Budget 2018
Anlæg 2018 – 2021
Bemærkninger til udvidelsesforslag

Bilag Netto - 1.000 kr.

2018

Afledt drift

2019

2020

2021

Køb og salg:
1

A re alef f e kt iv is e ringspro je k t :

1.1

- Tåsingesko len, afd. Sundhøj

X

1.2

- Tåsingesko len, afd. Lundby

X

2.941

1.3

- Samling af Heldagssko len

X

2.043

1.4

- Vestermarksko len

X

2.715

X

3.000

X

360

5.576

Veje og Trafiksikkerhed
2

Overo rdnede veje i Tankefuld

3

A f v andings elem ent e r:

3.1

- Sko vsbovænge

3.2

- Tvedvej

3.3

- Grøfter

3.4

- Nybo rgvej ved Ørkildsgade

3.5

- Udskiftning af defekte rendestensbrønde

65.000

66.000

66.000

1.000

1.000

1.000

1.300
1.000
X

500 - 1.000
1.000

4

Etablering af pendlerplads

X

1.750

5

Omladeplads til mo dulvo gnto g o g lastbilparkeringsplads

X

0

Kultur, Fritid og Idræt
6

D et N ye S v endbo rg Egnst ea t e r:

6.1

- A lternativ 1 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.100 m²)

X

23.778

7.000

33.025

33.025

6.2

- A lternativ 2 - Teatervisio n i Ramsherred 10 (leje 2.000 m²)

X

24.874

7.000

33.025

33.025

400

8

8

8

7

Idræ t s - o g m o t io ns f a c ilit e t e r i de t å bne rum :

7.1

- Scenarie 1: P adel tennisbane i tilknytning til idrætslivet

7.2
7.3

- Scenarie 2: Opmåling o g markering af løbe- og gåruter i Halling
Sko ven.
- Scenarie 3: Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved Halling
Sko ven

25
325

8

Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen

X

5.400

9

Udbygning af Svendborg Tennishal

X

3.000

Natur, Miljø og Klima
10

P ulje t il anlæ g i f o rbinde ls e m e d na t ur- o g
v a ndlø bs pro jek t e r ( ” N at ur- anlæ gs pulje ” ) :

10.1

- P ulje til borgerdrevne pro jekter

100

100

100

100

10.2

- Naturudvikling på udyrkede landbrugsjo rde

100

100

100

100

10.3

- Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer

100

100

100

100

10.4

- A ndre indsatser (jf. Handleplan fo r Natur o g Friluftsliv 20172020, vandplanindsatser mv.)

100

100

100

100
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Bilag Netto - 1.000 kr.

2018

Afledt drift

2019

2020

2021

Borgernære Serviceområder
11

Loma på Ørkildskolen

12

Skolernes fysiske indretning og ramme i et pædagogisk perspektiv

13

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser:
Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden
Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt
midlertidig pavillon løsning
Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillon løsning
Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillonløsning
Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon
løsning
Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillon løsning

600
-

-

X

13.185

10.988

X

7.992

2.507

X

13.288

9.883

X

12.147

21.984

X

16.656

7.507

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden
Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af
13.6
udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden
samt midlertidig pavillon løsning

X

15.232

4.397

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden
13.7 Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B
fremfor A samt midlertidig pavillon løsning

X

10.280

6.334

14

Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub m.v.

X

3.149

1.575

15

Fleks boliger på Socialområdet

X

3.300

4.577

16

Isoleret placerede boliger til socialt udsatte:

16

- Erhvervelse af 3 isoleret placert boliger

2.400

16

- Salg af Sankt Jørgens Vej 11

-2.400

17

Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver

18

Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole

19

Etablering af et akuthus til Familieområdet - Barmarksprojekt

X

3.600

19

Etablering af et akuthus til Familieområdet - Ombygningsprojekt

X

1.500

20

Almene familieboliger

6.330

20

Almene familieboliger - salg af grunde

-7.000

13.1
13.2
13.3

13.4

13.5

38

38

-

-

5.000

38

38

2.000

4.557
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Bilag Afledt drift, netto - 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Køb og salg
1

Arealeffektiviseringsprojekt:

1.1

- Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

-21

-21

-21

-21

1.2

- Tåsingeskolen, afd. Lundby

-417

-417

-417

-417

1.3

- Samling af Heldagsskolen

-252

-252

-252

-252

1.4

- Vestermarkskolen

-326

-326

-326

-326

Veje og Trafiksikkerhed
2

Overordnede veje i Tankefuld

3

Afvandingselementer:

3.1

- Skovsbovænge

3.4

- Nyborgvej ved Ørkildsgade

4

Etablering af pendlerplads

5

Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads

630
8

8

8

8

25

25

25

75

75

75

120

120

120

120

Kultur, Fritid og Idræt
6

Det Nye Svendborg Egnsteater:

6.1

- Alternativ 1 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.100 m²)

3.080

3.080

3.080

3.080

6.2

- Alternativ 2 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.000 m²)

3.820

3.820

3.820

3.820

8

Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen

76

76

76

9

Udbygning af Svendborg Tennishal

89

89

89

13

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser:

Borgernære Serviceområder

13.1

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

214

539

592

592

13.2

Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon
løsning

214

404

451

451

13.3

Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster
Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning

214

584

619

619

13.4

Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster
Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

214

378

850

971

13.5

Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave,
Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

214

690

735

735

214

889

860

860

214

497

464

464

879

879

879

879

13.6

13.7

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon
løsning
Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og
Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt midlertidig
pavillon løsning

14

Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub m.v.

15

Fleks boliger på Socialområdet (lån, afdrag og husleje)

-378

-378

-378

19

Etablering af et akuthus til Familieområdet - Barmarksprojekt

4.000

4.000

4.000

19

Etablering af et akuthus til Familieområdet - Ombygningsprojekt

2.000

4.000

4.000
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Køb og Salg

Arealeffektiviseringsprojekt: Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

Bilag 1.1

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Tåsingeskolen, afd. Sundhøj

Overordnet
beskrivelse

Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser på B-niveau i den længe,
hvor der er mellemskoling.

Behov/ønsker

Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser på B-niveau på
Tåsingeskolen afd. Sundhøj i den længe, hvor der er mellemskoling. Det
kræver dog en tilbygning på den længe, hvor der er indskoling og denne
tilbygning vil skulle huse 3. klasserne/ SFO.
Kapaciteten erstatter 40 børnehavepladser i Sundet Vindeby Børnehus
(projekthus) og 20 børnehavepladser i Sundet Solsikken. Pladserne i
Sundet Solsikken forudsættes flyttet ind på Tåsinge-skolen, afd. Sundhøj
for at skabe plads til en heldagslegestue til dagplejen i Sundet Solsikken.
Det har ikke tidligere været muligt at finde plads til en heldagslegestue i
Sundhøj.
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved
tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der
skal være 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret
med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter
(=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere
aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn.
Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter
ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne. Den ledige kapacitet i
fx musiklokalet og fællesrummet er drøftet med skolelederen, og det er
også muligt at gøre brug af biblioteket, hallen osv. Det vurderes således,
at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges.
Der er ikke foretaget beregning for et A-niveau, da det ville kræve en
tilbygning i både indskolingen og mellemskolingen.

Økonomi

Anlægsinvestering

•

5.576.000 kr.

Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen:

•

Sundet Vindeby Børnehus: 730.000 kr.
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Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt
bygningens tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse.
Sparet ejendomsdrift:

•

49.000 kr.

Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til
private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen

•

21.000 kr.

Øvrige bemærkninger

Projektet adskiller sig i øvrigt fra de tre andre arealeffektiviseringsprojekter ved at hænge sammen med udbygningen af 0-2
årspladser i Sundet Solsikken, som behandles politisk i en særskilt sag.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 5.576.000 kr. (B-niveau)

Forventes afsluttet i 2018

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

5.576
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

5.576

5.576

0

0

0

5.576

-21

-21

-21

-21

-84

5.555

-21

-21

-21

5.492
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Arealeffektiviseringsprojekt: Tåsingeskolen, afd. Lundby

Bilag 1.2

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Tåsingeskolen, afd. Lundby

Overordnet
beskrivelse

Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne
bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingeskolen,
afd. Lundby.
Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne
bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingeskolen,
afd. Lundby. Pladsen skabes ved at flytte SFO’en og børnehaveklassen ind i
indskolingens længe og tilbygge et mindre lokale.

Behov/ønsker

Børnehavepladserne erstatter kapaciteten i Sundet, Lundby Børnehaves
nuværende to huse på Melbyvej og Lundbyvej. Det har ikke tidligere været
muligt at finde plads til en heldagslegestue i Lundby.
Ud over børnehaven flyttes Landet Bibliotek ind på skolebiblioteket på
Tåsingeskolen, afd. Lundby.
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved
tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der
skal være 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret
med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter
(=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere
aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn.
Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter
ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne. Den ledige kapacitet i
fx musiklokalet og fællesrummet er drøftet med skolelederen, og det er
også muligt at gøre brug af biblioteket, hallen osv. Det vurderes således,
at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges.
Vælges der et A-niveau, kræves der en tilbygning.

Økonomi

Anlægsinvestering:

•
•

A-niveau: 7.080.000 kr.
B-niveau: 2.941.000 kr. (anbefales)

Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af
de to beløb.
Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen:

•
•
•

Landet Bibliotek: 275.000 kr.
Sundet Lundby Børnehave, Melbyvej: 275.000 kr.
Sundet Lundby Børnehave, Lundbyvej: 375.000 kr.

Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt
bygningernes tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse.
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Sparet ejendomsdrift:

•
•

Landet Bibliotek: 202.000 kr.
Sundet Lundby Børnehave: 248.000 kr.

Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til
private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen

•
•

Projektets samlede
udgift og periode

Landet Bibliotek: 202.000 kr.
Sundet Lundby Børnehave: 215.000 kr.

Anlægsudgift: 2.941.000 kr. (B-niveau)

Forventes afsluttet i 2018

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

2.941
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

2.941

2.941

0

0

0

2.941

-417

-417

-417

-417

-1.668

2.524

-417

-417

-417

1.273
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Arealeffektiviseringsprojekt: Samling af Heldagsskolen

Bilag 1.3

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup.

Overordnet
beskrivelse

Heldagsskolens aktiviteter har indtil medi0 2017 foregået på tre adresser
(Brydevej er lukket i juni 2017). Som led i et arealeffektiviseringsprojekt
foreslås det, at Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere
Bymarkskolen i Ollerup og de tre ejendomme sættes til salg.
For at skabe plads til Heldagsskolen er det nødvendigt at flytte
Værkstedsklassen ud af bygningen og ind i Spiren, som ligger ved siden af.
Heldagslegestuen i Spiren flyttes som konsekvens heraf over på
Vestermarkskolen i V. Skerninge.

Behov/ønsker

Med Værkstedklassen placeret i Spiren afskærmes den til Heldagsskolen,
men på en sådan måde, at man kan deles om lokaler til madkundskab,
træsløjd, maskinværksted og gymnastiksal.
Den nye løsning på Bymarkskolen kan enten ske i form af en model, hvor
der indgår egne faglokaler eller i en model, hvor undervisningen i de givne
fag varetages i andre folkeskolers faglokaler.
Hvis der indrettes egne faglokaler, kan det ske i form af opgradering af
eksisterende faciliteter på Bymarkskolen tilpasset det mindre antal elever.
Business casen vil i begge tilfælde give overskud forstået således, at den
forventede salgsindtægt er højere end anlægsinvesteringen. Byrådet
drøfter modellerne som led i budgetforhandlingerne.

Økonomi

Anlægsinvestering:

•
•

Uden faglokaler 1.277.000 kr.
Med faglokaler 2.043.000 kr.

Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af
de to beløb.
Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen

•
•
•

Gl. Nybyvej: 935.000 kr.
Juulgårdsvej: 825.000 kr.
Brydevej: 790.000 kr.

