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Bilag Anlægsudvidelse netto - 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Afledt 

drift

Fra budgetforlig eller Byråd

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 1  - Prisvariationer og 
afledt drift - Jessens Mole el. Nordre Kaj uden varmtvandsbassin

4.000 10.000 48.000 54.000 X

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 2  - Prisvariationer og 
afledt drift - Jessens Mole el. Nordre Kaj  med varmtvandsbassin

4.000 10.000 56.700 62.700 X

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 3 - Prisvariationer og 
afledt drift - Ryttervej uden varmtvandsbassin

4.000 10.000 45.000 51.000 X

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 4 - Prisvariationer og 
afledt drift - Ryttervej med varmtvandsbassin

4.000 10.000 53.000 59.000 X

2 Renovering Rådhuset - jf. budgetforlig - Forslag 1 14.379 8.606 10.344 6.545

2 Renovering Rådhuset - jf. budgetforlig - Forslag 2 10.270 10.255 4.454 4.545

2 Renovering Rådhuset - jf. budgetforlig - Forslag 3 3.683 1.000

3 Sikring af havnens værdier - 2 -  Byråd 9.12.2014 18.400 18.400 18.400 18.400

4 Renovering af Christiansmøllen - Byråd 9.12.2014 3.500 2.980 X

Udviklingsudvalg - Tema 1: Havneudvikling

5 Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvik. 1.250 1.250 1.250 1.250

6 Det Blå Bånd - klimasikring - broforbindelser 4.000 9.100 8.000 9.500

7 Fredriksøen - kultur og erhverv 2.000 2.000 0 0

Udviklingsudvalg - Tema 2: Turisme og Natur

8 Natura 2000 600 960 960 960 X

9
Øhavets hovedstad - forbindelser ved by og havn/skiltning og 
formidling 

750 750

10
Aktive temaferie - Cykelruter/eventuelet opgradering af 
faciliteter, skiltning mv.

450

Fra fagudvalg

Vedlighold:

11 Høje Bøge Stadion - renovering af klubhus, tribune m.m. 200

12 Halområdet - renoveringspulje 5.000

13 Renovering af Frederiksbroen 4.000

14 Pulje til genoprettende arbejde på kommunale bygninger 15.000 15.000 15.000 15.000
Anlægsudvidelse:

15 Svendborg Idrætscenter - omlægning ifm. vejgennemføring 250

16 Klubhus/opholdsrum Svendborg Tennishal 250

17 Kommunal skovrejsning 250 1.100 1.100 1.100 X

18 Udvikling af kommunens strande 250 250

19 Rekreativ udvikling af Sofielundskov 1.105 X

20 Vestre skole, anlæg af udeområder 2.129 400

21 Rantzausmindehallen - omklædningsrum 4.500 X

22 Kunstudsmykning ifb. med anlægsopgaver - Scenaie 1 38 38 38 38

22 Kunstudsmykning ifb. med anlægsopgaver - Scenaie 2 162 162 162 162

22 Kunstudsmykning ifb. med anlægsopgaver - Scenaie 3 88 88 88 88

23 Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek 400 X

24 Selvbetjening på Landet bibliotek 300 X

25 Åbent bibliotek på hovedbiblioteket 1.000 X

26 Fælles skole- og folkebiblitek i Gudme og Stenstrup 2.000

27 Placering af hovedbiblioteket - Nuværende placering 3.000 7.000 24.000

27 Placering af hovedbiblioteket - Ved havnen 21.000 16.000 40.000 48.000

27 Placering af hovedbiblioteket - Ved Rådhuset 8.000 7.000 29.000 29.000

28 Store bådepladser 1.500

29 Nyborgvej Stadion 3.500 X

30 Bynær placering af Baggårdsteatret 550

31 Anlæg af Sydfyns Squash Center 1.560 1.500 X

32 Loma på 10 folkeskoler 5.200 14.100 14.100 14.100 X

33 Heldagslegestue Skårup - etablering og indretning 650 X

34 Heldagslegestue Sundhøj - etablering og indretning 240 X

35 Kunst på trappen mellem bymidte og havn 300

36 Forhuset til svømmehal, Centrumpladsen 3 800 5.200

37 Etablering af demensby 6.370 1.000 500 500

I alt - ikke sammetalt pga. flere alternativer
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Bilag Afledt drift fra anlægsudv. netto - 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

Fra budgetforlig eller Byråd

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 1  - Prisvariationer og afledt 
drift - Jessens Mole el. Nordre Kaj uden varmtvandsbassin

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 2  - Prisvariationer og afledt 
drift - Jessens Mole el. Nordre Kaj  med varmtvandsbassin

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 3 - Prisvariationer og afledt 
drift - Ryttervej uden varmtvandsbassin

1
Sundhedshus - jf. budgetforlig - Scenaie 4 - Prisvariationer og afledt 
drift - Ryttervej med varmtvandsbassin

4 Renovering af Christiansmøllen - Byråd 9.12.2014 59 59

Udviklingsudvalg - Tema 2: Turisme og Natur

8 Natura 2000 150 150 150 150
 

Fra fagudvalg

Vedlighold:

17 Kommunal skovrejsning 25 50 75

19 Rekreativ udvikling af Sofielundskov 115 115 115 115
Anlægsudvidelse:

21 Rantzausmindehallen - omklædningsrum 70 70 70

23 Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek 50 50 50 50

24 Selvbetjening på Landet bibliotek 130 130 130 130

25 Åbent bibliotek på hovedbiblioteket 

29 Nyborgvej Stadion 100 200 200 200

31 Anlæg af Sydfyns Squash Center 150 150 150 150

32 Loma på 10 folkeskoler 150 600 1.050

33 Heldagslegestue Skårup - etablering og indretning 83 120 120 120

34 Heldagslegestue Sundhøj - etablering og indretning 83 120 120 120

I alt - ikke sammetalt pga. flere alternativer
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Fra budgetforlig eller Byråd

Sundhedshus  

Projektbeskrivelse

Fysisk location 
(adresse) 

Endelig placering af sundhedshuset er ikke besluttet. Placeringsmulighederne er 
beskrevet i bilaget Sundhedshus Svendborg 
Følgende tre placeringsmuligheder er valgt:

• Nordre kaj
• Jessens mole
• Ryttervej ved Idrætscenteret

 
Overordnet 
beskrivelse 

I følgende bilag beskrives, hvilke kommunale sundhedsaktiviteter sundhedshuset 
skal rumme:

• Sundhedshus Svendborg 
• Sundhedshus Svendborg 

 
Sundhedshuset skal i første omgang rumme kommunale sundhedsaktiviteter der 
giver sammenhæng for borgeren, hvor nye rammer vil styrke indsatsen til gavn for 
borgeren, herunder styrker fagligheden, effektiv opgaveløsning og give borgerflow i 
sundhedshuset
Sundhedshuset skal derudover styrke samarbejdet med OUH Svendborg, almen 
praksis, privatpraktiserende sundhedsaktører, patientforeninger og forsknings
uddannelsesinstitutioner. 
 
Det er planen, at sundhedshuset som udgangspunkt skal indeholde:

Genoptræning

Sundhedsplejen

Kronikertilbud

Tale- og mobilitetsområdet

Livsstilsindsatser

Sundhedsfremme og 
forebyggelse

Øvrige aktiviteter ud over 
grundaktiviteter

Budget 2016  
Bemærkninger til Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag   

Fra budgetforlig eller Byråd  

    

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder

Endelig placering af sundhedshuset er ikke besluttet. Placeringsmulighederne er 
beskrevet i bilaget Sundhedshus Svendborg – Indhold, placering og økonomi. 
Følgende tre placeringsmuligheder er valgt: 

Nordre kaj 
Jessens mole 
Ryttervej ved Idrætscenteret 

I følgende bilag beskrives, hvilke kommunale sundhedsaktiviteter sundhedshuset 
skal rumme: 

Sundhedshus Svendborg – Indhold, placering og økonomi 
Sundhedshus Svendborg – Idéoplæg  

Sundhedshuset skal i første omgang rumme kommunale sundhedsaktiviteter der 
giver sammenhæng for borgeren, hvor nye rammer vil styrke indsatsen til gavn for 
borgeren, herunder styrker fagligheden, effektiv opgaveløsning og give borgerflow i 
sundhedshuset.  
Sundhedshuset skal derudover styrke samarbejdet med OUH Svendborg, almen 
praksis, privatpraktiserende sundhedsaktører, patientforeninger og forsknings
uddannelsesinstitutioner.  

Det er planen, at sundhedshuset som udgangspunkt skal indeholde:
•Neurorehabilitering fortsat i Gudme

•Vedligeholdende træning fortsat på plejecentrene

•Konsekvensen er, at der frigøres mere plads til selvtrænere på 
plejecentrene i kommunen

Genoptræning

•Sundhedsplejens åbne tilbud og konsultationer 

•Giver mulighed for samarbejde med OUH ved placering af 
jordemoderkonsultation i sundhedshuset

Sundhedsplejen

•Foregår i dag delvist på Ollerup plejecenter

•Aktiviteter og medarbejdere flytter fra diverse lokaliteter til 
sundhedshuset

Kronikertilbud

•Aktiviteter og medarbejdere samles i sundhedshuset

•Giver borgerflow i sundhedshuset
og mobilitetsområdet

•Sundhedsområdets livsstilsindsatser samles i sundhedshusetLivsstilsindsatser

•Sundhedsområdets øvrige borgerrettede aktiviteter og projekter 
samles i sundhedshuset

Sundhedsfremme og 
forebyggelse

•Info/videncenter (der er afsat fysisk plads til dette i de 3.700 
kvadratmeter)

•Varmtvandsbassin

•Privatpraktiserende sundhedsaktører

Øvrige aktiviteter ud over 
grundaktiviteter

     Pr. 12.8.2015 

Side 3 af 91 

      Bilag 1 

Borgernære serviceområder 

Endelig placering af sundhedshuset er ikke besluttet. Placeringsmulighederne er 
Indhold, placering og økonomi. 

I følgende bilag beskrives, hvilke kommunale sundhedsaktiviteter sundhedshuset 

ndhold, placering og økonomi  

Sundhedshuset skal i første omgang rumme kommunale sundhedsaktiviteter der 
giver sammenhæng for borgeren, hvor nye rammer vil styrke indsatsen til gavn for 
borgeren, herunder styrker fagligheden, effektiv opgaveløsning og give borgerflow i 

Sundhedshuset skal derudover styrke samarbejdet med OUH Svendborg, almen 
praksis, privatpraktiserende sundhedsaktører, patientforeninger og forsknings- og 

Det er planen, at sundhedshuset som udgangspunkt skal indeholde:  

 

Vedligeholdende træning fortsat på plejecentrene

Konsekvensen er, at der frigøres mere plads til selvtrænere på 

Sundhedsplejens åbne tilbud og konsultationer 

Giver mulighed for samarbejde med OUH ved placering af 
jordemoderkonsultation i sundhedshuset

Foregår i dag delvist på Ollerup plejecenter

Aktiviteter og medarbejdere flytter fra diverse lokaliteter til 

Aktiviteter og medarbejdere samles i sundhedshuset

Sundhedsområdets livsstilsindsatser samles i sundhedshuset

Sundhedsområdets øvrige borgerrettede aktiviteter og projekter 

Info/videncenter (der er afsat fysisk plads til dette i de 3.700 

Privatpraktiserende sundhedsaktører
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Behov / ønsker På baggrund af indholdet i sundhedshuset er der behov for 3.700 kvadratmeter til de 
kommunale sundhedsaktiviteter.  
 
Idéen med sundhedshuset samt indhold, rammer og ønsker for husets funktion i 
mødet med borgeren beskrives i følgende bilag:  

• Sundhedshus Svendborg – Idéoplæg  
  
Idé 
Vi vil etablere et sundhedshus som er kendt blandt alle borgere i Svendborg 
Kommune, og som gør Svendborg i stand til at handle proaktivt i forhold til 
udviklingen på sundhedsområdet. Borgerne og samarbejdsparter vil opleve 
sundhedshuset som en tydelig, samlende og attraktiv fysisk enhed for 
sundhedstilbud. 
 
Borgerne vil omtale sundhedshuset som stedet, hvor de føler sig set og mødt som 
hele mennesker i et professionelt og miljø. Sundhedshuset vil opleves som et 
spændende og dynamisk sted, hvor der med sundhed som omdrejningspunkt 
udvikles sundhedsydelser i samarbejde med det omkringliggende samfund. 
 
Sundhedshuset skal være en samlende fysisk enhed for en række kommunale 
kernetilbud på sundhedsområdet, og en attraktiv ramme for private sundhedsaktører 
og mulige regionale tilbud. 
Huset skal være synligt og nemt tilgængeligt for alle. Det skal være tilgængeligt i 
forhold til kommunens infrastruktur og i forhold til de personlige udfordringer 
borgerne kan komme med. 
 
Alles hus 
For at gøre sundhedshuset til alles hus skal det være åbent og imødekommende. 
Det enkelte menneske skal mødes i øjenhøjde med udgangspunkt i deres behov for 
og ønsker om sundhedsfremmende aktiviteter. Det enkelte 
menneske er den centrale samarbejdspartner for fagpersonerne i et ligeværdigt og 
”ikke-patientgørende” møde. 
 
Husrum til samarbejde 
I sundhedshuset skal der være åbent for samarbejde på kryds og tværs. Der skal 
være fleksibilitet og rummelighed til at byde samarbejdsparter indenfor. 
Det kan være regionale sundhedstilbud, private sundhedsaktører, uddannelses- og 
forskningsverdenen, patientforeninger og civilsamfundet. 
 
Virtuelt samarbejde 
Sundhedshuset skal være en praktisk ramme for telesundhedstilbud og -aktiviteter, 
hvor borgeren kan få optimale rum, vejledning og teknologisk støtte til at 
gennemføre møder og konsultationer med sundhedsprofessionelle i andre dele af 
sundhedsvæsenet. Huset skal være afsæt for udvikling af nye telesundhedstilbud til 
borgerne. 
 

Behovsanalyse Udfordringerne på sundhedsområdet 
De kommunale sundhedsopgaver ændrer sig i disse år, og bliver stadig større og 
mere komplekse. Patienterne udskrives hurtigere fra sygehusene og de kommende 
supersygehuse vil påvirke denne udvikling yderligere.  
 
Samtidig lever flere med en kronisk sygdom og andelen af borgere med risiko for 
udvikling af livsstilssygdomme stiger. Det betyder, at den kommunale 
sundhedsopgave stiger i de kommende år. 
 
Regeringen sætter med deres pulje til kommunale sundhedshuse på 800 mio. kr. 
fokus på det nære sundhedsvæsen og behovet for kommunale sundhedshuse. KL 
peger på, at sundhedshuse kan være en af løsningerne for at kommunerne kan 
imødekomme behovet for at styrke samarbejdet mellem kommune, almen praksis 
og sygehusene. Der peges bl.a. på, at sundhedshusene kan være udgangspunktet 
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for samarbejde med almen praksis om sundhed tæt på borgeren. 
Sundhedsområdet i Svendborg har behov for en ramme, hvor det er muligt at møde 
borgeren i et professionelt, tværfagligt og tværsektorielt miljø. 
For at kunne håndtere fremtidens sundhedsopgaver er et forstærket og uddybet 
samarbejde på tværs af sektorerne af væsentlig betydning for at sikre høj kvalitet 
og øget sammenhæng indenfor en stram økonomisk ramme. 
 
Et sundhedshus og dets indhold skaber en ramme, hvor det vil være nemmere at 
tilpasse og udvikle sundhedstilbud, der imødekommer dagens og morgendagens 
behov og udfordringer. Det gælder både i de enkelte borgerforløb og i forhold til 
samarbejde med fx OUH, almen praksis, private sundhedsaktører og forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner og patientforeninger. 
 

Øvrige 
bemærkninger  

I forbindelse med behandlingen af sagen om sundhedshuset anbefaler direktionen, 
at der samtidig tages stilling til: 
 

• Den endelige placering af sundhedshuset 
• Om der skal etableres varmtvandsbassin i tilknytning til sundhedshuset 
• Om der skal etableres et info/videncenter i sundhedshuset 

 
Økonomiske Scenarier 
I anlægsudvidelsestemaet beskrives 4 forskellige scenarier, i forhold til økonomien i 
projektet.  
 

Årsagen til at ”Udeareal, vej- og parkeringsforhold mv.” har et spænd i udgiftsniveau 
er beskrevet nedenfor.  
 
Jessens Mole / Nordre Kaj: Grunden til at ” Udeareal, vej- og parkeringsforhold mv.” 
vurderes til at have et spænd på 10 mio. kr., kan henføres til, at der ikke er 
udarbejdet lokalplan for området. I udviklingsplanen for Svendborg Havn 2014 
lægges der vægt på at parkering foregår i parkeringshuse eller delvist under terræn. 
Såfremt parkering skal foregå væsentlig under terræn vil dette medføre en øget 
udgift i projektet. 
 
Ryttervej: Grunden til at ” Udeareal, vej- og parkeringsforhold mv.” vurderes til at 
have et spænd på 10 mio. kr., kan henføres til Etablering af nye (erstatning) 
parkeringspladser herunder evt. erstatningsboldbaner (beach- og basketbaner). 
 
Driftsudgifter og drifts-/effektiviseringsbesparelser 
Det skal bemærkes at driftsudgifterne samt effektiviseringsbesparelser vedr. 
sundhedshuset skal indarbejdes når byggeriget står færdigt.  
 
Driftsbudgettet vil variere alt efter om der skal medtages info/videnscenter, 
varmtvandsbassin, varmtvandsbassinets placering og om det er med/uden offentlig 
adgang. 
 
Da budget 2016 kun går frem til 2019 vil driftsudgifterne ikke fremgå af 
økonomiskemaerne og vil derfor blive beskrevet i teksten. 
 
Basismodel 
Driftsudgifterne og effektiviseringsbesparelserne ved etablering af bygningen, 
udearealer, vej og parkeringsforhold mv. samt inventar fremgår af nedenstående 
tabel. Dette kaldes fremover for basismodellen. 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 
År 5 og 

frem 

Basismodel 2.798.000 2.798.000 2.823.000 2.823.000 2.898.000 

Driftsbesparelser
/Effektivisering 

-910.000 -910.000 -910.000 -910.000 -910.000 

Netto 
Basismodel 

1.888.000 1.888.000 1.913.000 1.913.000 1.988.000 

 
Bemærkninger: 
Til vedligeholdelse/udskiftning af træningsmaskiner er der beregnet en udgift 
stigende fra 1. år på 50.000 kr. til 300.000 kr. i år. 9. 
 
Info/videnscenter 
Vælger man at medtage info/videnscenter i projektet vil dette medføre en yderligere 
driftsudgift, som ikke er indeholdt i basismodellen. Dette er vist i nedenstående 
tabel. 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 og frem 
Info/videns
center 

650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 

 
Varmtvandsbassin 
Vælger man at medtage varmtvandsbassin i projektet vil dette også medføre en 
yderligere driftsudgift, som ikke er indeholdt i basismodellen. Den samlede 
driftsudgift afhænger af hvor varmtvandsbassinet placeres og om det er med eller 
uden off. adgang. Dette fremgår af nedenstående tabel: 
 

Årlig udgift Ryttervej Jesse Mole/Nordre 
Kaj uden off. adgang 

Jesse Mole/Nordre 
Kaj med off. adgang 

Varmtvandsbassin 836.264 1.103.291 1.728.291 

 
Bemærkninger: 
Der er ikke regnet på eventuelle indtægter til varmtvandsbassinet. Eventuelle 
mistede indtægter i Svendborg Badeland bør tænkes ind ved udlejning af et nyt 
varmtvandsbassin. 
 

