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Anlægstema: 
Bilag 2022 2023 2024 2025

Veje og Trafiksikkerhed 13.350 7.550 10.425 8.175

1
Ændring af parkeringsplads  ved Demensbyen samt ski l tningen ved 

Midtbyhal len.
X 1.000

2 Konkrete fors lag ti l  nye cykels tiprojekter i  Svendborg Kommune X 4.850 6.550 10.425 8.175

3 Vejføring bag om Erhvervsområde Vest X 7.500 1.000

Havne og Færger 9.500 9.500 9.500 9.500

4 Efters læb på  havnens  anlægskonstruktioner og bygninger X 9.500 9.500 9.500 9.500

Kultur, Fritid og Idræt 63.200 0 10.000 0

5 Ribers  Gaard - udvikl ingsprojekt (inkl . køb af ejendom) X 63.200

6 Den levende havn og den mari time kul turarv 10.000

Natur, Miljø og Klima 14.410 10.810 14.260 25.760

7 Grøn omsti l l ing af den kommunale bygningsmasse (kl imaindsats ) XX 7.850 5.500 5.500 5.500

8 Mobi l i tetsplan (kl imaindsats ) 400 300 0 0

9 Kl imahandleplan DK2020 (kl imaindsats ) X 2.000 2.000 2.000 2.000

10 Etablering af s tenrev i  det sydfynske øhav 360 360 360 360

11 Geo-Havnepark XX 250 250 4.000 15.500

12 Helårsgræning på  Ørki ld og Galgebakken X 150

13 Vedl igeholdelse af legepladser - særl igt med fokus  på  naturlegepladsen X 500 500 500 500

14 Lokalområdeudvikl ing: Potentia leplaner 400 400 400 400

15 Lokalområdeudvikl ing: Loka lområdeanalyse 500 0 0 0

16 Renoveringspul je ti l  parker og grønne områder X 1.000 1.000 1.000 1.000

17 Borgersaml ing om grøn transport X 500

48 Fjernelse af overflødige brandstandere samt vedl igehold ti l  de s løjfes X 500 500 500 500

Borgernære Serviceområder 106.334 153.395 22.300 2.000

18 Vedl igehold af Snedkeribygningen 400

19 Byhaveskolen - Udvidelse af loka ler i  Hus  49, 51 og 53 X 6.034 500

20 Udendørs  læringsmi l jøer i  dagti lbud og på  skoler 2.000 2.000 2.000 2.000

Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på  Thurø:

- Etablering af et nyt børnehus  ved Thurø Hal len på  A niveau X 14.883 25.000 -1.400

- Etablering af et nyt børnehus  ved Thurø Hal len på  B niveau X 10.868 25.000 -1.400

- Renovering af den eks is terende bygning på  Bergmannsvej på  A niveau 

og etablering af et nyt børnehus  på  A niveau
X 6.517 25.000

- Renovering af den eks is terende bygning på  Bergmannsvej på  B niveau 

og etablering af et nyt børnehus  på  B niveau
X 964 25.000

22
Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i  

Svendborg by
X 6.177 12.000

Udbygning af børnehavepladser i  Skårup:

- Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A-niveau, Skårup X 6.885 4.500

- Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B-niveau, Skårup X 5.468 4.500

24 Opgradering af Tås ingeskolens  ungemi l jø X 9.000 14.495

25 Bol ighandl ingsplan, udvidelse plejebol iger ældreområdet 1.250 23.100

26 Varmtvandsbass in, ti lbygning Svømmeland el ler Stand a lone X 10.100 6.900

27 Varmtvandsbass in, l i ft og omklædning eks is t. 3.200 0 0 0

Naturskolen - 3 scenarier:

- Naturskolen: Nedrivning af bygningen X 409

- Naturskolen: Genopretning af bygningen ti l  opbevaring og 

toi letfaci l i teter
X 2.509

- Naturskolen: Genopretning og ombygning af bygningen ti l  

undervisningsbrug
X 4.037

29 Erstatningsbol iger på  ældreområdet 8.500 8.500

49
Udbygning af vuggestuepladser i  Svendborg by 

og på  Thurø i  2022 og 2023
X 7.133

Netto - 1.000 kr.                                         Afledt drift X - Lån X

21

23

28
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Anlægstema (fortsat): 
Bilag 2022 2023 2024 2024

Facilitetsproces:

30 Rantzausminde Skole X 25.300

31 Øhavets  bevægelsescenter X 23.030

32 Stenstrup Idrætsforening - Kunstgræsbane ti l  idræt og bevægelse 2.000

33 Saga Svendborg - Klubhus  og ridebane for i s landske heste 356

34
SfB og Fortuna Svendborg - Kunstgræsanlæg ved Svendborg Idrætscenter 

og renovering af Høje Bøge St.
10.600

35
Thurøspejderne - Opførelse af ny hytte og skur samt etablering af toi let 

og køkken
1.405

36
Svendborg Gol f Klub - Sikkerhedsomlægning og optimering af 

træningsområde
240

37 Egebjerg Fodbold - Anlæg af ny bane ved Egebjerg Fodbolds  faci l i teter 600

38
Svendborg Sunds  Sejlklub - Optimering af faci l i teter på  Strandgården 

(etape 1+2)
X

39 Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub - Blåt MTB spor 188

40 Tås inge Tennis - og Padelklub - Ny padelha l X

41
Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fæl les  kunsts tofbane i  Østre 

Bydel
3.600

42 Egense-Rantzausminde Idrætsforening - Padelbane, overdækning mm 1.608

43 Rantzausminde Havbadeforening - Stikledning ti l  sauna 50

Alt. 1: Den selvejende insti tution Svendborg idrætshal  - kun træningshal XX 19.600

Alt 2: Den selvejende insti tution Svendborg idrætshal  - træningshal  og 

tennisha l*
XX 42.100

45
Rødskebøl le Skydebaneforening - udvidelse og modernisering s f 

skydebanen
249

46 Svendborg tennisklub - 2 padeltennisbaner 250

47 Ny hal  ved Ørki ldskolen afd. Øst 32.576

Anlægstemaer i alt 370.546 181.255 66.485 45.435

Netto - 1.000 kr.                                         Afledt drift X - Lån X

44
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Anlægstema – afledt drift: 
Afledt drift, netto - 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025

Veje og Trafiksikkerhed 100 209 238 422

1
Ændring af parkeringsplads  ved Demensbyen samt ski l tningen ved 

Midtbyhal len.
X 40 40 40

2 Konkrete fors lag ti l  nye cykels tiprojekter i  Svendborg Kommune X 69 98 282

3 Vejføring bag om Erhvervsområde Vest X 100 100 100 100

 Kultur, Fritid og Idræt 1.111 2.561 2.561 2.561

5 Ribers  Gaard - udvikl ingsprojekt (inkl . køb af ejendom) X 1.111 2.561 2.561 2.561

Natur, Miljø og Klima 4.315 1.380 1.370 1.540

7 Grøn omsti l l ing af den kommunale bygningsmasse (kl imaindsats ) X 2.800 200 200 200

9 Kl imahandleplan DK2020 (kl imaindsats ) X 795 795 795 795

11 Geo-Havnepark X 175

12 Helårsgræning på  Ørki ld og Galgebakken X 10 10 10 10

13 Vedl igeholdelse af legepladser - særl igt med fokus  på  naturlegepladsen X 50 50 50 50

16 Renoveringspul je ti l  parker og grønne områder X 100 100 100 100

17 Borgersaml ing om grøn transport X 325

48 Fjernelse af overflødige brandstandere samt vedl igehold ti l  de s løjfes X 235 225 215 210

Borgernære Serviceområder 740 7.744 7.744 7.744

19 Byhaveskolen - Udvidelse af loka ler i  Hus  49, 51 og 53 X 196 105 105 105

Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på  Thurø:

- Etablering af et nyt børnehus  ved Thurø Hal len på  A niveau X 965 965 965

- Etablering af et nyt børnehus  ved Thurø Hal len på  B niveau X 850 850 850

- Renovering af den eks is terende bygning på  Bergmannsvej på  A niveau 

og etablering af et nyt børnehus  på  A niveau
X 1.147 1.147 1.147

- Renovering af den eks is terende bygning på  Bergmannsvej på  B niveau 

og etablering af et nyt børnehus  på  B niveau
X 961 961 961

22
Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i  

Svendborg by
X 256 256 256

Udbygning af børnehavepladser i  Skårup:

- Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A-niveau, Skårup X 255 255 255

- Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B-niveau, Skårup X 220 220 220

24 Opgradering af Tås ingeskolens  ungemi l jø X 312 312 312

26 Varmtvandsbass in, ti lbygning Svømmeland el ler Stand a lone X 640 640 640

Naturskolen - 3 scenarier: X

- Naturskolen: Nedrivning af bygningen X 100 100 100 100

- Naturskolen: Genopretning af bygningen ti l  opbevaring og 

toi letfaci l i teter
X 222 222 222 222

- Naturskolen: Genopretning og ombygning af bygningen ti l  

undervisningsbrug
X 222 222 222 222

49
Udbygning af vuggestuepladser i  Svendborg by 

og på  Thurø i  2022 og 2023
X 131 131 131

Facilitetsproces:

30 Rantzausminde Skole X 342 342 342

31 Øhavets  bevægelsescenter X 517 517 517

Samlet afledt drift 6.266 11.894 11.913 12.267

23

28

21
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Anlægstema – lån, renter og deponering: 

Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025

Havne og Færger (Automatisk låneadgang) -8.314 -7.942 -7.570 -7.197

4 Efters læb på  havnens  anlægskonstruktioner og bygninger -8.314 -7.942 -7.570 -7.197

Natur, Miljø og Klima -4.891 -4.672 -6.409 -11.971

7 Grøn omsti l l ing af den kommunale bygningsmasse (kl imaindsats ) -4.891 -4.672 -4.453 -4.234

11 Geo-Havnepark 0 0 -1.956 -7.737

Borgernære Serviceområder 5.851 54 54 54

38
Svendborg Sunds  Sejlklub - Optimering af faci l i teter på  Strandgården 

(etape 1+2)
X 1.000 -40 -40 -40

40 Tås inge Tennis - og Padelklub - Ny padelha l X 3.500 -140 -140 -140

Alt. 1: Den selvejende insti tution Svendborg idrætshal  - kun træningshal X 429 74 74 74

Alt 2: Den selvejende insti tution Svendborg idrætshal  - træningshal  og 

tennisha l*
X 922 159 159 159

Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering -7.354 -12.560 -13.925 -19.115

44

 
 

Anlægstema – Overblik: 

 

  

2022 2023 2024 2025

370.546 181.255 66.485 45.435

6.266 11.894 11.913 12.267

-7.354 -12.560 -13.925 -19.115

369.459 180.589 64.473 38.587
I alt 

(Indeholder flere alternativer)

I alt, netto - 1.000 kr.  

Anlægstemaer

Afledt dri ft 

Afledt lånoptagelse, -a fdrag, rente og deponering
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Veje og Trafiksikkerhed 

Ændring af parkeringsplads ved Demensbyen samt  

skiltningen ved Midtbyhallen               Bilag 1 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af alternativ adgangsvej fra Bryggerlunden til parkeringsplads 
ved Søgårdsvænge, Svendborg. 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med Parkeringsstrategien har der været ønske om at ændre 
P-pladsen ved Demensbyen til en offentlig parkeringsplads til 37 biler med 
tidsbegrænsning på 24 timer samt at ændre et tilsvarende antal pladser 
ved Midtbyhallen fra 24 timer til 3 timers tidsbegrænsning. Der er derfor i 
2021 afsat 700.000 kr. til realisering af dette, men projektet er sat i bero, 
da der er fremkommet et nyt ønske om etablering af anden adgangsvej til 
p-pladsen fra Bryggerlunden. 
Ved etablering af ny adgangsvej til p-pladsen fra Bryggerlunden vil det 
have følgende konsekvenser: 

- Ikke overholde de anbefalede værdier. Med et niveauspring på 2 
meter kan de anbefalede værdier på 25 ‰ for længdefald ved 
sideveje i vejreglerne ikke overholdes. Længdefaldet vil jævnfør 
skitsens længde på vejen (ca. 20-25 meter) være omkring 80 ‰-
100 ‰. Ved detailprojektering kan man risikere at skulle regulere 
over et større areal af parkeringspladsen. 

- Da vejen skal bygges op med en støttemur/skråning med en højde 
på 2 meter til 0 meter, vil det betyde begrænset færdsel til 
virksomheden på sydsiden af Søgårdsvænge.  

- Der vil til vejen skulle inddrages 8-10 pladser af de 37 på 
parkeringspladsen. 

- Der skal etableres en ny vendeplads for enden af Søgårdsvænge. 
Det betyder at adgangen til parkeringspladsen enten skal 
flyttes/genetableres eller at adgangen til p-pladsen helt afspærres 
fra Søgårdsvænge, så der kun etableres adgang til pladsen fra 
Bryghusvej. 

 



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 6 af 126 
Acadre 20‐23133 
 

 

 
 

Behov/ønsker Det ønskes, at der etableres en ny adgangsvej til p-pladsen ved 
Søgårdsvænge fra Bryggerlunden for at tilgodese beboere på 
Søgårdsvænge på grund af en eventuel øget trafik, samt at skabe en 
direkte adgang til p-pladsen i stedet for den nuværende adgang, som 
foregår via en længere omvej. 
 

Økonomi Der er afsat 700.000 kr. til projektet med flisebelægning på p‐pladsen og 
skiltning i 2021. 
 
Der er beregnet et groft overslag på etablering af ny adgangsvej fra 
Bryggerlunden på 1,0 mio. kr. ekskl. moms. 
 
Den samlede årlige driftsudgift vil være på 40.000 kr. 
 