Vurderingen er baseret på statistik for handlede ejendomme i området,
bygningernes tilstand og vurdering af mulighederne for fremtidig
anvendelse.
Sparet bygningsdrift, som tilgår arealeffektiviseringspuljen

•

Gl. Nybyvej, Juulgårdsvej og Brydevej: 252.000 kr.
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Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 1.277.000 kr. (uden
faglokaler)

Forventes afsluttet i 2018

Anlægsudgift: 2.043.000 kr. (med
faglokaler på Bymarkskolen)

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

2.043
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

2.043

2.043

0

0

0

2.043

-252

-252

-252

-252

-1.008

1.791

-252

-252

-252

1.035
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Arealeffektiviseringsprojekt: Vestermarkskolen

Bilag 1.4

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Vestermarkskolen i V. Skerninge.

Overordnet
beskrivelse

Der indrettes i alt 80 børnehavepladser og en heldagslegestue på
Vestermarkskolen i klasselokalerne i den fløj, hvor der er bibliotek.
Klasselokalerne i biblioteksfløjen indrettes i stedet som ’ungemiljø’ i
etagen nedenunder, hvor der skabes plads ved at flytte billedkunst
ind i to tomme lokaler over gymnastiksalen, mens sløjd og
håndarbejde lægges sammen til ’håndværk og design’ og aulaen
gøres lidt mindre.

Behov/ønsker

Der indrettes i alt 80 børnehavepladser og en heldagslegestue på
Vestermarkskolen i klasselokalerne i den fløj, hvor der er bibliotek.
De 80 børnehavepladser erstatter kapaciteten i Vester Skerninge
Børnehus, afd. Mariehønen og afd. Filippahuset. Det er blevet
besluttet, at sidstnævnte overgår til at være projekthus fra den 1.
juli 2017, dvs. kapaciteten anvendes til at aflaste og holde
kapaciteten i Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen.
Heldagslegestuen til dagplejen erstatter den heldagslegestue, der
er i Spiren, hvor Værkstedsklassen efter planen skal flytte ind, hvis
arealeffektiviseringsprojektet for Heldagsskolen gennemføres.
Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal anvendes
kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på
dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m2 frit
gulvareal pr. børnehavebarn (B-niveau) suppleret med
aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter
(A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere
aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn.
Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene
flytter ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne.

Økonomi

Anlægsinvestering

•
•

A-niveau: 5.475.000 mio. kr.
B-niveau: 2.715.000 kr. (anbefales)

Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af
de to beløb.
Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen:
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•

Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 565.000 kr.

Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt
bygningens tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse.
Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset forventes ikke at kunne
indbringe en salgsindtægt.
Sparet ejendomsdrift:

•
•

Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset: 171.000
kr.
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 190.000 kr.

Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til
private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen

•
•

Projektets samlede
udgift og periode

Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset: 161.000
kr.
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 165.000 kr.

Anlægsudgift: 2.715.000 kr. (B-niveau)

Forventes afsluttet i 2018

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

2.715

2.715

Færdiggørelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0
0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

2.715

0

0

0

2.715

-326

-326

-326

-326

-1.304

2.389

-326

-326

-326

1.411
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Veje og Trafiksikkerhed
Overordnede veje i Tankefuld

Bilag 2

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Nye overordnede veje i Tankefuld
Der skal etableres en ny overordnet vejføring fra Faaborgvej umiddelbart
vest for Svendborgmotorvejen til Dyrekredsens nuværende nordlige
afslutning, samt en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej – i alt ca. 266
mio. kr. (prisniveau 2017).
Vejanlægget og dermed budgettet er opdelt i to etaper. En sydlig etape fra
Rantzausminde (Dyrekredsen) til Tankefuld (tilslutning til Johannes
Jørgensens Vejs forlængelse), samt en nordlig etape fra ny rundkørsel til
Faaborgvej.
Budgettet tager udgangspunkt i den vedtagne VVM-redegørelse omkring
”Nye veje vest for Svendborg By”.
Budgettet er lavet med de samme forudsætninger, som budgettet der blev
udarbejdet under VVM. Der er dog fjernet udgiften til den første del af
Johannes Jørgensens Vejs forlængelse, som er anlagt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beregninger er foretaget ud fra skitserede tværprofiler
for trafikveje
Der er ikke udarbejdet længdeprofiler for nye tracéer
Prisniveau 2017, ekskl. moms
Omfang af udgifter til deponering af forurenet jord er
medtaget, dog i begrænset mængde
Lokalveje er ikke indregnet
Der er ikke foretaget belægningsdimensionering
Der forudsættes at kunne skabes rimelig jordbalance og
ingen store blødbundsudskiftninger
Det er forudsat, at der kun skal fortages arkæologiske
forundersøgelser.
Pris på jorderhvervelse er sat til pris for landbrugsjord.
Udgift til den etablerede forlængelse af Johannes
Jørgensens vej er trukket ud af budgettet
Der er ikke afsat penge til kunst

En mindre del af vejanlægget er beliggende indenfor områder der efter lov
om planlægning er byzone. Her vil det efter vejloven, være muligt at
pålægge tilgrænsende ejendomme at betale vejbidrag. Bidrag skal
pålægges og meddeles de bidragspligtige inden vejanlæg påbegyndes.
I VVM indgår etablering af erstatningsnatur.

Behov / ønsker

De nye veje skal være de overordnede veje i Tankefuld og være
forbindelse til motorvejen, til bymidten og til den vestlige bydel
Rantzausminde.
Projektets realisering foreslås opdelt i 2 etaper, hvoraf der søges om
midler til den sydlige etape.
Der igangsættes prækvalifikation og herefter udpegning af totalrådgiver til
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at beskrive projektet og udbyde det til udførelse.

Behovsanalyse
Specifikke
kvalitetskrav

1. Der kan etableres en ny nord-sydgående vej fra Fåborgvej til
Dyrekredsen og en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej mod vest med
en principiel linjeføring som vist på kortbilag 1. Johannes Jørgensens vej
tilsluttes via rundkørsel til den nye nord-sydgående vej
Vejstrækningerne etableres som 2-sporede veje.
2. Den nord-sydgående vej krydser Egense Ås. Krydsningen skal foretages
ved, at der etableres en tunnel gennem åsen på en strækning af ca. 60 m.
3. Der skal etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen
sker med en maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal.
4. Langs vejanlæggene skal der etableres støjbegrænsende
foranstaltninger, som sikrer, at de tilstødende områder ikke belastes
udover nedennævnte grænseværdier:
For boliger, institutioner, skoler, undervisning plejehjem m.v.: 58 dB(A)
For kontorer, hoteller m.v.: 63 dB(A)
For rekreative områder: 53 dB(A)
5. Langs det nye vejanlæg skal gennemføres afværgeforanstaltninger og
kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på
naturområder i henhold til kortbilag 2.
6. Under anlægsarbejdet træffes normale forholdsregler til minimering af
gener (støj, støv og vibrationer) ved nabobebyggelse.
7. Vejanlægget kan gennemføres etapedelt.
8. Udformningen af tilslutningen mellem den nord-sydgående
vejforbindelse og Fåborgvej (markeret med stiplet ramme på kortbilag 1)
fastlægges i samarbejde med de statslige vejmyndigheder i forbindelse
med et konkret vejprojekt for disse strækninger.

Øvrige bemærkninger

Efter vejanlægget er færdigt skal der i en årrække evt. foretages
effektvurdering af anlæggets virkning på naturen. Omfanget af en evt.
effektvurdering afgøres i forbindelse med en kommende VVM-tilladelse, og
det årlige budget til effektvurdering indgår ikke i budgettemaet.

Bilagsmateriale, evt.
link

Kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest for Svendborg By" med tilhørende
VVM-redegørelse
Kortbilag 1 og 2, side 32 og 33 i Kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest
for Svendborg By"

Projektets samlede
udgift og periode

266 mio. kr.
Sydlige etape – 200 mio. kr.
Nordlige etape – 66 mio. kr.
Årlig afledt drift – 0,63 mio. kr.

Opstart 2018
Sydlig etape 2018-2021
Nordlig etape 2022Sydlig etape 2022-
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Overordnede veje i Tankefuld

Bilag 2

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
pro je k t e ring
P ro jektering

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

62.000

63.000

63.000

188.000

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
Færdiggørelse
Samlet anlægspro jekt

0
0

3.000

65.000

66.000

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

3.000

65.000

66.000

66.000

200.000

630

630

66.630

200.630
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Afvandingselementer

Bilag 3.1-3.5

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

1)
2)
3)
4)
5)

Skovsbovænget
Tvedvej, hvor Trappebækken løber under.
Oprensning af grøfter.
Nyborgvej, mellem Ørkildsgade og Fruerstuevej
Efterslæb på rendestensbrønde

Overordnet
beskrivelse

1) En del af Skovsbovænge er privat fællesvej. Ved kraftig regn kan
der står vand i en dybde på ca. 30 cm. Vandet forsvinder i løbet af
3 dage. Noget af vandet er kommet fra den del af Skovsbovænge,
der er offentlig vej. Vandet løber også ind på et par private grunde,
dog uden at skade bygninger.
2) Vand og Affald etablerede i 2015 anlæg ved Tvedvej, der i kraftig
regn, kan reducere mængden af overfladevand i Kobberbækkens
videre løb mod havnen. Stenkisten under Tvedvej har skader, som
det vurderes at der er en meget lille risiko for i ekstremt regnvejr
eller ved svigt i bygværket, kan medføre at Tvedvej på en
strækning kan skylles bort og skader i det videre løb mod havnen.
Omfanget af eventuelle skader er meget vanskelige at opgøre, men
det kan være mange millioner i værste tilfælde, samt at Tvedvej i
givet fald, vil være spærret i en lang periode.
3) Med undtagelse af Tåsinge, har grøfterne ikke været oprenset
systematisk i mange år. Der er kun udført oprensning på kortere
strækninger, når der har vist sig problemer. I 2016 blev grøfterne
på Fynsiden opmålt til i alt 32 km. I forbindelse med opmålingen,
blev det også registreret hvor grøfternes afløb ikke fungere
optimalt, pga. manglende oprensning. Dette er omkring 150
steder, med en samlet længde på omkring 8 km
4) I forbindelse med meget kraftig regn og skybrud, giver
overfladevand ofte problemer omkring rundkørslen ved Nyborgvej
og Ørkildsgade, samt ved nogle af naboejendommene. Ved kraftig
regn, når de rendestensbrønde der er på Nyborgvej og sidevejene
ikke at opfange alt vandet, som derfor ender ved Ørkildsgade. Her
er det tanken, at der skal etableres en løsning der vil kunne
bortlede hovedparten af vandet der kommer strømmende på
overfladen til Kobberbækken. Det er ikke længere så voldsomt
belastet efter etablering af bygværk ved Tvedvej i 2015.
5) I forbindelse med tømning af rendestensbrønde, vurdere firmaet
der tømmer rendestensbrøndene, om der er defekter på
rendestensbrøndene eller ristene. De rendestensbrønde med de
værste skader er blevet udskiftet, hvis det har været økonomisk
muligt.

