
Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 1 af 36 

Acadre 18-26639 

Anlægstemaoversigt: 

Bilag 2020 2021 2022 2023

Veje og Trafiksikkerhed 3.966 3.966 3.966 3.966

1 Trafiks ikkerhedsprojekter og cykelstier 3.966 3.966 3.966 3.966

Havne og Færger 500 500 500 500

2 Nordre Kaj - Min. 100 mio. kr. - - - -

3
Midlertidige anvendelser/aktivi teter i fm. 

Havneudvi kl i ng
500 500 500 500

Kultur, Fritid og Idræt 7.259 0 0 0

4
Etabl ering a f varmeforsyni ng i  Svendborg 

Tennisha l
X 2.964

5 Udbygning af Svendborg Tennishal X 2.635

6
Etabl ering a f ny boldbane ved Vester Skerninge 

Hal l en
1.660

Natur, Miljø og Klima 507 0 0 0

7
Etabl ering a f 7,3 km natur og ridesti  i  3 skove, 

Thurø
400

8 Geopark corner og besøgscenter X 107

Borgernære Serviceområder 28.464 6.000 6.000 6.000

9 Selvbetjent hovedbibl iotek X 382

10
Nye moderne udendørs  trænings faci l i teter ved 

Midtbyha l len
100

11
Nye baner ti l  pis tol skydning og etabl eri ng a f 

hancecaptoi l etter, Lunde
86

12
2 ekstra  omklædni ngsrum 

Rantzausmindeha l len
X 2.500

13
FDF Tås inge - Opførelse af nyt kredshus  i  

Vindeby: Ti l s lutningsbidrag og adgangsvej 
290

14
Styrket indvendig vedl igehold a f skol er og 

dagti lbud
4.000 4.000 4.000 4.000

15 Fortsættelse af pul je ti l  renovering a f faglokaler 2.000 2.000 2.000 2.000

16 Udrulning af affa ldssortering 1.300

Administration 8.903 0 0 0

17
Udbygning af Svendborg Idrætscenter - 

Projektfase 1
8.903

Anlægstemaer i alt 49.599 10.466 10.466 10.466

Netto - 1.000 kr.                                            Afledt drift
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Veje og Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier               Bilag 1  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Trafiksikkerhed og cykelstier 

Overordnet 
beskrivelse 

Hvert år prioriteres det, hvor der skal foretages trafiksikkerhedstiltag samt 
etableres nye cykelstier. I budgetforlig 2018 blev anlægspuljerne til 
trafiksikkerhed og cykelstier reduceret, hvilket har reduceret muligheden 
for udførelse af anlægsprojekter tilsvarende. Den årlige prioritering sker 
bl.a. ud fra lokaliteter med for høj hastighed, hvor der sker ulykker, til 
forbedring af skoleveje samt kommunens cykelruteplan.  

Behov/ønsker For at fremme etablering af trafiksikkerheden og cykelstier i kommunen, 
ønskes rammen øget, så det er muligt at realisere flere projekter årligt.  

Økonomi I 2017 var rådighedsbeløbet til trafiksikkerhed og cykelstier 7 mio. kr., 
fordelt med 5 mio. kr. til anlæg af cykelstier, og 2 mio. kr. reserveret til 
øvrige trafiksikkerhedsprojekter. 
I budgetforliget 2018 blev anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier 
reduceret, hvilket betyder, at der fra 2020 er afsat ca. 3 mio. kr. samlet til 
trafiksikkerhed og cykelstier, fordelt med ca. 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed 
og ca. 1,8 mio. kr. til cykelstier. 
Øges rådighedsrammen igen til 7 mio. kr. fra 2020 og frem, vil det være 
muligt at realisere flere projekter, samt fortsat at søge ekstern 
medfinansiering af projekter. 

Øvrige bemærkninger  Søger kommunen ekstern medfinansiering til et projekt, er der oftest krav 
til, at kommunen selv medfinansierer en del af projektet. Øges rammen til 
trafiksikkerhed og cykelstier, vil det være muligt at søge medfinansiering 
til større projekter. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
15,864 mio. kr.  

 
2020-2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Samlet  anlægspro jekt 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Samlede likviditet, netto 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Økonomi
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Havne og Færger 

Nordre Kaj                Bilag 2  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Nordre Kaj og det tidligere godsbaneareal 

Overordnet 
beskrivelse 

Nordre Kaj og det tidligere godsbaneareal er i Udviklingsplanen for 
Fremtidens Havn fra 2014 udlagt til et område for et maritimt kraftcenter 
med maritime uddannelser og maritime udviklingserhverv nærmest 
kajkanten og et område for blandet bolig og erhverv mod nord nærmest 
Nyborgvej.  
 
Efter afslutningen af en arkitektkonkurrence i 2019 for det samlede 
område og byrådets godkendelse af principperne i vinderforslaget som 
grundlag for den videre udvikling, er detailplanlægningen for området for 
det maritime kraftcenter påbegyndt. I dette område forventes en ny skole 
til SIMAC, en maritim erhvervspark og et tilhørende p-hus at kunne 
indvies i 2022. 
 
Udviklingen af såvel det maritime kraftcenter som det blandede bolig- og 
erhvervsområde forudsætter en række kommunale investeringer, som 
bl.a. kan omfatte: 
 

• Forundersøgelser, herunder arkæologi, forurening og geoteknik. 
• Nedrivning af nuværende bygninger 
• Evt. piloteringsudgifter og miljøsanering forbundet med salg 
• Flytning af trykledning 
• Renovering af kajarealet (som vil indgå som del af Den Blå Kant) 
• Frilægning af Kobberbækken 
• Infrastrukturen for området 
• Belægninger 
• Beplantning 
• Belysning 
• Byggemodning 
• Tilslutningsafgifter 
• Offentlig parkering 

 
Dertil kommer andre investeringer fra forsyningsselskaber mv, herunder 
ny pumpestationen, flytning af ledninger (herunder trykledning for 
spildevand) mv. 
 
