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De foregående år har været sløje for bygge- og anlægsbranchen i Guldborgsund Kommune. Ifølge Dansk Byggeri har kommunen et af landets laveste udgifter til investeringer i byggeri og renovering 
samt vedligeholdelse af veje. Foto: Arkiv

Investeringsniveauet i Guldborgsund Kommune  
er den laveste i Region Sjælland

Bruger færrest penge på veje og byggeri
GULDBORGSUND 170 
millioner kroner. Så 

mange penge afsatte byrå-
det i Guldborgsund Kom-
mune sidst i oktober på det 
kommunale anlægsbudget 
for næste år.

De mange millioner skil-
ler sig ud fra tidligere års 
budgetter, hvor mådehold 
har været nøgleordet. Fak-
tisk har Guldborgsund 
Kommune holdt så meget 
igen med at overføre penge 
til anlægsbudgettet, at 
kommunen indtager en 
bundplacering over kom-
muner i Region Sjælland, 
der de foregående tre år 
har brugt færrest penge pr. 
indbygger til ny asfalt på 
vejene, renovering og ny-
byggeri af skoler, pleje-
hjem, sportshaller og andre 
kommunale bygninger.

I hele landet har kun 
Brønderslev og Langeland 
kommuner brugt forholds-
mæssigt færre penge på 
bygge og anlæg. Det viser 

en analyse fra Dansk Byg-
geri.

Topscoreren både på 
landsplan og i Region Sjæl-
land er Køge Kommune, 
der i årene 2016 til 2018 i 
gennemsnit har brugt 5.422 
kroner pr. indbygger. Hal-
tende bagefter befinder 
Guldborgsund Kommune 
sig med 1.125 kroner brugt 
pr. indbygger på bygge og 
anlæg.

Jesper Toftebjerg Ander-
sen, der er formand for 
Dansk Byggeri Sjælland & 
Lolland-Falster, forstår 
godt, at Guldborgsund 
Kommune de senere år har 
prioriteret at nedbringe 
kommunens gæld. Men han 
advarer om, at et lavt inve-
steringsniveau kan gøre 
Guldborgsund Kommune 
mindre tiltrækkende for er-
hvervslivet og potentielle 
tilflyttere.

- Kommunerne i regionen 
konkurrerer med hinanden 
om at tiltrække virksomhe-

der og tilflyttere. Kommu-
ner som Køge og Solrød er 
begge blandt de fem kom-
muner i hele Danmark, der 
investerer mest i veje uden 
huller, børnehaver, skoler 
og andre kommunale byg-
ninger. Begge kommuner 
oplever også, at flere aktivt 
vælger at flytte til området. 
Derudover er det klart, at 
en kommune med nedslidte 
skoler og veje fulde af hul-
ler er mindre attraktiv end 
en kommune, der har det 
modsatte, siger han.

Erkender efterslæb
Selv om nogle kommuner i 
regionen ligger i top, ligger 
regionens kommuner un-
der landsgennemsnittet for 
investeringer på området. 
Jesper Toftebjerg Andersen 
advarer om, at det i læng-
den kan vise sig at være 
dyrt at udsætte nybyggeri 
og renoveringer.

- Når flere af kommuner-
ne i Region Sjælland bru-

ger færre penge end lands-
gennemsnittet, så er det 
selvfølgelig en politisk pri-
oritering i de enkelte byråd, 
som når Guldborgsund i 
perioden har valgt at afvik-
le gæld. Men politikerne 
bør have med i deres over-
vejelser, at det gør kommu-
nerne mindre attraktive for 
både virksomheder og bor-
gere, og samtidig vil det al-
tid være billigere at vedli-
geholde løbende, frem for 
først at gå i gang, når det så 
at sige regner ind gennem 
taget, siger Jesper Tofte-
bjerg Andersen.

Peter Bring-Larsen (G), 
formand for teknik, miljø 
og ejendomsudvalget i 
kommunen, er enig i, at det 
i længden ikke er holdbart 
at spare for meget på bygge 
og anlæg.

- De år, der er analyseret, 
er en skidt periode, hvor vi 
blev nødt til at spare på 
blandt andet vedligeholdel-
se af veje og renovering af 

skoler. Men fremadrettet 
kommer der flere penge på 
anlægsbudgettet, siger Pe-
ter Bring-Larsen, som gør 
opmærksom på, at budget-
tet til asfaltarbejde i år har 
fået et godt nøk opad.

Borgmester John Bræd-
der (G) fortæller, at Guld-
borgsund Kommune de 
kommende år kommer op 
på et niveau for bygge- og 
anlægsinvesteringer, der 
ligger på niveau med lan-
dets øvrige kommuner.

- Vi har i vores økonomi-
ske politik prioriteret at af-
drage 100 millioner kroner 
af vores gæld årligt, hvilket 
naturligt har gjort, at vores 
anlægsniveau har været på 
et lavt niveau. Så det er 
korrekt, at vi har et efter-
slæb, men det har været 
vigtigt for byrådet at kom-
me ned på en gennemsnit-
lig gæld pr. indbygger på 
10.000 kroner, hvilket vi vil 
være med udgangen af 
2021. Herefter vil afdrags-

byrden falde. Guldborgs-
und Kommune skal ligge 
med gennemsnitlige an-
lægsinvesteringer på 170 
millioner kroner om året, 
hvis vi med vores størrelse 
skal ligge på et gennemsnit 
af landets 98 kommuner. 
Dette har ikke været muligt 
de sidste mange år, da vi el-
lers som alternativ skulle 
skære på velfærden, forkla-
rer John Brædder i en mail 
til Folketidende.

Han mener dog, at det er 
nødvendigt med en ny ud-
ligningsreform, hvis Guld-
borgsund Kommune på 
længere sigt skal have råd 
til at foretage investeringer 
på niveau med landets rige 
kommuner særligt i hoved-
stadsområdet.

- Ellers vil det være med 
til at skævvride Danmark 
yderligere, skriver John 
Brædder.
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- Politikerne bør have med i deres overvejelser, at det gør kommunerne mindre attraktive  
for både virksomheder og borgere, siger Jesper Toftebjerg Andersen 