Behov / ønsker

1) Etablering af 4 gadebrønde og afledning til nyt jordbassin i skov.
2) Indtrækning af stålforing og hulrumsfyldning med beton
3) Ud af de 32 km grøfter på Fynsiden, trænger ca. 8 km til
oprensning.
4) Etablering af flere riste eller andet, der i meget kraftig regn, skal
kunne lede hovedparten af regnvandet i Kobberbækken, så risiko
for vandskader reduceres.
5) Firmaet der tømmer rendestensbrøndene, skønner at godt 600
trænger til en form for reparation eller udskiftning. Det skønnes at
udgiften til at udbedre skaderne, vil være omkring 4 mio. kr. i
perioden.
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Behovsanalyse

1) Ved kraftig regn giver det gener at skulle køre gennem 30 cm.
vand, Vandet oversvømmer dele af grundene ved Skovsbovænge
13 og 15, men det har ikke medført skader på bygninger.
2) Risikoen for, at stenkisten falder sammen, vurderes til at være
lille, skulle det ske og der samtidig strømmer meget vand i
Kobberbækken, vil konsekvenserne kunne blive store, både
trafikalt og økonomisk.
3) Når de 8 km grøfter ikke afvander vejarealet optimalt, vil der på
sigt være risiko for skader på vejarealer. Naboer til vejene og
trafikanter vil kunne opleve gener.
4) Beboere og trafikanter oplever i kraftig regn, at vand står så højt
på veje og andre arealer, at det kan give skader på kældre m.m.
5) Ved at få skiftet rendestensbrøndene der er defekte, mindskes
risikoen for akutte skader på vejene. Arbejdet kan planlægges og
udføres inden der opstår huller i vejene.

Øvrige bemærkninger

3) Manglende afvanding kan medføre, at der står vand i materialerne
under asfalten, så vejen bliver ødelagt når der køres på den, det
vil typisk koste ca. 1500 til 2000 kr./m2 ødelagt vej.
4) Projektering af afvanding ved Nyborgvej er ikke færdig. Derfor er
der skønnet hvad udgiften forventes at blive.
5) Ved at udføre arbejderne før der opstår huller, skønnes det at der
vil kunne opnås en besparelse på den enkelte rendestensbrønd,
ved at reparationernes udførelse kan planlægges.

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift
og periode

1) 16/23432
2) 17/3823
3) 17/10823
4) 17/15862
4.160.000-4.660.000 kr.

2018-2021
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Afvandingselementer

Bilag 3.1–3.5

Skovsbovænge

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

360

360

Færdiggørelse

0

Samlet anlægspro jekt

0

360

0

0

0

360

8

8

8

8

32

368

8

8

8

392

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

Tvedvej

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

1.300

Samlede likviditet, netto

0

1.300

1.300

0

0

0

1.300

Oprensning af grøfter

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

1.000

0

1.000

1.000

0

0

0

1.000
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Afvandingselementer

Bilag 3.1–3.5

Nyborgvej ved Ørkildsgade

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

500-1.000

Samlet anlægspro jekt

500-1.000

0 500-1.000

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0 500-1.000

0

0

0

500-1.000

25

25

25

75

25

25

25

575-1.075

Udskiftning af defekte rendestensbrønde

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

4.000
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Etablering af pendlerplads

Bilag 4

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Ved den østlige rundkørsel på Ring Nord/Motorvejen (på en del af et
kommunalt ejet areal)

Overordnet
beskrivelse

Etablering af pendlerplads ved Ring Nord. Pendlerpladsen foreslås etableret
med vejadgang fra den østlige rundkørsel på Ring Nord/motorvejen.

Behov/ønsker

Udvalget for Miljø, Klima og Trafik har indstillet, at beskyttet
cykelparkering indtænkes i projektet.
De nærmere vejmæssige foranstaltninger omkring rundkørsel og
adgangsvej til pendlerpladsen skal efterfølgende drøftes med Politiet.
Anlæg af pendlerpladsen kræver ikke udarbejdelse af en lokalplan.
De årlige driftsudgifter til vedligehold og rengøring af pendlerpladsen er
anslået til 75.000 kr.

Specifikke
kvalitetskrav

Pladsen indrettes med grusbelægning, belysning, beplantning,
affaldsbeholder og pladsen udmatrikuleres som vejareal. Adgangsvejen
asfalteres.

Øvrige bemærkninger

Vejdirektoratet har i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem
Svendborg og Odense pålagt kommunen at anlægge en pendlerplads i
nærheden af motorvejen

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 1.750.000 kr.

Forventes afsluttet i 2019

Årlige driftsudgifter: 75.000

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

1.750
0

1.750

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

1.750

1.750
0

0

0

1.750

75

75

75

225

75

75

75

1.975
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Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads

Bilag 5

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Rødeledsvej 79, 5700 Svendborg (del af matr. nr. 130-e Græsholmene)

Overordnet
beskrivelse

Etablering af omladeplads til modulvogntog og langtidsparkering for
lastbiler på et lejet areal på Rødeledsvej.
Det foreslås, at der indgås en 5-årig aftale (med mulighed for forlængelse)
om leje af et befæstet areal på 1700 m2, som tidligere har været anvendt
som privat omladeplads for modulvogntog.

Behov/ønsker

I dag anvendes et areal mellem Motorvejen og Odensevej, kaldet Cigaren,
som langtidsparkering for lastbiler. Området er sammen med de
tilstødende arealer udlagt som erhvervsområde.
Der har været forespørgsler fra interesserede købere på køb af jord i
området. Ud fra en mæglervurdering vurderes det, at jorden vil være
nemmere at sælge, såfremt arealerne er frigjorte dvs. ikke længere bruges
til omladeplads mv.
Det pågældende areal på Rødeledsvej ejes af virksomheden Altia Logic og
arealet har tidligere været anvendt som omladeplads for modulvogntog.
Altia Logic er interesseret i at indgå en længerevarende lejekontrakt med
kommunen

Økonomi

Pladsen kan eventuelt på sigt suppleres med en toiletbygning, såfremt der
måtte vise sig at være behov herfor.
Anlæg af pladsen uden toiletbygning vurderes at koste 69.000 kr. og
indgåelse af en 5-årig lejeaftale vurderes at udløse krav om deponering på
106.000 kr. Anlægsudgifterne kan finansieres via allerede afsat
anlægsbevilling til transportcenter.
De årlige driftsudgifter inklusiv arealleje er på 120.000 kr.

Specifikke
kvalitetskrav

Pladsen vurderes at velegnet til brug for offentlig omladeplads for
modulvogntog og til langtidsparkering af lastbiler. Indretning af pladsen
kræver kun opsætning af affaldsbeholder, tændskab samt nødvendig
skiltning. Der er etableret det nødvendige vejnet fra motorvejen og frem til
omladepladsen.

Øvrige bemærkninger

Anvendelse af pladsen til offentlig omladeplads forventes at kræve en
dispensation fra Byplanvedtægt 3-1963.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 175.000 kr.

Forventes afsluttet i 2018

Årlige driftsudgifter: 120.000
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Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads

Bilag 5

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

175
0

Øvrig finansiering

0

0

0

-175

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

175

175

0

175
-175

120

120

120

120

480

120

120

120

120

480
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed
Det Nye Svendborg Egnsteater – Teatervision i Ramsherred 10

Bilag 6.1-6.2

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Ramsherred 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget fastholdt på mødet den 18.
august 2016 visionen om et teatersamarbejde i midtbyen og ønskede at få
belyst mulighederne for indretning af Ramsherred 10 til formålet.
På den baggrund har Praksis Arkitekter efter opdrag fra Svendborg
Kommune og i dialog med BaggårdTeatret udarbejdet et skitseprojekt, der
belyser mulighederne for at samle og skabe en ny teatersynergi på
Ramsherred 10, der for nuværende rummer Jobcentret.
Skitseprojektet blev forelagt EBK udvalget på mødet den 19. januar 2017.
Udvalget udbad sig med baggrund heri et budgettema til budget 2018,
som beskriver modeller for flytning af den kommunale administration,
vilkår for brug af bygningen til teater, driftsøkonomi, anlægsøkonomi mv.
Vilkår for brug af Ramsherred 10 til teater
Ramsherred 10 ejes ikke af Svendborg Kommune, hvilket der skal tages
højde for ved ændring af vilkår fra administration til kulturaktiviteter.
Den udvendige vedligeholdelse, installationer, reparationer mm. varetages
af ejer. Den indvendige vedligeholdelse varetages af lejer.

Driftsøkonomi, anlægsøkonomi og bygherreafklaring
Det har ikke for nuværende været muligt at opstille realistiske scenarier
herfor, men BaggårdTeatret og teatrets bestyrelse har tilkendegivet, at
•

•

•

BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces
med Svendborg Kommune, hvor det undersøges og defineres hvem
der mest hensigtsmæssigt for realiseringen af projektet optræder
som bygherre.
BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces
med Svendborg Kommune, hvor det på et gensidigt oplyst
grundlag undersøges og defineres hvordan en anlægsøkonomi kan
hænge sammen.
BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces
med Svendborg Kommune, hvor der på et gensidigt oplyst
grundlag undersøges forskellige driftsmodeller for en realisering af
projektet.

Anlægsøkonomi
Til det i skitseforslaget beregnede beløb på 71 mio. kr., er det af CETS
vurderet, at der skal tillægges følgende forventede udgifter til
bygherrerådgivning på 1 mio. kr., løst inventar på 2 mio. kr. og honorering
af 2. og 3. plads i arkitektkonkurrence på 0,05 mio. kr.
Den samlede anlægsudgift forventes derfor at udgøre 74,05 mio. kr.
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Flytning af den kommunale administration
Forudsætningerne for de økonomiske beregninger er anvendelse og
ibrugtagning af bygningerne, som de forefindes.
I budgettet er der afsat et mindre beløb til maling af overflader, ændring af
installationer mm. samt en meget begrænset ombygning. Eks.
sammenlægning af rum, ændret indretning af eksisterende rum, mm.
Økonomi samt grundlag for økonomiske beregninger
Alternativ 1 - Leje af ca. 2.100 m2 i Svendborg By
Bygningsmæssige driftsudgifter er estimeret til 3,08 mio. kr. årligt og
indeholder husleje, leje af parkering, fællesudgifter, rengøring, teknisk
service mv. og forbrug af el vand og varme
Anlægsøkonomi er lavet ud fra en begrænset ombygning og er estimeret til
4,8 mio. kr. samt betaling af et depositum på 0,72 mio. kr. Da der er tale
om lejede lokaler vil der skulle ske en deponi på 17,3 mio. kr.
Anlægsbudgettet er beregnet med følgende forudsætninger:
•
Parkeringsforhold er uændret
•
Eksisterende ventilationsanlæg anvendes
•
Bygning er bestykket med grundbelysning
•
Der udføres nyt fuldt dækkende ABA anlæg
•
Eksisterende El og VVS installationer anvendes og tilpasses de evt.
minimale ombygninger/bygningsjusteringer
•
Der udføres nyt fuldt dækkende IT installationer med EDB
arbejdspladser i eksist. kabelbakker/kanaler
•
Eksisterende inventar fra nuværende lokation genanvendes.
•
Der er afsat et mindre beløb til indretning af reception, herunder
løst inventar mm.
•
Facader ændres ikke. Facade mod syd og vest forsynes med
udvendige solgardiner.

Alternativ 2 - Leje af ca. 2.000 m2 i Svendborg By
Bygningsmæssige driftsudgifter er estimeret til 3,82 mio. kr. årligt og
indeholder husleje, leje af parkering, fællesudgifter, rengøring, teknisk
service mv. og forbrug af el vand og varme
Anlægsøkonomi er lavet ud fra en begrænset ombygning og er estimeret til
5,9 mio. kr. samt betaling af et depositum på 0,33 mio. kr. Da der er tale
om lejede lokaler vil der skulle ske en deponi på 17,66 mio. kr.
Anlægsbudgettet er beregnet med følgende forudsætninger:
•
Parkeringsforhold er uændret
•
Der er afsat særskilt økonomi til etablering af mekanisk
ventilationsanlæg, såfremt at det ikke kan påvises at der findes
tilstrækkeligt luftskifte og der stilles krav om mekanisk
ventilationer.
•
Økonomi til ovenstående punkt vedr. mekanisk ventilation kan
udgå, såfremt at luftskifte kan påvises overholdt. Udgiften er
estimeret til 1,92 mio. kr.
•
Bygning er bestykket med grundbelysning
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•
•
•
•
•
•

Der forefindes eksisterende ABA anlæg
Eksisterende El og VVS installationer anvendes og tilpasses de evt.
minimale ombygninger/bygningsjusteringer
Der udføres nyt fuldt dækkende IT installationer med EDB
arbejdspladser i eksist. kabelbakker/kanaler
Eksisterende inventar fra nuværende lokation genanvendes.
Der er afsat et mindre beløb til indretning af reception, herunder
løst inventar mm.
Facader og indgang ændres ikke. Facade mod syd og vest er
forsynet udvendige solgardiner.