For at danne et økonomisk overslag har administrationen indledningsvis 
opdelt det samlede område til mindre områder, for at forsøge at 
synliggøre områdernes økonomiske belastning.  
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B1 Byggegrund - SIMAC 

B2 Byggegrund - Maritim Erhvervspark 

B3 Byggegrund - parkeringshus for SIMAC og Maritim Erhvervspark 

B4 Byggegrund - udvidelsesmulighed for SIMAC og Maritim Erhvervspark 

B5 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B6 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B7 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B8 Byggegrund - parkeringshus for områder for blandet bolig og erhverv 

B9 Byggegrund - erhverv 

V1 Opgradering af Nordre Kaj som byrum 

V2 Opgradering af Hudes Plads som byrum 

V3 Ankomstareal ved SIMAC 

V4 Ombygning af rundkørsel til T-kryds 

V5 Adgangsvej til parkeringshus 

V6 Adgangsvej til blandet bolig og erhverv 

V7 Nyt ben i kryds ved Lerches vej 

V8 Omlægning af Østre Havnevej 

V9 Ombygning af T-kryds Østre Havnevej/Nyborgvej 

V10 Lokalveje/byrum ved Maritim Erhvervspark 

V11 Adgangsvej til SIMAC 

F1 Grønt område ved Kobberbækken Syd 

F2 Grønt område ved Kobberbækken midt 

F3 Grønt område ved Kobberbækken nord 

 Frilægning af Kobberbækken 

 
Anlægsudvidelsestemaet sigter mod at synliggøre de udgifter som 
Svendborg Kommune kan forventes at få i forbindelse med det samlede 
byudviklingsprojekt.  
 
Projektet er imidlertid på et meget indledende stadie, hvorfor der er en 
lang række ubekendte faktorer for hele området og helt specifikt, hvilke 
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interessenter der kommer til at bære hvilke omkostninger. 
 
Der vil derfor hen imod budgetforhandlingerne for 2020 blive arbejdet på 
at komme tættere på et økonomisk overslag, for Svendborg Kommunes 
andel af de samlede byudviklingsomkostninger.  
 
Ud over anlægsudgifterne for området vil administrationen også arbejde 
hen imod at synliggøre hvilke indtægter der forventes samt de løbende 
driftsudgifter. Det vurderes på denne baggrund at der er udgifter for 
minimum 100 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at højvandssikringen af området med vinderforslaget 
for Den Blå Kant er planlagt i form af en sluseløsning, som ligger udenfor 
det her nævnte byudviklingsområde. 

Lån Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter i kommunale havne jf. 
Lånebekendtgørelsen. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og 
infrastruktur m.v. til havneområdet. 
 
Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som KommuneKredit kan udlåne til.  
 
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet), hvorfor lånoptagelse hertil må foregå via 
pengeinstitut el.lign. Renteudgiften her må formodes at være noget 
højere end renten hos KommuneKredit. 
  
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter, som 
skal afholdes af Vand og Spildevand, så har Vand og Affald mulighed for 
at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem 
KommuneKredit med garanti fra kommunen. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Minimum 100 mio. kr.  

 

 
2020 - 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. Havneudvikling            Bilag 3 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 

Overordnet 
beskrivelse 

En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn. 

Behov/ønsker Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. På Svendborg Havn har dette 
instrument været anvendt i en periode fra 2016-19 som en metode til at 
følge op på udviklingsplanens mål. 
 
I denne periode har der været afsat ca. 0,5 mio. kr./år til midlertidige 
aktiviteter, som bl.a. har omfattet indretning af kajarealer og støtte til et 
bredt spekter af events, fritids- og kulturaktiviteter på kajerne. 
Videreudvikling og renovering af Prøveparken er et andet indsatsområde 
ligesom midlerne også har været anvendt ift. indgåelsen af partnerskaber 
på Frederiksø og udvikling af aktiviteter, der knytter sig til 
partnerskabernes værdisæt. Ud over at understøtte de nævnte initiativer 
og aktiviteter har de midlertidige aktiviteter også haft det væsentlige 
formål at give mulighed for afprøvning før mere langsigtede anvendelser 
låses fast. 
 
Den omfattende evaluering af de midlertidige aktiviteter på Frederiksø, 
som Svendborg Kommune gennemførte i efteråret 2018, viste, at de 
midlertidige aktiviteter i høj grad har været med til at øge havnens 
samlede attraktion. Hermed har de midlertidige aktiviteter levet op til 
deres mission som var at skabe liv på havnen og fastholde og udvikle 
havnen som hele byens mødested. 
 
Det årligt afsatte beløb til midlertidige aktiviteter udløber i 2019. For at 
kunne fortsætte de aktiviteter, der er igangsat og give mulighed for at 
understøtte nye initiativer, ønskes det at videreføre puljen.  
 
Puljen ønskes videreført som et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til 
midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og 
udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning 
om en mere permanent anvendelse.  

Projektets samlede  
udgift og periode 

 
0,5 mio. kr. årligt 

 
Årlig pulje 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.000 500 500 500 500 4.000

Samlet  anlægspro jekt 2.000 500 500 500 500 4.000

Samlede likviditet, netto 2.000 500 500 500 500 4.000

Økonomi

 



Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 7 af 30 

Acadre 18-26639 

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal             Bilag 4  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende 
Institution Svendborg Idrætshal om støtte til etablering af 
varmeforsyning i Svendborg Tennishal. 
 
Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til 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 helt kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da 
kulden sætter begrænsninger for brugen. 
 
Det skal samtidig 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 det kan være vanskeligt at udvikle et klub- og 
talentmiljø under de nuværende betingelser. 
 

Behov/ønsker Der ønskes etableret varmeforsyning i Tennishallen, således denne kan 
opvarmes til 15 grader. 

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.   
 
Derfor ansøges om et rammebeløb på op til 3,0 mio. kr., som vil 
minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes.  
 
Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 50.000 kr. årligt.  
 

Øvrige bemærkninger  Ovenstående er under forudsætning af, at der etableres ny træningshal 
mellem Idrætshallen og Tennishallen, således at den ene sidevæg virker 
isolerende i forhold til Tennishallen. Der må påregnes ekstraudgifter 
såfremt det udelukkende er Tennishallen, som ombygges grundet de 
skærpede krav til isolering/energiforbrug. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsudgift 3,0 mio. kr. 
Nettoudvidelse af driftstilskud 50.000 kr. 