Øvrige bemærkninger  Der tages forbehold for, at området ved Demensbyen er lavt og der er tørv 
under pladsen. Ligeledes står vandspejlet op til 0,5 meter under terræn i 
området.  
Det betyder, at på grund af dårlige jordbundsforhold (højt vandspejl og 
tørv) vil vejen med tiden med stor sandsynlighed sætte sig. Ligeledes er 
anlægsudgiften højere på grund af foranstaltninger hertil. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,0 mio. kr. til anlæg 
0,04 mio. kr. til drift årligt 

2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 700 1.000 1.700

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 700 1.000 0 0 0 1.700

Afledt drift 40 40 40 120

Samlede likviditet, netto 700 1.000 40 40 40 1.820

Økonomi
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Konkrete forslag til nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune           Bilag 2 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Kommune – Flere steder 

Overordnet 
beskrivelse 

Administrationen blev på baggrund af beslutning i Teknik- og 
Erhvervsudvalget den 10. juni 2021, anmodet om, at tilvejebringe 
konkrete forslag på nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune. 

Behov/ønsker Det er ønsket, at de konkrete forslag er inden for en budgetramme på 30,0 
mio. kr. over 4 år. 
 
Det er ligeledes ønsket, at de konkrete forslag har baggrund i: 

 Øger trafiksikkerheden på skoleveje 
 Forbedrer mulighederne og sydfynsk cykelturisme 
 Forbedrer muligheden for at cykle mellem lokalområderne 

 
Administrationen har produceret nedenstående liste over projektkandidater 
ud fra en gennemgang af: 

 Cykelruteplan 2014 
 Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 

(prioriteringsliste) 
 Borgerønsker ikke optaget i projektkatalog  

(prioriteringsliste) 
 Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje, september 

2019 
 
Administrationen har forholdt sig til, om strækningen, i administrationens 
systemer, er registreret som trafikfarlig skolevej. Der er ligeledes forholdt 
til om strækningen, i administrationens systemer, er sammenfaldende med 
eksisterende lokale eller nationale rekreative cykelruter. Alle strækninger 
kan dog overordnet set være til gavn for kommunens cykelturister. 
Endeligt er der forholdt til, om strækningen overordnet set forbinder 2 
forskellige lokalområder. 
 
Administrationen anbefaler at projektnummer 1, 2, og 3 udføres og det er 
disse 3 projekter der samlet er belyst i nedenstående økonomiskema.  
 
1 Ørbækvej mellem Ring Nord og Tved Kirkevej. 
Enkelrettet cykelsti. Begge vejsider. 
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 4,9 mio. kr. 
 
2 Assensvej mellem Issøskolen afd. Kirkeby og Hovedvejen. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Cykelruteplan 2014. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej. 
Overslagspris 5,1 mio. kr.  
 
3 Landevejen mellem Broholmsvej og Hesselager by. 
Enkeltrettet cykelsti begge vejsider. 
Baggrund: Cykelruteplan 2014. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 20,0 mio. kr. 
 
Samlet overslagspris 30,0 mio. kr. 
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Alternative projekter: 
(Nedenstående projekter er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge og indgår 
ikke i nedenstående økonomiskema. Der er tale om overslagspriser, og 
hvis nogle af projekterne prioriteres, skal der udregnes afledt drift.)  
 
4 Stenmurevej mellem Landevejen og Lundeborg by. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Cykelruteplan 2014. 
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 16,25 mio. kr. 
 
5 Skårupøre Strandvej mellem Svendborg og Skårupøre by. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Cykelruteplan 2014. 
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 21,1 mio. kr. 
 
6 Hesselagervej/Gudmevej mellem Gudme og Hesselager. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024. 
Tilgodeser cykelturisme, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 11,5 mio. kr. 
 
7 Rantzausmindevej mellem Herman Nielsens Vej og Dyrekredsen. 
Enkeltrettet fællessti i nordlig vejside. 
Baggrund: Cykelruteplan 2014. 
Tilgodeser cykelturisme. 
Overslagspris 2,45 mio. kr. 
 
8 Ørbækvej mellem Tved Kirkevej og Gudbjerg. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej, forbinder lokalområder. 
Overslagspris 36,0 mio. kr. 
 
9 Klintholmvej mellem Vormark og Klintholm. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Projektkatalog for Trafiksikkerhedsplan 2020-2024. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej (kort strækning), cykelturisme, 
forbinder lokalområder. 
Prisoverslag 14,0 mio. kr. 
 
10 Odensevej mellem Heldagervej og Assensvej. 
Enkeltrettet cykelsti. Begge vejsider.  
Baggrund: Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje 2019. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej. 
Overslagspris 19,6 mio. kr. 
 
11 Hovedvejen mellem Assensvej og Højbjergvej. 
Dobbeltrettet cykelsti. 
Baggrund: Notat fra Rambøll, Svendborg trafikfarlige skoleveje 2019. 
Tilgodeser trafikfarlig skolevej. 
Overslagspris 11,0 mio. kr. 
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På dette kort er alle strækningerne vist. 
 