Alternativt
Alternativt til ovenstående, vil en flytning af den kommunale
administration skulle indgå i arealeffektiviseringen.

Behov / ønsker

Behovsanalyse

Indretning af lejemålet Ramsherred 10 til teaterhus samt allokering af den
kommunale administration.

Til forundersøgelse af en bynær placering af BaggårdTeatret, blev der i
budget 2016 afsat 400.000 kr. i anlægsmidler. Disse anlægsmidler er
efterfølgende godkendt udmøntet således, at der er anvendt 250.000 kr. til
udarbejdelse af skitseprojektet og 100.000 kr. til en proces, hvor tre eller
flere af teateraktørerne kan lave en fælles forestilling.
Forundersøgelsen blev forelagt EBK udvalget på mødet den 18. august
2016. Udvalget fastholdt visionen em et teatersamarbejde i midtbyen og
ønskede mulighederne for indretning af Ramsherred 10 til formålet belyst.

Projektets samlede
udgift
og periode

Alternativ 1: Anlæg 96,828 mio. kr. og
årlig drift 3,080 mio. kr.
2018 til 2021
Alternativ 2: Anlæg 97,924 mio. kr. og
årlig drift 3,820 mio. kr.
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Det Nye Svendborg Egnsteater – Teatervision i Ramsherred 10

Bilag 6.1-6.2

Alternativ 1

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Teater - Udførelse

1.000

7.000

33.025

33.025

74.050

A lternativ 1- Udførelse

4.776

0

0

0

4.776

720

0

0

0

720

17.282

0

0

0

17.282

23.778

7.000

33.025

33.025

96.828

3.080

3.080

3.080

3.080

12.320

26.858

10.080

36.105

36.105

109.148

Depo situm
Depo nering
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

Alternativ 2

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Teater - Udførelse

1.000

7.000

33.025

33.025

74.050

A lternativ 2 - Udførelse

5.889

0

0

0

5.889

330

0

0

0

330

17.655

0

0

0

17.655

24.874

7.000

33.025

33.025

97.924

3.820

3.820

3.820

3.820

15.280

28.694

10.820

36.845

36.845

113.204

Depo situm
Depo nering
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0
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Idræts- og motionsfaciliteter i det åbne rum

Bilag 7.1-7.3

Projektbeskrivelse
Fysisk location
Overordnet
beskrivelse

Scenarie 1: Lokationen er endnu ikke udpeget.
Scenarie 2: Stisystemet i Hallingskoven.
Scenarie 3: Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.
Danskerne anvender i stigende grad det offentlige som ramme for et fysisk
aktivt fritidsliv. Af undersøgelsen ”Fremtidens Idrætsfaciliteter i Svendborg
Kommune” fremgår det, at nye indendørs idrætsfaciliteter ikke står øverst
på ønskelisten for kommunens voksne borgere, idrætsforeninger, skoler og
daginstitutioner. Undersøgelsen peger derimod på, at Svendborg
Kommunes særlige byrum og geografi med adgang til natur og hav kan
motivere ikke-idrætsaktive borgere til at blive aktive.
Hertil kommer, at mange idrætsaktive voksne borgere foretrækker at
dyrke idræt i naturen og byens offentlige rum. Især Christiansmindestien
og Øhavsstien anvendes flittigt til motion og Idræt, af borgere fra hele
kommunen.
En arbejdsgruppe, bestående af eksterne aktører fra Idrætslivet i
Svendborg, har b.la udpeget outdoor-aktiviteter og idræts- og
motionsredskaber i det fri, som et potentielt indsatsområde for nye anlæg i
2018. Svendborg Idrætssamvirke, Haludvalget, Folkeoplysningsudvalget
og EBK-udvalget har tidligere støttet op om arbejdsgruppens anbefalinger.
På baggrund af ovenstående, bad EBK-udvalget, på møde den 15/06-2017
Administrationen, om at udarbejde en række budgetforslag, med afsæt i
temaet, idræts- og motionsfaciliteter i det åbne rum.

Behov/ønsker

Administrationen har, på baggrund af foreningslivets ønsker, udarbejdet
tre scenarier der beskriver potentielle nye idræts- og motionsfaciliteter, der
kan komme den organiserede og den uorganiserede idræt til gavn – på
tværs af niveau, alder og tekniske kundskaber.
Scenarie 1 – Padel tennisbane i tilknytning til idrætslivet
Padel tennis er en pendant til tennis med elementer af squash, som foregår
på en mindre bane, hvilket gør at alle kan være med uden yderligere
træning. Der spilles typisk double. Padel tennis dyrkes altid i fællesskab på
tværs af generationer og niveau.
Banen stilles gratis til rådighed for både uorganiserede og organiserede
idrætsudøvere. Banen skal placeres i tilknytning til byens øvrige idrætsliv,
og/eller byens rekreative områder. Der er endnu ikke fastlagt en endelig
placering af banen.
Padel tennis, har i de senere år oplevet en høj vækst i Spanien, UK og
USA.
Økonomi
Anlægssum: 400.000 kr.
Anlægssummen dækker samtlige udgifter som er forbundet med
etableringen af banen.
Afledte driftsudgifter: 8.000 kr. årligt
Dækker løbende vedligehold.
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Scenarie 2 - Opmåling og markering af løbe- og gåruter i
Hallingskoven
Motionsløbere og flere løbeklubber i Svendborg anvender dagligt
Hallingskoven til motionsløb hele året rundt.
En markering af ruterne vil give løbere og gående mulighed for, at følge
med i hvor langt de har bevæget sig. Derudover vil diverse løbere,
løbeklubber og lignende kunne anvende markeringerne til forskellige typer
løbetræning.
Markeringen af løbestierne vil blive opført i naturmaterialer, så de passer
ind i naturens omgivelser. Der vil blive opsat en markering pr. 100 m, som
løbende angiver rutens længde.
Det foreslås, at følgende ruter markeres:
•
Rundering i skoven på 2 km.
•
Lige rute på 1 km ud ad den gamle jernbane strækning.
Økonomi
Anlæg: 25.000 kr. til opmåling og markering af stier
Afledt drift: 0 kr.

Scenarie 3 – Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved
Hallingskoven
Naturturisme I/S har igangsat et projekt, som har til formål at skabe et
naturligt samlingspunkt for de mange idrætsaktive i Hallingskoven.
Derudover har projektet til formål, at understøtte et aktivt udeliv, samt
offentlig rekreativ anvendelse af Hallingskoven, og de grønne arealer som
ligger placeret i tilknytning til Svendborg Sports- og Medieefterskole.
Omdrejningspunktet for projektet, er en ældre træhytte som er placeret i
tilknytning til skoven og de grønne arealer. Træhytten er nedslidt - der er
et akut behov for at renovere hytten, hvis den fortsat skal være
anvendelig.
Det nye Trailcenter skal fungere som et grønt støttepunkt og en ”service
station”, samlingspunkt og opholdssted for de motions- og
udelivsaktiviteter som foregår i området. Her kan nævnes: Vandring,
hundeluftning, løb og crossløb, landevejscykling, mountainbike, crosstriatlon, skole/undervisningsaktiviteter mv.
Økonomi
Anlæg: 325.000 kr. (Projektets samlede omkostninger er: 1.645.000 kr.).
Afledt drift: 0 kr.
Projektet er endnu ikke fuldt finansieret. Danmarksidrætsforbund og
Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte projektet med et
beløb i størrelsesordenen 500.000 kr. Administrationen anbefaler, at
Svendborg Kommune medfinansierer projektet, såfremt projektet fortsat
liger indenfor rammerne af Svendborg Kommunes idrætspolitik og ikke
udløser udgifter til kommunal drift. Derudover skal adgangen til og
ejerforholdet omkring Trailcenteret afklares, således at byens borgere og
idræts- og foreningslivets adgang til området sikres i mange år fremover.
Hytten og arealerne omkring ejes i af Svendborg Sports- og
Medieefterskole.
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Naturturisme IS varetager ejerskabet og ledelsen af projektet.
Svendborg Kommune giver opbakning til projektet med forbehold for den
efterfølgende myndighedsbehandling.

Projektets samlede
udgift og periode

Prioriteres samtlige tre scenarier vil de
samlede udgifter anslået til 750.000 kr.
Derudover anslåes en afledt drift i
scenarie 1 til 8.000 kr. årligt.

Arbejdet ønskes gennemført i
første halvdel af 2018.

Scenarie 1: Padel tennisbane i tilknytning til idrætslivet

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

400

Samlede likviditet, netto

0

400

400

8

8

8

424

Scenarie 2: Opmåling og markering af løbe- og gåruter i Halling Skoven.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

25

Samlede likviditet, netto

0

25

25

0

0

0

25

Scenarie 3: Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved Halling Skoven

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

325

0

325

325

0

0

0

325
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Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen

Bilag 8

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg
Matrikel nr. 25be, Egense By, Egense

Overordnet
beskrivelse

Ansøgning om midler til anlæg af omklædningsrum og afledte
tilgangsarealer i Rantzausmindehallen.

Behov / ønsker

Projektet indeholder opførelse af fire stk. nye omklædningsrum med
forbindelse til eksisterende hal.
Hvert omklædningsrum indrettes på ca. 35 m2 med bruseplads til 6
personer. Der indrettes læreromklædningsrum og arealer disponeres
således er læreromklædningsrum som dækker to omklædningsrum.
Grundet idrætsskoleprojektet blev gjort permanent fra august 2012 samt
stor medlemsfremgang i Egense-Rantzausminde Idræts Forening (ERI)
blev det politisk besluttet at foretage en analyse af omklædnings- og
badefaciliteter i Rantzausminde Hallen med deraf afledte økonomiske
konsekvenser.
ERI har i dag ca. 1.000 medlemmer og med udbygningen af Tankefuld må
forventes yderligere medlemsfremgang.
Rantzausminde Skole er idrætsskole for 0. til 6. klasse og har 4 spor i 7.,
8. og 9. klasse efter eleverne fra Vestre Skole er tilført.
I øjeblikket er der 18 brusere til rådighed i hallen for brugerne samt 3
brusere som primært benyttes af kørestolsbrugere.
I skoletiden er der ca. 8-10 gange om ugen 94 skoleelever, der har idræt
samtidigt. Disse elever skal klæde om og bade på ca. 10 minutter. Når
idrætsforeningen benytter hallen, er der også spidsbelastningsperioder
med op til 56 børn, der skal bade samtidigt. Der er derfor ikke
tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter i hallen.
De mange brugere af omklædningsrummene gør det endvidere meget
vanskeligt for rengøringspersonalet at gøre rent i tidsrummet mellem kl.
6.30 og 22.45.
Udbygningen skal foretages med en udformning og et materialevalg, som
naturligt indgår i den øvrige bygningsmasse.

Behovsanalyse

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Projektet er fremlagt første gang i forbindelse med budgetforhandlingerne
for 2013.

Bilagsmateriale, evt.
link

Skrivelse fra Skoleleder Troels Segel.

