borgerne i lokalområdet og være 
med til at sikre at projektet alle- 
rede tidligt i forløbet har delvis 
lokalopbakning. Man kan, med 
fordel, gå en tur med gruppen i 
projektområdet for at få deres 
input og viden.

Vær opmærksom på

• Lokalgruppen/vejgruppen skal 
helst være dækkende for så 
mange lokale synspunkter 
som muligt

• Borgere der ikke føler sig 

Vores sanarbejdsmodel når vi udarbejder spildevandsplantillæg . Sådan bru-
ges de forskellige værktøjer bedst,  når  borgerne inddrages i samarbejdet om 
at skabe bæredygtige spildevands- og regnvandsløsninger. 

Borgermøde
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1 uge 4 uger 2 uger 4 uger8-12 uger4 uger 8-12 uger

stisk. Det er oftest SK Forsyning, 
der står for denne dialog, da de 
har den fornødne ekspertise til at 
forstå og forklare problemerne,  
som borgerne kan sidde med.  
Vores erfaring er, at denne snak 
er velegnet til at forebygge kon- 
flikter og misforståelser.

Vær opmærksom på

• Disse dialoger er ressource-
krævende, men giver den 
bedste kontakt

• Brug ice-breakere i dialogen. 
Sørg for at menneskeliggør 
dig selv, så borgerne ikke føler 
sig ”kørt over” af fagsnak og 
teknisk fakta.

Skriftlig kommunikation repræ-
senterer fysiske breve, e-mails, 
e-boks og hjemmesider. Vi har 
erfaret, at den skriftlige kommu-

afsluttende, for hele tiden at 
holde borgerne opdateret.

Vær opmærksom på

•  Indkald borgermøderne i god 
tid med en klar information 
om formålet med mødet

• Tag imod borgerne i døren og 
sørg for kaffe og kage, hvis 
det er nødvendigt

• Skab et rum, hvor der er plads 
til udvikling af idéer og sørg 
for at fagudtryk bliver visuelt 
formidlet ved hjælp af kort og-

billeder.

Hvis det er nødvendigt, kan det 
være en klar fordel at tage 
dialogen med beboerne én til én. 
Dette er især brugbart i projekter 
med få borgerne, hvor en dialog 
med alle samtidig ikke er reali-

Skriftlig kontakt

nikation i et projekt, som mange 
gange kan være nødvendigt, 
fungerer bedst, hvis man alle-
rede har haft fat i borgerne. 
Enten gennem lokalgruppen eller 
et borgermøde. Denne kommuni-
kation, som SK Forsyning ofte 
står for, skal være skrevet i et 
sprog, som er tydeligt og forstå-
eligt for læseren. Man skal 
antage, at modtageren af brevet 
ikke har den samme viden om 
projektet som én selv, og derfor 
vil man med fordel, som ved 
borgermødet, kunne benytte sig 
af visuelle forklaringer.

Vær opmærksom på

• Skriftlig kommunikation fun- 
gerer bedst i samspil med 
anden dialog med borgerne

• Sproget skal være simpelt, og 
fagsprog skal være forklaret;  
gerne med et billede eller et 
diagram.

Dialog én til én
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Vandværket i Frølunde
• 40-50 husstande, 

mindre landsby
• Intet lokalråd men 

et lokalt vandværk

Baggrund

I Tårnborg Sogn ligger en lille i- 
dyllisk landsby, Frølunde, med et 
halvt hundrede husstande. Byen 
har haft en fælles kloakeringsløs-
ning, som er blevet mere og me- 
re faldefærdig med årene. Så fal- 
defærdig, at der skulle en grund-
læggende renovering til. Vi kon- 
taktede grundejerne med et til- 
bud om, at de selv kunne sepa- 
ratkloakere eller holde regn- 
vandet på egen grund.

Forløb

Vi erfarede i starten af projektet, 
at Frølunde ikke havde en lokal-
gruppe, vi kunne kontakte. Frø- 
lunde har dog et privat vand-
værk, som har en samlende 
funktion med årlige grillaftener 
og fester for lokale borgere. Vi 
valgte derfor at kontakte vand-
værksformanden Niels A. Jensen, 
som kunne bidrage med viden og 
stille mange relevante spørgs-
mål. Denne kontakt med Niels 
har fulgt os igennem forløbet og 
har sikret, at vi har haft en god 
dialog med de lokale borgere.
Vi valgte at holde et borgermøde 