Et eksempel på finansiering  
Et eksempel på finansiering af et Sundhedshus via ”Prioritering indenfor kommunens 
samlede anlægsbudget”, ”Låneoptagelse” og ”Pulje til etablering af kommunale 
Sundhedshuse” kan være som følger: 
 
Forudsætninger: 
 

• Anlægsudgift til bygningen er på 85 mio. kr., Udeareal, vej- og parkeringsforhold 
er på 25 mio. kr. og Inventar er på 6 mio. kr. Samlet anlægsudgift er på 116 
mio. kr. 

• Der lånes til en fast rente på 1,8 % i en periode på 25 år. Dvs. at 10 mio. kr. 
koster i renter og afdrag 500.000 kr. pr. år. 
o Da der ikke er automatisk låneoptagelse skal der søges statslige lånepuljer 

om dispensation for låneoptagelse.  
o Ansøgningen skal ske hvert år og er gældende for det kommende år.  
o Historisk data viser at der ved ansøgning om lånedispensation i gennemsnit 

ydes ca. 40 % af det ansøgte anlægsudgift, så 40 % bruges i eksemplet. 
Der er ingen garanti for at opnå dispensation. 

o Der er i eksemplet indarbejdet at ”Puljen til etablering af kommunale 
Sundhedshuse” støtter med 10 % af den samlede anlægsudgift. Der er 
ingen garanti for at opnå støtte fra puljen. 
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Anlægs – Økonomi/Betalingsflow og finansiering 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet 

Bygningen 4,0 5,0 38,0 38,0 85,0 
Udeareal, vej- og 
parkeringsforhold 0,0  5,0 10,0 10,0 25,0 

Inventar 0,0  0,0 0,0 6,0 6,0 

Samlet anlægsinvestering 4,0 10,0 48,0 54,0 116,0 
Finansiering gennem 
låneoptagelse -1,6 -4,0 -19,2 -21,6 -46,4 

Midler fra Pulje til Sundhedshuse -0,4 -1,0 -4,8 -5,4 -11,6 

Privat investor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlede likviditet, netto 2,0 5,0 24,0 27,0 58,0 
 

Af tabellen ovenfor ses det at den samlede anlægssum kommer op på 116 mio. kr. 
heraf låneoptager vi samlet 46,4 mio. kr.,  Puljen til Sundhedshuse bidrager med 
11,6 mio. kr. og Prioritering indenfor kommunens samlede anlægsbudget er derfor 
på 58,0 mio. kr., i perioden 2016 til 2019. 
 
Foruden en prioritering indenfor kommunens samlede anlægsbudget på 58,0 mio. 
kr. skal der afsættes midler til rente og afdrag af de 46,4 mio. kr. der lånes.  
 
I tabellen nedenfor er vist den akkumulerede udgift der over tid, skal sættes af i 
budgettet til og med 2041. 
 

Økonomi 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 
2020 og 

frem 

Låneydelse 0,080 0,200 0,960 1,080 0,000 
Akkumuleret 
låneydelse 0,080 0,280 1,240 2,320 2,320 

 

OPP 
Hvad er et Offentligt-Privat Partnerskab og hvad skal man være opmærksom på? 
Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-privat samarbejde, der er 
kendetegnet ved at design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er 
samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør.  
I et OPP om nyanlæg er der således tale om, at en offentlig myndighed gennem et 
udbud overlader det til en privat virksomhed at designe, projektere, anlægge og 
varetage driften af fx et sundhedshus over en længere periode - typisk 15-25 år.  
 
Ved ibrugtagelse af bygningen skal der deponeres et beløb svarende til 
opførelsesudgiften eller ejendomsvurderingen. Der er dog mulighed for at søge om 
nedsættelse af deponeringen via statslige lånepuljer fastlagt ved årets 
kommuneaftale.  
 
Der betales en månedlig leje i hele kontraktens periode, hvorefter Svendborg 
Kommunen som udgangspunkt køber bygningen. Købet af bygningen kan evt. 
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finansieres ved at reservere de deponerede midler, i takt med at de frigives.  
 
Der arbejdes på beskrivelser af forskellige typer af OPP finansieringer med deadline 
august måned. 
 

Bilagsmateriale
evt. link 

Der er vedhæftet tre bilag: 
• Sundhedshus Svendborg – Idéoplæg 
• Sundhedshus Svendborg – Indhold, placering og økonomi 
• Sundhedshus Svendborg – Økonomi og finansiering 

 
Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
100 – 133,4 mio. kr. 

 
2016 til 2019 

 

 

Scenarie 1: Placering Jessens Mole eller Nordre kaj uden Varmtvandsbassin 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Bygning 4.000 5.000 38.000 38.000 85.000

Udeareal, vej og parkeringsforhold mv. 0 5.000

5.000

til

10.000

5.000

til

10.000

15.000

til

25.000

Inventar 0 0 0 6.000 6.000

Varmtvandsbassin 0 0 0 0 0

Samlede likviditet, netto 0 4.000 10.000

43.000

til

48.000

49.000

til

54.000

106.000

til

116.000

Økonomi

 

Scenarie 2: Placering Jessens Mole eller Nordre kaj med Varmtvandsbassin 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Bygning 4.000 5.000 38.000 38.000 85.000

Udeareal, vej og parkeringsforhold mv. 0 5.000

5.000

til

10.000

5.000

til

10.000

15.000

til

25.000

Inventar 0 0 0 6.000 6.000

Varmtvandsbassin 0 0 8.700 8.700 17.400

Samlede likviditet, netto 0 4.000 10.000

51.700

til

56.700

57.700

til

62.700

123.400

til

133.400
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Scenarie 3: Placering Ryttervej uden Varmtvandsbassin 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

B ygning 4.000 5.000 35.500 35.500 80.000

Udeareal, vej o g parkeringsfo rho ld mv. 0 5.000

4.500

til

9.500

4.500

til

9.500

14.000

til

24.000

Inventar 0 0 0 6.000 6.000

Varmtvandsbassin 0 0 0 0 0

Samlede likviditet, netto 0 4.000 10.000

40.000

til

45.000

46.000

til

51.000

100.000

til

110.000

Økonomi

 Scenarie 4: Placering Ryttervej med Varmtvandsbassin 

 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Bygning 4.000 5.000 35.500 35.500 80.000

Udeareal, vej og parkeringsforhold mv. 0 5.000

4.500

til

9.500

4.500

til

9.500

14.000

til

24.000

Inventar 0 0 0 6.000 6.000

Varmtvandsbassin 0 0 8.000 8.000 16.000

Samlede likviditet, netto 0 4.000 10.000

48.000

til

53.000

54.000

til

59.000

116.000

til

126.000

Økonomi
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Fra budgetforlig eller Byråd 

Renovering - Rådhuset          Bilag 2 

Projektbeskrivelse - Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Renovering af rådhuset 
 

Behov / ønsker Flere års manglende vedligeholdelse af bygningen, har medført et behov 
for genopretning, såfremt bygningen ikke skal forfalde yderligere.  
 
Almindelig vedligeholdelse vil ikke kunne rette op på den forsømte 
bygning. 
 

Behovsanalyse Bygningen er blevet gennemgået og på baggrund af bygningens tilstand er 
der udarbejdet to modeller til en genopretningsplan. Endvidere er 
beskrevet en model 3 med arbejder der eliminere risiko for sikkerhed og 
sundhed. 

Model 1 Den nødvendige genopretning af klimaskærm og dele af 
installationer, herunder ventilation samt opdatering af møde- og 
repræsentationslokaler samt toiletter gennemføres hurtigst muligt, det vil 
sige i 2016-2017. I de efterfølgende år 2018-2019 genoprettes de øvrige 
bygningsdele og installationer. 

Model 2 Den nødvendige genopretning af klimaskærm udføres i 2016-
2017. Ventilation udføres kun i mødelokaler, mens renovering af vand- og 
varmeinstallationer ikke indgår i projektet. Opdatering af møde- og 
repræsentationslokaler sker kun i begrænset omfang. Øvrige installationer 
og bygningsdele udføres i de efterfølgende år 2018-2019. 

Bygningens dårlige tilstand skyldes til dels, at der sker opfugtning af 
ydervæggene, pga. defekte tagrender og inddækninger. 

Følgende bygningsdele forudsættes omfattet af renoveringen: 

- På ydervægge har pudset mange afskalninger bl.a. pga. opfugtning, 
som tidligere er forsøgt lappet. Vinduesfalsene af beton er nedbrudte, 
og der er fare for nedstyrtning. 

- Vinduer mod nord har nedbrudt overfladebehandling, og skal males for 
at vinduerne ikke skal nedbrydes af råd og udskiftes inden for en kort 
årrække. Mod syd og øst er vinduestræet nedbrudt af råd, og skal 
udskiftes. 

- Tagdækning er nedbrudt – vandindtrængning har medført opfugtning. 
Tagrender er tærede, og rendernes placering i konstruktion medfører 
opfugtning af murværk og tagkonstruktion. Inddækninger er tærede og 
mangler fastgørelse. 

- Tagetage ved HR-afdeling er fejlkonstrueret uden ventilation, hvilket 
også medfører opfugtning af tagkonstruktion. 

- Kviste ved kantine er nedbrudte af råd pga. fejlkonstruktion, der er 
risiko for nedstyrtende termoruder. 

- Varmeanlæg er 75 år gammelt, med deraf følende tæring og dårlig 
driftsøkonomi. Ventilation opfylder ikke nuværende forventninger til 
godt indeklima, der bør etableres mekanisk ventilationsanlæg. 

- Ændring af belysning vil medføre mindre energiforbrug. 
- Indvendigt står rådhusets møde- og repræsentationslokaler nogle 

steder slidt, og en række mindre forhold forbedres så lokalerne 
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fremstår pæne og indbydende. 
Model 3 Her medtages alene opgaver, der udgør sikkerheds- og 
sundhedsrisiko. Arbejder udføres, og bygningen vil i en kortere årrække 
kunne klarer sig med dette arbejde, hvor vinduer ikke falder ud, puds ikke 
falder ned osv. Uagtet disse bygningsbestanddele ikke udgør en risiko, vil 
årsagen til bygningens forfald fortsat ikke være udbedret, og problemerne 
vil komme igen. 
 
Arbejdet omfatter nødvendigt arbejde på klimaskærmen, så som 
- Afstivning af gavl mod Wiggers gård 
- Udskiftning af en række vinduer, der er ved at falde ud. Der anvendes 

billigste type 
- Ventilering af tagetagen for at minimere yderligere dannelse af svamp i 

konstruktionen 
- Sikring af kviste ved kantine 
- Vinduesfalse af beton sikres mod nedstyrtning 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Det vil ikke være muligt at energioptimere bygningen, således at forbruget 
kommer på niveau med nyere bygninger. Isolering af facaden vil medføre 
store arkitektoniske ændringer af bygningen, derfor er disse ændringer 
ikke indregnet i projektet.  

Det innovative energispareprojekt bidrager dog med investeringer i energi-
besparende foranstaltninger, i år 2016 og år 2017 i forbindelse med 
renoveringsopgaven. Der er som udgangspunkt tale om investeringer i 
cirkulationspumper, rørudskiftning/isolering og belysning.  

Renovering anbefales gennemført således at opfugtning stoppes. Dette 
medfører et behov for ændring af tagfod. Der er indregnet anvendelse af 
materialer i god kvalitet, på niveau med de oprindelige materialer - som 
naturskiffer, kobber tagrender og inddækninger.  

 
Øvrige bemærkninger  Renoveringen kan gennemføres efter forskellige principper, hvor udførelsen 

udføres over kortere eller længere periode. 

Det anbefales, at udføre projektet hurtigst mulig, da en etapeopdeling vil 
fordyre projektet – blandt andet på grund af omkostninger ved opførelse af 
stilladser. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
4.683.000 kr. til 39.874.000 kr. 

 
 2016 til 2019 
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Renovering - Rådhuset          Bilag 2 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 4.922 150 150 150 5.372

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 9.457 8.456 10.194 6.395 34.502

Samlet anlægspro jekt 0 14.379 8.606 10.344 6.545 39.874

Samlede likviditet, netto 0 14.379 8.606 10.344 6.545 39.874

Økonomi - model 1

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 3.628 150 150 150 4.078

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 6.642 10.105 4.304 4.395 25.446

Samlet anlægspro jekt 0 10.270 10.255 4.454 4.545 29.524

Samlede likviditet, netto 0 10.270 10.255 4.454 4.545 29.524

Økonomi - model 2

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.683 1.000 0 0 4.683

Samlet anlægspro jekt 0 3.683 1.000 0 0 4.683

Samlede likviditet, netto 0 3.683 1.000 0 0 4.683

Økonomi - model 3
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Fra budgetforlig eller Byråd 

Sikring af havnens værdier – 2          Bilag 3 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Havn, ø- og lystbådehavnene samt broanlæggene i Svendborg 
Sund. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
”Sikring af havnens værdier - 2”, er et 8-årigt budget opdelt i en 4-årig 
planperiode samt en 4-årig perspektivperiode. 
 
Budgettet omfatter anlæg og bygninger på Svendborg Havn, i ø- og 
lystbådehavnene samt broanlæggene i Svendborg Sund. 
 
Budgettet er udarbejdet med fokus på ”Sikring af havnens værdier”, 
således at akutte og alm. genoprettende opgaver har 1. prioritet.  
 
Forbedringsopgaver i form af medløbsopgaver når konstruktioner alligevel 
er åbne, nye anvendelser samt drifts-, miljø- og klimaoptimering har 2. 
prioritet, mens udviklingsopgaver rettet mod fremtidigt driftsbillede i 
Svendborg Havn samt i ø- og lystbådehavnene har 3. prioritet. 
 
Opgaver i forbindelse med specifikke udviklingstiltag jf. havneplanen 
behandles særskilt i sammenhæng med disse. 
 
Det overordnede formål er at bringe havnenes konstruktioner op på et 
fornuftigt vedligeholdelsesniveau i forhold til den fremadrettede drift samt 
sikre deres funktion. Det vil være forbundet med store sikkerhedsrisici 
såfremt den nødvendige genopretning ikke foretages. 
 

Behov / ønsker  
I årene 2010 til 2015 har der årligt været afsat et beløb på kommunens 
anlægsbudget til at afhjælpe et betydeligt driftsefterslæb, der gennem 
mange år var opbygget på havnenes og anløbsbroernes konstruktioner. 
Udgangspunktet for bevillingerne var en handlingsplan, der blev 
udarbejdet i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Cowi. 
 
De gennemførte projekter har medført en betydelig forbedring af 
driftsstandarden på de havnekonstruktioner, der har været omfattet. 
Genopretningsarbejde er imidlertid ikke færdigt, hvorfor administrationen 
anbefaler at forsætte dette arbejde frem til 2023, så også de resterende 
konstruktioner i havnene og på broerne opnår en driftsmæssig forsvarlig 
stand. 
 
Erfaringerne fra det tidligere projekt ”Sikring af havnens værdier” har vist, 
at der i tilknytning til de genoprettende opgaver oftest er en række 
medløbsopgaver, som det vil være mest effektivt og fremadrettet 
økonomisk forsvarligt at gennemfører, når konstruktionerne alligevel er 
åbne. 
 
Overtagelsen af bygninger på Frederiksøen, hvor konstruktioner og 
bygninger er i meget ringe stand, har medført en betydelig udvidelse af 
havnens anlægsportefølje med store økonomiske omkostning til følge. Der 
er i det eksisterende budget ikke afsat budget til genoprettende eller 
vedligeholdende arbejde. Dette er dog nødvendigt, såfremt det ønskes at 
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udleje bygningerne i lovlig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  
Ligeledes er der ikke afsat budget til genopretning og vedligehold af de 
kommunale ejendomme på den øvrige del af havnen, hvorfor der foreslås 
at afsætte et beløb til disse. 
 
Administrationen anbefaler, at lave en samlet pulje til genoprettende og 
vedligeholdende arbejde på alle udlejningsejendomme på havnen. I dette 
budgettema er det afsatte beløb halveret efter 4 år ud fra en antagelse 
om, at der er sket en væsentlig forbedring på bygninger i løbet af denne 
periode. Puljen bør herefter revurderes og ses i forhold til den øvrige 
udvikling og brug af bygninger på havnen. 
 
Administrationen ønsker at understrege, at opgaverne af akut og 
almindelig genoprettende karakter er af største nødvendighed.  
Eksempelvis risikeres der pt. at opstå huller i Nordre Kaj ved tunge 
belastninger pga. undermineringer, et brohoved på Skarø Havn er pt. 
afspærret pga. underminering og kloakken på Frederiksøen omkring 
buehallerne er nedslidt med fare for kollaps.     
 
For at skabe et fremadrettet pålideligt fundament i forhold til den 
fremadrettede håndtering af anlægskonstruktioner i havnene er det 
nødvendigt at gennemføre en række opgaver af administrativ karakter, så 
anlæggene dokumentationsmæssigt svarer til kommunens øvrige 
anlægsportefølje, og så drifts- og anlægsopgaver fremadrettet vil kunne 
udliciteres på tilsvarende vis som kommunens øvrige drifts- og 
anlægsopgaver. 
   

Behovsanalyse Der er lavet en registrering af Svendborg Havns bygninger og 
konstruktioner, som ligger til grund for budgettemaet. De enkelte opgaver 
og beløb kan se i bilaget ”Budget til sikring af havnens værdier 2016”.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 
 

Øvrige bemærkninger  Budgettemaet udgør i alt 116.800.000 kr. 
 
Heraf er: 
 
• kr. 83.300.000 til genopretning og forbedrende arbejder 
• kr. 33.500.000 til udviklingsopgaver 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Budget til sikring af havnens værdier 2016 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Kr. 116.800.000 

 

 
En 8-årig periode fra 2016-

2023 
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Sikring af havnens værdier – 2          Bilag 3 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Genopretning og forbedrende 

arbejder 14.100 14.400 12.900 14.900 56.300

Udviklingsopgaver 0 4.300 4.000 5.500 3.500 17.300

Samlet anlægspro jekt 0 18.400 18.400 18.400 18.400 73.600

Samlede likviditet, netto 0 18.400 18.400 18.400 18.400 73.600

Økonomi
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Fra budgetforlig eller Byråd 

Renovering af Christiansmøllen          Bilag 4 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Christiansmøllen i Svendborg 
Porthusvej 5A, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Christiansmøllen skal restaureres dels for at fungere som byens varetegn og 

dels så det igen er muligt at færdes sikkert i og omkring møllen. 

 

I december 2013 blev det konstateret, at Christiansmøllen er i en dårlig 

forfatning, og i maj 2014 blev møllens vinger taget ned. 

 

Christiansmøllens byggetekniske stand er gennemgået og økonomi til 

renovering er vurderet af en rådgiver.  I december 2014 bevilligede Byrådet i 

Svendborg økonomi til: 

• Dannelse af en styregruppe mhb. på etablering af et møllelav samt 

undersøge muligheder for fondsansøgning 

• Undersøgelse af fremtidige anvendelsesmuligheder. 

• Midlertidig sikring af møllen mod yderligere nedbrydning 

 

Det nødvendige vedligehold er sat i gang, således at møllens klimaskærm 

ikke forvitre yderligere . En arbejdende styregruppe har undersøgt 

muligheder for fremtidige anvendelse, herunder: 

 

• Etablering af et videncenter for bygningsarv,  

• Samarbejde med projekt ”den gamle smedje” i Christiansminde. 

• Fondsansøgning 

• Oprettelse af et møllelav  

• Off – privat samarbejde med organisationen By og land 

 

De gennemførte sonderinger har indtil nu ikke givet et resultat i forhold til 

tilskud fra fonde. 

 

Det anbefales derfor at den mest nødvendige genopretning og udbedring 

udføres af Svendborg Kommune, herunder at imødekomme Kulturstyrelsens 

krav til bevaring af den frede mølle.  

 

Den arbejdende styregruppe arbejder videre med etablering af møllelav 

eller lignende – første skridt er en event på Møllernes dag den 21. juni 2015. 
 