Projektets samlede
udgift og periode

Kr. 5,4 mio. anlæg
Kr. 76.000 årlig drift

Udføres i 2018
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Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen

Bilag 8

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
Samlet anlægspro jekt

5.400
0

5.400

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

5.400

5.400
0

0

0

5.400

76

76

76

228

76

76

76

5.628
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Udbygning af Svendborg Tennishal

Bilag 9

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Tennishal, Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis Klub, Vester Skerninge Tennis Klub
anmoder Svendborg kommune om et rammebeløb på op til kr. 3 mio. til
udbygning af tennishallen.
Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 162 m2 i to plan med
opholdsrum, toilet, depot og teknikrum.
Yderligere er der ønske om at etablere varme i selve hallen således, at
denne kan opvarmes til 15 gr.
Tegningsmateriale og specificeret anlægs- og driftsbudget fremgår af
klubbernes fremsendte materiale/ansøgning.
Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en
belægningsprocent på 90-95%.
Brugen omfatter træning, turneringskampe, træningssamlinger og
stævner.
Der er således mange brugere af hallen i form af spillere, trænere og i et
vist omfang publikum.
I de kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da kulden
reelt sætter begrænsninger for brugen.
Det skal noteres, at hallen ikke har omklædningsrum, toiletter eller
opholdsrum hvorfor de generelle vilkår ikke kan betragtes som
tidssvarende.
Klubberne frygter konkurrence fra andre haller/kommuner hvor disse
faciliteter er etableret idet, at det kan være vanskeligt at udvikle et klub og
talentmiljø under de nuværende betingelser.
Klubberne har i alt ca. 280 spillere.
Vester Skerninge Tennis Klub og Svendborg Tennis Klub har på eliteniveau
et fælles damehold Elitedivisionen og et fælles herrehold i 2. division vest.
Svendborg Tennishal er en del af den selvejende institution Svendborg
Idrætshal, og bestyrelsen har godkendt, at projektet, i den foreliggende
form, må gennemføres.
Klubberne er indstillet på at søge fonde til udbygningen, men det vurderes
ikke realistisk at finansiere det fulde beløb ad denne vej. Derfor ansøges
om et rammebeløb på op til kr. 3,0 mio. som vil minimeres i takt med
fondsansøgninger som imødekommes.
Ansøgning fra klubberne er vedlagt som bilag.

Behov / ønsker

Behovsanalyse

Øvrige bemærkninger

Bilagsmateriale, evt.
link
Projektets samlede
udgift og periode

3,0 mio. kr.

Arbejdet ønskes gennemført i
første halvdel af 2018.
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Udbygning af Svendborg Tennishal

Bilag 9

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
Samlet anlægspro jekt

3.000
0

3.000

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

3.000

3.000
0

0

0

3.000

89

89

89

267

89

89

89

3.267
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Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse
Pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter (”Naturanlægspulje”)
Bilag 10.1-10.4

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Etablering af en pulje til anlæg i forbindelse med natur- og
vandløbsprojekter (”Natur-anlægspulje”) til (a) at løfte kommunens
naturkvalitetsindeks (pkt. 1, 2 og 3 – i alt 300.000 kr./år), og til (2) ad hoc
medfinansiering af eksternt finansierede projekter, der forudsætter en
delvis egenfinansiering, samt understøttelse af Handleplan for Natur og
Friluftsliv 2017-2020 (pkt. 4 – i alt 100.000 kr./år).
Der iværksættes tiltag, der kan medvirke til at højne naturværdien på
eksisterende naturområder og tiltag der kan medvirke til at skabe ny
natur/øge arealandelen af natur i kommunen. Naturindsatsen understøttes
med en pulje, der kan søges af lodsejere og andre borgere. Puljen skal
danne grundlaget for en ny tilgang til naturprojekter, hvor
lodsejere/borgere i højere grad tager initiativ til naturforbedrende tiltag.
Der afsættes endvidere en ramme på 100.000 kr. årligt, der kan bringes i
spil i relevante eksternt finansierede projekter, hvor den eksterne
finansiering er afhængig af en vis andel egenfinansiering, eksempelvis
Havørred Fyn-projekter. Herudover kan rammen anvendes til generel
udvikling af natur- og friluftsområdet via de indsatser, der fremgår af
Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020.

Overordnet
beskrivelse

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har bedt administrationen om forslag til
tiltag, der kan forbedre naturtilstanden (Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets
møde 13. marts 2017, dagsordenspunkt 7: ”Naturkapital - Henvendelse fra
Danmarks Naturfredningsforening”, sag nr. 17/3366).
Ifølge oplysninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, er
konvertering (udtagning) af landbrugsjord under intensiv drift til ekstensiv
drift (f.eks. græsning) den mest effektive måde at højne kommunens
Naturkapital Indeks (NKI) på.
Påvirkningen på NKI-værdien afhænger af, hvor man foretager
konverteringen fra landbrugsjord til ekstensiv drift. Flest points gives, hvor
de naturlige forhold i landskabet giver størst grundlag for høj biodiversitet.
Det giver således høj pointscore, hvis arealerne eksempelvis ligger
kystnært, på lavbund eller tæt på eksisterende registreret natur.
Svendborg Kommunes areal er 41.700 ha. Heraf udgør marker 25.400 ha,
og disse har en gennemsnitlig bioscore på 0,1 - hvilket giver en samlet
NKI-værdi for landbrugsarealet på 3,7.
Hvis kommunens NKI-score skal løftes fra nuværende 17 point til 18 point
ved konvertering af landbrugsjord, skal der skønsmæssigt udtages mindst
300 ha landbrugsjord.
NKI vil kunne stige yderligere hvis eventuelt udtagne landbrugsarealer
udvikler sig videre til §3-naturarealer og/eller levested for sjældne arter
(rødlistearter).
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Konvertering af arealer, hvor der hurtigt kan udvikles §3-natur, er således
den hurtigste vej til en positiv ændring af NKI. Gode eksempler, der hurtigt
kan blive omfattet af §3-beskytttelse, er f.eks. etablering af nye
vandhuller, ophør af dræning af eng- og moseområder, eller
efterbehandling af færdiggravede grusgrave m.h.p. udvikling af naturtypen
overdrev.

Behov / ønsker

Administrationen foreslår på denne baggrund konkrete tiltag, der kan
medvirke til en bedre naturkvalitet i kommunen.
1. Pulje til borgerdrevne projekter
Puljen til borgerdrevne projekter (frivillige indsatser) i partnerskab med
kommunen kan f.eks. finansiere:
•
Oprensning af vandhuller
•
Hegning af græsarealer
•
Gravning af nye vandhuller
•
Etablering af økologiske forbindelser (eks. levende hegn)
•
Forbedring af levesteder for sjældne arter (eks. hasselmus,
padder, sommerfugle mm.)
•
Fuglevenlig drift
•
Offentlighedens adgang til naturen
2. Naturudvikling på udyrkede landbrugsjorde
I Svendborg Kommune er der p.t. skønsmæssigt ca. 100 ha, der henligger
som brak i en aftale om 20-årig udtagning. Disse 20-årige udtagninger har
typisk et større potentiale som natur end dyrkede arealer. Fokus vil være
på de allerede udyrkede arealer. Det kræver også udtagning af dyrkede
arealer at forøge kommunens areal med de mindst 300 ha, der skal til for
at hæve NKI-værdien.
3. Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer
I kommunen findes der privatejede §3- arealer med høje naturværdier, der
trues p.g.a. manglende pleje af naturarealerne. Dette omfatter f.eks.
større moser i kommunen og artsrige enge.
4. Andre indsatser: Ad hoc finansiering til naturprojekter
Realiseringen af visse eksternt finansierede naturprojekter - typisk
indenfor vandløbsområdet, men også indenfor naturpleje,
naturrestaurering eller friluftsliv - viser sig ofte at afhænge af en vis andel
egenfinansiering. Det gælder eksempelvis Havørred Fyn-projekter eller
Friluftsrådets projekter. Administrationen foreslår derfor afsat en ramme
på 100.000 kr. til ad hoc egenfinansiering af sådanne projekter.
På Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde 6. juni 2016 godkendtes
Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020. Der er dog ikke afsat midler
til realiseringen af handleplanen. Det foreslås derfor, at administrationen af
samme ramme på 100.000 kr. kan iværksætte de konkrete indsatser, der
fremgår af planen, idet der også søges opnået størst mulig ekstern
finansiering af disse.

Bilagsmateriale, evt.
link

Acadre nr. 17/3366
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Projektets samlede
udgift og periode

1.600.000 kr.

2018-2021

Pulje til borgerdrevne projekter

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

0

100

100

100

100

400

100

100

100

100

400

Naturudvikling på udyrkede landbrugsjorde

1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

0

100

100

100

100

400

100

100

100

100

400

Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

0

100

100

100

100

400

100

100

100

100

400
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Pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter (”Naturanlægspulje”)
Bilag 10.1-10.4

Andre indsatser (jf. Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020,
vandplanindsatser mv.)

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

Samlede likviditet, netto

0

100

100

100

100

400

100

100

100

100

400
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler
Loma på Ørkildskolen

Bilag 11

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Ørkildskolen, afd. Byen og afd. Øst.

Overordnet
beskrivelse

I forbindelse med den forestående renovering af madkundskabslokalerne
på Ørkildskolen har skolebestyrelsen ansøgt om 600.000 kr. til opgradering
af madkundskabslokalerne til LOMA 2 – lokaler.
Udvalget for Børn og Unge har den 30. januar 2017 videresendt
ansøgningen med anbefaling til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget har den 21. februar 2017oversendt forslaget til
budgetforhandlingerne for 2018.
Ørkildskolen indgår som pilotskole i i et LOMA-projekt støttet af Nordeafonden, og har i den forbindelse fået bevilget 200.000 kr. af Nordeafonden.
Udgifter til opgradering til LOMA2 er estimeret til 400.000 kr. pr.
madkundskabslokale, samlet 800.000 kr. for Ørkildskolens 2 afdelinger.
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 8. juni 2016 en model som
retningsgivende for udbredelse af LOMA.

Modellen indebærer, at der etableres produktionskøkkener på
udskolingsskolerne – LOMA 1, og at der på de øvrige folkeskoler
etableres en mindre produktionsenhed i eller i forbindelse med
madkundskabslokalerne – LOMA 2, samt at etablering sker i
sammenhæng med renovering af faglokaler.
Der blev i budgetforhandlinger for 2017 ikke afsat midler hertil.
Projektets samlede
udgift og periode

2018

600.000 kr.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
Samlet anlægspro jekt

800
0

Øvrig finansiering - Fo nde

Samlede likviditet, netto

800

800
0

0

0

-200

0

600

800
-200

0

0

0

600
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Skolernes fysiske indretning og ramme i et pædagogisk perspektiv

Bilag 12

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

På kommunens folkeskoler

Overordnet
beskrivelse

Afdækning af skolernes fysiske indretning og ramme.

Behov / ønsker

Folkeskolereformen og skolens almindelige udvikling viser et behov for at
beskrive kravet til skolernes fysiske indretning og ramme i et nutidigt og
fremtidigt pædagogisk perspektiv.
I 2018 igangsættes en proces, der tegner og beskriver dette.
Processen skal inddrage relevante interessenter og skal være afsluttet med
udgangen af juni måned 2018.

Øvrige bemærkninger

Der er udarbejdet en afdækning af skolernes faglokaler i forbindelse med
at der fra 2015 blev afsat 2 mio. kr. årligt til renovering heraf.
I dette arbejde er der udarbejdet funktionsbeskrivelser, der tager afsæt i
fagenes mål.
Dette arbejde kan med fordel inddrages i den foreslåede proces.