for alle berørte grundejere for 
sammen at finde en løsning. Vi 
blev overraskede over, hvor stor 
en succes mødet var, hvor cirka 
80 borgere for lokalområdet del- 
tog. Med den store mødedelta-
gelse samt med dialog én til én 
lykkedes det os at finde frem til 
en kludetæppeløsning (hvor folk, 
der ønskede at udtræde og holde 
regnvand på egen grund, kunne 
gøre det). Vi fik nedsat en følge-
gruppe, der desværre ikke blev 
så forankret. som vi havde hå- 
bet. Dette kan skyldes. at vi ikke 
formåede at give gruppen en klar 
idé om deres opgave. Så for ikke 
at miste kontakten med borger-
ne, valgte vi at holde løbende 
borgermøder og stadig at holde 
en tæt kontakt med vandværket.
Selvom vi havde forsøgt at op- 
lyse borgerne så godt som mu- 
ligt, så har der været gnidninger 
og misforståelser.

”Folk er ikke blevet oplyst godt 
nok om konsekvenserne ved at 
melde sig ud af separatkloakerin-
gen” fortæller Niels A. Jensen 
formand for Frølunde vandværk. 
”Mange var ikke klar over hvor 
meget, det egentlig koster at 

holde regnvand på egen grund”.

Det kan også have store økono-
miske konsekvenser for et lokalt 
vandværk, at der bliver kloakeret 
i en landsby. Det private vand-
værk har ansvaret for at have 
kortlagt ledninger inden for én  
meters nøjagtighed. En anbefa-
ling, der gives videre til andre 
private vandværker, er:

”Hvis man ikke kan kortlægge 
inden for 1 meters nøjagtighed, 
skal man afsætte penge til led- 
ningsbrud. Eller kaste håndklæ-
det i ringen og afgive opgaven til 
SK Forsyning” anbefaler Niels A. 
Jensen formand for Frølunde 
vandværk.

Opmærksomhedspunkter

• Lokalgruppen blev ikke så 
fasttømret, som vi ønskede

• En god kontakt med vandvær-
ket var vitalt for projektets 
succes

• Den tætte kontakt mellem 
borgerne via vandværket, har 
sikret at kloakeringen IKKE 
har ødelagt sammenholdet i 
byen; tværtimod.
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Workshops i Sommerhusområdet
• 3.000-4.000 ejen- 

domme, brudt op i 
forskellige ”bidder”

Baggrund

”Sommerhusområdet” er en 
fællesbenævnelse for et stort og 
omfattende projekt, der indehol-
der flere tusinde ejendomme. I- 
gennem hele området løber der 
flotte naturlige vandløb. Vandlø-
bene var dog i en dårlig forfat-
ning, da spildevandet fra som-
merhusgrundende blev ført ned i 
vandløbene, gav en mislugt og så 
frygtelige ud.

Forløb

Oprindeligt var planen for dette 
område en ”kludetæppeløsning”. 
Indledningsvist udsendte vi et 
spørgeskema til de ca. 3.000 
berørte husstande, hvor vi for-
søgte at danne os et overblik 
over tilstanden af borgernes 
kloakering. Efterhånden som 
svarerne kom ind, blev det klart, 
at virkeligheden om afløbsforhol-
dende ikke stemte overens med 
det, der tidligere var blevet 
oplyst. Fordi området var så 
omfattende, valgte daværende 
projektleder Jette Alkjærsig 
Nielsen, som har været med i 
projektet i mange år og nu 

arbejder for Orbicon A/S, at dele 
borgerne op i ”bidder”, for lettere 
at kunne holde en meningsfuld 
kontakt. På workshops fik bor-
gerne mulighed for, at komme 
med deres bud på, hvordan løs- 
ningerne skulle være.

”Vores workshops var enormt 
populære og blev hurtigt fyldt af 
engagerede borgere”, fortæller 
Jette Alkjærsig Nielsen.

Med udgangspunkt i disse work-
shops blev det blandt andet be- 
sluttet, at borgerne selv skulle 
stå for håndtering af regnvand.
Fordi disse workshops blev så 
populære, var det muligt for os 
at skabe en stærk kontakt til 
borgerne, som vi stadig forsøger 
at bibeholde. I den forbindelse 
har SK Forsyning valgt at opsæt-
te skurvogne med infotavler, så 
borgerne løbende kan holde sig 
informeret. Samtidig lægges der 
stor vægt på, at entreprenører-
ne, der står for anlægsarbejdet, 
er villige til at tage en åben 
dialog med borgerne.
Borgerne har senere givet udtryk 
for, at de satte stor pris på at 
kunne tale med entreprenørens 

folk på stedet og derved få infor- 
mation direkte fra kilden.