Behov / ønsker Projektets realisering foreslås opdelt i 3 faser, hvoraf der søges om midler til 

udbedringsfase 1 
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Udbedringsfase 1. forløb Primo 2016 – medio 2017 

 

Der engageres en totalrådgiver og projektet beskrives og udbydes til 

udførelse af entreprenør 

• Møllehatten renoveres således at den kan drejes ind/ud af vinden 

• Indvendige hovedkonstruktion, bjælkelag i træ udbedres/ oprettes 

• Udvendige murværk istandsættes 

• Montering af nye vinger med lys. (minimums model)  

• Indvendig gulvbelægning samt trapper 

• Reparation af indvendige murværk 

• Ny udvendig omgang 

 

Christiansmøllens er fredet og skal derfor genoprettes, så den står med 

vinger. Møllens fysiske tilstand er dårlig, og den skal renoveres for at møllen 

sikres, og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i og ved  

møllen. 

 

Fase 2 

Der oprettes et møllelav som forestår arbejdet med den lette renovering  

 

Fase 3 

Møllelav udarbejder formidlingsplaner og møllen gøres offentlig.  
Årligt afledt drift inkl. bygningsvedligehold er beregnet ud fra en 10 års 
periode, således at Christiansmøllen løbende vedligeholdes. 
 

Behovsanalyse Behovet for økonomi til renovering vurderes at være presserende for at 
gøre det forsvarligt at færdes i og omkring møllen, samt for at efterkomme 
krav fra Kulturstyrelsen om at møllen skal stå med vinger. 
  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Fredet bygning. Renover iht. kulturstyrelsens retningslinier   
 

Øvrige bemærkninger  Ifb. med oplysning om projektet og engagering af et møllelav afholdes en 

eventdag i Christiansmøllen d. 21. juni 2015.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

6.480.000 kr., eksklusiv projektering i 

tidligere år. 
 

Fra Januar 2016 til efteråret 
2017 
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Renovering af Christiansmøllen          Bilag 4 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 818 818

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.500 2.980 6.480

Samlet  anlægspro jekt 818 3.500 2.980 0 0 7.298

Afledt drift 59 59

Samlede likviditet, netto 818 3.500 2.980 59 59 7.298

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 1: Havneudvikling 

Pulje til midlertidige aktiviteter og anvendelser        Bilag 5 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.   

Overordnet 
beskrivelse 

Drøftet i Udviklingsudvalget den 23. februar 2015 under bropillen Havn og 
Maritime klynger. 
Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. En hensigt er at anvende de 
udpegede områder, mens de er under omdannelse til midlertidige 
aktiviteter/anvendelser, og dermed pege på områdets potentialer frem 
mod det ønskede fremtidige byliv.  
I Svendborg anskues midlertidige anvendelser, som flere former.  
Formålet er at skabe liv på havnen og skabe lettilgængelige  fysiske 
faciliteter for idérige foreninger, iværksættere mv.  

1. Indgåelse af korte lejeaftaler i tomme bygninger for at skabe 
rammer for liv på havnen og øge mulighederne for at idérige 
foreninger, iværksættere m.fl. kan få plads til udfoldelse. 

2. Afvikle events og ’kulturdryp’ som helt korte aktiviteter, typisk 
under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et 
stort publikum.  

3. Gennemføre innovative prøvehandlinger, som tester 
bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer 
tænkningen og løbende skaber nye muligheder.  

 
Behov / ønsker - Løbende dialog med mange interessenter 

- Styrke det lokale ejerskab og sikre forankring/bæredygtighed 
- Omsætte visionerne fra havneudviklingsplanen til konkrete 

vedkommende indsatser og projekter 
- Løbende kunne justere og tilpasse de konkrete initiativer i 

handlingsplanen til den lokale dynamik  
- Kvalitetssikre og tilpasse blivende elementer med indledende 

prøvehandlinger 
- Tempo, fleksibilitet og smidighed  ved at sikre interessenter let 

’adgang’ til nødvendige løsninger/tilladelser 
 

Behovsanalyse Realiseringen af udviklingsplanens projekter er i mange tilfælde langvarig. 
Samtidig er planen beskrevet på et overordnet niveau, og som led i 
konkretiseringen opstår nye muligheder og ideer blandt byens aktive 
borgere, foreninger, erhvervsliv.  
En pulje til midlertidige aktiviteter kan imødekommende ovenstående ved 
at sikre borgere, foreninger, erhvervsliv adgang til realisering og 
(med)finansiering.  
Etableringen af en pulje vil også sikre et løbende overblik samt vurdering 
af de gennemførte indsatser; dvs. hvad er bæredygtigt, og hvad har vist 
sig ikke at være langvarigt realiserbart.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der etableres en pulje, som alle kan søge. For mindre ansøgte beløb 
(under 25.000 kr.) er ikke krav om medfinansiering. For beløb højere beløb 
(over 25.000 kr.) er krav om medfinansiering. Samtidig forudsættes det, 
at det ansøgte er relevant for Fremtidens Havn. Endelig vil dette være en 
forudsætning, at ansøger evaluerer indsatsen mhp. vurdering af f.eks. 
bæredygtighed og afledte synergier.  
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Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
5 mio. kr.  

 
2016-2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000

Færdiggørelse 0

Samlede likviditet, netto 0 1.250 1.250 1.250 1.250 5.000

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 1: Havneudvikling 

Det Blå Bånd           Bilag 6 

- Klimasikring, promenader, nedsænkede brygger og omprofilering af veje
  

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Det Blå Bånd dækker principielt kajerne hele havnen rundt fra Frihavnen 
ved Østre Havnevej til Den Runde Lystbådehavn samt de offentligt 
tilgængelige kajer på Frederiksø.  

Overordnet 
beskrivelse 

Drøftet i Udviklingsudvalget den 23. februar 2015 under bropillen Havn og 
Maritime klynger. 
Havneudviklingsplanen er det planmæssige grundlag for Det Blå Bånd. 
Projektet omfatter anlæg af promenadearealer med gennemgående 
stiforbindelse, arealer til fysisk aktivitet og rekreation, nedsænkede 
brygger, etablering af klimasikring og renovering af trafikarealer. 
Det Blå Bånd forløber endvidere gennem en kommende aktivitetspark ved 
Toldboden samt gennem Frederiksøs vest- og sydkajer. Disse projekter er 
endnu ikke prissat. 

Behov / ønsker • At sikre realisering af Det Blå Bånd som skiteseret i ”Udviklingsplan 
for Svendborg havn” 

• At sikre sammenhæng by/havn ved at koble Det Blå Bånd på 
færdiggørelsen af Den Grønne Tråd 

• At sikre en sammenhængende stiforbindelse for fodgængere og 
cyklister  

• At få etableret klimasikring ift højvande og sammentænkt med 
klimaløsninger ift skybrud 

• At tilpasse Jessens Mole en mere rekreativ anvendelse 
• At sikre forbedret adgang til vandet 

 
Behovsanalyse • Styrkelsen af Jessens Moles rekreative elementer vil bidrage 

udvikling af turisme, frilufts- og kulturliv 
• Offentlige investeringer i trafikrenovering og oprustning af de 

rekreative elementer vil understøtte de forventede private 
investeringer i forlængelse af Svendborg Kommunes salg af 
offentlige arealer til privat byudvikling. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

• Omprofileringen af vejarealet på Jessens Mole til øget sikring af 
lette trafikanter skal ske under hensyntagen til eksisterende 
færgetrafik 

• Nødvendigt med store hensyn til kulturarven i form af kulturmiljøer 
og bevaringsværdige bygninger. 
 

 
Øvrige bemærkninger  Allerede besluttet projekt: Klimasikring 17,7 mio. kr. 

I Budget 2015 blev der afsat 17,7 mio. kr. for perioden 2015-2018 (heraf 
3,3 mio. kr. i 2015) til klimasikring på Svendborg Havn. Dette vil kunne 
finansiere en ca. 1,5 m høj højvandsmur fra Frederiksgade til Frihavnen 
(forudsat SIMAC-projektet selv varetager klimasikringen indenfor eget 
område, hvilket er tilkendegivet fra SIMACs side). 
 
En højvandsmur kan løse akutte oversvømmelsesproblemer, men 
indebærer samtidig andre udfordringer m.h.t. begrænsninger for udsigt, 
trafik og tilpasning ift bevaringsværdige bygninger og anden kulturarv. 
Desuden omfatter løsningen ikke Frederiksøen og strækningen fra 
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Frederiksgade til Den Runde Lystbådehavn. Det foreslås derfor at de 17,7 
mio kr fastholdes i Budget 2016, hvilket giver følgende mulige alternativer: 

a) Der arbejdes videre med projektet for en ca. 1,5 m høj 
højvandsmur på den nævnte strækning. 

b) De 17,7 mio. kr. indgår som medfinansiering ift eksterne fonde ol., 
således at der kan skabes et mere omfattende og nytænkende 
klimaudviklingsprojekt for hele Svendborg Havn. Forarbejder hertil  
er sat i gang foråret 2015 og en foreløbig afklaring forventes 
efteråret  2015. 

c) Såfremt det ikke lykkes at tiltrække ekstern finansiering til et mere 
omfattende klimaudviklingsprojekt igangsætter Svendborg 
Kommune selv dette arbejde med udgangspunkt i de 17,7 mio kr. 
Efterfølgende vil der blive søgt yderligere finansiering via 
anlægsbudgettet. 

 
Det Blå Bånd omfatter derudover følgende temaer og  etaper med følgende 
budgetter: 
 
Udvidet projekt: Jessens Mole fra 10,2 til 15,2 mio. kr. 
I Budget 2015 var der afsat 10,2 mio. kr. for perioden 2015-2018 (heraf 
2,2 mio. kr. i 2015) til etablering af promenadeareal med sti, nedsænket 
bro og omprofilering af vej. Der var oprindelig ansøgt om 18,2 mio. kr. En 
projektgennemgang viser, at projektet vil kunne gennemføres for 15,2 mio 
kr. 
 
Nyt projekt: Nordre Kaj 8,1 mio kr 
Omfatter etablering af promenadeareal med sti mellem eksisterende kaj og 
kommende SIMAC-byggeri samt nedsænket bro. Kanal til SIMAC-projektet 
er ikke omfattet. 
 
Nyt projekt: Fra Havnepladsen til den Runde Lystbådehavn 17,5 
mio. kr. 
Omfatter nyetablering af mole med indbygget klimasikring, bro og 
sluseport samt stiforbindelse over gasværkshavnen til Den Runde 
Lystbådehavn. 
 
Det Blå Bånd forløber endvidere gennem en kommende havnepark ved 
Toldboden samt på Frederiksøs vest- og sydkajer. Disse projekter er endnu 
ikke prissat. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Havneudviklingsplanen kan ses her: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27319236/udviklingsplan%20-
%20endelig%20v1%20-%20samlet%20-%20web%20-
%20lav%20kvalitet.pdf 
 
Kortbilag med Det Blå Bånds delelementer. 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

30,6 mio kr 2016-2019 
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Det Blå Bånd          Bilag 6 

- Klimasikring, promenader, nedsænkede brygger og omprofilering af veje 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Nordre Kaj 2.000 6.100 8.100

Jessens M ole 2.000 3.000 5.000

Havnepladsen til Lystbådehavn 8.000 9.500 17.500

Samlede likviditet, netto 0 4.000 9.100 8.000 9.500 30.600

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 1: Havneudvikling 

Frederiksø            Bilag 7  

 - Fremtidig anvendelse af de tidligere Svendborg Værft bygninger 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Frederiksø. Den sydvestlige del som omfatter tidligere administrationsbygning, 
kantine, fællesværksted, tømrerværkstedet og udendørs arealer herunder syd- og 
vestkaj samt bedding. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Projektet omfatter etablering af kultur- og erhvervsaktiviteter i og ved de gamle 
Svendborg Værft-bygninger på Frederiksø. 

Behov / ønsker Udviklingen af Frederiksø rummer mange potentialer på både kort og lang sigt. 
Den nordlige og vestlige del af øen er med Udviklingsplanen fastlagt til maritime 
erhverv i form af værfter, men med opkøbet af det gamle værftsområde med 
bevaringsværdige bygninger på øens sydlige del er der åbnet muligheder for et 
blandet kultur- og erhvervsområde her.  
 
Forud for Svendborg Kommunes erhvervelse af de tidligere Svendborg Værft-
bygninger på Frederiksø blev der gennemført en offentlig høring i forsommeren 
2014. Høringen gav anledning til en mængde forslag fra borgerne om den 
fremtidige anvendelse af Frederiksøs sydvestlige del. 
 
Styregruppen bad på den baggrund administrationen igangsætte tre analyser i 
forhold til de tre spor: museum/oplevelsescenter, kulturhus/teater/bibliotek og 
Blåt Kraftcenter/Maritime Erhverv. Det er der kommet tre feasibility-studier ud af: 
”Maritime attraktioner”, ”Kulturkajen” og ”Outdoor Center”.  
 
Analyserne er offentliggjort i juni 2015 og drøftes på borgermøde den 19. august 
2015.  
 

Behovsanalyse Med afsæt i de den oprindelige beslutning er der i foråret 2015 gennemført en 
række samtaler og workshops med et bredt udsnit af interessenter og aktører 
omkring havnen og de nævnte temaer. 
 
Disse inddragende og samskabende processer har primært haft til formål at pege 
på løsninger af mere permanent karakter. I den videre proces kan afprøvning, 
midlertidige anvendelser og korte lejemål med god grund tages i brug som 
udviklingsinstrumenter, for at sikre bæredygtigheden af den mere permanente 
anvendelse.  De midlertidige anvendelser kan således være med til at udvikle og 
understøtte den langsigtede anvendelse.  
 
De modtagne bemærkninger og borgermødet kan sammen med foreløbige 
politiske udmeldinger danne grundlag for at videreudvikle feasibilitystudierne og 
igangsætte midlertidige afprøvninger. Disse videre undersøgelser og 
prøvehandlinger foreslås gennemført over en to-årig periode for at skabe et bedre 
beslutningsgrundlag for den langsigtede anvendelse.  
 

Øvrige 
bemærkninger  

Fastlæggelsen af yderligere undersøgelser og afprøvning af aktiviteter indenfor de 
undersøgte temaer gennemføres i samarbejde med Havneforum. 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

 
4.000.000 kr. 

 
Åerne 2016 og 2017 
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Frederiksø            Bilag 7  

 - Fremtidig anvendelse af de tidligere Svendborg Værft bygninger 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0 2.000 2.000 0 0 4.000

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 2.000 2.000 0 0 4.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 2.000 0 0 4.000

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 2: Turisme og Natur 

Natura 2000           Bilag 8 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunens Natura 2000-områder og områder i tilknytning hertil.  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Den lovbundne Natura 2000-indsats sikrer gode naturoplevelser, der i 

kombination med en udbygning af adgang og formidling vil understøtte 

udvikling af Aktiv Temaferie og dermed Byrådets mål for vækst under den 

prioriterede ’bropille’ Turisme og Natur.  

 

Kommunerne har et ansvar for at sikre og genoprette en god naturtilstand 

inden for Natura 2000-områderne.  

 

Naturstyrelsen udarbejder overordnede Natura 2000-planer med mål og 

indsatsprogram for indsatsen. Kommunerne skal på baggrund heraf 

udarbejde handleplaner, der beskriver de konkrete indsatser. 

 

Kommunerne skal også gennemføre handleplanerne og finansiere en del af 

indsatsen. 

Behov / ønsker Den lovbundne Natura 2000-indsats indebærer ikke adgang til eller 

formidling af naturoplevelserne. Ved at kombinere Natura 2000-indsatsen 

med etablering af stier, opholdsarealer, fugletårne og informationsmateriale 

vil investeringerne understøtte Turismestrategiens forskellige programmer 

inden for Aktiv Temaferie.  

 

Natura 2000-indsatsen er målrettet udvalgte naturtyper og arter. Ved at 

tænke øvrige naturinteresser ind i projekterne kan oplevelsesværdien 

højnes. Udenlandske turister efterspørger især natur. 

 

Ifølge EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelses- og 

habitatdirektivet) er Danmark forpligtet til at gøre den nødvendige indsats 

for at sikre eller genoprette en god naturtilstand for en række udvalgte 

naturtyper/plantesamfund og arter af europæisk betydning. Indsatsen skal 

ske indenfor en række udpegede Natura 2000-områder, der rummer en 

væsentlig del af de særlige naturværdier. Seks af disse Natura 2000-områder 

ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune.   

 

EU-direktiverne er indarbejdet i dansk lovgivning i miljømålsloven. Den 

særlige indsats sikres og prioriteres gennem en rullende planlægning med 

seks års interval fra 2010. 2. planperiode er 2016-2021.  

  

Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen 

(basisanalyser) og udarbejder overordnede Natura 2000-planer for hvert 

område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf 

udarbejde Natura 2000-handleplaner, der beskriver konkrete handlinger på 
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privatejede arealer og gennemføre denne.  

 

Svendborg Kommune arbejder med at færdiggøre indsatserne i 1. 

planperiode (2010-2015). 

 

Staten har offentliggjort forslag til 2. generation af Natura 2000-planer for 

2016-2021. De forventes endeligt vedtaget i efteråret 2015.  

 

Det forventes, at en væsentlig del af indsatsen finansieres via EU-midler og 

at kommunerne i mindre omfang bidrager – i lighed med 1. planperiode. 

Øvrige bemærkninger  Positiv effekt på andre områder: 

Den beskrevne indsats for natur og turisme kan også forventes at have en 

positiv effekt på borgernes sundhed (’bropillen sundhed’), gøre Svendborg 

Kommune mere attraktiv som bosætningskommune, samt bidrage til et godt 

image.  

 

Afledt drift: 

Erfaringerne viser, at der kan opstå forskellige situationer efter 

gennemførelsen af projekter, hvor det er påkrævet at foretage mindre 

justeringer, reparationer og vedligeholdelse af anlæg. Der forventes drifts- 

og vedligeholdsudgifter på 150.000 kr. årligt, fra 2016 og frem. Drifts- og 

vedligeholdsudgifterne dækker også det, som er udført i 1. planperiode 2010 

til 2015. 
 

Anlægsøkonomi: 
Den samlede økonomiske ramme for Natura 2000-indsatsen i 2. planperiode 

er endnu ikke meldt ud fra statens side.  

 

Naturstyrelsen har dog tilkendegivet, at der kan forventes en indsats fra 

kommunerne i samme størrelsesorden som i den første planperiode 2010 til 

2015.  

 

Til 1. planperiode 2010 til 2015 har Svendborg Kommune samlet afsat 

anlægsmidler for ca. 1,8 mio. kr. i årene 2013 til 2015, da Natura 2000-

planerne blev forsinket.  

 

Naturstyrelsen tilpassede indsatserne til den kortere periode i 1. 

planperiode og den samlede anlægsudgift for 2. planperiode forventes 

derfor at være på 3,6 mio. kr. 

 

Etablering af gode adgangsforhold og formidling samt tiltag for den øvrige 

natur vurderes at kunne sikres for 300.000 kr. årligt. 

 

Det søges derfor om en samlet anlægsbevilling på 5.400.000 kr. i årene 

2016 til 2021. 

 

I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Anlægsudgift 600 960 960 960 960 960 

 



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag       Pr. 12.8.2015 

Side 28 af 91 

Acadre 14-40988 

Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der 

opnås støtte til projekterne vil dette blive modregnet i den samlede 

anlægsbevilling på 5.400.000 kr. i årene 2016 til 2021.  

 

Udgangspunktet for realisering af handleplanerne og de rekreative tiltag er 

frivillighed hos lodsejerne. Projekterne har typiske en ’modningstid’ der gør, 

at udgiftsniveauet stiger gennem perioden.  