Projektets samlede
udgift og periode
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud
Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.1

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon
løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave,
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14
0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser.
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles
distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering
af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et
integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
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Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i
dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 50 3-5-års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5
års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet
Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster
Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en
pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 24,172
mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 35 års pladser.
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De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kernehuset

3.300
2.250

778
4.124

4.078
6.374

Børnebyøster Poppellunden
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

2.905
3.038

4.980
1.105

7.885
4.143

1.692
13.185

0
10.987

1.692
24.172

Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb og tilpasning af pavillon,
levering og montering, anlægsudgifter til tilbygningerne, tilslutning af el,
vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads
samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års pladser søges finansieres I 2017.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift
og periode

Anlægsudgift: 24,173 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,592 mio. kr.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

13.185

10.988

0

0

24.173

13.185

10.988

0

0

24.173

B ørnetals afhængige udgifter

130

260

260

260

911

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

360

420

420

1.316

-62

-155

-170

-170

-557

30

74

82

82

267

13.399

11.527

592

592

26.110

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.2

Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillon løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 35 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 40 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Hjortøhus ombygges til et børnehus med
40 0-2 års pladser. Hjortøhus er placeret i Tved Skoles distrikt. Ved
etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus brydes flere af de vedtagne
principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.
•
•
•
•

Prognosebehovet afgør ikke hvor der udbygges
Børnehusene gøres ikke større
Der bygges ikke til eksisterende børnehuse
Der etableres ikke integrerede børnehuse med 0-2 års pladser
og 3-5 års pladser

Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er
udarbejdet med henblik på at understøtte højkvalitetsdagtilbud, faglig
og økonomiske bæredygtighed samt stordriftsfordele.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
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Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, større
børnehuse, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse
og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 40 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift for ombygning af Hjortøhus, tilbygning til
Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som
indrettes til 0-2 års pladser, forventes at udgøre 10,499 mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 54 ekstra 0-2 års pladser.
De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Hjortøhus
Sundet Solsikken

3.000
3.300

1.729
778

4.729
4.078

Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

1.692
7.992

0
2.507

1.692
10.499

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb og tilpasning af pavillon,
levering og montering, anlægsudgifter til tilbygning af Sundet Solsikken
og tilpasning af Hjortøhus, tilslutning af el, vand og varme, ændring af
adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern
bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 26 ekstra 0-2 års pladser. Forudsætningen er, at
de resterende 28 0-2 års pladser finansieres via dagsordenspunktet
”Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser – handlemuligheder i 2017”,

Side 43 af 76
Acadre 16-35756

Budget 2018
Anlæg 2018 – 2021
Bemærkninger til udvidelsesforslag
som forelægges Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2017.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da de 0-2
årige i løbet af 2019 vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift
og periode

Anlægsudgift: 10,499 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,452 mio. kr.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

7.992

2.507

0

0

10.499

7.992

2.507

0

0

10.499

B ørnetals afhængige udgifter

130

242

242

242

856

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

222

277

277

892

-62

-116

-130

-130

-437

30

56

62

62

210

8.206

2.911

452

452

12.020

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.3

Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillonløsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Kastanjen ombygges til 14 0-2 års
pladser og at Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden
udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser.
Kastanjen er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et
nedlagt børnehus. Ved ombygning af Kastanjen til 14 0-2 års pladser i
tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave bliver Fyrtårnet
Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med 14 0-2 års
pladser og 60 3-5 års pladser. Herved bliver der mulighed for
indskrivning af dagplejebørn.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
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18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i
dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 50 3-5-års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Kastanjen,
tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og
Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som
indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 23,171 mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 3-
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5 års pladser.
De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kernehuset

3.300
2.250

778
4.124

4.078
6.374

Børnebyøster Poppellunden
Ombygning af Kastanjen

2.905
3.141

4.980
0

7.885
3.141

Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

1.692
13.288

0
9.883

1.692
23.171

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og
montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og ombygning,
tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal,
inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års er finansieret fra 2017 og frem.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 23,171 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,620 mio. kr.

Side 47 af 76
Acadre 16-35756

Budget 2018
Anlæg 2018 – 2021
Bemærkninger til udvidelsesforslag

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.3

Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillonløsning

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

13.288

9.883

0

0

23.171

13.288

9.883

0

0

23.171

B ørnetals afhængige udgifter

130

260

260

260

911

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

411

452

452

1.431

-62

-168

-178

-178

-586

30

81

85

85

281

13.502

10.467

620

620

25.209

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.4

Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon
løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave
placeres på Juulgården, som ombygges til 14 0-2 års pladser og 60 3-5
års pladser, og at Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster
Poppellunden udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser.
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er i dag et børnehus med 60 3-5
års pladser. Ved en placering af Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave på
Juulgården med 14 0-2 års pladser og 60 3-5 års pladser bliver
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med
mulighed for indskrivning af dagplejebørn. Juulgården er placeret i
Rantzausminde Skoles distrikt, og anvendes i dag af Svendborg
Heldagsskole og foreningerne Egense Husflid og Egense Spejder.
Ombygning af Juulgården forudsætter, at der findes anden placering til
Svendborg Heldagsskole, Egense Husflid og Egense Spejder.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
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pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i
dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 50 3-5-års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.
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Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Juulgården
tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og
Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som
indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 39,131 mio. kr.
Dette vil fra 2020 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 35 års pladser.
De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

2020

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kernehuset

3.300
2.250

778
4.124

0
0

4.078
6.374

Børnebyøster Poppellunden
Juulgården

2.905
2.000

4.980
12.102

0
5.000

7.885
19.102

Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

1.692
12.147

0
21.984

0
5.000

1.692
39.131

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og
montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne, nedrivning og
nybyggeri, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold,
liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning
mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2020 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2020 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års pladser er finansieret fra 2017 og frem.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2020, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 39,131 mio. kr.
Forventes afsluttet 2020
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,971 mio. kr.
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.4

Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon
løsning

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

12.147

21.984

5.000

0

39.131

12.147

21.984

5.000

0

39.131

B ørnetals afhængige udgifter

130

130

260

260

781

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

305

717

856

1.994

-62

-109

-244

-279

-694

30

52

117

134

333

12.361

22.363

5.850

971

41.545

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.5

Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillon løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Holbøllsminde ombygges til 14 0-2 års
pladser og at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vesterlunden
Kernehuset udvides med hver 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års
pladser.
Holbøllsminde er placeret i Ørkildskolens distrikt, og anvendes i dag af
Svendborg Juniorklub og som projekthus af dagtilbuddet Børnebyøster.
I forbindelse med etablering af 20 0-2 års pladser i Børnebyøster
Humlebien har det været nødvendigt at knytte Holbøllsmindes 3-5 års
pladser til Børnebyøster Humlebien, således at børn indmeldt i
vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen. Denne
kapacitet kan ikke undværes. Etablering af 14 0-2 års pladser i
Holbøllsminde forudsætter således, at Svendborg Juniorklub flyttes til
Hjortøhus. Etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde vil udgøre en
vuggestue, som ikke umiddelbart kan knyttes til Børnebyøster
Humlebien, idet der i de to børnehuse er for få børnehavepladser.
Såfremt Holbøllsminde skal fungere som integreret børnehus med plads
til 0-2 årige og 3-5 årige kræver det en tilbygning, således at der både
er plads til 0-2 årige indmeldt i Holbøllsminde og Børnebyøster
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Humlebien. Dette er ikke indregnet i de økonomiske beregninger. Ved
etablering af vuggestue i Holbøllsminde brydes flere af de vedtagne
principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.
•
•
•

Børnehusene gøres ikke større
Der bygges ikke til eksisterende børnehuse
Der etableres ikke integrerede børnehuse med 0-2 års pladser
og 3-5 års pladser

Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er
udarbejdet med henblik på at understøtte højkvalitetsdagtilbud, faglig
og økonomisk bæredygtighed samt stordriftsfordele.
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles
distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering
af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et
integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Alternativt kan Kastanjen ombygges til 14 0-2 års pladser, som er 1,0
mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til
indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet
2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge
Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den
18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5
års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
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Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Holbøllsminde,
allokering og indretning af Hjortøhus til Svendborg Juniorklub, tilbygning
til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og
Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som
indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 24,163 mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 10 ekstra 35 års pladser.
De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kernehuset

3.300
2.250

778
4.124

4.078
6.374

Ombygning Holbøllsminde
Ombygning Hjortøhus til Juniorklub

2.779
3.597

500
1.000

3.279
4.597

3.038

1.105

4.143

1.692
16.656

0
7.507

1.692
24.163

Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave
Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og
montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og
ombygningerne, tilslutning af el, vand og varme, ændring af
adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern
bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års pladser er finansieret fra 2017 og frem.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 24,163 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,736 mio. kr.
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.5

Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig
pavillon løsning

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

16.656

7.507

0

0

24.163

16.656

7.507

0

0

24.163

B ørnetals afhængige udgifter

130

260

260

260

911

B ygningsmæssige driftsudgifter
B ygningsmæssige driftsudgifter Junio rklud - Hjo rtøhus

116

358

351

351

1.176

0

153

204

204

561

-62

-155

-153

-153

-522

30

74

73

73

250

16.870

8.198

736

736

26.540

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.6

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig
pavillon løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave,
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14
0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser.
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles
distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering
af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et
integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Alternativt kan Kastanjen ombygges til 14 0-2 års pladser, som er 1,0
mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 3-5 års pladser. Alternativt kan der etableres en
udegruppe for de 3-5-årige, således at der i børnehuset kan indskrives
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flere 3-5-årige. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er
der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose
2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017,
forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års
kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår.
Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i
dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 50 3-5-års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års
pladser også etableres 3-5 års pladser. Alternativt kan der etableres en
udegruppe for de 3-5-årige, således at der i børnehuset kan indskrives
flere 3-5-årige. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er
der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose
2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017,
forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års
kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5
års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet
Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster
Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt
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midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser,
forventes at være på 19,628 mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og forventet 20
ekstra 3-5 års pladser.
De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kernehuset

3.300
3.601

778
482

4.078
4.083

Børnebyøster Poppellunden
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

3.601
3.038

482
1.105

4.083
4.143

0
1.692
15.232

1.550
0
4.397

1.550
1.692
19.629

Etablering af to udegrupper
Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og
montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og udegrupper,
tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal,
inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års pladser er finansieret fra 2017 og frem.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 19,629 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,889 mio. kr.
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.6

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset,
Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i
Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig
pavillon løsning

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

15.232

4.397

0

0

19.629

15.232

4.397

0

0

19.629

B ørnetals afhængige udgifter

130

260

260

260

911

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

612

579

579

1.886

0

130

130

130

390

-62

-218

-210

-210

-699

30

105

101

101

336

15.446

5.286

860

860

22.453

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Leasing af 2 busser til udegrupper
Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser

Bilag 13.7

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset
og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt
midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.

Overordnet
beskrivelse

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års
pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt.
Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og
i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med
Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg
Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere
dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede
efterspørgsel.

Behov / ønsker

Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021
mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for
børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at
der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på
lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i
Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.

Behovsanalyse

Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter
samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i
Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.
I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og
Vesterlunden Kernehuset udvides med 21 0-2 års pladser samlet 42 0-2
års pladser, og at der i begge børnehuse anvendes kvalitetsniveau B
frem for kvalitetsniveau A dvs. færre kvadratmeter pr. barn.
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles
distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering
af 21 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et
integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Alternativt kan Kastanjen ombygges til 21 0-2 års pladser, som er 1,0
mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave.
Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og
er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års
pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes
plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 21 0-2 års
pladser også etableres 17 3-5 års pladser. Ifølge Børnetalsprognose og
kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by.
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Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget
den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029,
hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i
overslagsår.
Ved anvendelse af kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A brydes et
af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på
dagtilbudsområdet. Principper for tilpasning af de fysiske rammer på
dagtilbudsområdet er udarbejdet med henblik på at understøtte
højkvalitetsdagtilbud, faglig og økonomisk bæredygtighed samt
stordriftsfordele.
I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med
14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5
års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken
et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke
kvalitetskrav

Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet
gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og
Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012.
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed,
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning,
fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og
kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.

Øvrige
bemærkninger

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2
års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært
Dagplejen, der understøtter pladsgarantien.
I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov,
hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til
opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være
hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og
børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg
og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct.
0-2 års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2
års pladser i børnehuse.
Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den
forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i
Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års
pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet
Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet
Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau
A samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års
pladser, forventes at være 16,614 mio. kr.
Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 17 ekstra 35 års pladser.
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De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:
I 1.000 kr.