”Det er vigtigt for os, at borgerne 
får den nødvendige baggrundsvi-
den. Hvis man bare sender et 
brev om, at der skal kloakkeres 
og intet andet, vil man typisk 
møde rimelig meget modstand. 
Jo mere man kan få informeret 
folk, desto bedre forståelse giver 
det”, fortæller Anders Nielsen, 
projektleder fra SK Forsyning.

Ved det sidste borgermøde, der 
er blevet holdt i projektet, slut-
tede borgerne af med at give et 
stående bifald. Det er en sjælden 
oplevelse, som inspirerer til det 
videre arbejde.

Opmærksomhedspunkter

• Mange gode og produktive 
møder med borgerne

• På trods af, at man fra Sla-
gelse Kommunes side har 
besluttet, at grundejerne selv 
skal stå for håndteringen af 
regnvand på egen grund, har 
den gode og hyppige dialog 
med borgerne sikret, at dette 
ikke var et problem.
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Merværdi i Halseby

Baggrund

Halseby er et ganske lille bysam-
fund, hvis kloaknetværk er gam- 
melt og trænger til renovering. 
Byen har et beboelsesområde, 
som skal separatkloakeres, en 
skole, en hal, en naturskole, 
samt et socialt botilbud.

Forløb

Halseby består af få ejendomme 
med lokalt forankrede og enga-
gerede borgere, som har udvist 
en interesse i deres lokalområde. 
Grundet de få ejendomme, der 
er involveret, valgte vi at holde 
et indledende borgermøde for at 
informere de berørte grundejere. 
Desværre var kun 7-8 husstande 
repræsenteret ved mødet, og det 
var ikke muligt at nedsætte en 
borgergruppe.
Til gengæld var borgerne enga-
gerede ved mødet og diskuterede 
løsninger og muligheder. Der vis- 
te sig at være en stor interesse 
for borgerne i at forbedre gade-
kæret, når man nu alligevel var i 
gang. Vi i Slagelse Kommune og 
SK Forsyning valgte at lytte til 
borgernes ønsker og tog spørgs-

målet op internt. Vi så på for-
skellige løsninger i området, som 
skulle være med til at skabe bed- 
re natur og miljø, uden at det 
ville koste flere penge. Hvis der 
skulle bruges flere penge, var det 
essentielt, at der blev skabt 
merværdi.
Idéen blev taget videre til Tårn-
borg Lokalråd for at høre kom-
mentarer og meninger. Lokalrå-
det tog det meget positivt til sig 
og valgte på eget initiativ at 
invitere lokale interessenter, SK 
Forsyning og Slagelse Kommune 
til et dialogmøde for at tale om 
mulighederne. Det endte med at 
blive et oplæg om hvilke ønsker, 
der var for området. Da det var 
relativt få ejendomme, det 
drejede sig om, var det muligt 
for SK Forsyning at have én til én 
dialog med hver husstand.  

”Det var givende. Vi kom ud til 
dem i arbejdstøj og talte med 
dem i øjenhøjde. Der står ikke en 
ingeniør i skjorte og slips. Vi kan 
tage de ”dumme” spørgsmål, 
som egentlig ikke er dumme og 
svare forståeligt og nede på jord- 
en” siger Niels Müller, projektle-
der fra SK Forsyning.

Arbejdet med Halseby kræver en 
intern god dialog mellem de for- 
skellige afdelinger i kommunen 
samt med SK Forsyning. Vi har i- 
gennem dette fået mange for-
skellige afdelinger i spil, der ar- 
bejder sammen med Halseby om 
at finde en løsning, der skaber 
merværdi til lokalområdet.

Opmærksomhedspunkter

• Godt med et borgermøde og 
selvom ingen lokalgruppe blev 
oprettet, åbnede mødet for en 
snak om muligheder i området

• Vi har måttet presse vores in- 
terne samarbejde for at kunne 
hjælpe borgerne med at indfri 
deres ønsker. Det har været 
og er stadig, et givende pro- 
jekt

• Indledningsvist var dette et 
projekt for spildevandsområ-
det i Slagelse Kommune. Men 
det endte med at involvere 
flere afdelinger og centre så- 
som: Jord og grundvand, En- 
treprenørservice, Naturbeskyt-
telse, Kultur, Fritid og Borger-
service, Uddannelse og Handi-
cap og Psykiatri.

• 16 husstande, lille 
landsby

• Fælleskloakeret med 
dårlige ledninger
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Baggrund

Høve og Oreby ligger på hver sin 
side af en å. Deres kloakering 
var forfalden, og der skete en 
udledning af urenset spildevand 
til åen. Inden projektet gik i 
gang, havde vi planlagt seperat-
kloakering med mulighed for 
udtrædel-se og håndtering af 
regnvand på egen hånd. Det 
gjorde vi, fordi spildevandet 
skulle ledes til Dalmose Rensean-
læg; et mindre renseanlæg med 
en forholdsvis høj belastning.