 

Kommunens Natura 2000-handleplaner for 2016-2021 vil blive forelagt 

Byrådet til vedtagelse senest 1 år efter de statslige Natura 2000-planer 

foreligger. 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

5,4 mio. kr. Fra 2016 til 2021 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 600 960 960 960 3.480

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 600 960 960 960 3.480

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 150 150 150 150 600

Samlede likviditet, netto 0 750 1.110 1.110 1.110 4.080

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 2: Turisme og Natur 

Turismestrategi 2015-2020: Øhavets hovedstad        Bilag 9 

- Forbindelser ved by og havn/skiltning og formidling   

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Afklares i projektets indledende fase i 2016  

Overordnet 
beskrivelse 

Drøftet i Udviklingsudvalget den 23. marts 2015 under bropillen Turisme og Natur. 

Svendborg by er med det attraktive bymiljø, gode shoppingmuligheder og den 

levende og autentiske havn et yndet udflugtsmål for turister på Fyn og i Det 

sydfynske Øhav. For at videreudvikle byens turismepotentialer indeholder 

kommunens turismestrategi 2015 et tema om ”Øhavets hovedstad”.   

Et nyt projekt om skiltning og formidling i Øhavets hovedstad skal bidrage til at 

forbedre og øge turister, besøgende og borgeres mulighed for at finde rundt i byen 

og opleve byens seværdigheder.  Projektets aktiviteter vil indbefatte:  

• Handlingsplan for skiltning/formidling i Svendborg by sammen med private 

aktører (samskabelse om, hvor og hvordan). 

• Udarbejdelse af overordnet turist-/oplevelseskort for Svendborg by. 

• Design og opsætning af vejskilte og formidlingstavler/-medier. 

Behov / ønsker Turismeaktører har ved input til turismetema i kommuneplanen i 2013 og ved møde 

ved Udviklingsudvalget i februar 2015 udtrykt behov for en opgradering af skiltning 

og formidling for turisterne i Svendborg by.  

Behovsanalyse Svendborg er udpeget som et af 20 særlige kystferiesteder i Danmark. Et ekspert-

panel med repræsentanter for oplevelses- og turismebranchen i Danmark har i 2013 

undersøgt byens svagheder og styrker ud fra turisternes oplevelse. Ekspertpanelets 

vurdering af Svendborg som feriested er, at Svendborg har meget mere at byde på, 

end byen aktuelt gør opmærksom på og skilter med. Problemerne er, at  

1) Det er svært at finde vej i byen og til/fra havnen.  

2) Svendborgs historier er for indforstået.  

3) Det sydfynske Øhav er usynligt i bymidten.  

 

Specifikke 
kvalitetskrav 

• Fokus på at skabe balance mellem antallet af skilte og andre formidlings-

/informationsmedier og deres anvendelighed i forhold til trafiksikkerhed, 

vejvisning og formidling.  

• Design og opsætning under hensyntagen til bykvalitet og kulturarvsværdier.   

• Standard for dansk kvalitetsturisme (er under udvikling forår 2015)  

Øvrige 
bemærkninger  

Økonomisk ramme på 1.500.000,00 kr. til igangsætning af tidssvarende skiltning og 

formidling i byrum og evt. ved indfaldsveje. Det endelige beløb kendes ikke og 

afhænger af, hvilke skilte- og formidlingsløsninger, der vælges.     

Bilagsmateriale 
evt. link 

Videncenter for kystturisme/ekspertanbefalinger til Svendborg som Særligt 

feriested, 2013 (link) 

Turismestrategi for Svendborg Kommune 2015-2020 (link).  

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

1,5 mio. kr 2016-2017  
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Turismestrategi 2015-2020: Øhavets hovedstad        Bilag 9 

- Forbindelser ved by og havn/skiltning og formidling   

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 300 300
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 450 750 1.200

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 750 750 0 0 1.500

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 750 750 0 0 1.500

Økonomi
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Udviklingsudvalg - Tema 2: Turisme og Natur 

Turismestrategi 2015-2020: Aktiv temaferie        Bilag 10 

- Cykelruter/opgradering af faciliteter, skiltning m.v.  

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Afklares i projektets indledende fase i 2016 

Overordnet 
beskrivelse 

Drøftet i Udviklingsudvalget den 23. marts 2015 under bropillen Turisme og Natur. 

Naturen i Det sydfynske Øhav er ideel  for cykling. I Svendborg Kommunes 

turismestrategi 2015-2020 indgår cykelruter/-turisme som konkret indsats til at 

udvikle aktiv temaferie/Special Interest-turisme.    

 

Et nyt projekt om ’Cykelruter/opgradering af faciliteter, skiltning m.v. skal op-

kvalificere og udbygge cykelruter for turister i Svendborg kommune med fokus på: 

• National rute 8 (’Panoramaruten’), regionale og lokale cykelturismeruter. 

• Turpas og øhop til øer i Det sydfynske Øhav. 

• Mountainbikerute. 

Behov / ønsker Lokale turismeaktører har sammen med Udviklingsudvalget i februar 2015 udtrykt 

ønske om et særligt fokus på cykelturisme: faciliteter, skiltning mv., og at der fx 

indtænkes turpas til færger m.v.  

 

En arbejdsgruppe for transport/besejling af Drejø, Skarø og Hjortø har i april 2015 

bl.a. ønsket øhop for cykelturister på tværs af øerne (kommunegrænser) samt 

prøvehandling om Hjortøboen  som pendler-/Øhopsbåd.  

Behovsanalyse I turismepotentialeplanen for Det sydfynske Øhav i 2013 er peget på cykling som ét 

af syv aktiv-ferietemaer, der skal løfte turismen i området.  

Øvrige 
bemærkninger  

Udgift på 450.000 kr. i 2016 til udredning og samskabelse. Anlægsudgifter og 

eventuel afledt drift for 2017-19 afklares og præciseres i udredningsfasen.   

 

Synergi med cykelturismeinitiativer i regi af Naturturisme I/S. Det forventede 
Interreg-projekt med andre danske og nordtyske destinationer omkring Østersøen 

har bl.a. et temaspor om cykelturisme: certificering, markedsføring, 

produktudvikling m.v.  Naturturisme I/S har etableret et cykelnetværk for 

produktudvikling indenfor cykelturisme. Tre af de største overnatningsvirksomheder 

i deltager i cykelnetværket. Naturturisme I/S arbejder desuden på udvikling af et 

større mountainbikespor ved Svendborg.   

Bilagsmateriale 
evt. link 

• Turismestrategi for Svendborg Kommune 2015-2020 (link) 

• Ny temahjemmeside for cykelturisme i Det sydfynske Øhav - under udvikling 

(link)  

• Turismepotentialeplan for Det sydfynske Øhav (link) 

Projektets 
samlede udgift  
og periode 

2016: 450.000 kr.  

2017-2019: Ukendt 

2016-2019  
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Turismestrategi 2015-2020: Aktiv temaferie        Bilag 10 

- Cykelruter/opgradering af faciliteter, skiltning m.v.  

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 450 450
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 450 0 0 0 450

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 450 0 0 0 450

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Vedligehold: 

Høje Bøge Stadion – Renovering af klubhus, tribune m.m.       Bilag 11 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Høje Bøge Stadion, Skovvej  
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Høje Bøge Stadion blev i forbindelse med Landstævnet i 1994 renoveret i 
form af udbygning af tribune, nyanlæg af fodboldareal og atletikfaciliteter 
samt mindre forbedringer af klubhus/omklædning. 
Siden har der været et løbende vedligehold samt tilpasning af fodbold og 
atletikarealet i 2013 som beløb sig til kr. 0,6 mio. 
 
Høje Bøge Stadion er i dag et af de ældste og mest anvendte 
idrætsområder i kommunen, og dette har medført et naturligt slid på alle 
faciliteter som kræver en større indsats end det, som ligger inden for de 
budgetmæssige rammer. 
Det skal kan som eksempel nævnes, at klubhuset/omklædningsrum er 
anlagt i 30’erne, og ’grundhuset’ er fortsat det samme.  
 
Der er administrationens vurdering, at der bør udarbejdes et projektoplæg 
som beskriver praktiske og økonomiske vilkår i forhold til Høje Bøge 
Stadions fremtidige anvendelse som skole og atletikstadion samt, på langt, 
stadions anvendelse til divisionsfodbold. 
 
Hvad angår divisionsfodbold forholder det sig således, at kravene fra 
Dansk Boldspil Union skærpes løbende, og senest i 2013 måtte Svendborg 
Kommune tilpasse fodboldbanearealet størrelsesmæssigt ved at tilføje 
kunstgræs rundt banen, som derved rækker ind over løbebanerne.  
Dette medfører dels en række uhensigtsmæssigheder for atletikudøverne 
og fodboldspillerne, og dels anvendes der ekstra personalemæssige 
resurser for at få den daglige brug af stadion til at fungere. 
 
 

Behov / ønsker  
2016 -  udarbejdelse projektmateriale 
 
Udarbejdelse af projekt m.h.p. på at skabe et beslutningsgrundlag for den 
videre brug af Høje Bøge Stadion herunder undersøgelse af praktiske og 
økonomiske forhold ved anlæg af nyt fodboldstadion. 
 
Konkret skal der bl.a. indgå beskrivelse/økonomi vedr.: 

• Anlæg af handikaptoiletter.  
• Renovering af publikumsarealer og tribunekonstruktion 
• Renovering/ombygning af klubhus/omklædning herunder 

klimaskærm, vand/varme m.v. 
• Renovering af atletikarealer 
• Projektoplæg vedr. nyanlæg af stadion med anden placering m/u 

atletikfaciliteter 
 
Udarbejdelse af projektmaterialet fordrer inddragelse af eksterne 
rådgivere. 
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Behovsanalyse  
Stadion anvendes dagligt af skole og gymnasium i tidsrummet fra kl. 8.00 
til 15.00. 
 
Fra kl. 15.00 er de primære brugere SG-atletik mandag til torsdag. 
 
I weekend’s gennemføres stævner og divisionskampe i fodbold. 
 
Ud over ovenstående anvendes stadion til enkeltstående events herunder 
det årligt tilbagevendende arrangement ’Open air’. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Kr. 200.000 

 
Gennemføres i 2016 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 200 200

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 200 0 0 0 200

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 200 0 0 0 200

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Vedligehold: 

Halområdet - Renoveringspulje          Bilag 12 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
 
Haludvalget, Svendborg Kommune  
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Haludvalget disponerer over en årlig renoveringspulje på ca 1,6 mio kr. 
 
Puljen prioriteres af udvalgets medlemmer, og kan til en vis grad afhjælpe 
de akutte renoveringsbehov der opstår i løbet af et driftsår. 
Renoveringsprojekterne gennemføres i tæt samarbejde med CETS, 
Rådgivning og Renovering. 
 
Tilbage i 2008 blev der udarbejdet tilstandsrapporter på alle hallerne, og 
de viste et renoveringsbehov over en 10 års periode (2009-2017) på 36 
mio kr. 
 
Den årlige afsatte pulje kan ikke dække renoveringsbehovet og det 
efterslæb der er opstået, og Haludvalget ønsker derfor tilført 
ekstraordinære midler til imødegåelse af denne udfordring.  
 
For budgetår 2014 blev der bevilget ekstra 5,0 mio kr. til puljen. Denne 
bevilling har medført væsentlige forbedringer i flere haller, herunder også 
energibesparende foranstaltninger. 
 
Haludvalget ønsker at videreføre den positive udvikling, som denne 
ekstrabevilling har givet, således alle Haludvalgets haller bringes i en god 
stand. 
 

Behov / ønsker  

Behovsanalyse  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Udvidelse af renoveringspuljen: 
 
5,0 mio kr.  

 
 
 

2016 
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Halområdet - Renoveringspulje          Bilag 12 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 5.000 5.000

Samlet anlægspro jekt 0 5.000 0 0 0 5.000

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 5.000 0 0 0 5.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Vedligehold: 

Renovering af Frederiksbroen           Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Bygværk under vej mellem Jessens Mole og Frederiksø. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Bygværk som går over til Frederiksøen, blev der fortaget undersøgelser af 
de bærende dele under vand i 2013. Bygværket er bygget oven på beton 
pæle som går i hav bunden. Det yderste lag af beton pælene er begyndt at 
falde af. Dette gør at tværsnitte af pælene bliver meget mindre, hvis den 
nuværende belastning skal kunne forsætte skal bygværket renoveres inden 
for en kortere årrække. 
 
Rambøll har udarbejdet notat om dette som er vedhæftet som bilag. 
 

Behov / ønsker Det ønskes at renoverer broen for at bibeholde broens bæreevne.  
Hvis renovering ikke fortages skal bygværket nedvejes for tung trafik og til 
sidst kan afspærring blive nødvendig. 
 

Behovsanalyse I udviklingsplanen for haven ønskes fastholdt at der skal være erhverv på 
Frederiksøen, derfor forventes det ikke at der skal ske ændring på brugen 
af bygværket, og derfor skal bæreevnen fastholdes.  
 

Øvrige bemærkninger  Da størstedelen af udgiften vil ligge i 2016 og kun enkelte 1 års kontroller af 

arbejdet som er i 2017 er hele investeringsbeløbet lagt i 2016.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Notat fra Rambøll om bygværk Frederiksbroen. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
4,0 mio. kr. 

 
Udføres i 2016/2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 700 700

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.300 3.300

Færdiggørelse 0 0

Samlet anlægsprojekt 0 4.000 0 0 0 4.000

Samlede likviditet, netto 0 4.000 0 0 0 4.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Vedligehold: 

Pulje til genoprettende arbejde på kommunale bygninger       Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle kommunale bygninger 

Overordnet 
beskrivelse 

Pulje til genoprettende arbejder på kommunale bygninger.  

Behov / ønsker Rådgivning og Renovering er i 2015 påbegyndt planlagt vedligehold af 

bygningsmassen ud fra tilstandsregistreringer.  

 

De foreløbige tilstandsregistreringer har vist mange opgaver med karakter af 

almindeligt vedligeholdelsesarbejde så som vedligehold af belægninger og 

maling af træværk. 

 

Registreringerne viser også, at der er en del opgaver, hvor bygninger eller 

bygningsdele ikke længere kan nøjes med vedligehold, men decideret skal 

genoprettes.  

 

En del af visionerne med dannelsen af CETS var at vedligeholde og hæve 

bygningsmassens værdi. For at leve op til dette er det nødvendigt at tage 

hånd om opgaver af genoprettende karakter. Dette må dog ikke ske på 

bekostning af det øvrige vedligehold, da dette blot vil føre til flere 

genoprettende opgaver.  Desuden er størstedelen af opgaverne af 

genoprettende karakter forbundet med sikkerhedsrisiko, såfremt de ikke 

laves. 

 

Tilstandsregistreringerne viser, at de eksisterende puljer langt fra kan dække 

det almindelige vedligeholdelsesarbejde. 

  

Det foreslås at oprette en pulje på 15 mio. Det foreslås, at puljen revurderes 

efter 4 år og evt. udfases i takt med, at det genoprettende arbejde udføres, 

og opgaverne forhåbentligt bliver færre.      

 

Behovsanalyse Af presserende opgaver kan nævnes  

 

- skimmelsvamp i kælderen på Ørkildskolen, afdeling øst,  

- genopretning af offentligt tilgængelige legepladser 

- nedrivning af to ældre SFO bygninger på Thurøskole, der både 

indeholder skimmelsvamp og PCB og er i fare for sammenstyrtning 

- ventilationsforhold i institutioner 

- gymnastiksalen på Ørkildskolen 

- nedslidte tage med asbest i flere bygninger på tværs af 

direktørområderne 
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- totalomfugning af murværket på Caroline Amalie Plejecenter 

- udskiftning af rådne vinduer i flere bygninger på tværs af 

direktørområderne 

 

Grundet flere års efterslæb vurderer Rådgivning og Renovering, at der vil 

komme flere sager af denne karakter. Opgaverne er så omkostningstunge, at 

det ikke kan indeholdes inden for de eksisterende puljer til vedligehold. 

Eksempelvis vurderes skimmelsvampssanering på Ørkildskolen at koste 8 

mio., nedrivning af SFO bygninger på Thurø skole 2 mio. og omfugningen af 

murværk på Caroline Amalie 5 mio.  

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
15 mio. kr. årligt 

 
Revurderes efter 4 år 

 

 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 0

Projektering 0
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Samlede likviditet, netto 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Svendborg Idrætscenter – Omlægning i fb. med vejomlægning        Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Fritidsarealer ved Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
I forbindelse med vejforlængelsen af Johannes Jørgensens Vej, som vil 
berøre fritidsarealerne ved Svendborg Idrætscenter, ønskes udarbejdet et 
forprojekt til retablering af arealet. 

Behov / ønsker  
Området benyttes af en række fritidsbrugere, og benyttes også af cirkus 
og tivoli. 
 
Der ønskes udarbejdet en plan for retablering af arealet efter 
vejgennemføringen, således området fortsat kan betjene brugerne. 

Behovsanalyse  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkningr   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Plan for retablering af området 
 
2016: 0,250 mio. kr. 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 250 250

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 250 0 0 0 250

Samlede likviditet, netto 0 250 0 0 0 250

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Svendborg Tennishal - Klubhus / opholdsrum        Bilag 16 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Tennishal, Ryttervej 70 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Der har vist sig stigende interesse for at anvende Svendborg Tennishal, 
dels af de lokale tennisklubber og dels af specialforbund og øvrige gæster. 
Hallen har derfor en meget høj belægningsgrad. 
 
Tennishallen blev i sin tid bygget af Svendborg Tennisklub, og på 
daværende tidspunkt var der ikke økonomisk grundlag for at indlægge 
varme eller udbygge med opholdsrum/klublokale.  
Sidenhen overgik hallen til Svendborg Kommune og ledes nu 
bestyrelsesmæssigt af den selvejende institution Svendborg Idrætshal og 
driftes af CETS-idrætsområdet. 
 
Klubberne har igennem mange år, sammen med Idrætshallens bestyrelse, 
haft et ønske om at få indlagt varme i hallen samt få tilbygget et 
opholds/klubrum i tilknytning til indgangspartiet. 
 
De to projekter er ikke nødvendigvis afhængige af hinanden og kan derfor 
gennemføres etapevis. 
 
Foruden den daglige brug af foreningernes medlemmer, arbejder 
tennisklubberne med at gennemføre nationale mesterskaber, turneringer, 
trænersamlinger m.v. og dette ser umiddelbart ud til at være en niche i 
vækst, og som man gerne vil udbygge.  
Det tilkendegives dog, at manglen på varme i hallen, eller ikke at have 
adgang til et opvarmet lokale i tilknytning til hallen, er en forhindring for 
videreudvikling af såvel klubliv som ’tennis-events’.  
 
Klubberne oplyser, at man har måttet gennemføre arrangementer i 
frostgrader. 
 
Konkret ønskes til drøftelse og beslutning: 
 
Udformning af projekt i 2016 vedr. anlæg af opholdsrum/klubrum samt 
opvarmning af tennishallen til eventuel gennemførelse i 2017. 
 
Det er administrationens vurdering, at der bør udarbejdes et projekt i 
2016, som kan danne baggrund for eventuel beslutning om at lægge 
varme ind i tennishallen og/eller anlægge opholdsrum/klubhus i 2017.  
 
Grundet tennishallens placering i forhold til Idrætshallen samt 
tilbygningens arkitektur m.v. forventes det, at projektet indebærer en 
række tekniske problemstillinger som vil kræve ekstern rådgivning, hvorfor 
der søges midler til dette. 
 
 
Ud over ønsket om opvarmning af tennishallen, ønskerne klubberne en 
tilbygning omfattende: 
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• En smal opvarmet bygning i to etager – samlet ca. 200 m2 

Stueetagen skal rumme indgangsparti, toilet og opholdsrum 
• 1. sal rummer stort fælles lokale med indkig til tennishal samt 

mindre kontor. 
• Anlæg af tilgangsområde. 
• Inventar 

 
Hertil skal afsættes midler til drift og vedligehold af tilbygningen samt de 
afledte driftsudgifter som opvarmning af tennishallen vil medføre. 
 