2018

2019

I alt

Sundet Solsikken
Vesterlunden Kildebækken

3.300
2.250

100
4.728

3.400
6.978

Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

3.038

1.506

4.544

1.692
10.280

0
6.334

1.692
16.614

Pavillonløsning
Samlede anlægsudgifter

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og
montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne, tilslutning af el,
vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads
samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.
De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i
børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I
2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem
regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke
er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2
års pladser er finansieret fra 2017 og frem.
Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den
herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års
pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De
bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og
varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift: 16,614 mio. kr.
Forventes afsluttet 2019
Drift: Årlig fra 0,214 til 0,497 mio. kr.

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

A nlæ gs udgif t
Invetar, udførelse o g etablering

10.280

6.334

0

0

16.614

10.280

6.334

0

0

16.614

B ørnetals afhængige udgifter

130

260

260

260

911

B ygningsmæssige driftsudgifter

116

311

273

273

973

-62

-143

-133

-133

-471

30

69

64

64

226

10.494

6.831

464

464

18.253

S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Fo rældrebetaling
A fledt tilskud til private

Samlede likviditet, netto

0
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige
Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub mv.

Bilag 14

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Bagergade 28

Overordnet
beskrivelse

EBK-udvalget og økonomiudvalget har på deres respektive møder i februar
2017 besluttet, at de i budgetforhandlingerne for 2018 vil behandle
anvendelsen af Bagergade 28 med henblik på at finde finansiering til at
flytte Ungdomsskolen til Bagergade i 2018.
Jævnfør EBK-udvalgets beslutning 16/11 2016 og Kommissoriet for
opgaven, skal oplægget afdække muligheden for at bevare Bagergade 28
som rammen om et ungdomsmiljø til både ungdomsskole og juniorklub og
evt. andre.

Behov / ønsker

Ungdomsskolen befinder sig i en meget vedligeholdelseskrævende bygning
på Abildvej 2. Der er i 2017 ikke afsat de fornødne midler til
vedligeholdelse, da det politisk har været uklart, om skolen skulle forblive i
bygningen.
Skolen efterspørger en mere bynær placering, for at lette elevernes
transport – navnlig de som kommer fra oplandet med bus eller tog til
Svendborg, vil slippe for at skulle gå ad mørke og trafikerede veje, hvis
skolen lå i bymidten.
Samtidig vil en sådan placering appellere til de unge, som måske hellere
søger byens rum og pladser end ungdomsskolens klublokaler på Abildvej.
Svendborg Juniorklub har lokaler i kælderen. Disse forhold er ikke optimale
og juniorklubben mangler plads og er henvist til også at benytte 2. sal, når
der er mange børn.
Det vurderes muligt at dobbeltudnytte lokaler til ungdomsskolen og
juniorklubben.

Behovsanalyse

Ungdomsskolen og Svendborg Juniorklubs sammenfaldende og individuelle
behov er under afdækning, men vurderes at være oplagte at indtænke i
forhold til dobbeltanvendelse af de nye faciliteter.

Specifikke
kvalitetskrav

CETS har foretaget beregninger på, hvad det vil koste at renovere og
istandsætte bygningen Bagergade 28 til brug for en ungdomsskole og
juniorklub.
Beregningerne er foretaget ud fra det nødvendige arbejde, der skal
udbedres for at bygningen kan ibrugtages for både ungdomsskole og
juniorklub.
2. sal er registreret til brug for vuggestue og kræver derfor ikke ændring af
nuværende forhold til ibrugtagning for juniorklub og ungdomsskole.
De øvrige etager er registreret til andet brug, hvilket betyder at der skal
udføres installations- og bygningsmæssige forhold, for at de opfylder loven
og kan ibrugtages af ungdomsskolen og juniorklubben.
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Øvrige bemærkninger

Renovering og istandsættelse er beregnet ud fra det nødvendige arbejde i
forhold til installations- og bygningsmæssige ændringer.
I beregningen indgår ikke
•
•
•
•
•
•

maling af vægge, lofter mm.,
udskiftning af gulve, lofter, lysarmaturer,
sammenlægning af rum,
løst inventar, gardiner mm.
ombygning af gårdrum og kælder,
miljøundersøgelse og ændringer i klimaskærm.

Herudover har CETS foretaget beregninger for afledt drift pr. år.
Der foreligger beregninger på offeromkostningen ved anvendelse af
Bagergade 28 frem for et salg, ligesom der findes beregninger på
omkostninger ved at flytte hjælpemiddeldepotet på Abildvej med henblik
på salg af bygningen. Disse beregninger er ikke vedlagt dette projekt.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgift - 4.723.521 kr.
Afledt drift - 878.585 kr.

2017-20

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

3.149

1.575

0

0

4.724

3.149

1.575

0

0

4.724

879

879

879

879

3.516

4.028

2.454

879

879

8.240
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Fleks boliger på Socialområdet

Bilag 15

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Skovsbovej i Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Socialafdelingen ønsker fleksboliger til det specialiserede socialområde,
som muliggør nytænkende og intensive rehabiliterende indsatser, der
medfører hurtigere afklaring af borgernes behov samt øget selvstændighed
til borgerne.
Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013 en rehabiliteringsstrategi for
Socialafdelingen. Strategien er styrende for den faglige udvikling i de
pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser.
Det bærende princip i rehabiliteringsarbejdet er, at den enkelte borger
opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Dette betyder
blandt andet, at borgerne skal have mulighed for at bo i en så selvstændig
boform som muligt.
Som del af rehabiliteringsstrategien er der gennemført en større analyse af
boligudbud og –efterspørgsel. Analysen identificerer et behov for fleksible
boliger, hvor der blandt andet kan foregå botræning, udredning af
borgerbehov samt aflastning.
Indsatsen i boligerne skal være kort og intensiv. Boligerne skal medvirke til
større kvalitet i indsatsen for en borgergruppe, som har et stort potentiale
for udvikling af højere grad af selvhjulpenhed. Boligerne vil give mulighed
for fleksibilitet og en faglig dynamik, som ikke er mulig med de boliger, der
er til rådighed i dag.

Behov / ønsker

Dataanalyse viser et behov for 6-14 fleksboliger.
Det anbefales, at der etableres 6 boliger på kort sigt. På længere sigt kan
der etableres yderligere boliger.

Behovsanalyse

Det forventes, at boligerne vil være klar til indflytning primo april 2019.
Botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps kan være enten
længerevarende eller midlertidige.
Midlertidige botilbud bruges i kortere forløb og kan anvendes fleksibelt i
forhold til indsatserne. De kan fx anvendes til udredning af borgerens
behov eller til intensive indsatser, der muliggør at borgeren (igen) kan bo i
egen bolig.
Socialområdet har pt. 8 boliger, der anvendes til midlertidige forløb. Den 1.
februar 2017 var 61 borgere visiteret til en midlertidig bolig, og
størstedelen var således visiteret til tilbud i anden kommune eller til
private tilbud.
Socialafdelingen arbejder efter en rehabiliteringsstrategi, som sigter efter
at tilbyde borgerne den mindst indgribende støtteform. Desuden sigtes der
i strategien efter at give borgerne et tilbud, der er tæt på familie og øvrigt
netværk, da dette har stor betydning for inklusion i det øvrige samfund,
hvilket også påvirker graden af selvstændighed. Flere midlertidige boliger i
Svendborg Kommune giver mulighed for at understøtte den rehabiliterende
arbejdsform.
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Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Projektets samlede
udgift og periode

Analyser viser, at der også fremadrettet vil være et stort behov for
midlertidige boliger, hvor indsatsen kan tilrettelægges fleksibelt efter
borgerens behov. Især intensive botræningsforløb og udredningsforløb vil
betyde, at en højere andel af borgerne vil komme til at bo i egen bolig eller
få tilbud om den rette indsats hurtigere.
Boligerne skal bygges i en kvalitet og størrelse, der passer til hensigten
omkring midlertidige boliger. Samtidig skal de bygges, så de kan holde til
hyppige ind- og udflytninger i en borgergruppe, som til tider kan behandle
boligen hårdt.
Det foreslås at placere boligerne på Skovsbovej mellem et eksisterende
botilbud til sindslidende og et eksisterende botilbud til handicappede.
Placeringen vil bidrage til den ønskede fleksibilitet og faglige dynamik i det
nye botilbud.
Etablering af boligerne vil medføre en afledt beboerhusleje på 378 t.kr./år.
7,9 mio. kr.
2018-2019

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

3.300

4.577

7.877

Færdiggørelse
Samlet anlægspro jekt

0
0

3.300

Indtægt fra bebo erhusleje

Samlede likviditet, netto

0

3.300

4.577

0

0

7.877

-378

-378

-378

-1.134

4.199

-378

-378

6.743
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Isoleret placerede boliger til socialt udsatte

Bilag 16

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)
Overordnet
beskrivelse
Behov / ønsker

Behovsanalyse

Ikke kendt

Anlægsramme til erhvervelse af 3 isoleret placerede boliger til socialt
udsatte borgere.

Der er behov for at etablere 3 isoleret placerede boliger til socialt udsatte
borgere.
Socialafdelingen har lavet en bolighandlingsplan, hvis analyser viser, at der
er behov for denne form for alternative boliger til målgruppen af
dobbeltbelastede borgere med afvigende eller udadreagerende adfærd.
Målgruppen er typisk kendetegnet ved en afvigende adfærd som følge af
misbrugs- og psykiske problemstillinger. Målgruppen har generelt svært
ved at bo i og fastholde boliger i alment boligbyggeri og i kommunale
boliger, hvor der er naboer.
Dette skyldes både, at målgruppen kan have svært ved at bo i tæt
bebyggelse, men det skyldes også, at deres adfærd kan være
uhensigtsmæssig for naboerne. Generne for naboerne kan være så
omfattende, at borgerne i målgruppen bliver sat ud af lejemålet.
Det vurderes, at der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger
til målgruppen, som modsvarer borgernes behov for lav kontakt til naboer
og lokalsamfundet i øvrigt.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Boligerne skal ligge med god afstand til naboer. De skal kunne rumme 1-2
personer.

Center for Ejendomme og Teknisk Service har screenet boligmarkedet for
isoleret placerede boliger. Desuden er der lavet en vurdering af, hvor høj
købsprisen – og dermed huslejen - kan være set i relation til borgernes
økonomi. Det vurderes, at en købspris på 700.000 kr. er realistisk.
Socialafdelingen foreslår, at der stilles en ramme på 2.400.000 kr. til
rådighed til køb af tre isoleret placerede boliger. Der kan inden for rammen
erhverves tre boliger til en stykpris på ca. 700.000 kr. og desuden
afsættes 300.000 kr. til udbedring af forhold i boligerne samt usikkerhed
ift. købspris.
Der kan ikke umiddelbart peget på finansiering. Det vil dog være muligt,
såfremt indtægt fra salg af kommunal ejendom kan indgå, uanset at disse
indtægter som udgangspunkt skal anvendes til indfrielse af budgetlagte
salgsindtægter.
Socialafdelingen peger i samarbejde med Center for Ejendomme og
Teknisk Service her på en mulig finansiering via salg af kommunal
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ejendom på Sankt Jørgens Vej 11.
Boligerne på Sankt Jørgens Vej 11 har tidligere været udlejet til socialt
udsatte borgere, som er i målgruppen for støtte fra Socialafdelingen.
Boligerne lejes ud med normale lejekontrakter jf. lejeloven. Det vil med
andre ord sige, at borgerne får lejligheden permanent og dermed kan blive
boende i lejemålet, selvom deres støttebehov ændres.
Ingen af beboerne hører i dag inden for boligernes målgruppe.
Der er i øjeblikket ikke mange boliger på markedet til 700.000 kr., og da
det samtidig ikke kan forudsiges, hvor hurtigt Sankt Jørgens Vej 11 kan
bliver solgt, tages der forbehold for likviditetsbevægelserne hen over
årene.
Det øvrige provenu ved salg af ejendommen på Sankt Jørgens Vej 11 kan i
givet fald anvendes til at indfri budgetlaget anlægsindtægter.