 

Snarest muligt. 
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Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal (fortsat) 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Færdiggørelse 2.964 2.964

Samlet anlægspro jekt 0 2.964 0 0 0 2.964

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 3.014 50 50 50 3.164

Økonomi
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Udbygning af Svendborg Tennishal              Bilag 5  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende 
Institution Svendborg Idrætshal om støtte til udbygning af Svendborg 
Tennishal. 
 
Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, 
turneringskampe, træningssamlinger og stævner. 
 
Der er således mange brugere tilknyttet hallen i form af spillere, trænere 
og i et vist omfang publikum.  
 
Hallen er uden omklædning/bad, klublokale og toilet, og faciliteterne er 
derfor ikke tidssvarende, hvilket giver store begrænsninger for 
klubbernes udvikling af et klub- og talentmiljø. Det er ligeledes svært at 
tiltrække nye stævner og turneringer til Svendborg. 

Behov/ønsker Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 280 m2 i to plan med 
opholdsrum/klublokaler, toilet, depot og teknik rum. 

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.   
 
Til udbygningen af Tennishallen ansøges derfor om et rammebeløb på op 
til 2,6 mio. kr., som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som 
imødekommes.  
 
Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 41.000 kr. årligt.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsudgift 2,6 mio. kr. 
Nettoudvidelse af driftstilskud 41.000 kr. 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Færdiggørelse 2.635 2.635

Samlet  anlægspro jekt 0 2.635 0 0 0 2.635

Afledt drift 41 41 41 41 164

Samlede likviditet, netto 0 2.676 41 41 41 2.799

Økonomi
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Etablering af ny boldbane ved Vester Skerninge Hallen            Bilag 6  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Mads Hansens vej 10, 5762 Vester Skerninge. 

Overordnet 
beskrivelse 

Egebjerg Fodbold spiller i dag på baner i både Ulbølle og Vester 
Skerninge. Det betyder, at det er svært at have et godt 
klubfællesskab, som fastholder og tiltrækker især unge 
medlemmer. Egebjerg Fodbold ønsker derfor, at flytte deres 
foreningsaktiviteter fra Ulbølle til Vester Skerninge Hallen. 
 
Egebjerg Fodbold forventer, at samlingen af deres 
foreningsaktiviteter i Vester Skerninge vil betyde, at klubben bliver 
en del af et bredere og mere integreret klubmiljø, da Egebjerg 
Fodbolds ungdomsafdeling allerede er flyttet til Vester Skerninge 
Hallen. Klubbens eksisterende faciliteter i Ulbølle beskrives som 
nedslidte og kræver meget vedligeholdelse. Derudover vil 
flytningen formentlig spare foreningen for en række administrative 
opgaver.  
 

Behov/ønsker For at Egebjerg Fodbold kan samle deres aktiviteter ved Vester 
Skerninge hallen, er det nødvendigt at udvide de nuværende to 
boldbaner med en ekstra boldbane. 
  
Forslaget indebærer køb af jord samt udgifter til anlæg af én 
boldbane. Egebjerg Fodbold forventer at kunne benytte Vester 
Skerninge Hallens klublokaler og omklædningsfaciliteter.  
 
Egebjerg Fodbold vil fremadrettet indlede en dialog med Lodsejeren 
bag Vestermarkskolen vedr. et muligt køb af landbrugsjord, som 
ligger placeres i umiddelbar tilknytning, til de eksisterende 
boldbaner ved hallen. Området er allerede udlagt til rekreative 
formål i kommuneplanen.  
 
Administrationen vil frem mod budgetforhandlingerne søge at 
afklare, om projektet forudsætter en ændring af lokalplanen i 
området. 
 
Det bemærkes at projektet ikke har været en del af Svendborg 
Kommunes procedure for ansøgning om tilskud til faciliteter til 
idræt og bevægelse. Derved har Svendborg Kommunes 
høringspartere (Sport og Idræt i Svendborg(SIS), Haludvalget, 
Folkeoplysningsudvalget) ikke haft mulighed for at kommentere 
projektet. 
 

Økonomi Estimat af anlægsudgifter 
Anlæg af nye boldbaner 1.000.000 kr. 
Køb af 4 ha landbrugsjord 660.000 kr. 
Anlægsudgift i alt 1 660.000 kr.  
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Administrationen afklarer, hvorvidt flytningen af Egebjerg Fodbold kan 

afstedkomme driftsmæssige besparelser for Svendborg Kommune. 

Yderligere skal det afklares, hvorvidt de boldbaner som Egebjerg Fodbold 

benytter i Ulbølle og Ollerup eventuelt kan frasælges.   

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,66 mio. kr.  2020 

 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.660 1.660

Samlet anlægspro jekt 0 1.660 0 0 0 1.660

Samlede likviditet, netto 0 1.660 0 0 0 1.660

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima  

Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø            Bilag 6  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Strækning på 7,3 km på Thurø, gennem Fredskoven, Østerskoven og 
Smørmoseskoven. 

Overordnet 
beskrivelse 

Thurø Ridelaug ansøger om støtte til etablering af en ny ridesti på Thurø 
herunder tilhørende faciliteter.  
 
Der er i dag få stier på Thurø, som er egnet til ridning. De eksisterende 
stier er flere steder meget ujævne, hvilket gør stierne svært tilgængelige 
for ryttere og skovens øvrige brugere. 
 
Thurø Ridelaug ønsker at etablere i alt 7,3 km natur- og ridesti på 
varieret bund i de tre skove, Fredskoven, Østerskoven, Smørmoseskoven 
samt forbindelsesruter. 
 
Der skal etableres samlingspunkter langs stien, med bordbænkesæt og 
bomme, hvortil man kan binde sin hest. Derudover skal der anlægges en 
Trek-ridebane, som er en træningsbane med forhindringer i 
naturmaterialer. 
 
Den nye sti og de tilhørende faciliteter skal frit kunne benyttes af alle 
skoves brugere. 
 
Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med ”Thurø Skove” og 
Naturturisme I/S, som har støttet med råd og vejledning. 
 
Thurø Ridelaug medfinansierer projektet og har modtaget 
fondsdonationer – se under øvrige bemærkninger. 