Behov / ønsker  
Etablering af varme i Tennishallen. 
Anlæg af opholdsrum/klubrum. 
Anlæg af tilgangsområder. 
Driftsmæssige forhold. 

Behovsanalyse  
Tennishallen har en meget høj belægningsprocent. Det tilkendegives dog 
af brugerne, at den manglende varme og behovet for et opholdsrum er af 
afgørende betydning for klubbernes udvikling og mulighed for at skabe nye 
tiltag. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Kr. 250.000 Gennemføres i 2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 250 250

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 250 0 0 0 250

Samlede likviditet, netto 0 250 0 0 0 250

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Kommunal Skovrejsning          Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Afklares i projektets indledende fase i 2016. 

Overordnet 
beskrivelse 

Kommunal skovrejsning 
 

Behov / ønsker Der har ikke siden 1996-1997 været kommunal skovrejsning i Svendborg 
Kommune, hvor Juulgårdskoven på 10 ha. i Rantzausminde blev tilplantet. 
 
Kommunal skovrejsning ønskes genoptaget for at medvirke til at opfylde 
målene i Danmarks nationale skovprogram fra Naturstyrelsen. 

Behovsanalyse I Danmarks nationale skovprogram er det målet at øge Danmark skovareal 
fra de nuværende 11% til 20%-25% i løbet af 80-100 år. Det øgede 
skovareal skal bidrage til: 
 

• beskyttelse af grundvand  
• lagring af CO2 og produktion af CO2-neutralt brændsel 
• udvikling af skove som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres 

muligheder for friluftsliv og naturoplevelser 
• styrkelse af naturindholdet ved at ny skov anlægges med henblik 

på bæredygtig og naturnær skovdrift 
Specifikke 
kvalitetskrav 

I forbindelse med tidligere mulighed for tilskud til offentlig skovrejsning har 
der bl.a. været krav om, at det tilplantede areal skal være landbrugsjord 
og som hovedregel på min. 5 ha.  

Øvrige bemærkninger  Der er i udgiftsberegningen taget udgangspunkt i en årlig tilplantning 
af 5 ha. skov i årene 2017-2019. 
  
Svendborg Kommune ejer ikke egnede arealer til skovrejsning.  
 
Udgiften til arealerhvervelse, primært landbrugsjord er indregnet med 
650.000 kr. årligt i 2017-2019. Arealerne erhverves ved frivillig aftale. 
 
Forud for skovrejsningen er der et omfattende planlægningsarbejde for at 
finde de bedst egnede arealer til kommunal skovrejsning.  
 
Der tages udgangspunkt i kommuneplanens positive 
skovrejsningsområder.  Beskyttelse af drikkevandinteresser og bynære 
rekreative muligheder vægtes højt.  
 
Mulighederne for borgerinddragelse i både udredningsfasen og ved anlæg 
og drift undersøges.   
 
Planlægningsarbejdet er forudsat gennemført i 2016 og udgiften på 
250.000 kr. er udgift til udredningsarbejdet og borgerinddragelse.  
 
Det var senest i 2014 muligt af få tilskud til offentlig skovrejsning på 
landbrugsjord. Tilskuddet var da på indtil 55% af tilplantningsudgiften, 
svarende til ca. 30.000 kr. pr. ha. Hvis tilskudsmuligheden igen bliver 
aktuel, vil udgiften i årene 2017-2019 kunne nedbringes med ca. 150.000 
kr. årligt, alternativt kan det tilplantede areal forøges.  
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Projektets samlede 
udgift og periode 

3,7 mio. kr. 2016-2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 250 250

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.100 1.100 1.100 3.300

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 250 1.100 1.100 1.100 3.550

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 25 50 75 150

Samlede likviditet, netto 0 250 1.125 1.150 1.175 3.700

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Udvikling af kommunens strande          Bilag 18 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunens strande (primært strande med blåt flag) 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Økonomisk ramme til udvikling af kommunens strande gennem anlæg og 
udstyr, der kan øge strandenes attraktivitet. Forslaget er en videreførelse 
af de 70.000 kr. for 2015, der blev politisk besluttet på MKT’s møde den 2. 
februar 2015.  
 

Behov / ønsker Baggrunden for forslaget er, at flere af kommunens blå flag strande 
vurderes at have en utidssvarende tilstand.  
 
Inden for den afsatte økonomiske ramme ønskes plan for udskiftning, 
fornyelse og udbygning af udstyr, der kan øge strandenes attraktivitet og 
medvirke til at forbedre oplevelsen og øge anvendelsen. 
 
Der kan tillige indgå mindre anlæg, der understøtter samme formål. 
 
Endelig ønskes inden for rammen en indledende undersøgelse af, om der i 
kommunens nærområder med en vis boligkoncentration er mulighed for at 
etablere en ny kommunal strand ved Tankefuldskoven og Lehnskov. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Oversigt over kommunens strande med blåt flag 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,5 mio. kr. 

 
2016 og 2017 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 250 250 500

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 250 250 0 0 500

Samlede likviditet, netto 0 250 250 0 0 500

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Rekreativ udvikling af Sofielundskov          Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Sofielundskov 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Rekreativ udvikling af Sofielundskov ved udbygning af infrastruktur og 
etablering af faciliteter til rekreativ benyttelse. 
 

Behov / ønsker I byudviklingsprojektet Tankefuld indgår udvikling af Sofielundskoven, som 
skal være en rekreativ byskov, for bydelens beboere, såvel som alle 
Svendborgs borgere. 
 
For at få afdækket borgernes behov og ønsker til en rekreativ og attraktiv 
skov, har administrationen gennemført en bredt forankret 
borgerinddragelsesproces, som har dannet grundlaget for idékataloget 
over ønskede tiltag i skoven.  
 

Behovsanalyse Skoven skal gøres til et attraktivt udflugtsmål og opholdsplads for borgere i 
området, skoler og daginstitutioner, samt turister og byens øvrige borgere.  
 
Udviklingen af Sofielundskov, skal være med til at understøtte den positive 
omtale og opfattelse af Tankefuld området, som et attraktivt boligområde.  
 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Faciliteter opføres i henhold til Skovlovens bestemmelser, i et omfang og i 
en udformning med hensyn til størrelse, materialer og farver, som falder 
naturligt ind i omgivelserne og som tilgodeser den almindelige skovgæst. 
 

Øvrige bemærkninger  Administrationen afholdte et borgermøde den 8. januar 2015. Formålet 
med borgermødet var at få afdækket borgernes behov og ønsker til en 
rekreativ skov i Sofielund.  

På borgermødet blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af borgere 
repræsenterende Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet, Sydfyns Erhvervsforskole og beboere i Tankefuld. 
Borgerne i arbejdsgruppen har bidraget med udarbejdelsen af idékataloget 
for den rekreative udvikling af Sofielundskoven.  

Arbejdsgruppen har afholdt fire møder i løbet af foråret 2015 med det 
gennemgående tema, at både etableringen af faciliteter og den rekreative 
udfoldelse i Sofielundskoven skal udføres med respekt for naturen. 

 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Idékatalog 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,105 mio. kr. 

 
2016 - 2019 
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Rekreativ udvikling af Sofielundskov          Bilag 19 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.105 1.105

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.105 0 0 0 1.105

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 115 115 115 115 460

Samlede likviditet, netto 0 1.220 115 115 115 1.565

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Vestre skole, anlæg af udeområder         Bilag 20 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Vestre skole, udeområder 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Vestre skoles skolebestyrelse ansøger om 2,5 mio. kr. til anlæg af 
udeområder. Anlægsarbejdet skal medvirke til at realisere skolens 
planer for inddragelse af udeområderne i undervisningen. 
 

Behov / ønsker At styrke skolens profil med særligt fokus på bevægelse, fællesskab 
læring og aktivitet. 
At sætte pausen i bevægelse. 
At udfordre og udvikle motorikken og bruge hele kroppen. 
At bruge leg og bevægelse i undervisningen. 
At skabe sammenhængende rumligheder og få mere struktur på de 
forskellige udearealer. 
 

Behovsanalyse Vestres skoles matrikel og udeområder er i forhold til elevtallet og 
den elevmæssige aldersgruppe begrænset, derfor er det vigtigt at 
udeområderne kan anvendes både som læringsrum og som 
aktivitetsrum i forbindelse med undervisning og pauser. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der foreligger en detaljeret beskrivelse (skitseprojekt) samt 
overslag på økonomien.  
 

Øvrige bemærkninger   
Projektet er i ØKU den 24.3.2015 godkendt til oversendelse til 
budgetforhandlingerne med henblik på at indgå i den kommende 
masterplan på skoleområdet. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2.528.720 kr. 2016 og 2017 
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Anlægsudvidelse: 

Vestre skole, anlæg af udeområder         Bilag 20 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Politisk beslutning – 
projektering 

Projektering 170 170

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 1.959 400 2.359

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 2.129 400 0 0 2.529

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0 0 0 0 0

Samlede likviditet, netto 0 2.129 400 0 0 2.529

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Rantzausmindehallen – omklædningsrum         Bilag 21 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Rantzausmindehallen er en kommunal idrætshal fra 1983 – bygget i 
sammenhæng med Rantzausminde Skole.  
 
Hallen drives uafhængigt af skolen, dog i nært samarbejde på en række 
områder.  
 
Hallen er medlem af store Haludvalg, og der er en valgt bestyrelse 
repræsenteret af foreningslivet og skolen. 
 
Rantzausmindehallen har gennem de seneste 6-7 år oplevet et markant 
øget brug af omklædningsfaciliteterne. 
 
På foreningssiden er medlemstallet gået fra ca 400 til i dag at tælle ca. det 
dobbelte. Den store medlemsvækst skyldes primært oprettelse af en 
fitness-afdeling, men også tilflytning af børnefamilier til området har 
medført vækst i medlemstallet i alle afdelinger (håndbold, badminton, 
gymnastik og fodbold).  
 
Det bemærkes, at fodboldafdelingen med knap 200 medlemmer, i 
modsætning til størstedelen af de øvrige klubber i kommunen, ikke har 
selvstændigt klubhus. De benytter hallens omklædningsfaciliteter. 
 
Rantzausminde skole benytter hallen i tidsrummet 08.00-15.00. Behovet 
for omklædning er med indførelse af idrætsskoleprojektet blevet øget 
væsentligt. 
 
Skolen har 2 spor fra 0.-6. klasse, og 4 spor fra 7.-9. klasse efter eleverne 
fra Vestre skole er tilført. 
 
Hallen råder i dag over 3 omklædningsrum med hver 7 brusere samt et 
enkelt handicapomklædningrum med 5 brusere. Rantzausmindehallen  
 
 
I løbet af ugen er der op mod 100 elever, der har idræt samtidigt. Disse 
elever skal klæde om og bade på ca 10 minutter, hvilket ikke altid er 
muligt for det køn, som kun har 7 brusere til rådighed. 
 
Når idrætsforeningen benytter hallen, er der også spidsbelastningsperioder 
med op til 56 børn, der skal bade samtidigt. I særlig grad i de perioder af 
sæsonen, hvor indendørsaktiviteter og udendørsaktiviteter har samtidige 
aktiviteter. 
 
Hallens personale har grundet den begrænsede omklædningskapacitet 
svært ved at få rengjort mellem de forskellige hold/klasser, hvilket er 
utilfredsstillende for brugerne. 
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Behov / ønsker  
Det vurderes, at der er et behov for 4 nye omklædningsrum med 
bruseafsnit og toiletter samt 2 læreromklædningsrum med bad og toilet i 
en ny tilbygning til hallen. 

Behovsanalyse  
Behovet skal imødegå det stigende behov for omklædning for skole og 
foreningsliv, og kompensere for den begrænsede kapacitet i hallen. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Anlæg af i alt 4 stk. omklædningsrum 
i tilknytning til Rantzausmindehallen, 
i alt mellem 180-220 kvm.: 
 
Anlæg 4-5  mio kr. 
Afledt drift/år, anslået 70 t.kr. 
 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 4.500 4.500

Samlet anlægsprojekt 0 4.500 0 0 0 4.500

Afledt drift 70 70 70 210

Samlede likviditet, netto 0 4.500 70 70 70 4.710

Økonomi

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag       Pr. 12.8.2015 

Side 52 af 91 

Acadre 14-40988 

Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver         Bilag 22 

 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Kunstudsmykning i forbindelse med anlægsopgaver 

Behov / ønsker   
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har på møde den 5. marts 
2015 bedt om en beskrivelse af, fra hvilke anlægsprojekter der afsættes 
en procentdel af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. Udvalget 
ønskede tillige en beskrivelse af, hvad det vil koste, hvis det kommer til at 
omfatte alle anlægsprojekter og slutteligt en kort beskrivelse af, om den 
nuværende procentsats er tilstrækkelig. 
 
Det er i 2008 vedtaget af Byrådet, at der ved anlægsprojekter og større 
renoveringsopgaver over 5 mio. budgetteres med midler til kunstnerisk 
udsmykning på min. 5 promille af byggesummen.  Byggesummen 
defineres som håndværkerudgifter. Anlægssummen er den samlede 
budgetramme for projektet. 
 
Med baggrund i budgetforlig 2015 -2018 er der afsat 100 mio. i 
anlægssum i årene 2015 -2018. Heraf skal bruges ca. 350.000 kr. til 
kunstnerisk udsmykning udregnet som 5 promille af byggesummen. 
 
Konsekvenserne af en ændret ordning indebærer for alle de skitserede 
scenarier, at der enten skal tilføres midler, eller at der vil være tilsvarende 
mindre beløb til øvrige anlægsudgifter. 
 
I alle scenarier forudsættes, at anlægssummen på 100 mio. fordeles 
ligeligt på de 4 budgetår. 
 
Det bemærkes, at der ikke ligger beregninger på hvad det betyder, hvis 
det besluttes, at afsætte beløb ved salg af byggegrunde til 
kunstudsmykning som også er foreslået jfr. sagsfremstillingen. 
 
Scenarie 1  
Hvis beløbet til udsmykning beregnes ud fra anlægssummen frem for 
byggesummen, vil det betyde en forøgelse på ca.150.000 kr. til 
udsmykning svarende til en merudgift på 37.500 kr. i hvert af de 4 
budgetår. 
 
Scenarie 2 
Hvis beløbet til udsmykning beregnes ud fra anlægssummen frem for 
byggesummen og samtidig forhøjes fra 5 promille til 10 promille, vil det 
betyde en forøgelse på ca. 650.000 kr. til udsmykning svarende til en 
merudgift på 162.000 kr. i hvert af de 4 budgetår. 
 
Scenarie 3 
Hvis beløbet til udsmykning beregnes af byggesummen som er 70 mio. 
ved en anlægssum på 100 mio. og promillen forhøjes fra 5 promille til 10 
promille vil det betyde en forøgelse på ca. 350.000 kr. til udsmykning. Det 
svarer til en merudgift på 87.500 kr. i hvert af de 4 budgetår. 
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Svendborg Billedkunstråd blev oprettet i 2010 og har siden været 
involveret i kunstnerisk udsmykning på 5 skoler, 2 børneinstitutioner, 
samt to nye igangværende sager. Det drejer sig om Nymarkskolen 
(66.000 kr.), Rantzausmindeskole (29.000kr) Tved skole (56.000 kr.), 
Stokkebækskolen (31.000 kr.), Thurø skole (165.000 kr.). 
Børneinstitutionerne Humlebien (103.000 kr.), Kirkeby Børnehus (42.000 
kr.). Gudme børnehave (47.000 kr.) og Skovlinden børnehave (32.246 
kr.). 
 
Processen er sådan at  
Billedkunstrådet løbende modtager besked fra CETS om byggeprojekter, 
hvori der er afsat midler til kunstnerisk udsmykning. Herefter er 
fremgangsmåden et af to: 
 

- Hvis institutionen har en bestemt kunstner de ønsker at bruge - 
skal rådet godkende kunstner og projekt. 
 

- I alle andre sager er der møde på stedet mellem institutionen og 
Billedkunstrådet. Herefter formulerer institutionen ønsker, krav og 
behov i forhold til kunstnerisk udsmykning.                                                                                
Opgaven sættes i udbud (hver gang er der mellem 5 og 20 
kunstnere, der byder ind på opgaven). Tilbuddene anonymiseres 
og forelægges Billedkunstrådet til kunstfaglig vurdering. De 
blåstemplede tilbud sendes til institutionen, der træffer beslutning 
om, hvilket kunstværk der skal realiseres.  

Kunst er efter Billedkunstrådets opfattelse ikke bare flødeskum ovenpå 
kagen, men har en værdi i sig selv. Kunst er med til at øge folks 
livskvalitet og med til at gøre det attraktivt at bo i et område. 
 
Billedkunstrådet anbefaler derfor, at der afsættes flere midler til 
kunstnerisk udsmykning ifm. alle bygge og anlægsprojekter  i Svendborg 
Kommune. Til sammenligning kan oplyses, at der ved alle statslige 
byggerier er krav om, at der afsættes 1,5 procent af byggesummen til 
kunstnerisk udsmykning.  

 
Billedkunstrådet anbefaler: 

- Scenarie 2: At der fremover afsættes 10 promille  af 
anlægssummen til kunst mod nuværende fem promille af 
byggesummen . Praktiseres bl.a. i Odense Kommune. 

- At der fremover afsættes en procentsats af indtægten ved salg af 
byggegrunde til kunst (kan indgå i puljen som nævnt i næste 
punkt) 

- At beløb afsat til kunst ved anlægsprojekter under 5. mio. samles 
i en pulje, som offentlige institutioner kan søge.  

 
Regneeksempler ved anlægsprojekt til 10 mio.  

 
 5 promille 10 promille 

Af Byggesum 35.000 kr. (som det 
er i dag) 

70.000 kr. 

Scenarie 3 

Af Anlægssum 50.000 kr.  

Scenarie 1 

100.000 kr.  

Scenarie 2 
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scenarie 1 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 38 38 38 38
Anlæg
Finansiering

I alt 38 38 38 38  
 

 
 scenarie 2 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 162 162 162 162
Anlæg
Finansiering

I alt 162 162 162 162  
 
 
 scenarie 3 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Drift 88 88 88 88
Anlæg
Finansiering

I alt 88 88 88 88  
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek        Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Vester Skerninge Bibliotek 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Med et selvbetjent bibliotek i Vester Skerninge vil brugerne få adgang til 
lokalerne, faciliteterne og samlingerne fra kl. 7 til kl. 22, hver dag året 
rundt. 
Etableringsudgifterne dækker bygningsmæssige ændringer, udstyr til 
selvbetjening samt overvågning. Den relativt store udgift til etablering af 
et selvbetjent bibliotek i Vester Skerninge skyldes, at biblioteket holder til i 
lokaliteter, der er ret vanskelige at klargøre til selvbetjening. 
Øgede driftsudgifter går især til opvarmning og el. 
 

Behov / ønsker  
Formålet er at give borgerne bedst mulig adgang til bibliotekets samlinger 
og lokaler. Temaet er gennemgående i hele kommunen, hvor 2 biblioteker 
(Skårup og Gudme) allerede er selvbetjente og hvor 2 biblioteker er på vej 
(Thurø og Stenstrup), ligesom der arbejdes på at øge adgangen til 
hovedbiblioteket i Svendborg yderligere. 
Et alternativ til den nuværende uhensigtsmæssige og alt for store bygning 
kan være lokaler på Vestermarkskolen i Vester Skerninge. 
Et samarbejde mellem skole- og folkebiblioteket er betinget af en politisk 
beslutning herom. 
 

Behovsanalyse  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Ved at flytte til en lokalitet på skolen, der ligger lige på den anden side af 
vejen kan samtænkes drift med skolebiblioteket (synergi). 
Udgiften i forbindelse med at åbne et selvbetjent bibliotek på skolen 
kendes ikke. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
400.000 kr. 