Økonomi Anlægsudgift på 30,0 mio. kr. over 4 år., prioriteret på 3 konkrete 
projekter. 
 
Den afledte drift er på 0,414 mio. kr. årligt fra 2026. 
 

 



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 11 af 126 
Acadre 20‐23133 
 

 

 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der er tale om overslagspriser, der kan afvige i et vist omfang. 
De fysiske forhold og eventuelle udfordringer for det enkelte projektforslag 
er for nu ikke grundigt analyseret.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 30,0 mio. kr. 
Afledt drift: 0,414 mio. kr. årligt fra 2026 

2022-2025 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning

Ørbækvej ml. Ring Nord og Tved 
Kirkevej 4.600 300 0 0 4.900

Assensvej ml. Issøskolen og 
Hovedvejen 250 4.525 325 0 5.100
Landevejen ml. Broholmsvej og 
Hesselager 0 1.725 10.100 8.175 20.000

Samlet anlægspro jekt 0 4.850 6.550 10.425 8.175 30.000

Afledt drift - Ørbækvej ml. Ring Nord 
og Tved Kirkevej 0 69 69 69 207

Afledt drift - Assensvej ml. 
Issøskolen og Hovedvejen 0 0 29 29 58

Afledt drift - Landevejen ml. 
Broholmsvej og Hesselager 0 0 0 184 184

Samlede likviditet, netto 0 4.850 6.619 10.523 8.457 30.449

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Der er tale om en række cykelstiforbindelser rundt om i kommunen. Stierne er i sig selv enkeltstående og 
har ikke nærmere sammenhæng med hinanden, hvorfor CO2 konsekvensen geografisk er fordelt ud over 
hele kommunen fra Rantzausmindevej i syd til Klintholmvej i nord. CO2 konsekvens for kommunen som 
virksomhed skønnes ikke relevant. 

Transport:  

Mindsket CO2 udslip. Ved anlæggelse af cykelstier inviteres der til øget cykling. I forhold til cykelturisme 
skønnes det, at der ikke reduceres i den generelle helårlige hverdagsbilisme. I forhold til at forbinde 
lokalområder sammen med cykelstier og sikre trafikfarlige skoleveje med cykelstier kan der forventes en 
grad af trafikanter, der vælger bilen fra. I hvilket omfang det vil påvirke CO2 konsekvensen er ikke 
nærmere definerbart da brugen af cykelstier kan variere i forhold til transportbehovet i den aktuelle 
beboersammensætning, vejrliget eller lignende. Det kan dog forventes, at CO2 konsekvensen er positiv – 
men ikke af væsentlig betydning. 
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Vejføring bag om Erhvervsområde Vest                         Bilag 3 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Vejføring bag om Erhvervsområde Vest 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af en ny vej der forbinder Fåborgvej med Rytterhaven samt 
Rytterskoven. Samlet længde er 665 meter. 
 

 
 
Fig. 1 linjeføring. 
 

Økonomi Etablering af vejstrækningen samt svingbaner på Fåborgvej er beregnet til 
8,5 mio. kr. Heraf 266.000 kr. til erhvervelse af arealer samt 15% til 
projektering og 10% til uforudsete udgifter. Der skal årligt afsættes 
100.000 kr. til afledt drift. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

6 meter kørebane med fortov i den ene side af vejen.  

Øvrige bemærkninger  Ekskl. vejafvanding samt belysning. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 8,5 mio. kr.  
Drift 0,1 mio. kr. årligt. 

2022-2023 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 900 0 0 0 900

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 6.600 1.000 0 0 7.600

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 7.500 1.000 0 0 8.500

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 100 100 100 100 400

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 7.600 1.100 100 100 8.900

Økonomi
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Havne og Færger 

Renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens  

anlægskonstruktioner og bygninger                          Bilag 4 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn, kommunens øvrige lystbådehavne og andre faciliteter og 
bygninger placeret på havnen. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Havnestatus 
Der er i 2017 og 2019 lavet eftersyn foretaget af Rambøll på havnenes 
konstruktioner. Dette på et overordnet niveau. 
 
Rambølls eftersyn viser, at der stadig er et efterslæb. Derudover viser 
eftersynene, at der ligger nødvendige opgaver i årene 2022 - 2026 for ca. 
40 mio. kr.  
Der er også en del opgaver, typisk større, hvor eftersynene viser, at det 
kræves nærmere undersøgelser for at kende det fulde omfang af skaderne 
og dermed prisen på opgaven. 
 