Økonomi Thurø Ridelaug ansøger om 400.000 kr. til etablering af natur- og ridesti 
på Thurø. 

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
• Friluftsrådet har bevilliget            350.000 kr.  
• Lag Søm har indstillet til bevilling 250.000 kr. 
• Nordea har bevilliget                     30.000 kr. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,030 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.030 1.030

Samlet  anlægspro jekt 0 1.030 0 0 0 1.030

Øvrig finansiering -630 -630

Samlede likviditet, netto 0 400 0 0 0 400

Økonomi
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter               Bilag 7  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Hudes Pakhus  
Havnepladsen 2, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

UNESCO stiller krav om, at der i en UNESCO Global Geopark etableres 
mindst ét geopark-besøgscenter. For at have mulighed for at opnå en 
UNESCO udnævnelse i 2021 skal det første besøgscenter stå klar til 
UNESCO’s evalueringsbesøg i sommeren 2020.  
 
Bestyrelsen for ”Geopark Det Sydfynske Øhav” og de sydfynske 
borgmestre har besluttet, at hver kommune kan udvikle deres eget 
geopark-besøgscenter, og at Faaborg-Midtfyn Kommune åbner deres i 
sommeren 2020.  
 
Svendborg Kommune vil over to faser udvikle et geopark-besøgscenter i 
Hudes Pakhus. Første fase handler om at etablere et geopark-corner i 
tilknytning til turistkontoret. Anden fase handler om udvikling af et 
geopark-besøgscenter i hele Hudes Pakhus. 
 

Behov/ønsker Fase 1 omhandler:  
• Etablering af geopark-corner i forbindelse med Svendborg 

Turistkontor. 
• Udvikling af koncept og business-case for geopark-

besøgscenteret 
 
Anlægsudgifterne for etablering af geopark-corner vil omfatte opsætning 
af skillevægge og udstillingen. I alt 27.000 kr.  
 
Erhvervskontoret står for at udvikle et koncept for geopark-
besøgscenteret. Anlægsudgifterne vil derfor dække udarbejdelse af en 
business-case for konceptet, herunder en vurdering af den økonomisk 
bæredygtighed samt en risikoanalyse. I alt 80.000 kr.  
 
Fase 2 som handler om udvikling og etablering af Svendborgs geopark-
besøgscenter er ikke en del af dette budgettema. 
 

Økonomi For fase 1 er der tale om en samlet anlægsbevilling på 147.000 kr. 

Øvrige bemærkninger  Der er knyttet et driftstilskud til bevillingen for fase 1. på 20.000 kr./år  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Ansøgning til placering af geopark-besøgscenter i Svendborg  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
147.000 kr.  

 
2020-2021 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 80 80

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 27 27

Samlet  anlægspro jekt 0 107 0 0 0 107

Afledt drift 20 20 40

Samlede likviditet, netto 0 127 20 0 0 147

Økonomi
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Borgernære Serviceområder  

Selvbetjent hovedbibliotek                 Bilag 8  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Svendborg Bibliotek 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af åbent ubetjent bibliotek. Det betyder at biblioteket har 
åbent og kan bruges af alle borgere fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. 
Biblioteket vil være ubemandet i ydertimerne, betjening i nuværende 
åbningstid fastholdes.  
 

Behov/ønsker Der skal skabes tryghed for borgere ved at færdes på biblioteket i den 
ubemandede åbningstid. Der skal derfor udarbejdes retningslinjer og 
nudging greb for at færdes på biblioteket. 
 

Økonomi Anlægsudgifterne vil være til sikring af bygningen herunder 
videoovervågning samt indgangsaflæser. 
Driftsomkostninger er ekstra rengøring, lys/varme samt en 
tilkaldevagtordning. 
 

Øvrige bemærkninger  Biblioteket har modtaget få henvendelser på, at der ikke længere er 
åbent om søndagen. 
Der kan anskues en fremgang i antallet af besøgende om lørdagen efter 
at der ikke længere er søndagsåbent. Dørtælleren viser, at Biblioteket har 
haft 21% flere besøg om lørdagen i perioden 1.1.2019 til 31.3. 2019 end 
i perioden 1.10.2018 til 31.12.2018. 
 
Som følge af arealfællesskabet med Borgerservice sker der stadig 
tilpasninger, som kan medføre uforudsete udgifter, der ikke er taget 
højde for i overslaget. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,382 mio. kr.  

Etablering og åbning fra 
årsskiftet 2019/2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 382 382

Samlet anlægspro jekt 0 382 0 0 0 382

Øvrig finansiering - biblio tekets 

ramme -100 -100 -100 -100 -400

Afledt drift 100 100 100 100 400

Samlede likviditet, netto 0 382 0 0 0 382

Økonomi
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Ny moderne udendørs træningsfacilitet ved Midtbyhallen             Bilag 9  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Johs Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg  

Overordnet 
beskrivelse 

Bokseklubben Rollo er en god solid forening, der snart kan fejre 100 års 
jubilæum. Rollo oplever stor medlemsfremgang, og klubben har stor 
succes med at skabe aktiviteter for mennesker fra alle samfundslag. 
Klubben har yderligere en stor gruppe af frivillige trænere og ledere, som 
gør en stor indsats i det daglige. I 2018 vandt klubbens formand prisen 
som årets idrætsleder i Svendborg og årets fynske idrætsleder. 
 
BK Rollo ønsker at udvide medlemmernes og byens borgeres mulighed 
for at dyrke styrketræning i det fri. Et ønske som imødekommer den 
generelle stigende efterspørgsel om nye udendørs træningsfaciliteter. 
Derudover oplever klubben et stødt stigende aktivitetsniveau, hvilket 
udfordrer de eksisterende rammer. 
 
Den nye udendørs træningsfacilitet bliver en videreudvikling af klubbens 
træningsmiljø, som kan bidrage til at få flere Svendborgensere i 
bevægelse. Faciliteten får en kapacitet på 20 personer, som samtidig kan 
dyrke forskellige former for styrketræning. Faciliteten bliver offentlig 
tilgængelig og kan anvendes i alt slags vejr. Der findes ikke tilsvarende 
træningsfacilitet i Svendborg Kommune. 
 