 
2016 
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Anlægsudvidelse: 

Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek        Bilag 23 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 400 400

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 400 0 0 0 400

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 450 50 50 50 600

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Selvbetjening på Landet Bibliotek         Bilag 24 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Landet Bibliotek  

Overordnet 
beskrivelse 

 
Med et selvbetjent bibliotek i Landet vil brugerne få adgang til lokalerne, 
faciliteterne og samlingerne fra kl. 7 til kl. 22, hver dag året rundt. 
Etableringsudgifterne dækker bygningsmæssige ændringer, udstyr til 
selvbetjening samt overvågning. 
Den relativt store ekstraudgift til drift skyldes især, at biblioteket er el-
opvarmet. 
 

Behov / ønsker  
Formålet er at give borgerne bedst mulig adgang til bibliotekets samlinger 
og lokaler. Temaet er gennemgående i hele kommunen, hvor 2 biblioteker 
(Skårup og Gudme) allerede er selvbetjente, og hvor 2 biblioteker er på 
vej (Thurø og Stenstrup), ligesom der arbejdes på at øge adgangen til 
hovedbiblioteket i Svendborg yderligere. 
Et alternativ til den nuværende og driftsmæssige ret håbløse (utæt og el-
opvarmet) bygning kan være lokaler på Tåsingeskolens afdeling i Lundby. 
Et samarbejde mellem skole- og folkebiblioteket er betinget af en politisk 
beslutning herom. 
 

Behovsanalyse  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   
Ved at flytte til en lokalitet på skolen i Lundby, kan samtænkes drift med 
skolebiblioteket (synergi). 
Udgiften i forbindelse med at åbne et selvbetjent bibliotek på skolen 
kendes ikke. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
300.000 kr. 

 
2016 
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Anlægsudvidelse: 

Selvbetjening på Landet Bibliotek         Bilag 24 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 300 300

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 300 0 0 0 300

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 130 130 130 130 520

Samlede likviditet, netto 0 430 130 130 130 820

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Åbent bibliotek på hovedbiblioteket                Bilag 25 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Bibliotek 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
At øge åbningstiden på det fysiske bibliotek i Svendborg gennem 
selvbetjening. 
 

Behov / ønsker  
Åbent bibliotek på hovedbiblioteket alle ugens dage kl. 7 - 22 med fortsat 
betjening som nu.  
 

Behovsanalyse  
• Øget åbningstid på alle hverdage og i weekender og på helligdage. 

En pæn forøgelse af tilgængeligheden, men på hverdagsaftener 
oplever vi, om mandagen, hvor vi har åbent til kl. 21, ikke det 
store behov herfor. 

• Arrangementer kan kun foregå i bibliotekets åbningstid, hvilket vil 
umuliggøre den overvejende del af de arrangement biblioteket 
normalt tilbyder. Mindre arrangementer kan i et vist omfang 
afholdes i Svinget og større arrangementer må afholdes på andre 
adresser i byen. Udhuler tanken om kulturmødestedet. 

 
Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   
Der er en del omkostninger forbundet med åbent bibliotek på 
hovedbiblioteket, ikke mindst pga. husets udformning og størrelse.  
 
Anlægsopgaver (overslag kr. 1 mio.) 

• Der er et magasin, pc’er, printere, telefoner mv. og et bagland i 
ekspeditionen, som skal kunne lukkes af (byggeprojekt, CETS) 

• Tekniske løsninger med overvågning mv.  
• Dørautomatik  
• Kopimaskiner og printere skal have kortbetaling  
• Brandsikring: kopper på alle branddøre og måske mere  

 
Ekstra anlæg (nice to have) 

• Etablering af afleveringsrobot i evt. tilbygning (ca. kr. 2 mio.) 
 
Øgede driftsudgifter  

• Ekstra rengøring  
• Større el- og varmeudgifter  
• Der vil være behov for oprydning efter afleverede bøger og fyldte 

reserveringsvogne  
• Vagt-/tilkaldeordning af en eller anden art  
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Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
1,0 mio. kr. 

 
2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.000 1.000

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.000 0 0 0 1.000

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 1.000 0 0 0 1.000

Økonomi

Der vil være afledte driftsudgifter ved at åbne hovedbiblioteket. 
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Fælles skole- og folkebibliotek i Gudme og Stenstrup        Bilag 26 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Gudme og Stenstrup Bibliotek 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Fælles skole- og folkebibliotek i Gudme og Stenstrup 
 

Behov / ønsker På både Stenstrup og Gudme skoler findes såvel skole- som 
folkebiblioteker. Begge steder ligger skolebiblioteket inde på skolen, 
placeret tæt på læringsmiljøet, mens folkebiblioteket ligger i en 
selvstændig bygning med egen indgang. Stor set sammenbygget med 
skolen. Og det er bevidst valgte placeringer, fra dengang begge steder blev 
opført, kort før kommunesammenlægningen. Læringscenter midt i skolen, 
folkebibliotek med egen og tydelig indgang, så borgerne ikke skal fægte 
sig vej gennem skolens gange. 
 
På Thurø er vi på vej med nyt fælles bibliotek på den renoverede Thurø 
skole. Her giver det god mening at sammentænke de to bibliotekstyper, og 
her har vi kunnet lavet en placering, der giver mening for såvel skolen som 
for borgerne på Thurø. Sammenlægningen er ikke uden udfordringer, men 
vi er godt på vej med at have løsninger på det meste. Noget finder vi 
naturligvis først ud af – og får løst - når vi er i drift.  
 
Udfordringerne er for eksempel  

• Skolebiblioteket skal gerne ligge midt i læringsmiljøet og 
folkebiblioteket skal have egen indgang 

• Der skal træffes aftaler om drift og ledelse af det fælles bibliotek 
• Forskellige IT systemer 
• To forskellige reglementer og lovkomplekser 

 
Disse pinde vil vi få erfaringer med på Thurø, men den første pind alene 
kan aftales lokalt, ud fra de lokalemæssige forhold og muligheder der 
findes. Både i Stenstrup og Gudme skal der valg om hvilket af 
bibliotekerne, der - så at sige - skal flyttes ind hos naboen – eller om der 
skal etableres nyt fællesbibliotek i helt andre lokaler. 
 
I løbet af 2016 forventer Svendborg Kommune at komme med i et fælles 
nationalt bibliotekssystem som er fælles for skole- og folkebiblioteket, så 
det giver god mening at vente med sammenlægning indtil da, da vi ellers 
skal gennem flere konverteringsrunder. Det er ikke praktisk muligt at drifte 
et fælles bibliotek med to forskellige IT systemer. 
 
Beslutninger af sammenlægning skal vedtages i både EBK og Børne og 
Unge Udvalget. 
 
Fordelene ved et fællesbibliotek er især en bedre udnyttelse af ressourcer, 
både lokaler, materialer og personaler, men det kræver at alle implicerede 
er taget grundig i ed. 
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Etablering af et fælles selvbetjent bibliotek kan koste alt fra kr. 100.000 til 
1.000.000 alt efter hvilken lokalemæssig løsning der vælges, om det er 
sammenlægning i et eksisterende lokale eller etablering af fællesbibliotek i 
et nyt lokale. 
 
 

Behovsanalyse  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
100.000 – 2.000.000 kr. 

 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Fællesbiblio tek Gudme 100.000 kr. -

1.000.000 kr. 1.000 1.000
Fællesbiblio tek  Stenstrup 100.000 kr. -

1.000.000 kr. 1.000 1.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 0 0 0 2.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Placering af hovedbibliotek                 Bilag 27 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Bibliotek (hovedbiblioteket) 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Placering af hovedbibliotek 

Behov / ønsker En overordnet vurdering skal i denne sammenhæng ses ud fra, at der ikke 
på nuværende tidspunkt foreligger en endelig analyse og vurdering af et 
konkret projekt.  
Svendborg hovedbibliotek vurderer, at det samlede behov for fremtidens 
hovedbibliotek vil være 4000 m2 og at en udvidelse til eksisterende 
bibliotek kan ske ved en tilbygning på 1000 m2.                                            
Hovedbiblioteket på Svinget 1 er i dag på samlet ca. 2500 m2. 
Der er i de overordnede økonomiske estimater taget udgangspunkt i at det 
eksisterende hovedbibliotek udvides med 1000 m2 og et nyt 
hovedbibliotek etableres på 4000 m2.    
De overordnede økonomiske beregninger er estimater på selve bygningen 
dvs. håndværker- og rådgiverudgifter samt på udearealerne. Forhold der 
omhandler fx skærpet energi- og tilgængelighedstiltag, inventar, drifts- og 
vedligeholdelse, øget drifts- og serviceomkostninger mv., er ikke indeholdt 
i beregningerne.  
Dog er der i det økonomiske estimat for Jessens Mole, ud fra teoretiske 
beregninger, medregnet udgifter til håndtering af jordforurening, 
ekstrafundering og håndteringen af regnvand jf. spildevandsplanen, og er 
dermed indeholdt i det overordnede estimat. 
I oversigt over placeringsmulighederne er der i forhold til gældende 
lokalplanforhold foretaget en overordnet vurdering, og er beskrevet under 
de enkelte placeringer.  
 
Følgende placeringer er vurderet i forhold til udvidelse: 
Udvidelse på nuværende placering, Svinget 1: 
Svendborg Bibliotek er omfattet af Byplanvedtægt nr. 34-1973. 
En udvidelse af hovedbibliotek fra nuværende 2500 m2 til 3125 m2, ved 
nedrivningen bygningsafsnit på 375 m2 og opførelse af en tilbygning på 
1000 m2.  
Oplæg: 
En udvidelse af hovedbibliotek vurderes at være mulig ved opførelse af en 
tilbygning til eksisterende hovedbibliotek.  
 
En ny tilbygning vurderes at kunne opføres med samme placering, som det 
bygningsafsnit der i dag har lokaler til voksen-bibliotek. Bygningsafsnit er 
en tilbygning (barak) der blev opført i 2004 og er på 375 m2, denne 
nedrives og der opføres en ny tilbygning på 1000 m2, med samme 
arkitektoniske niveau som eksisterende hovedbibliotek.  
De planmæssige forhold skal vurderes nærmere i forhold til eksisterende 
byplanvedtægt herunder parkeringsforhold. 
Et økonomisk estimat på opførelse af en tilbygning på 1000 m2. er kr. 26 
mio. Etablering af parkeringsforhold samt udearealer vurderes samlet til 
kr. 8 mio., samlet estimat kr. 34 mio. 
I det økonomiske estimat, er udgifter til genhusning, ombygninger mv. af 
eksisterende hovedbibliotek, ikke medregnet. 
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I estimatet er medregnet udgifter til en elevator. 
 
Nyt hovedbibliotek på Svendborg havn: 
Svendborg havn er omfattet af ”Udviklingsplan for Svendborg havn, 
februar 2014” og en placering på enten Frederiksø eller Jessens Mole skal 
vurderes nærmere ift. Udviklingsplanen.  
Jessens Mole: 
Placeringen af et nyt hovedbibliotek på Jessens Mole vurderes at være 
mulig. De nuværende aktører på Jessens Mole samt adgangs- og 
parkeringsforhold skal vurderes nærmere.  
Frederiksø: 
Placeringen af et nyt hovedbibliotek på Frederiksø vurderes at være mulig. 
Undersøgelser af fx adgangs- og parkeringsforholdene, eksisterende 
bygningsforhold på Frederiksøen, skal vurderes nærmere.  
Et økonomisk estimat på opførelse af et hovedbibliotek på 4000 m2, på 
havnen, er vurderet til kr. 96 mio. Etablering af parkeringsforhold i 
lavtliggende kælderniveau samt udearealer, vejanlæg mv. vurderes samlet 
til kr. 29 mio., samlet estimat kr. 125 mio. 
 
Bynære placeringer i Rådhuset, Ramsherred 10: 
Rådhuset, Ramsherred 10, er omfattet af lokalplaner 302 og 190. 
Ramsherred 10 (Jobcentret) har et areal på brutto 2970 m2 samt et 
kælderareal på ca. 670 m2, samlet 3640 m2. 
I brutto arealet på 2970 m2 er medregnet de kvadratmeter der udgør 
gangbroen i 2. sals niveau samt et lokale over gangbroen (i dag 
møderum). 
Kælderen anvendes dels til depotfaciliteter samt teknikum. 
Det vurderes, at ved placeringen af et nyt hovedbibliotek i Ramsherred 10, 
er det påkrævet at der etableres et nyt etagedæk i mellem stueetagen og 
1. sal (i dag delvist dobbelt højt åbnet foyer rum), for at opnå et 
tilstrækkeligt antal kvadratmeter, hvilket er forudsat i de 2970 m2. 
Det vurderes at etablering af et nyt hovedbibliotek på ca. 4000 m2 ikke er 
muligt ved opførelsen at en ny tilbygning til Ramsherred 10. 
Et økonomisk estimat på et hovedbibliotek på 3640 m2, på Ramsherred 
10, vurderes til kr. 73 mio. 
Placeringen af hovedbiblioteket i rådhuset er ikke vurderet nærmere ift. 
gældende lokalplaner herunder parkeringsforhold. 
En evt. kommende renovering af rådhuset kan indgå i den nærmere 
vurdering af et nyt hovedbibliotek placeret i fx rådhuset. 
Bemærkning fra CETS: 
Det anbefales at der iværksættes nærmere undersøgelser af mulighederne 
for udviklingen af Svendborg hovedbibliotek.   
 

Behovsanalyse  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
34 – 125 mio. kr. 

 
2016-2019 
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Anlægsudvidelse: 

Placering af hovedbibliotek                  Bilag 27  

Placering 1 i 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udvidelse på nuværende 

placering, Svinget 1. 0

Samlet estimat 3.000 7.000 24.000 34.000

Samlede likviditet, netto 0 3.000 7.000 24.000 0 34.000

Økonomi

Placering 2 i 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Nyt hovedbibliotek på 

Svendborg Havn 0

Samlet estimat 21.000 16.000 40.000 48.000 125.000

Samlede likviditet, netto 0 21.000 16.000 40.000 48.000 125.000

Økonomi

Placering 3 i 1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Bynær placering i Rådhuset, 

Ramsherred 10 0

Samlet estimat 8.000 7.000 29.000 29.000 73.000

Samlede likviditet, netto 0 8.000 7.000 29.000 29.000 73.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Store bådpladser Nordre Kaj           Bilag 28 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Vandareal ved Nordre Kaj, Svendborg Havn 
 

Overordnet 
beskrivelse 

”Opstart på etablering af store bådpladser i Svendborg Havn” 
 
I forbindelse med at udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn blev skrinlagt, 
var det den politiske hensigt, at kapacitetsmangel på lystbådepladser 
skulle håndteres i Svendborg Havn.  
 
Store bådpladser har i mange år været flaskehalsen i bådpladstildelingen i 
lystbådehavnene. Da udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn blev opgivet, 
blev der derfor til budgetforhandlinger 2014 samt 2015 fremsendt forslag 
om at forlænge den nedsænkede promenade ud for havneparken (ved 
boldbanen) hele vejen ud langs Nordre Kaj og forsyne den med en 
tværgående bro. 
  
Herved kunne der etableres 30 – 35 store bådpladser samt skabes 
mulighed for anløb med større både / skibe på den tværgående bro. Der 
var afsat 5,0 mio. kr. til projektet, som også inkluderede en renovering af 
toilet og badefaciliteter i Havnehuset Nordre Kajgade 1. - 
Havneadministrationen vurderer, at Nordre Kaj er det mest velegnede sted 
at etablere bådepladser, da disse vil være beliggende i et beskyttet 
havnebassin i tilknytning til de eksisterende lystbådefaciliteter.  
 
Med baggrund i ovenstående samt det stigende behov for store bådpladser 
og usikkerheden om havnens vand- og kajarealers langsigtede indretning 
og anvendelse forslås følgende foreløbige reducerede projekt. 
 

1) Ramning af pæle til ca. 35 store bådpladser. 
2) Fjernelse af eksisterende nedbrudt fendertræ. 
3) Etablering af en nedsænket gangbro. 

 
Dette projekt vil løse det akutte behov for store bådepladser i Svendborg 
Kommune og vil samtidig være forberedt til videreførelsen af den 
nedsænkede promenade ved havneparken. I tilfælde af, at de nødvendige 
store bådpladser ikke i den langsigtede plan bliver placeret ved Nordre Kaj, 
forventes det, at fortøjningspælene kan trækkes op og genanvendes på et 
nyt sted. 
 
Projektet er estimeret til kr. 1,5 mio. kr. 
 

Behov / ønsker Behovet for store bådepladser er på bagkanten af finanskrisen igen stærkt 
stigende, ligesom det vurderes, at store bådepladser vil kunne styrke 
bosætning i Svendborg, tiltrække ”varige” turister fra nær og fjern samt 
skabe maritime arbejdspladser. Store bådpladser kan generelt ikke 
etableres i eksisterende lystbådehavne, da disse ikke er projekteret til 
dette fra starten. Derfor er de stor både henvist til tidligere erhvervshavne 
– typiske provinshavne – eller til udvidede eller nye lystbådehavne. 
 
I Svendborg er det politisk besluttet at gæstehavnen er reserveret til 
gæstesejlere. 
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Svendborg havn har 

- for øjeblikket 4 til 6 bådpladsejere, hvis både er blevet udskiftet til 
”skibe”, som der ikke er plads til i lystbådehavnene. 

- en liste på 12 bådejere, som de sidste par år har søgt om fast 
plads i Gæstehavnen til deres store både.  

- ca. 10 henvendelser fra bådejere udenfor kommunen, som ønsker 
plads i havnen.  

 
Herudover kan det registreres, at de store haller på Frederiksøen, hvor 
Petersen og Sørensen, Gnisten samt Thurøbund Yachtværft er flyttet 
sammen, er fyldt med både, som er for store til byens lystbådehavne. 
 

Øvrige bemærkninger  Forsyninger af vand og el forventes udført via anlægsprojektet ”Sikring af 
havnens værdier”.  
 
Havneadministrationen vurderer, at den årlige leje for en stor bådplads kan 
prissættes til kr. 15.000 – 20.000. Prisen er uden indskud, som er 
kapitaliseret ind i den årlige leje. Vinterplads på land er ikke indeholdt i 
lejen.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Skitseforslag til etablering af Marina Promenade ved Nordre Kaj 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Projektudgifter 1,5 mio. kr. 
Projektet tænkes gennemført i 

foråret 2016. 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.500 1.500

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 1.500 0 0 0 1.500

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 1.500 0 0 0 1.500

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Nyborgvej Stadion            Bilag 29 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Nyborgvej Stadion, Nyborgvej 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Indtil 2004 var Nyborgvej Stadion klubbane for Boldklubben Stjernen. 
Arealet blev anvendt af klubben og Østre Skole (Ørkildskolen) og i perioder 
af daginstitutionerne i omegnen. 
Anlæg og bygninger stammer fra 50’erne. 
 
I 2004 flyttede boldklubben op til de nuværende baner og klubhus på Gl. 
Skaarupvej (Multihuset) og planen var, at klubhus og omklædningsrum 
skulle lukkes. Driftsmidlerne blev derfor overført til det nye klubhus. 
Det skal bemærkes, at bygningernes tilstand var i særdeles ringe og 
administrationens vurdering var, med baggrund i drøftelser med den 
daværende tekniske afdeling, at de burde nedrives. Imidlertid blev 
administrationen forespurgt af Boldklubben Kurant, om man måtte 
anvende klubhus og fodboldbaner ’ind til videre’. Hvilket der blev svaret 
positivt til. Efterfølgende kom endnu en klub (amerikansk fodbold)og i en 
periode en sfo fra Østre skole.   
Grundet de i forvejen meget nedslidte bygninger, og at budgettet var 
fjernet, har der udelukkede været foretaget vedligehold på et 
minimumsniveau. 
Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der fortsat skal være 
aktiviteter i de nævnte lokaler. 
 