De tal, der er oplyst, er ikke fyldestgørende, men efter den viden der er 
skabt ved eftersynene i 2017 og 2019. Ligeledes er priserne heller ikke 
indeksreguleret fra fx syn i 2017 til d.d. Der er i eftersynene ikke taget 
højde for nye skader, forværring over tid etc.  Men priserne tager højde for 
den løbende renovering, der har været foretaget af akutte skader og 
renoveret nogle kajer, moler og broer over årene siden eftersynene i 2017 
og 2019 
 
Der er ”småopgaver” fra eftersynene for ca. kr. 1,0 mio. kr.  
Ud over dette er der udgifter til vedligeholdelse af havnens bygninger på 
1,0 mio. kr. 
 

Behov/ønsker Behov for budget over en 5-årig periode er: 
Pulje til at afhjælpe efterslæb  kr. 6,50 mio.  
Opgradering, småopgaver og sikkerhed kr. 2,00 mio. 
 
Fortløbende: 
Vedligeholdes af havnens bygninger  kr. 1,00 mio. 
 
Pulje til at afhjælpe efterslæb. 
Eksempler på projekter, der vil blive prioriteret de kommende år, vil være: 
 
Bro 1 Rantzausminde 
Slæbested Rantzausminde 
Sikring af flydebro og følgeskader af bølgegang i Svendborg Lystbådehavn 
Spuns i Vemmenæs Havn 
Generel renovering af broer og moler i de seks lystbådehavne. 
Udbedring af skader på erhvervskajer, så disse forsat kan anvendes 
 
Opgradering, småopgaver og ikke pt. kendte skader, samt 
sikkerhed. 
Ved fx kajrenoveringer og kunne opgradere til de forhold der er standard i 
dag, at kunne indtænke forberedelser til højvandssikring, samt øge 
sikkerheden på havnene. Indeholder også puljen til ”småreparationer” fra 
eftersynene. 
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Økonomi Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres via lånoptagelse. Optagelse af 
lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i 
konflikt med EU’s statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på 
adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til 
havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), 
adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i 
havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som 
betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at 
låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at 
KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal 
KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet 
igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via 
låneoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos 
KommuneKredit. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

9,5 mio. kr. årligt over 5 år.  2022-2026 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 9.500 9.500 9.500 9.500 38.000

Samlet anlægspro jekt 0 9.500 9.500 9.500 9.500 38.000

Lånefinansiering ‐8.500 ‐8.500 ‐8.500 ‐8.500 ‐34.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 156 470 787 1.105 2.518

Afledt drift - rente 30 88 144 197 459

Samlede likviditet, netto 0 1.186 1.558 1.931 2.302 6.977

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt. 
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Kultur, Fritid og Idræt 

Det nye Ribers Gård – Danmarks nye kraftcenter for musik                    Bilag 5 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Ribers Gård, Møllergade 36, der er en privatejet ejendom, som Rytmisk 
Råstof lejer sig ind i. 

Overordnet 
beskrivelse 

Foreningen Rytmisk Råstof vil omdanne Ribers Gård til Danmarks nye 
kraftcenter for musik. Det nye Ribers Gård skal positionere Svendborg som 
en nordisk kulturmetropol, Danmarks musikhovedstad og gøre Sydfyn til 
kulturvæksthus. Projektet vil skabe rum til musikalsk dannelse og 
uddannelse, bosætning, kunstnerisk erhvervsudvikling og branding af hele 
Svendborg-egnen som et imødekommende sted med udsyn. 
 
I det nye Ribers Gård tilbydes de rammer, som musikere og 
musikbranchen har brug for til at skabe deres kunst og give den videre til 
publikum. Det skal være et sted til alle i byen, i oplandet, landområderne 
og de mindre omkringliggende byer. Kulturfællesskaber er et essentielt 
punkt i visionen for det nye Ribers Gård 

Behov/ønsker Ombygning af den gamle købmandsgård, så den kommer til at rumme 
koncertsal, café, vinylpresseri, kontorfællesskaber, undervisningslokaler, 
værksteder, kunstnerbolig, intimscene med udsigt, udescener mv. 

Økonomi Anlæg 
Anlægsudgifterne er iflg. prospektet beregnet til 53.167.000 kr. inkl. moms. 
Hertil skal lægges en eventuel købesum for ejendommen, som foreningen 
anslår til at ligge i omegnen af 10 mio. kr. 
 
Der er endnu ikke søgt anlægsmidler andre steder. Foreningen har været i 
kontakt med Lokale‐ og Anlægsfonden, der imidlertid har tilkendegivet, at 
der ikke kan søges tilskud derfra, før der en afklaring af ejerforholdet, idet 
fonden ikke kan støtte ombygning af en lejet ejendom. 
 