Foreningen medfinansierer projektet, og har modtaget fondsdonation – 
se under ’øvrige bemærkninger’. 

Behov/ønsker BK Rollo ønsker støtte til opførelse af en offentlig tilgængelig 
træningsfacilitet ved Midtbyhallen.  

Økonomi BK Rollo ansøger Svendborg Kommune om støtte på 100.000 kr. til 
projektet.  

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
• 100.000 kr. -  DGI og DIF´s foreningspulje (er modtaget)  

Derudover har klubben ansøgt følgende fonde om støtte: 
• 100.000 kr. - SEAF fonden  
• 100.000 kr. - Spar Nord Fonden  
• 100.000 kr. - Fynske Bank Fonden  
• 100.000 kr. - lokale og anlægsfonden  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,740 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 740 740

Samlet  anlægspro jekt 0 740 0 0 0 740

Øvrig finansiering -640 -640

Samlede likviditet, netto 0 100 0 0 0 100

Økonomi
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Etablering af nye baner til pistolskydning og handicaptoiletter           Bilag 10  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Lunde Skytteforening, Høje vej 27, 5771 Stenstrup. 

Overordnet 
beskrivelse 

Lunde SG & I skytteafdeling oplever stigende medlemstal, og mange af 
foreningens nye medlemmer ønsker at prøve kræfter med pistolskydning. 
Det giver desværre kapacitetsproblemer, da foreningens nuværende 10 
pistolbaner ikke længere er tilstrækkelige. 
 
Derfor vil foreningen inddrage en del af deres nuværende geværbane, 
som skal omdannes til pistolbaner, hvilket vil fordoble kapaciteten til i alt 
20 pistolbaner. Som det er nu, er foreningens træningsdage opdelte, 
hvilket udfordrer det sociale fællesskab i foreningen. Derudover udfordrer 
det foreningens ledere og frivillige, som skal stå til rådighed flere dage.  
 
10 nye pistolbaner vil have stor betydning for foreningens medlemmer, 
give mindre slid på ledere/frivillige og reducere antallet af skydedage til 
glæde for det omkringliggende miljø.  
 
Foreningen oplever yderligere tilgang af handicappede medlemmer. 
Derfor ønsker foreningen også at renovere de nuværende toiletfaciliteter, 
så de bliver handicapvenlige. 
 
Foreningen forventer at kunne udføre det meste af arbejdet selv, dog 
med undtagelse af f.eks. el-arbejde og arbejde med isolering.  
 
Foreningen tæller ca. 150 medlemmer, men forventer at deres 
medlemstal vil stige, når de nye faciliteter kan tages i brug. Foreningen 
medfinansierer projektet og har modtaget fondsdonation – se under 
øvrige bemærkninger. 
 

Behov/ønsker Etablering af nye baner til pistolskydning og etablering af 
handicaptoiletter. 
 

Økonomi Samlede ansøgte beløb ved Svendborg Kommune: 86.500 kr. Midlerne 
skal dække foreningens eget indskud og afdrag på lån hos 
Skydebaneforeningen. 

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
Fionia Fond                                                                   50.000 kr. 
Medfinansiering                                                                25.500 kr. 
Bevilliget tilskud fra Skydebaneforening Danmark               61.000 kr. 
 
Lånoptaget hos Skydebaneforening Danmark                     61.000 kr.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,197 mio. kr.  
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Etablering af nye baner til pistolskydning og handicaptoiletter (fortsat) 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 197 197

Samlet  anlægspro jekt 0 197 0 0 0 197

Øvrig finansiering -111 -111

Samlede likviditet, netto 0 86 0 0 0 86

Økonomi
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Ansøgning om to ekstra omklædningsrum til             Bilag 11  

Rantzausmindehallen. 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rantzausmindehallen er presset på kapaciteten i hallens 
omklædningsrum. Hallens formand tilkendegiver at hallen ikke kan 
rumme de stigende idrætsaktiviteter, der er i hallen både fra skole- og 
foreningsaktiviteter. Den store aktivitet kan ikke rummes af de tre 
eksisterende omklædningsrum samt et mindre omklædningsrum, der er 
indrettet til handicapvenlig omklædningsrum. 
 
Formanden tilkendegiver yderligere, at der ikke tale om en 
fremtidsvision, der skal udvikle hallen. Der er tale om en absolut 
nødvendig investering, for at hallen kan imødekomme de betydelige 
udfordringer, brugerne oplever i hverdagen. Derudover bør det tilføjes, at 
Rantzausminde Skole oplever at de eksisterende omklædningsfaciliteter 
begrænser deres muligheder for, at efterleve konceptet for 
Svendborgprojektet i vinterperioden.   
 
Derfor ansøger Rantzausmindehallen og Egense Rantzausminde 
Idrætsforening(ERI) om støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a 
ca. 50 m² i alt ca. 100 m², som skal placeres i direkte forlængelse af 
eksisterende omklædningsrum. 
 
Ved at etablere 2 ekstra omklædningsrum kan den nuværende 
idrætsaktivitet bedre rummes, således at der kan tilbydes omklædning 
før/efter idrætsaktivitet samt efterfølgende bad.  

Behov/ønsker Støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a ca. 50 m² i alt ca. 100 
m² 

Økonomi Etableringsomkostningerne vurderes til niveauet DKK 2 – 2,5 mio. kr.  
Derfor ansøger Rantzausmindehallen om 2,5 mio. kr. til opførelse af nye 
omklædningsrum.  
 
Yderligere forventes der øgede driftsudgifter på 55.000 kr. årligt.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,5 mio. kr.   

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.500 2.500

Samlet  anlægspro jekt 0 2.500 0 0 0 2.500

Afledt drift 55 55 55 55 220

Samlede likviditet, netto 0 2.555 55 55 55 2.720

Økonomi
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Ansøgning om støtte til opførelse af nyt kredshus til           Bilag 12  

FDF Tåsinge på Færgegårdsvej i Vindeby. 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Enden af Færgegårdsvej, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
FDF Tåsinge skal på sigt forlade det nuværende tilholdssted gennem 16 
år ved Vindebyøre på Tåsinge. Derfor arbejder FDF Tåsinge på at finde et 
fremtidigt tilholdssted til deres folkeoplysende aktiviteter. FDF Tåsinge 
oplever, at kommunens opbakning har afgørende betydning for, om de 
kan lykkes med at indhente yderligere midler til projektet ved private 
fonde.  
 