Det er således administrationens vurdering, at man politisk bør beslutte sig 
for en af nedenstående modeller: 
 
1. Renovering af klubhus og omklædning: 
 
Ved fortsat anvendelse Nyborgvej Stadion til de nuværende aktiviteter, 
skal der udføres renovering og nyanlæg på flg. områder: 
 

• Klimaskærm på klubhus herunder nyt tag, isolering, nye 
døre, malerarbejde, renovering af kælder/fyrrum, 
indvendigt malerarbejde m.v. 

• Omklædningsrum, som ligger i en bygning for sig, skal 
fjernes og nyanlægges. 

• Genopretning af ankomstområde. 
 

Det anslås, at nyanlæg af omklædningsbygning kan gennemføres for kr. 
2,5 mio. og renovering af klubhus for kr. 0,75 mio.- kr. 1,0 mio. inkl. 
genopretning af ankomstområde. 
Forhold omkring kloakering er ikke afdækket. 
 
Der skal endvidere afsættes midler til drift kr. 0,1 mio. årligt 
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2. Anlæg af nyt klubhus med omklædningsfaciliteter: 
  
Erfaringer fra tilsvarende byggerier viser, at nyanlæg af et klubhus med 
tilhørende omklædningsfaciliteter kan etableres for ca. kr. 5 mio. med en 
årlig drift på 0,1 mio. 
Såfremt denne løsning prioriteres, skal der afsættes op til kr. 0,2 mio. til 
nedrivning og fjernelse af eksisterende bygninger. 
 
 
3. Nedrivning af klubhus og flytning af brugere: 

 
De nuværende bygninger nedrives og det grønne område/fodboldbanen 
anvendes af skolen, daginstitutioner, områdets beboere m.v.  
Det skal noteres, at det fremgår af en tidligere byrådsbeslutning, at grønne 
områder ikke umiddelbart kan nedlægges med mindre, at disse erstattes af 
nyt areal til samme formål.  
 
En konsekvens af dette vil være, at der skal etableres et spilområde til 
Amerikansk fodbold/fodbold i tilknytning til et af de øvrige idrætsanlæg. 
Dette kan f.eks. være ved Svendborg Idrætscenter eller på området 
omkring Multihuset på GL. Skårupvej. Andre områder kan også bringes i 
spil. 
 
Erfaringerne viser, prisen for anlæg af en boldbane er på ca. kr. 1 mio. 
Ved eventuel brug af denne model skal eksisterende 
omklædningsfaciliteter de pågældende steder anvendes. 
 
Der påregnes udgifter til drift af ekstra bane på årligt kr. 45.000 samt 
ekstra rengøring og vedligehold i omklædningsrum -  anslået kr. 40.000. 
 
Yderligere skal på regnes engangsudgift til nedrivning og fjernelse af det 
nuværende klubhus og omklædningsbygning, dette anslået til kr. 0,2 mio. 
 
Det noteres, at der er afsat midler til vedligehold af det grønne 
område/fodboldbanerne på Nyborgvej. 
 

Behov / ønsker  
Etablering/renovering af faciliteter til omklædning, kluhusaktiviteter og 
aktivitet til fodbold/Amerikansk fodbold som erstatning for nuværende 
forhold på Nyborgvej Stadion. 
 

Behovsanalyse Behovet for ændring af de nuværende vilkår er begrundet i de nuværende 
bygningers tilstand. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
1. Renovering af klubhus og 
omklædning: 
 
Anlæg: kr. 3,5 
Drift: kr. 0,2 mio. 

 
Gennemføres i 2016 
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2. Anlæg af nyt klubhus med 
omklædningsfaciliteter: 
 
Anlæg: kr. 5,2 mio. 
Drift: kr. 0,1 mio. i 2016 
Drift kr. 0,2 mio. fremadrettet 
 
3. Nedrivning af klubhus og flytning 
af brugere: 
 
Anlæg:kr. 1,2 mio. (heraf kr. 0,2 mio. til 
nedrivning og bortskaffelse af klubhus) 
Drift: 
Kr. 45.000 til forøgede driftsudgifter ved 
ny bane 
Kr. 40.000 til forøgede udgifter til 
omklædningsfaciliteter m.v. 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.500 3.500

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 3.500 0 0 0 3.500

Afledt drift 100 200 200 200 700

Samlede likviditet, netto 0 3.600 200 200 200 4.200

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Bynær placering af Baggårdsteatret          Bilag 30 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

 
BaggårdTeatret 

Overordnet 
beskrivelse 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget udbad sig på mødet den 7. 
maj 2015 beskrevet et budgettema omkring BaggårdTeatrets ønske om en 
mere bynær placering og styrket samarbejde med bymidtens teaterliv. 
 
BaggårdTeatret, der har til huse i Rottefælden, har akutte pladsproblemer 
og samtidig et ønske om at bo i nærhed til Svendborg Teater, 
Borgerforeningen og biografen. 
 
BaggårdTeatret har egnsteateraftale med Svendborg Kommune.  
 
Med et deraf følgende årligt tilskud på kr. 4,8 millioner, hvoraf Staten giver 
ca. 40% i refusion, ser BaggårdTeatret sig som en afgørende kunstnerisk 
aktør  og kulturel vækstskaber i Svendborg.  
 
Teateret finder dog, at potentialet til at få endnu mere for de samme 
midler er stort. 
 
 

Behov / ønsker BaggårdTeatret oplever, at placeringen og pladsen i Rottefælden er langt 
fra optimalt for et moderne egnsteater med potentiale til at skabe liv og 
aktiviteter på alle tider af døgnet. Endvidere har BaggårdTeatret kun 
råderet over bygningen Rottefælden 8 måneder årligt qua Rottefælde 
Revyens sommeraktiviteter. Teatret oplever, det er en stor praktisk 
udfordring og identitetsforringelse, at kommunens egnsteater ikke 
eksisterer fysisk for publikum 1/3 af året. 
 
I et visionsoplæg af maj 2015 peger BaggårdTeatret på, at Svendborg har 
et af landets smukkeste teatre i Svendborg Teater fra 1897. Et hus der 
ikke producerer forestillinger. Svendborg Teater præsenterer gennem 
Svendborg Teaterforening udelukkende indkøbt turneteater, for et 
overvejende ældre publikum. Dertil drives udlejningsvirksomhed. 
 
Der peges endvidere på, at byen i B&U Teatret har et af landets mest 
nysgerrige og produktive børne- og ungdomsteatre. Med fokus på 
fællesskab, faglighed og pædagogik gør teatret stor forskel for en 
væsentlig andel af Svendborgs unge. Teatret er dog udfordret som 
eftermiddagstilbud i forhold til den nye skolereform, ligesom B&U Teatrets 
leder har ytret ønske om flere kollegaer og tættere samarbejde med byens 
teaterliv. 
 
BaggårdTeatrets opmærksomhed går derfor på, at byen således har tre 
teaterinstitutioner der hver især, på forskellige parametre, trænger til 
fornyelse og forbedrede produktionsvilkår. 
 
På den baggrund har BaggårdTeatret fremlagt en vision 2015, der samtidig 
er et oplæg til en fælles løsning for det Svendborgensiske teaterliv. Til 
synergi og langt større glæde og gavn for Svendborgs borgere. 
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Visionsoplægget beskriver, at Det nye Svendborg Egnsteater med en ny, 
bynære placering kan revitalisere Svendborg Teaters gamle scene, med 
moderne produktioner skabt unikt til det smukke historiske rum. Endvidere 
skal der med en helt nybygget ”black box”-scene, beskrevet som værende  
i det nuværende Jobcenter, kunne produceres under moderne og 
tidssvarende forhold. Med placering af denne black box-scene i Jobcentrets 
nuværende hall, der ligger direkte op til Svendborg Teaters bagscene, 
skabes der to unikke scenerum med direkte adgang fra den ene scene til 
den anden. Endeligt tænkes Teatersalen i Borgerforeningen inddraget som 
teatrets intimscene. 
 
Administration, værksted, skræddersal, prøvesale og ny foyer tænkes alle 
placeret på etagerne i det nuværende jobcenter. 
 
I foyeren tiltænkes ligeledes café- og barområde, som udemærket vil 
kunne tilbydes som en del af forpagtningen af Kulturcaféen i 
Borgerforeningen.  
 
I alt vil et samlet teater have følgende behov: 
4 SCENER 
- STORE SCENE (SVENDBORG TEATER) 
- BAGGÅRDEN (NY BLACK BOX-SCENE I JOBCENTRET)  
- BORGEREN (B&Us TEATERSAL I BORGERFORENINGEN)  
- FOYERSCENEN (TIL OPLÆG/EVENTS I JOBCENTRET)  
- 2 PRØVESALE 
- ADMINISTRATION / KONTORFACILITETER 
- FOYER, KULTUR- OG KUNSTBIBLIOTEK 
- UNDERVISNINGSLOKALER 
- SKRÆDDERSAL 
- VÆRKSTED 
- SCENOGRAFI- OG KOSTUMELAGER 
 
Teatret vurderer, at de afledte effekter af et nyt Svendborg Egnsteater vil 
være omfangsrige for byen og egnen. Særligt målt i forhold til de tre 
nuværende institutioners gennemslagskraft hver især. 
 
Et samlet teater med bynær placering forventer BaggårdTeatret, vil styrke 
og skabe: 

- En samlet vision for byens teaterliv 
- Svendborg Teater bliver professionelt skabende 
- Synergi 
- Synlighed 
- Et kulturelt epicenter 
- Identitetsskabelse 
- Øget bosætning 
- Oplevelsesøkonomi 
- Lettere administration 
- En samlet bevilling til teaterlivet i Svendborg med 

egnsteaterrefusion 
 
BaggårdTeatret gør opmærksom på, at visionen set fra et teaterperspektiv 
på nuværende tidspunkt har flere udfordringer: 
1. POLITISK AFKLARING 
 
2. AFKLARING JOBCENTRET 
 
3. AFKLARING SVENDBORG TEATER 
 
4. AFKLARING B&U TEATRET 
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5. AFKLARING AF ANALYSEARBEJDE 
 
6. KOMMUNENS BIDRAG TIL ANLÆG 
 
7. FUNDRAISING 

Behovsanalyse Med en bevilling på 550.000kr. vil der i 2016 med fordel kunne laves et 
grundigt analysearbejde af de reelle muligheder og omkostninger ved en 
ændret placering af BaggårdTeatret herunder placeringen af et eventuelt 
nyt samlet egnsteater. 
 
Analysearbejdet kan herefter indgå i beslutningsgrundlagt for budget 2017. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
550.000 kr.  

 
2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 550 550

Samlet anlægsprojekt 0 550 0 0 0 550

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 550 0 0 0 550

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Anlæg af Sydfyns Squash Center           Bilag 31 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Idrætscenter 
Ryttervej 70 
5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Squash Club har henvendt sig til administrationen om anlæg af 
bygning til etablering af et Squashcenter i tilknytning til Svendborg 
Idrætscenter. Udviklingsudvalget blev på deres møde den 20.05.2015, 
præsenteret for ideerne og besluttede, at projektet skulle behandles på 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget som et budgettema. 
 
Konkret ønskes der opført et 550 m2 stort center som rummer fire 
ordinære Squash baner og en mini squashbane samt tilhørende kontor og 
depot. 
Squash Centeret anvender eksisterende omklædningsrum i Idrætscenteret. 
 
Anlægget udstyres med den nyeste teknologi i forhold til pointregistrering,  
video-sekvensafspilning m.v.  
 
Hovedprincipperne i arkitektur og indretning fremgår af det vedhæftede 
bilag. 
 
Bygningen ønskes oprettet som en selvejende institution i lighed med 
hallerne under Haludvalget. Det skal noteres, at der i den forbindelse ligger 
en række forhold som skal afklares med Folkeoplysningsudvalget og Det 
Store Haludvalg.  
 
Sagen har været behandlet i Svendborg Idrætshals Bestyrelse som har 
tilkendegivet at man er indstillet på at Sydfyns Squash Club anlægger 
faciliteter i tilknytning til Svendborg Idrætscenter. Det poienteres i 
tilsagnet, at tilbygningen ikke må påvirke de nuværende aktiviteter i 
centeret.  
Tilsvarende har Svendborg Idrætscenters koordinationsudvalg tiltrådt 
Sydfyns Squash Clubs anmodning om den fysiske placering. 
 
Svendborg Idræts Samvirke har på sit møde den 21. maj 2015 besluttet 

følgende udtalelse vedrørende Sydfyns Squash Clubs forespørgsel på 

råderetten over kommunalt jordstykke i forbindelse med Svendborg 

Idrætscenter. 

 

Svendborg Idræts Samvirke anbefaler, at Sydfyns Squash Club får råderet 

over det ansøgte jordstykke. 

Tilsagnet om råderet foreslås 2-årigt. Såfremt byggeriet ikke er påbegyndt 

inden for tidsrammen på de to år, skal råderetten genforhandles. 

Svendborg Idræts Samvirke bemærker yderligere, at en forudsætning for 

byggeriet er, at økonomiske forhold omkring dette samt ejer- og 

tilskudsforhold, sidstnævnte i relation til folkeoplysende foreningers brug af 

hallen, kommer til udtalelse i relevante udvalg. Herunder i 

Folkeoplysningsudvalget og Svendborg Idræts Samvirke. 
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Behov / ønsker Svendborg Squash Club har ligget stille i ca. 3 år. Klubben har 
tilkendegivet, at de ikke har kunnet finde egnede lokaler og har derfor flere 
gange henvendt sig om etablering af squashlokaler i Svendborg.  
 
Klubben har tilkendegivet at de tidligere har haft et stort antal 
medlemmer, det er derfor klubbens vurdering, at der er grundlag for 
etablering af tidssvarende squash faciliteter. 
 

Behovsanalyse Der er ikke udarbejdet behovsanalyse.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Bygningen skal arkitektonisk og funktionelt anlægges således, at den 
optræder som en naturlig del af Svendborg Idrætscenter.  
 

Øvrige bemærkninger  Som forudsætning for projektet er indlagt en ”øvrig finansiering” på netto 
3 mio. kr. Bemærk, at hvis finansieringen opnås via fonde/foreninger mv. 
skal der afløftes kommunemoms på 17,5 pct., hvorfor beløbet der skal 
søges om skal være større.  
 
Der er i projektet afsat 150.000 kr. i årlig afledt drift, som består af 
100.000 kr. til drift i Svendborg Idrætscenter og 50.000 kr. i afledte 
merudgifter til folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudspulje. Begge beløb er 
anslået og derfor behæftet med usikkerhed. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Budget og Arkitektfirmaet Lysnings tegninger på anlægget.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
6.060.000 kr.  

Anlægsarbejdet forventes 
færdigt i 2016/17.  

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.060 3.000 6.060

Samlet anlægsprojekt 0 3.060 3.000 0 0 6.060

Lånefinansiering

Øvrig finansiering -1.500 -1.500 -3.000

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 150 150 150 150 600

Samlede likviditet, netto 0 1.710 1.650 150 150 3.660
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener       Bilag 32 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
På de 10 folkeskoler (Køkken er etableret på Nymarkskolen) 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

LOMA er et af profiltemaerne til budgetproceduren for 2016. 
På Nymarkskolen, som er LOMA-skole, er der etableret produktionskøkken. 
Såfremt LOMA skal udbredes med produktion af mad på skolerne, kræver 
dette etablering af produktionskøkkener på de øvrige 10 folkeskoler. 

Behov / ønsker Produktion af mad kræver godkendte produktionskøkkener, indrettet til 
medinddragelse af elever i køkkenet, jf. LOMA-principperne. 
 

Behovsanalyse Afdækning af køkkenfaciliteter ift LOMA vil indgå som element  i 
masterplanen for skolerne.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Produktion af mad kræver godkendte produktionskøkkener. Derudover skal 
der være mulighed for lokaler til fælles spisepauser.  
 

Øvrige bemærkninger   
Den samlede økonomi kendes ikke på nuværende tidspunkt, men med 
udgangspunkt i Nymarkskolens LOMA som var sat til 4,7 mio. kr. skønnes 
en samlet udgift på 47 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til forundersøgelser. 
 
Den afledte drift er estimeret til 150.000 kr. pr. køkken. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
47,5 mio. kr. 

 
2016-2020 
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Udbredelse af LOMA – etablering af produktionskøkkener       Bilag 32 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

Politisk beslutning – 
projektering 

Projektering 500 500

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 4.700 14.100 14.100 14.100 47.000

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 5.200 14.100 14.100 14.100 47.500

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 150 600 1.050

Samlede likviditet, netto 0 5.200 14.250 14.700 15.150 47.500

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Heldagslegestue Skårup         Bilag 33 

- etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejen i 
Skårup, Oure og Vejstrup 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Tidligere pedelbolig ved Skårup Skole, Østergade 51, Skårup 
 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Byrådet besluttede på møde 29. april 2014 en generel forbedring af 
dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som 
opfølgning på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013. 
 
Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske 
læringsrum optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i 
forlængelse af Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 
2012, at ”der skal være mulighed for etablering af heldagslegestuer 
i alle 10 skoledistrikter”. 
 
I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen besluttede 
Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere 
permanente heldagslegestuer i alle nærområder. 

Behov / ønsker  
Ejendommen og dens beliggenhed opfylder de behov og ønsker, 
som Dagplejen Svendborg har for etablering og indretning af 
heldagslegestue for dagplejere ved Skårup, Oure og Vejstrup. 

Behovsanalyse  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 
Der skal kunne indrettes læringsmiljøer til børnene og de fysiske 
forhold skal være velegnet for de 0-2 årige.  

Øvrige bemærkninger   
I forbindelse med Budget 2015 blev det besluttet, at anvende det 
tidligere bibliotek i Skårup som heldagslegestue.  Det viste sig 
imidlertid for dyrt at ombygge biblioteket, hvorfor ejendommen er 
sat til salg. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Dagsordenspunkt/referat fra UBU møde 9. juni 2015  

Projektets samlede 
udgift og periode 

650.000 kr. 2016 
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Heldagslegestue Skårup         Bilag 33 

- etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejen i 
Skårup, Oure og Vejstrup 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 650 650

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 650 0 0 0 650

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 83 120 120 120 443

Samlede likviditet, netto 0 733 120 120 120 1.093

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Heldagslegestue Sundhøj         Bilag 34 

- etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere ved 
Sundhøj, Tåsinge 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Tidligere børnehus (Sundet Regnbuen), Skovvej 16, 5700 
Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Byrådet besluttede på møde 29. april 2014 en generel forbedring af 
dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som 
opfølgning på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013. 
 
Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske 
læringsrum optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i 
forlængelse af Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 
2012, at ”der skal være mulighed for etablering af heldagslegestuer 
i alle 10 skoledistrikter”. 
 
I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen besluttede 
Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere 
permanente heldagslegestuer i alle nærområder. 

Behov / ønsker Ejendommen og dens beliggenhed opfylder de behov og ønsker, 
som Dagplejen Svendborg har for etablering og indretning af 
heldagslegestue for dagplejere ved Sundhøj. 

Behovsanalyse  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der skal kunne indrettes læringsmiljøer til børnene og de fysiske 
forhold skal være velegnet for de 0-2 årige.  

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Dagsordenspunkt/referat fra møde i UBU 9. juni 2015  

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
240.000 kr. 