Drift 
Den afledte årlige driftsudgift ved en fuld gennemførelse af projektet er 
beregnet til 5,8 mio. kr. 
Foreningen forventer følgende finansering årligt (hele tusinder): 
Driftsudgifter                                 5.779 t.kr. 
Indtægter, billetter, cafe             ‐2.250 t.kr. 
Nuv. Tilskud Svb. Kommune          ‐968 t.kr. 
Øget behov for årligt tilskud        2.561 t.kr. 
 
Der ansøges desuden om særlig statslig puljebevilling i 2021/22 på 1 mio. kr. 
samt et kommunalt tilskud fra de øvrige sydfynske kommuner på samlet 0,3 
mio. kr., samt sponsorbidrag på 0,1 mio. kr. Det medfører et 
driftstilskudsbehov fra Svendborg Kommune i 2022 på 1,1 mio. kr. ud over 
tilskud på 1,0 mio. kr. som pt. er gældende. 
 
Foreningen gør opmærksom på, at der for nuværende er store usikkerheder 
indlejret i budgettet, der tager udgangspunkt i en model, hvor bygningen 
ejes af foreningen som projektejer i en selvejende konstruktion.  
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Foreningen bemærker endvidere, at projektets succes afhænger af, at de 
allerede nu begynder at opbygge projektets indhold og musikfællesskaberne 
i og omkring Ribers Gård, og der derfor er et behov for et stigende 
kommunalt driftstilskud startende fra 2022 ‐ eventuelt tilrettelagt som en 
trappemodel.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Det bemærkes, at der for nuværende er store usikkerheder i projektet i 
forhold til afklaring af ejerkonstruktion og driftsdelen. 
 
Afklaring er ejerforholdet er en forudsætning for eventuelle fondsmidler. 
Driftsbudgettet forudsætter 1 mio. kr. fra den statslige 
spillestedsnetværkspulje og et sydfynsk kommunalt engagement. 
 
Svar fra den statslige pulje forventes ultimo juni og der er ingen afklaring i 
forhold til henvendelsen til de sydfynske kommuner om et økonomisk 
engagement. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

72 mio. kr.  2022 - 2025  

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 63.200 63.200

Samlet  anlægspro jekt 0 63.200 0 0 0 63.200

Lånefinansiering 0

Afledt drift – udgifter 5.779 5.779 5.779 5.779 23.116

Afledt drift – indtægter ‐2.250 ‐2.250 ‐2.250 ‐2.250 ‐9.000

Tilskud (inkl. Svb. Nuv. Tilskud)* ‐2.418 ‐968 ‐968 ‐968 ‐5.322

Samlede likviditet, netto 0 64.311 2.561 2.561 2.561 71.994

Økonomi

 

*Note: Tilskud i 2022 beror på bevilling fra statslig spillestedsnetværkspulje og øvrige tre fynske 
kommuners velvilje til projektet  

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke vurderet 
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Den levende havn og den maritime kulturarv                      Bilag 6 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Havnen i Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Ud fra et politisk ønske om at fastholde de maritime aktiviteter på havnen i 
forbindelse med flytning af Danmarks Museum for Lystsejlads, blev der ved 
budgetforlig 2021 afsat en årlig bevilling på 560.000 kr. i en 3-årig 
periode. Med den omdannelse, der sker i de kommende år på Østre Kaj, 
sås det politisk som naturligt at igangsætte en proces, der kan føre frem til 
et konkret projektforslag, der kan samle de maritime aktiviteter. 
 
Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlads har på den 
baggrund fremlagt en vision om etablering af et maritimt 
oplevelsesmuseum/oplevelsescenter, der skal være et sted med skiftende 
udstillinger, arbejdende værksteder, fortællinger om det maritime, øhavet, 
naturen og det geologiske sted, café, mødefaciliteter mv. Et maritimt 
forsamlingshus, hvor Svendborg Museum, Danmarks Museum for 
Lystsejlads og flere andre maritime aktører er medspillere og værter for 
forskellige aktiviteter. 
 
Et oplevelsesmuseum/oplevelsescenter som foreslået vil kunne være en 
naturlig del af et kommende Geopark Sydfyn. 
 

Behov/ønsker Danmarks Museum for Lystsejlads ser samarbejdet med Svendborg 
Museum og andre maritime aktører om formidlingen af den maritime 
kulturarv som en berigelse for at overleve som maritim formidler. Samtidig 
har Svendborg Museum i en lang årrække efterlyst faciliteter til museets 
formidling af den maritime kulturarv. Begge disse ønsker vil blive imødeset 
ved etablering af et fælles oplevelsesmuseum/-center på havnen. 
 