FDF Tåsinge ønsker at opføre et nyt kredshus for enden af 
Færgegårdsvej, hvorfra foreningen fremadrettet kan afholde deres 
foreningsaktiviteter i tidssvarende faciliteter. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget gav på møde den 11/06-2018 afslag på en 
lignende ansøgning fra FDF Tåsinge. Økonomien og omfanget af projektet 
er nedjusteret ift. det tidligere projekt. 
 

Økonomi FDF Tåsinge anmoder Svendborg Kommune om økonomisk støtte på 
290.000 kr. Støtten skal dække tilslutningsafgifter og udgifter til 
etablering af adgangsvej inklusive lednings- og kabelarbejde. 
 

Øvrige bemærkninger  FDF Tåsinge har en aftale med jordejer om at kunne erhverve et 
passende jordstykke på Færgegårdsvej for 60.000 kr. af egne midler. 
Derudover har FDF Tåsinge tidligere investeret ca. 50.000 kr. ifm. 
ansøgning om zone- udstyknings- og byggetilladelse, sikring af 
færdselsadgang, udarbejdelse af arkitekttegninger mv. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,8 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 800 800

Samlet anlægspro jekt 0 800 0 0 0 800

Øvrig finansiering -510 -510

Samlede likviditet, netto 0 290 0 0 0 290

Økonomi
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Styrket indvendigt vedligehold af skoler og dagtilbud           Bilag 13  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Kommunale skoler og dagtilbud 

Overordnet 
beskrivelse 

Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud i 
2020-23. 
 
De senere års budgetmæssige pres på budgettet til bygningsmæssigt 
vedligehold har betydet, at det overvejende har været muligt at prioritere 
akutte opgaver og opgaver på klimaskærm og installationer.  
 
Kommunens ejendomme registreres løbende med udgangspunkt i en 
bygningsfaglig vurdering, og der er registret et samlet 
vedligeholdelsesbehov på skoler og dagtilbud svarende til 47,64 mio. kr. 
for perioden, 2015-2023.  
 
På klimaskærme og installationer er der registreret et behov for 
vedligehold på 31,56 mio. kr. Og på indvendige forhold er der registreret 
et behov på 16,08 mio. kr. 
 
En del skoler og dagtilbud har således et tydeligt og betragteligt 
efterslæb på den indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, 
gulve, lofter, vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og 
meget uensartede i materialer, farver og stil. Indvendigt er der alene 
registreret et efterslæb på vedligeholdelse på skoler og dagtilbud 
svarende til 16,08 mio. kr. for perioden, 2015-2023 – svarende til ca. en 
tredjedel af det registrerede vedligeholdelsesbehov på skoler og 
dagtilbud. 
 
Det foreslås derfor, at der afsættes en målrettet ramme til at løfte den 
indvendige vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud 
fremtræder æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et 
sådan løft i højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, 
forældre og fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og 
dermed føle et større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom. 
 
Det foreslås, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i årene 2020-23, i alt 16,0 
mio. kr. 
 
Det foreslås, at rammen udmøntes årligt, så der årligt gennemføres 
relevante projekter på 1-2 folke- eller specialskoler og 2-3 lokationer 
under dagtilbud. 
 
De konkrete projekter udarbejdes i samarbejde mellem Center for 
Ejendomme og Teknisk Service, Skoleafdelingen og Sekretariat og 
Dagtilbud med afsæt i CETS’ FM-system for den bygningsmæssige 
tilstand. Der tages naturligvis højde for, hvor der i øvrigt planlægges 
vedligeholdelsesarbejder, fx energirenovering, og det vurderes, hvor det 
vil give merværdi at sammentænke dette med et generelt fokus på det 
indvendige vedligehold i bygningen. 
 
Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af 
midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget. 
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Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en 
driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at 
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse 
med den årlige frigivelse. 
 
De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom ved 
øvrige anlægsprojekter. 
 
I 2020 lægges der op til at prioritere en opgradering af dele af 
Nymarkskolen og Issøskolen samt 2-3 børnehuse. Der fremlægges en 
konkret sag om dette ultimo 2019 efter den endelige budgetvedtagelse af 
Budget 2020. 
 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Årlig pulje på 4,0 mio. kr. 
I alt 16,0 mio. kr.  

I åerne 2020 til 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

Anlæg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Samlede likviditet, netto 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Økonomi
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Fortsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler          Bilag 14 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Skoler i Svendborg Kommune 

Overordnet beskrivelse Renovering af skolernes faglokaler. 

Behov / ønsker Der ønskes afsat midler til yderligere renovering af skolernes faglokaler.  
 
Der søges derfor samlet 8 mio. kr. til yderligere renovering af skolerne 
faglokaler, fordelt med 2 mio. kr. i åerne 2020 til 2023. 
 

Behovsanalyse I forbindelse med Budget 2015-2018 blev der afsat 2 mio. kr. pr. år til 
renovering af skolernes faglokaler – i alt 8 mio. kr. 
 
På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en 
status på skolernes faglokaler. 
 
Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på 
flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere 
fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 
2015-2018. 
 

Øvrige bemærkninger  Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk 
(Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for 
standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye 
faglige og fysiske krav.  
 
Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne. 
Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for 
Ejendomme og Teknisk Service.  
 
Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne, 
men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der 
passer til nutidens behov og regler. 
 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre 
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at 
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i 
forbindelse med den årlige frigivelse. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Samlet 8 mio. kr. 
Fordelt med 2 mio. kr. pr. år 

4 årig periode fra 2020 til 
2023 
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Fortsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler (fortsat) 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 8. maj 2019 blev det besluttet at oversende temaet til Teknik- og 
Erhvervsudvalget med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2020. 

 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Samlet

A nlægsudgif t 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlet  anlægspro jekt 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlede likviditet, netto 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Økonomi
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering     Bilag 15   

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle bygninger, som Svendborg Kommune har driftsansvar for. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om en ny struktur for afhentning 
af dagrenovation, organisk affald og 4 genanvendelige materialer (papir, 
pap, glas, metal).  
Der vil være afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning af øget 
affaldssortering på alle skoler og institutioner i kommunen. 