Projektets samlede
udgift og periode

2,4 mio. kr.

2018-2019

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Udførelse

0

Færdiggørelse
Samlet anlægspro jekt

2.400
0

Øvrig finans. (salg Skt Jørgens Vej)

Samlede likviditet, netto

2.400

2.400
0

0

0

-2.400

0

0

2.400
-2.400

0

0

0

0
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Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver

Bilag 17

Projektbeskrivelse
Overordnet
beskrivelse

Behovsanalyse

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har ønsket at genoptage
temaet fra budgetforhandlingerne 2016 og 2017 om kunstnerisk
udsmykning i forbindelse med anlægsprojekter og større
renoveringsopgaver på baggrund af forslag fremsendt fra Svendborg
Billedkunstråd.
Byrådet har i 2008 vedtaget, at der ved anlægsprojekter og større
renoveringsopgaver over 5 mio. kr. budgetteres med midler til kunstnerisk
udsmykning på 5 promille af byggesummen (promillereglen).
Byggesummen defineres som håndværkerudgifter medens anlægssummen
er den samlede budgetramme for byggeriet.
Svendborg Billedkunstråd administrerer promillereglen og har gentagne
gange sat ordningen til politisk drøftelse, da det finder, der er behov for en
budgetmæssig justering af ordningen. De tidligere fremlagte forslag i
forbindelse med budget 2016 og 2017 om en justering af ordningen har
ikke nydt politisk fremme.
Billedkunstrådet foreslår, at
Beløbet til kunstnerisk udsmykning fremover beregnes af
anlægssummen fremfor som nu af byggesummen.
Beløb afsat til kunst samles i en pulje, som institutioner omfattet af
byggeprojekterne, kan søge ind på.
Såfremt der ønskes en puljeordning ud fra gældende ordning, har CETS på
baggrund af et gennemsnit af de sidste 10 års forbrug, regnet sig frem til,
at en pulje på 100.000 kr. årligt vil være dækkende.
Med baggrund i budgetforlig 2016 -2019 er der afsat en samlet
anlægsramme på 102,3 mio. kr., heraf 0,358 mio.kr til kunstnerisk
udsmykning, udregnet som 5 promille af byggesummen.
CETS har på den baggrund tidligere beregnet, at såfremt anlægssummen
bliver udgangspunktet for beregningen af de 5 promille, vil det betyde en
merudgift på 38,4 tusinde kr. årligt udregnet i 2017- priser.
5 promille beregnes på baggrund af anlægsrammen
I 1.000 kr.
2018
2019
Ny ordning

2020

2021

127,9

127,9

127,9

127,9

Nuværende ordning

89,5

89,5

89,5

89,5

Udvidelse

38,4

38,4

38,4

38,4

Konsekvensen af en ændret ordning indebærer således, at der enten skal
tilføres midler, eller at der vil være tilsvarende mindre beløb til øvrige
anlægsudgifter.

Projektets samlede
udgift og periode

2018-2021
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Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver

Bilag 17

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

Kuns t uds m yk ning
Ny beregnet 5 pro mille pulje
Nuværende
Samlet anlægspro jekudvidelse

0

128

128

128

128

512

-90

-90

-90

-90

-358

38

38

38

38

154
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Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole

Bilag 18

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Kirkevej 8 og 12, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Skolebestyrelsen og leder af Thurø Skole har rettet henvendelse til
Svendborg Kommunes Byråd med et ønske om, at få nedrevet to tidligere
SFO-bygninger på skolens områder.
Begge bygninger er i meget dårlig og misligholdt stand. Ubenyttede
bygninger forfalder relativt hurtigt, men da bygningerne er placeret i
umiddelbar forbindelse med skolens legeplads, skal der anvendes
ressourcer på sikkerhed, indtil der afsættes midler til nedrivning.
Legepladsen er adskilt af hegn for hovedparten af bygningerne, men
såfremt hegnet ikke respekteres, har CETS ikke mulighed for at sikre, at
bygningerne ikke udgør en sikkerhedsrisiko for brug af legepladsen.
Bygningerne er undersøgt for skimmelsvamp og PCB. Prøver viser, at PCB i
luften ligger væsentligt over Sundhedsstyrelsens vejledende
grænseværdier og at der er forekomster af skimmelsvamp.
Inden nedrivning skal der foretages en nærmere miljøundersøgelse for at
få klarlagt, om der er forekomst af andre miljøfarlige stoffer, f.eks. bly.

Behov / ønsker

Hvis husene fjernes, kan området anvendes til en ønskelig udvidelse af
legearealet, der også kan anvendes uden for skoletid.
Der er behov for følgende:
•
•
•
•

Behovsanalyse

Nærmere miljøundersøgelse af bygningerne.
Nedrivning af to bygninger beliggende på Kirkevej nr. 8 og 12,
5700 Svendborg
Bortskaffelse af nedrivningsmateriale og miljøfarligt materiale
Genetablering af området

Bygningerne optager en del af udeareal til skolen. Bestyrelse og skole
vurderer, at udearealet er sparsomt og det har derfor gennem hele
planlægningsprocessen af skolerenoveringen været skolens ønske, at
bygningerne skulle nedrives, så området kan anvendes til udeareal.
Dette er begrundet i et ønske om udvidelse af legepladsen blandt andet
som følge af den nye skolereform med øgede krav om bevægelse og idræt.
Set fra kirke og kirkegård fremstår husene forfaldne, så en nedrivning og
genopretning af arealet vil være en markant forskønnelse af området.

Specifikke
kvalitetskrav

Da skolen er færdigrenoveret og den tilgrænsede legeplads er i brug, vil
der være skærpede krav til afspærring i forbindelse med nedrivning.
Der er behov for opmærksomhed på bortskaffelse af miljøfarligt materiale.
Begge forhold fordyrer nedrivningen, hvilket er medregnet i overslaget.
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Øvrige bemærkninger

Der er i budgettet indarbejdet udgifter til en evt. afvikling af jordforurening
på grunden. Hvis forundersøgelsen viser, at der ikke er jordforurening, vil
der være et forventet mindreforbrug i projektet, som vil tilbageføres til
kassen.
Økonomiberegningerne indeholder udgifter til forundersøgelser,
projektering, udbud, sanering, nedrivning og genetablering af området
samt et anslået beløb til udbedring ved eventuel jordforurening, idet
omfanget ikke kendes på forhånd.
Renoveringsprojektet kommer ud med et merforbrug, så derfor kan
nedrivning af de to bygninger ikke indeholdes for rammen til renovering.

Projektets samlede
udgift og periode

2 mio. kr.

Udførelse i 2018

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e
Færdiggørelse

2.000

2.000

Samlet anlægspro jekt

0

2.000

0

0

0

2.000

Samlede likviditet, netto

0

2.000

0

0

0

2.000
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Etablering af et akuthus til Familieområdet

Bilag 19

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Kommune - Lokation er endnu uvist

Overordnet
beskrivelse

Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge
mulighederne for etableringen af et akuthus. Administrationen anbefaler,
at forene to indsatser i huset for at skabe et fagligt og økonomisk
bæredygtigt tilbud – et akut døgntilbud og et dagbehandlingstilbud.

Behov / ønsker

Der foreslås etableret et akut døgntilbud med plads til fire til seks børn i
aldersgruppen 0-12 år.
Opholdet kan have en varighed på maksimalt tre måneder.
For at sikre driften af akutberedskabet vil det være nødvendigt med en
kontinuerlig grundnormering, som i de perioder akutpladserne ikke er i
brug vil indgå i en dagforanstaltningsfunktion. Normeringen vil dog
nødvendigvis være forholdsmæssig høj idet, en akutfunktion kræver en
medarbejdergruppe, som kan træde til, når behovet opstår.

Behovsanalyse

Administrationen har endnu ikke foretaget en egentlig behovsanalyse.

Øvrige bemærkninger

Afledt driftsudgift er opgjort til 4.000.00 kr.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægssum ved barmarksprojekt
3.600.000 kr.
Ombygningsprojekt 1.500.000 kr.

Endnu uvist

Økonomi: Alternativ 1: Barmarksprojekt
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

Politisk beslutning – udførelse

3.600

Udførelse

0

Samlet anlægsprojekt

0

0

0

3.600

0

4.000

4.000

4.000

12.000

3.600

4.000

4.000

4.000

15.600

Afledt drift

Samlede likviditet, netto

0

3.600

3.600

Økonomi: Alternativ 2: Ombygningsprojekt
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

Politisk beslutning – udførelse

1.500

Udførelse
Samlet anlægsprojekt

0

Afledt drift

Samlede likviditet, netto

0

1.500

1.500

0

0

0

1.500

2.000

4.000

4.000

4.000

14.000

3.500

4.000

4.000

4.000

15.500
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Almene familieboliger

Bilag 20

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

5 forskellige steder i Svendborg by og 1 sted i Stenstrup

Overordnet
beskrivelse

Der mangler almene boliger – især små og billige - i Svendborg Kommune.
Der er ingen tomme almene boliger i Svendborg by. Der er og vil blive
nedlagt mange små boliger i forbindelse med renoveringer i den almene
boligmasse. Kontanthjælpsreform mm. har desuden øget efterspørgslen
efter små og dermed billige boliger.

Behov/ønsker

I alt 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud samt 30
ordinære almene familieboliger i perioden 2018-19.
Heraf vil de 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud kunne
blive igangsat i 2018.

Økonomi

I perioden 2018-19 vil der samlet være behov for et kommunalt
grundkapitalindskud/-støtte i form af et rente- og afdragsfrit lån på

17,1
mio. kr., hvilket modsvares af et statsligt tilskud på 6,2 mio. kr., hvilket
betyder en kommunal nettoudgift på 10,9 mio. kr. Der vil desuden være en
grundsalgsindtægt på 7,0 mio. kr. i 2018.
I 2018 vil der være behov for et kommunalt grundkapitalindskud/-støtte i
form af et rente- og afdragsfrit lån på 12,5 mio. kr., hvilket modsvares af
et statsligt tilskud på 6,2 mio. kr., hvilket betyder en kommunal nettoudgift
på 6,3 mio.kr.

Specifikke
kvalitetskrav

De 30 ordinære almene familieboliger er i spil for at udnytte et af arealerne
i Svendborg fuldt ud. Arealet, der er beliggende i Tankefuld, ville kunne
deles op, men vil blive anvendt klart bedst i en større sammenhæng med
30 små boliger og 30 ordinære almene boliger.

Øvrige bemærkninger

Alle de 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud skal
ansøges via skema A senest 31. december 2017. Der er således tale om en
engangsmulighed for ekstraordinær statsstøtte.

Bilagsmateriale

Regneark: Oversigt tilskudsboliger 04092017.

Projektets samlede
udgift og periode

Anlægsudgifter 2018: 6,3 mio. kr.
Driftsudgifter: Ingen
Garantiforpligtelse: Kommunegaranti for
den del af realkreditlånet, som overstiger
60% af bebyggelsens værdi.
Der vil være en grundsalgsindtægt på
godt 7 mio. kr.

Anlægsudgifter 2018-19:

10,9

mio. kr.
Driftsudgifter: Ingen
Garantiforpligtelse:
Kommunegaranti for den del af
realkreditlånet, som overstiger
60% af bebyggelsens værdi.
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Almene familieboliger

Bilag 20

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2018

2019

2020

2021

Samlet

P o lit is k be s lut ning –
udf ø re ls e

0

Udførelse
S a m le t a nlæ gs pro je k t

0

Øvrig finansiering/salg af grunde

Samlede likviditet, netto

6.330

4.557

6.330

4.557

10.887
0

0

-7.000

0

-670

10.887
-7.000

4.557

0

0

3.887
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