 
2016 
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Heldagslegestue Sundhøj         Bilag 34 

- etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere ved 
Sundhøj, Tåsinge 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 240 240

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 240 0 0 0 240

Lånefinansiering

Øvrig finansiering

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 83 120 120 120 443

Samlede likviditet, netto 0 323 120 120 120 683

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Kunst på trappen mellem bymidte og havn       Bilag 35 

- Den Grønne Tråd  

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Det kommende trapperum mellem Møllergade og Toldbodvej og det nye 
stræde mellem Toldbodvej og Jessens Mole. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

  

Den overordnede idé er at indpasse fem Kai Nielsen kunstværker i den 

moderne kontekst omkring trappen og strædet -  ’hængslet’ mellem 

bymidte og havn.         

  

De skulpturer, der kan komme i spil, er Vandmoderen, et af Kai Nielsens 

hovedværker, som viser kvindens sanselighed og livgivende kraft, der 

repræsenteres af det livsbekræftende afkom: børnene, samt et udpluk på 4 

af de 22 værker, som indgår i den granitmur, han huggede på Blågårds Plads 

i København. Muren er bygget op som en sammenfiltret menneskegruppe 

bestående af håndværkere, arbejdere, mænd, kvinder og deres børn.  

 

Disse skulpturer kan, sammen med Vandmoderen, støbes i bronze efter de 

originale gipsmodeller. Støbeopgaven kan ske lokalt, gerne som et ’åbent’ 

værksted, hvor byens borgere kan følge processen. 

 

 Kai Nielsens formsans er kraftfuld, værkernes figurer jordbundne, enkle og 

rolige. Kai Nielsens kunst giver udtryk for tidens optimisme med vitalitet, 

kraft og stærke følelsesudtryk, hvor form og indhold sammen bliver en 

højere enhed. 

  
 

Behov / ønsker Svendborg er Kai Nielsens fødeby, SAK rummer Kai Nielsens Samling, Kai 

Nielsens Leda uden svane er placeret ved biblioteket og Venus med æblet 

står ved Krøyers Have i retning mod Skolegade/Centrumpladsen. Temaet Kai 

Nielsen kan blive et tema for kunsten på tværs af bymidten. På Torvet er 

billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens skulptur Havfruer, der laver 

malstrøm, genindpasset. De to billedhuggere var samtidige og deres 

klassiske skulpturer understøtter købstadens karakter.  
 

Behovsanalyse  
Kunst vurderes at tilføre stederne særlige oplevelser, identitet og karakter 

og virke som medskaber til bylivet. Oplægget skal ses som led i en generel 
fremme af byens oplevelsesmæssige kvaliteter. 
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Øvrige bemærkninger  Udgiften til kunsten går ’rent’ til materialer, arbejdsløn og leje af original 

model i gips samt anlæg. De fem skulpturer skønnes at beløbe sig til 2 mio. 

kr.  

 

Som forudsætning for projektet er indlagt en ”øvrig finansiering” på netto 

1.7 mio. kr. (se nedenfor). Hvis finansieringen opnås via fonde/foreninger 

mv. skal der, som udgangspunkt, afløftes kommunemoms på 17,5 pct., 

hvorfor beløbet der skal ansøges om skal være større (gælder dog ikke 

Statens Kunstfond). Dette kan også være tilfældet, hvis der ansøges om EU-

midler. 

 

Den eksterne initiativtager oplyser, at der p. t er mulighed for at råde over 

330.000 kr. eksterne midler. En kommunal egenfinansiering på tilsvarende 

300.000 kr. betyder, at der mangler ca. 1,4 mio. kr. til realisering af 

projektet. Beløbet forventes finansieret via midler fra fonde (Statens 

Kunstfond, Nordea, Velux o.l.) og eventuelt EU-midler.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Idé til Kai Nielsens skulpturer 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Brutto 2 mio. kr./netto 0,3 mio. kr. inkl. 
finansiering 

 
2016 

 

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.000 2.000

Samlet anlægspro jekt 0 2.000 0 0 0 2.000

Lånefinansiering

Øvrig finansiering -1.700 -1.700

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 

Samlede likviditet, netto 0 300 0 0 0 300
 

 

  



Budget 2016  
Anlæg 2016 – 2019 

Bemærkninger til Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag       Pr. 12.8.2015 

Side 84 af 91 

Acadre 14-40988 

Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Forhuset, Centrumpladsen 3         Bilag 36 

Opgradering af eksisterende faciliteter for klubber og brugere i kombination 
med udvikling af Scala  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Centrumpladsen 3, forhuset til den kommunale svømmehal. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Scala har behov for at udvikle sig som en moderne biograf. Den eneste 
mulighed er at udvide ind over Centrumpladsen 3, forhuset til 
svømmehallen. Byrådet har den 30. juni 2015 truffet principbeslutning om 
at søge biografen bevaret i bymidten og udviklet i kombination med en 
modernisering af svømmehallens faciliteter for klubber og svømmehallens 
brugere.   
 
I udvikling af det kommende projekt - der foreløbig omtales som 
Svømmegrafen -, skal der satses på at forbedre og udvikle de 
klubfaciliteter, der er tilknyttet svømmehallen. Samtidig er der behov for at 
tilføre forbedrede forhold og tilbud til brugerne, så svømmehallen kan 
forblive og også videreudvikles og fremtidssikres til en attraktion som by-
svømmehal. Det betyder, at der i forbindelse med udviklingsopgaven og 
projektering også vurderes på kombinationer med liberale erhverv, 
kontorer og supplerende sundheds- og badefaciliteter. 
 

Salg af forhuset forventes at indbringe et provenu på minimum 2,5 mio. 
kr.  
 
På baggrund af den foreliggende viden skønnes udgiften til planlægning og 
opgradering af de eksisterende faciliteter i forhuset, eventuelt med 
supplerende sundheds- og badefaciliteter til svømmehallen til 6 mio. kr. 
 

Behov / ønsker Det privat-offentlige samarbejde om udvikling af en kombination af 
biograf- og idrætsfaciliteter i den centrale bymidte er med til at fastholde 
og styrke byens liv og skabe en afledt erhvervsmæssig effekt for andre 
erhverv. 
 

Behovsanalyse Scala og svømmehallen er med henholdsvis 200.000 biografgængere og 
50.000 brugere årligt et stort aktiv for byens liv og for afledt kommerciel 
omsætning. Beliggenhed og logistik mellem klublokaler og svømmehal er 
af væsentlig betydning for at kunne fastholde medlemstallene i Svendborg 
Svømmeklub (650 medlemmer) og Sportsdykkerklubben Dråben (120 
medlemmer, heraf 40-50 unge). 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Forhuset udgør en kulturhistorisk og arkitektonisk fin brik i bybilledet, 
hvorfor tabet ved nedrivning må erstattes af ny arkitektur i høj kvalitet til 
gavn for byens udvikling. Nybyggeri kan med fordel bygges i flere etager 
og dermed matche de øvrige bebyggelser på pladsen og samtidig danne 
’port’ til pladsen. 
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Øvrige bemærkninger  Det private initiativ for udvikling af Scala er budgetteret til 18 mio. kr. 
 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Udgiftsrammen til projektudvikling, andel 
af nedrivning, indretning af klubfaciliteter 
og ankomstområde og supplerende 
sundheds- og badefaciliteter er skønnet 
til 6 mio. kr. 

 

2016-2017 

   

1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Projektering 800 800

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 5.200 5.200

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 800 5.200 0 0 6.000

Samlede likviditet, netto 0 800 5.200 0 0 6.000

Økonomi
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Fra fagudvalg 

Anlægsudvidelse: 

Etablering af demensby på eksisterende plejecenter  
Byen i byen.          Bilag 37 

 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af demensby ved Bryghuset/Bryggerlunden 

Overordnet 
beskrivelse 

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal 
undersøge muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende 
plejecenter i Svendborg Kommune.  
 
På udvalgsmødet i juni 2015 blev det aftalt, at administrationen skal 
fremkomme med et udvidelsesforslag i forhold til en demensby på 
Bryghuset/Bryggerlunden og området omkring disse to plejecentre. 
 

Behov / ønsker Statistisk set er der i dag ca. 1.150 borgere med demens i Svendborg 
Kommune - et tal der forventes at stige til ca. 1.420 i 2025. Det forventes 
der vil blive brug for flere demenspladser og anderledes demenspleje. 
 
Vi har i Svendborg Kommune 155 demensboliger. Der bor også demente 
borgere i Svendborg Kommunes 365 plejeboliger og 540 ældreboliger. 
Ældreområdet i Svendborg Kommune har i mange år arbejdet med 
udvikling af demensområdet, både i forhold til fysiske rammer og 
pædagogik omkring borgere med demens. Erfaringen viser, at gode fysiske 
rammer, både ude og inde, kombineret med høj faglighed omkring 
demens, har afgørende betydning for demente borgeres livskvalitet. 
 
Inspireret af demenslandsbyen Hogeweyk i Holland, har Social- og 
Sundhedsudvalget i maj 2015 besluttet, at administrationen skal 
undersøge muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende 
plejecenter i Svendborg Kommune, samt sikre implementering af gode 
erfaringer fra demensbyen på øvrige plejecentre. 
 
Konceptet fra Hogeweyk er optimalt for de fleste demente borgere, fordi 
det giver mulighed for, at borgerne kan færdes frit, uden at skulle guides 
og korrigeres. Det er trygt for både borgere og pårørende. Samtidig giver 
det mulighed for, at de demente borgere kan gøre noget af det, de normalt 
ville gøre, før de fik sygdommen, eksempelvis sætte sig på en pub, handle, 
være med i en forening, selv om de ikke kan finde ud af ting som 
tilmeldinger, betaling o.l. 
 
En demensby i Svendborg vil således skulle fungere som ”En by i byen”. 
Den vil skulle indeholde borgerens bolig, velfungerende udefaciliteter med 
aktivitetsmuligheder for demente borgere, velfungerede fællesområder 
med cafe, restaurant, wellness, mindre forretninger o.l. 
 
Demensbyen skal være en lukket by, hvor demente borgere trygt kan gå 
rundt, og gøre mange af de ting, de normalt har gjort – inden de blev 
demente. I ”Byen i byen” vil demente borgere således få rammer, hvor de 
med deres demenssygdom får mulighed for, at bevare størst mulig 
selvbestemmelse og livskvalitet. 
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Forslag om Plejecenter 
Administrationen har i første omgang valgt at undersøge mulighederne for 
etablering af demensby i rammerne af Plejecenter Bryghuset og 
Bryggerlunden beliggende i Svendborg.  
 
Bryghuset/Bryggerlunden har nogle oplagte fordele i forhold til at omdanne 
stedet til en demensby: 
 

1) Bryghuset/Bryggerlunden har en god størrelse – der er 125 
beboere 

2) Bryghuset/Bryggerlunden har i forvejen 5 demensafsnit og flere 
demente borgere i ældreboliger. Store dele af personalet på 
Bryghuset/Bryggerlunden har således gode kompetencer i forhold 
til, at arbejde med demente borgere. 

3) Det vil være muligt at foretage udvidelser. 
4) Bryghuset/Bryggerlunden er placeret centralt i Svendborg by og i 

kommunen som helhed. Der er gode tilgangsmuligheder både i bil 
og med offentlig transport.  

5) Bryghuset/Bryggerlunden har allerede i dag attraktive fælles 
udemiljøer. I dag ligger disse hver for sig og en kobling af disse to 
separate udemiljøer vil være oplagt til at skabe rammen for en 
demensby.  

6) Situationsplanen for området giver god mulighed for at skabe et 
naturligt afgrænset område, som kan udgøre demensbyen.  

7) I Bryghuset har Svendborg Kommune et forholdsvist stort 
kommunalt område, som i dag benyttes til områdekontor, 
afdelingschefkontor og mødelokale. Dette areal vil kunne benyttes i 
forbindelse med demensby til ”butikscenter”. Administrationen vil 
kunne flyttes til andet kommunalt område. 

8) I tilknytning til Bryghuset og Bryggerlunden er der en byggegrund 
ejet af Skanska, som ved inddragelse i projektet giver muligheder 
for et levende udemiljø mv. Desuden vil det på lang sigt give 
mulighed for etablering af flere boliger, enten som en udvidelse af 
antallet af demensboliger og/eller som pårørendeboliger.  

 
 
Indretning af demensby 
For at indrette demensby på arealet vil det kræve at Svendborg kommune 
tilkøber ”Skanskagrunden”, for at der er relevante udearealer tilstede, og 
der skabes sammenhæng mellem de to grunde, idet dele af arealet mellem 
de to bygninger ejes af Skanska (Se foto). Desuden skal der sikres ændret 
adgang til lejeboliger og brandvej. 
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Der er undersøgt  

• Lokalplan 
• Vejmyndighed 
• Brandmyndighed 

 
Domea ejer bygningerne – der har været afholdt møde med Domeas 
forretningsbestyrer og bestyrelsesformand for afdelingen, som er positive i 
forhold til at indgå i samarbejdet omkring demensby, og ikke har forbehold 
for hvilke borgere der indvisiteres til boligerne.  
 
Der vil blive behov for etablering af ny vej ift tilkørsel til P-pladser og 
sikring af tilkørsel i forhold til brand. Den ændrede vejadgang er således 
afgørende for projektet. Aftaler i forhold til dette er ikke på plads på grund 
af ferieafholdelse. Dette forsøges afklaret inden udvalgsmøde 12.08.15. 
  
Proces vedr. etablering af demensby 
Vi foreslår at en demensby etableres og udvikles over flere år, og at der i 
første omgang etableres: 
 

• Hegn omkring byen 
• Ny hovedindgang 
• Flytning af administrationen på Bryghuset og indretning af 

butiksarealer i disse lokaler 
• Indretning af restaurant og foreninger i nuværende lokaler 
• Etablering af de væsentligste veje og stier i byen 
• Oprettelse af støtteforening 
• Oprettelse af frivilliggruppe 

 
 
Med dette udvidelsesforslag skabes de grundlæggende rammer for at 
etablere demensbyen og for arbejdet med videreudviklingen af konceptet i 
forhold til form og indhold. 
 
I takt med vores erfaringer med demensbyen, vil vi løbende arbejde med 
udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente 
borgere, pårørende og frivilliggrupper.  
 
Derfor ansøges om anlægsudgifter over flere budgetår. Ligesom 
støtteforeningen er tænkt til at skulle rejse midler via fonde. 
Støtteforeningen vil i arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, 
at Svendborgs Demensby bliver en af de første i Danmark. Formentlig den 
første demensby. 
 
Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere – både i forhold 
til indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter. 
 
Beboere på Bryghuset og i Bryggerlunden 
Aktuelt er der på Bryghuset og i Bryggerlunden  

• 5 demensafsnit med 42 demensboliger 
• 2 plejeboligafsnit med 14 plejeboliger 
• 2 afsnit for udviklingshæmmede borgere, i alt 19 boliger 
• 43 ældreboliger  
• 1 afsnit med 7 gæsteboliger 

Samt 1 aktivitets- og træningscenter. 
 
Alle beboere vil sikres mulighed for indflydelse i udviklingen af byen. I 
forhold til ændringer i ovenstående, som har konsekvenser for beboere i 
støttecentrene Bryghuset og Bryggerlunden, vil der arbejdes ud fra en 
inkluderende tilgang for beboere, pårørende og medarbejdere. Der skal 
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sikres mulighed for, at alle herfra også får en aktiv rolle i etableringen af 
demensbyen, hvor der også tages højde for deres ønsker. 
 
Principper for ændring af status på boligerne 
Ingen nuværende beboere skal flytte fra deres bolig. Beboere, pårørende 
og medarbejdere vil blive inddraget og inkluderet i etableringen af 
demensbyen, som vil ske i respekt for beboernes ønsker. Beboere der 
ønsker at flytte, som konsekvens af etablering af demensbyen, vil blive 
tilbudt tilsvarende bolig andet sted i Svendborg Kommune.  
 
Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryghuset kommer til at ligge 
med udgang i demensbyens indgangsparti. Disse borgere vil således få nye 
adgangsforhold. Beboernes brug af de nuværende faciliteter vil bestå 
uændret, og beboerne vil få støtte til at lære ny adgang og betjening af 
øvrige udgange fra demensbyen. 
 
Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryggerlunden vil ikke blive 
direkte påvirket af etableringen af demensbyen, da beboerne i forvejen 
benytter udgang mod Skovvej. Muligheden for udvidelse af brandtrappe vil 
blive undersøgt. Støttecentrets skur vil blive flyttet til hovedindgangen 
mod Skovvej og fortsat kunne benyttes uden at skulle ind i demensbyen. 
 
Administrationen vil fremadrettet visitere borgere med demens til ældre, 
pleje- og demensboligerne i demensbyen. Nogle borgere vil være i et 
stadie af demens hvor de vil kunne bo alene i en ældrebolig, andre vil 
være demente i en sådan grad, at de har brug for en demensbolig med 
tættere personalestøtte. Gæsteboligerne vil blive brugt til borgere med 
demenssymptomer og demente borgere.  
 
Aktivitetscentret vil fortsat være åbent for borgere udefra, og de borgere 
udefra der kommer i aktivitetscentret nu, vil fortsat have mulighed for at 
komme i aktivitetscentret. Borgere der ønsker et andet aktivitetscenter, vil 
kunne visiteres til det. 
 
Vi vil i processen få erfaringer med, og forholde os til, hvilke demente 
borgergrupper der med fordel kan bo i demensbyen, samt undersøge 
behov og muligheder for pårørendeboliger. 
 
Normering 
Det forudsættes at i forhold til nuværende fordeling af borgere i forhold til 
ældre/demensboliger, vil borgerne kunne få hjælp med nuværende 
normering på plejecentret og i aktivitetscentret. 
 
 
Økonomi: 
Anlægsbudget: 
Den samlede anlægsudvidelse udgør 8,370 mio. kr., hvoraf de 6,370 mio. 
kr. ligger i 2016, og de resterende 2,0 mio. kr. fordeler sig i årene 2017 til 
2019. Sidstnævnte skyldes, at der i takt med erfaringer med demensbyen, 
vil arbejdes løbende med udviklingen af såvel ude- som indearealer i 
samarbejde med demente borgere, pårørende og frivilliggrupper. Der 
ansøges derfor om anlægsmidler over flere budgetår.  
 
Der er tænkt, at støtteforeningen skal rejse midler via fonde. 
Støtteforeningen vil i arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, 
at Svendborgs Demensby bliver en af de første i Danmark. Formentlig den 
første demensby. 
 
Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere – både i forhold 
til indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter. 
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Driftsbudget
Det nuværende antal borgere på Bryghuset/Bryggerlunden forbliver 
uændret med etablering af demensby, hvorved driften, herunder 
normeringen, kan rummes indenfor det eksisterende driftsbudget til 
plejecenteret. 
 
Tilsvarende forventes etableringen af demens
aktivitetscenterets driftsbudget.
 
Tidsplan
Såfremt det politisk besluttes at demensbyen skal på anlægsbudgettet fra 
2016, vil vi arbejde ud fra følgende tidsplan:
 

 
Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Anlægsbudget udgør 8,370 mio. kr. 
fordelt på årene 2016 til og 2019. 
Driftsudgifterne er indeholdt i det 
eksisterende driftsbudget for 
Bryghuset/Bryggerlunden. 
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Det nuværende antal borgere på Bryghuset/Bryggerlunden forbliver 
uændret med etablering af demensby, hvorved driften, herunder 
normeringen, kan rummes indenfor det eksisterende driftsbudget til 

by ikke at påvirke 

Såfremt det politisk besluttes at demensbyen skal på anlægsbudgettet fra 

 

2016-2017 
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1.000 kr. Tidl. 2016 2017 2018 2019 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Flytning af områdekontor 200 200

Etablering af P-pladser 1.100 1.100

Tilkørselsforhold 300 300

Indretning af butikker+indgang 240 240

Køb af grund - Indretning arealer 4.000 1.000 500 500 6.000

Rådgivning/uforudset 530 530

Samlet anlægsprojekt 0 6.370 1.000 500 500 8.370

Samlede likviditet, netto 0 6.370 1.000 500 500 8.370

Økonomi

 