Behov/ønsker Indkøb af nødvendige indendørs beholdere i løbet af 2020 i tæt 
samarbejde med Vand og Affald og Udbudsafdelingen. Beholderne 
indkøbes i 2020, så det hele er klar til den store udrulning primo 2021. 
 

Økonomi  1,3 mio. kr. til indkøb af nødvendige indendørs affaldsbeholdere 

Specifikke 
kvalitetskrav 

De foreslåede beholdere er af en god og holdbar kvalitet, da de skal stå i 
mange forskellige miljøer. 

Øvrige bemærkninger  Det økonomiske overslag er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Vand og 
Affald og Svendborg Kommune. Der er brugt foreløbige erfaringer fra 5 
pilotprojekter på skole- og daginstitutionsområdet, en række besigtigelser 
samt fra andre sammenlignelige kommuner. 
Der vil ske en markant udhuling af de nuværende driftsbudgetter, hvis der 
ikke afsættes specifik økonomi til disse indkøb. 
Svendborg Kommune og Vand og Affald har ikke medtaget indendørs 
beholdere til plast i budgettet, da den oprindelige politiske beslutning ikke 
indbefatter en ny ordning for sortering af plast, og der derfor ikke leveres 
udendørs beholdere til plast. Plast kan fortsat indsamles og afleveres til 
storskrald (genbrugsbil) eller på genbrugsstationen, men det anvendes kun 
i begrænset omgang ift. kommunale institutioner. 
Bemærk at det økonomiske overslag alene vedrører udgifter til beholdere 
til indendørs sortering, og at der skal forventes yderligere udgifter til 
projektet. Eksempelvis er der i nærværende projektbeskrivelse ikke taget 
højde for nødvendige ombygninger af affaldsgårde ved de enkelte 
institutioner afledt af myndighedskrav, idet fraktionerne fremover vil 
kræve mere plads. Dette er en tidskrævende øvelse, som kræver besøg på 
samtlige institutioner, hvilket ikke har været muligt ift. tidsrammen til 
budget 2020.  Desuden er evt. øvrige afledte driftsomkostninger heller ikke 
medtaget. Udendørs beholdere til affald leveres som udgangspunkt af Vand 
og Affald via taksterne. 
CETS udarbejder i samarbejde med Vand og Affald udkast til plan for 
indfasning af affaldssortering i hele kommunens organisation. Planen 
forelægges til politisk behandling ultimo 2019.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Der henvises til efterfølgende økonomiske overslag, hvor udgifterne er 
specificerede ift. de enkelte institutionstyper. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,3 mio. kr.  Der er tale om en 
engangsudgift 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

  

Økonomisk overslag for beholdere til affaldssortering 

Skoler: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

28 Klasselokaler 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

1 Skolekøkken 3 stk. vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Lærerværelse/tekøkken 4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Billedkunst 3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1  Naturfag 3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Bibliotek 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Musik 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Håndværk og design 4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald, træ) 

1 Lærerarbejdspladser 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Fysik 4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, elektronik, restaffald) 

2 Indgange 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Udvendigt på mur 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Garage 3 stk. vogne til opsamling  

Anslået pris for ovennævnte: 27.960 kr. pr. skole. Der er 15 skoler i alt. 

 

Daginstitutioner: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Fælles 1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

2 Gangareal 3 stk. store spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

6 Grupperum/stuer 4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Depotrum 3 stk. vogne til opsamling 

1 Udvendigt på mur 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 7.660 kr. pr. daginstitution. Der er 33 daginstitutioner i alt. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Haller: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 2 vogne (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 stk. 80 l. beholder til pap/papir 

1 Cafeteria 3 spande i alt (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Repos 2 store beholdere til restaffald 

6 små beholdere (2 x organisk, 2 x glas/metal, 2 x pap/papir) 

2 Toilet 1 beholder til restaffald 

2 Dommerrum 1 lille beholder til restaffald 

5 Omklædningsrum 3 spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Vaskerum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Taktikrum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Billardrum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

 Fester/arrangementer 10 store beholdere med de rigtige farver/symboler 

 Udendørs v/indgang 3 beholdere (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 19.900 kr. pr. hal. Der er 15 haller i alt. 

 

Plejecentre med køkken: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

3 Vaskerum 1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 

2 beholdere (glas/metal, pap/papir) 

3 Fællesrum m/tekøkken 1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Personalerum m/kopimask. 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

5 Kontor 2 spande (pap/papir, restaffald) 

1 Stort køkken 2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Mindre køkken 1 vogn (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

 Hele centeret 5 spande til restaffald 

Anslået pris for ovennævnte: 9.500 kr. pr. plejecenter. Der er 4 plejecentre med køkkener i alt. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Plejecentre uden køkken: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

3 Vaskerum 1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 

2 beholdere (glas/metal, pap/papir) 

3 Fællesrum m/tekøkken 1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Personalerum m/kopimask. 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

5 Kontor 2 spande (pap/papir, restaffald) 

 Hele centeret 5 spande til restaffald 

Anslået pris for ovennævnte: 4.500 kr. pr. plejecenter. Der er 12 plejecentre uden køkkener i alt. 

 

Administrative bygninger (samlet 11 ejendomme i denne kategori): 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

41 Kopirum 4 spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

20 Tekøkkener 3 spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte 11 ejendomme i alt: 40.700. Ejendommenes størrelser varierer betragteligt i 

denne kategori. Rådhuset er langt den største administrative enhed. 

 

Produktionskøkkener/kantiner: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 5.000 kr. pr produktionsenhed. Der er 5 produktionskøkkener/kantiner i alt. 