Forløb

I Høve og Oreby var borgerne 
ikke informeret godt nok om, at 
vi havde planer for området. 
Derfor var det først, da vi valgte 
at invitere alle husstande til et 
borgermøde, at de fleste borgere 
blev klar over projektet. Mødet 
var en succes, hvor de fremmød-
te viste interesse i løsninger og 
muligheder. Snakken på mødet 
viste, der var forholdsvis mange 
borgere, der ønskede at udtræde 
af regnvandsdelen. Da der samti-
dig ikke var så mange borgere 
berørt af projektet, valgte SK 

Forsyning at tilbyde individuelle 
møder til alle.

”Jeg føler, det har været rigtigt 
godt, og det virker til, at borger-
ne er overraskede over, at man 
giver sig tid. De er glade for den 
personlige oplevelse” fortæller 
Irene Juul Vissing, projektleder 
fra SK Forsyning”.

Efter at vi blev gjort opmærk-
somme på, igennem borgermøde 
og individuelle møder, at næsten 
50 % af husstandende ville 
håndtere regnvandet på egen 
grund, valgte vi at undersøge 
andre løsninger end separatkloa-
kering af alle. Vi tog derfor til 
Tjørnlundeanlægget i Kalundborg 
Kommune, et beplantet anlæg 
som er en alternativ metode til at 
behandle spildevand i små 
mængder.

”Især i små lokalsamfund er det 
vigtigt at have borgerne inde o- 
ver, da de kan pege på nogle 
problemstillinger i et område, 
som man slet ikke er opmærk-
som på”, siger Nikolaj Mikkelsen, 
Slagelse Kommune.

Vi besluttede at beholde den nu- 
værende fællesledning og føre 
både spildevand og regnvand i- 
gennem et beplantet anlæg. På 
denne måde sparede vi omkring 
4 mio. kr. ud af det oprindelige 
anlægsbudget på 11. mio. kr. for 
SK Forsyning og dermed forbru-
gerne.

Opmærksomhedspunkter

• Man kan ikke altid have total 
viden om et projekt fra starten 
af, og man skal være parat til 
at ændre projektet

• Den stærke dialog, vi har haft 
med borgerne, gav opbakning 
og forståelse, da forslaget 
blev radikalt ændret

• Denne ”løsning” stiller store 
krav til kommunikation mel-
lem kommunen, SK Forsyning 
og borgerne.

• 2 byer på hhv. 50 og 
25 ejendomme

• Fælleskloakeret

Høve og Oreby

Udlånt af Kalundborg Forsyning



12

Borgerinddragelse – en læringsproces 
Hver gang vi har valgt at inddrage borgerne, ud over de 8 ugers høring, har det 
ændret vores projekt væsentligt; men altid til det bedre. Det har været med til at 
skabe en smidigere proces  med mindre bøvl.

Det er vores klare opfattelse, at borgerinddragelse bringer merværdi til et pro-
jekt og sørger for, at man kan fokusere på at finde den rette løsningen, frem for at 
bruge tid, ressourcer og energi på at ”kæmpe” imod borgerne. Vores fokus er mere 
service, mindre myndighed. Folk skal føle, vi er til for at hjælpe dem; ikke at be-
kæmpe dem.

Vores øjne blev åbnet ved et løbsk projekt i Kirkerup, som gjorde det nødvendigt 
for os at genoverveje, hvilke metoder vi egentlig brugte til at nå borgerne.

Vi har opdaget, at for at kunne holde den skarpe dialog med borgerne OG leve op 
til borgernes, politikernes og vores egne forventninger, kræver det, at man har en 
fælles forståelse for, hvad man ønsker at få ud af borgerdialogen.

Det er enormt vigtigt, at når vi udtaler os offentligt i kommunen, så bakker SK 
Forsyning op – og vice versa. Faktisk så er én af forudsætningerne for at borger-
inddragelse kan lykkedes, at vi taler sammen og arbejder sammen.

Samtidig er det vigtigt, at vi er åbne over for borgerne, ikke taler ned til dem og 
siger tingene, som de er. For det er deres penge, deres ejendom og deres liv, vi har 
en direkte indflydelse på.

Det kræver mod at kaste sig ud i borgerinddragelse, men vi kan love dig, at det 
giver tifold igen. For at have en borger som en samarbejdspartner frem for som 
modstander, gør arbejdet tusinde gange lettere og sjovere.

Slagelse Kommune
Teknik og Miljø
Dahlsvej 3
4220 Korsør

www.slagelse.dk
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