 

Øvrige ejendomme: 

Øvrige ejendomme er bl.a. døgninstitutioner, kommunal tandklinik, kulturinstitutioner, klubhuse, botilbud 

mm. Gruppen af øvrige ejendomme kan derfor ikke karakterises som værende homogen. De fleste 

ejendomme i denne kategori kan dog karakteriseres som én enhed med egne faciliteter og 

affaldsordninger. For overskuelighedens skyld har vi opdelt de øvrige ejendomme i henholdsvis større og 

mindre enheder. Det vil på alle ejendomme blive sorteret i de 4 fraktioner (pap/papir, organisk affald, 

glas/metal samt restaffald). Omfanget af beholdere vil dog afhænge af ejendommenes størrelse. Vi har 

valgt at sidestille de større ejendomme i denne kategori med en daginstitution. I de mindre ejendomme har 

vi kalkuleret med en beholder for hver af de 4 nævnte fraktioner. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Indkøb af affaldsbeholdere – prisoverslag: 

 

Institutionstype: Antal: Pris pr. enhed: Pris i alt: 

        

Skoler 15 27.960 419.400 

Daginstitutioner 33 7.660 252.780 

Haller 15 19.900 298.500 

Plejecentre m/køkken 4 9.500 38.000 

Plejecentre u/køkken 12 4.500 54.000 

Administrationsbygninger - kopirum 11 3.700 40.700 

Produktionskøkkener/kantiner 5 5.000 25.000 

Øvrige bygninger - større enheder 14 7.660 107.240 

Øvrige bygninger - mindre enheder 84 800 67.200 

        

Engangsbeløb i alt     1.302.820 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.300 1.300

Samlet  anlægspro jekt 0 1.300 0 0 0 1.300

Afledt drift  - ikke opgjort 0

Samlede likviditet, netto 0 1.300 0 0 0 1.300

Økonomi
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Administration  

Udbygning af Svendborg Idrætscenter - Projektfase 1           Bilag 17  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Ryttervej 70 

Overordnet 
beskrivelse 

SG-Huset, Svendborg F. Boldklubber og Svendborg Idrætshal udgør et 

interessefællesskab, som ønsker at udbygge Svendborg Idrætscenter for at 

aktivere nye målgrupper og understøtte kommunens arbejde som ’Bevæg 

dig for livet kommune’. De nye bygninger, og den fælles organisering vil 

være omdrejningspunkt for idrætsaktiviteter på tværs af 

skoler/uddannelsesinstitutioner og foreningsliv. De nye facilliter skal 

indeholde aktivitetsrum, ungemiljøer og mødesteder for unge i alderen fra 

15-25 år. Bygningerne indrettes som en vekselvirkning mellem rekreative 

miljøer, mindre sale, større fleksible rum og klubhusfaciliteter (SFB). 

Den 26/02-2019 besluttede et flertal i byrådet at stille en lånegaranti på 15 

mio. kr. og give tilsagn om en øget driftsramme på op til 1,5 mio. kr. årligt, til 

udbygning af Svendborg Idrætscenter.  

Behov/ønsker Aktørerne bag projektet, ansøger om udvidelse af lånegarantien på 

yderligere kr. 9. mio. for at kunne realisere projektfase 1 i den nuværende 

form. 

Projektfase 1 omfatter anlæg af nyt klubhus til SFB, udbygning af SG-Huset 

og udbygning af foyerarealer. 

Når projektfase 1 er realiseret igangsætter aktørerne projektfase 2, med 

henblik på opførelse af en ny idrætshal. Projektet udvikles i perioden frem til 

2021. Anlægsøkonomien vurderes til kr. 10-12 mio. Projektfase 2 er endnu 

ikke finansieret. 

Økonomi Aktørerne har som beskrevet behov for en budgetudvidelse på kr. 9. mio. for 

at kunne realisere projektfase 1 i den nuværende form.  

Der vil ikke være behov for ekstra kommunalt driftstilskud til udvidelsen af 

lånegarantien på kr. 9. mio., da renter og afdrag genereres via projektets 

drift.  Aktørerne bag projektet vil løbende arbejde med fondsansøgninger, 

og rejste midler vil fragå lånebehovet, hvilket vil minimere aktørernes 

fremtidige udgifter til lån og afdrag. 

Den nuværende økonomi, skal ses som en overordnet ramme for projektet, 

og der vil efterfølgende foregå en intern fordeling af såvel anlægs- og 

driftstilskud blandt interessenterne. Ligesom aktørerne skal træffe 

beslutning om den fremtidige organisatoriske forankring af de ny faciliteter. 

Anlægsbudget projektfase 1: 

Forventede fondsbevillinger               kr. 10 mio. netto. 

Kommunegaranteret lån                     kr. 15 mio. 

Mulig udvidelse af lånegaranti           kr. 9 mio.   

Samlede anlægsudgift:                        kr. 34 mio. 

Det bemærkes, at SFB, ved tilknytningen til Svendborg Idrætscenter, 

forlader det nuværende klubhus på Tipsvænget. Klubhuset er ejet af SFB, og 

der foreligger pt. ikke planer for bygningens fremtidige brug. 
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I forhold til lokaletilskud vil dette udelukkende rette sig mod den ny bygning. 

Der vil ikke være kommunale udgifter forbundet med driften af det gamle 

klubhus, efter ibrugtagning af de nye faciliteter.  
(Oversigt over den samlede drift fremgår af vedhæftede bilag.) 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Udgifter til projektering og rådgivning indeholdes i projektets samlede 
anlægssum. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Bilag 1: Forslag om budgetudvidelse SIC, projektfase1 

Bilag 2: Etapeplan for udvidelse af Svendborg Idrætscenter  

Bilag 3: Projektforslag – herunder driftsbudget 

Projektets samlede 
udgift og periode 

34 mio. kr.  Anlægsarbejdet forventes at 

pågå i perioden 1. januar 2020 

til 30. juni 2021.  

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

Samlet  pro jekt, fase 1 34.000 34.000

Samlet  anlægspro jekt 0 34.000 0 0 0 34.000

Tidligere afsat af Byrådet -9.639 -5.458 -15.097

Fonde, ex. moms -10.000 -10.000

Samlede likviditet, netto -9.639 18.542 0 0 0 8.903

Økonomi

Note: Der er tidligere afsat 15 mio. kr. af Byrådet. På grund af periodisering i 2019 og 2020 er beløbet, som blev afsat i 

2020 prisfremskrevet. Ansøgningen om udvidet lånegaranti udgør 9,0 mio. kr.  
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