Økonomi Der er ikke for nuværende sket beregninger af, hvad anlægsbudgettet for et 
sådant oplevelsesmuseum/‐center vil være, ligesom der ikke p.t. peges på 
en konkret placering eller samskabelse med ex.vis Geopark Sydfyn. Der er 
derfor heller ikke foretaget beregningen af den afledte drift. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Ikke konkretiseret for nuværende.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

10 mio. kr.  2024 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 10.000 10.000

Samlet  anlægspro jekt 0 0 0 10.000 0 10.000

Samlede likviditet, netto 0 0 0 10.000 0 10.000

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke vurderet 
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Natur, Miljø og Klima 

Grøn omstilling af den kommunale bygningsmasse               Bilag 7 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborgs kommunes ejendomme 

Overordnet 
beskrivelse 

CO2 udviklingen i Svendborg kommunes bygningsmasse 
Svendborg Kommunes bygningsmasse bidrager med over 1/3 af den CO2, 
der udledes. Det er derfor væsentligt, at de kommunale bygninger 
tilpasses kravet om at reducere udledningen af CO2, hvilket vil kræve 
yderligere investeringer i bygningsmassen.  
 
Med næsten 300.000 kvadratmeter er der fortsat betydelige muligheder for 
at bidrage til CO2-reduktionen. Med en årlig investering på 7 mio. kr. til og 
med 2030 vil det være muligt at reducere den årlige CO2 udledning med 
ca. 84 ton.  I 2030 vil den samlede investering have reduceret CO2 
udledningen med 756 ton årligt. Svarende til 12 ton CO2 pr. investeret 
million kroner. 
 
Svendborg Kommune har i en lang årrække foretaget investeringer, der 
har bidraget væsentligt til reduktionen af CO2.  Det betyder også, at de 
mest givtige investeringer er foretaget.  
 
Det innovative Energispare projekt (ISP) begyndte i 2013, hvor CO2 
regnskabet for den kommunale bygningsmasse var på 6.537 ton CO2 
årligt. 
 
ISP slutter i 2022 og investeringerne vil bidrage til at have reduceret 
udledning af CO2 med ca. 2.400 ton årligt. Dette svarende til ca. 30 ton pr. 
investeret million kroner. 
 
Herudover vil implementeringen af varmepumper frem mod 2030 reducere 
CO2 udledningen med yderligere 1.200 ton CO2 årligt.  
 
Med afslutning af ISP samt implementeringen af varmepumper frem mod 
2030, forventes den samlet CO2 udledning for den kommunale 
bygningsmasse at være reduceret til ca. 2.900 ton CO2 årligt, med de 
nuværende emissionsfaktorer for gas, fjernvarme og el.  
 
Frem mod 2030 
Den nationale målsætning er, at elproduktionen i 2030 skal være 100 % 
dækket af vedvarende energi. Lykkes det, vil CO2-udledningen fra 
opvarmning baseret på elektricitet være 0. 
 
På basis af Energistyrelsens Basisfremskrivning 2020 (Klima- og 
energifremskrivning frem til 2030 under fravær af nye tiltag), vurderer 
administrationen, at det er sandsynligt at emissionsfaktoren for el vil falde 
markant med mindst 70 %.  
 
Den del af CO2-udledningen, som stammer fra opvarmning med 
fjernvarme, vil også blive reduceret i takt med at fjernvarmeselskaberne 
udfaser fossile energikilder. Både Svendborg Fjernvarme og Skårup 
Fjernvarme har installeret store varmepumper i 2020, og den udvikling vil 
højest sandsynlig fortsætte. Derfor vurderer administrationen, at det er 
realistisk at fastlægge emissionsfaktoren for fjernvarme til maksimalt være 
det halve af det den var i 2019.  
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Med de forudsætninger vil CO2-udledningen fra den kommunale 
bygningsmasse være reduceret til maksimalt 1.100 ton CO2 i 2030. 
 
Svendborg Kommunens målsætninger på klima- og energiområdet. 
I februar 2019 besluttede Miljø- og Naturudvalget at skærpe kommunens 
målsætninger på klima- og energiområdet, således at omstilling af 
energiforbruget til 75% vedvarende energi (VE) skal være opnået i 2025, 
og 100% VE i 2030 for kommunen som virksomhed og 100 % VE i 2040 
for kommunen som geografisk enhed. De nye målsætninger kræver en 
fælles og øget indsats indenfor flere af kommunens fagområder. 
For at kunne leve op til denne målsætning, er det nødvendig at foretage 
yderligere investeringer i den kommunale bygningsmasse samt at 
implementere et energistyringssystem som kan være med til at bibeholde 
de nuværende CO2 reduktioner samt at bidrage til yderligere. 
 
Yderligere grønne investeringer i den kommunale bygningsmasse 
For at reducere udledningen af CO2 i den kommunale bygningsmasse er 
der brug for yderligere investeringer. 
 
Administrationen har vurderet at med en årlig investering på 7 mio. kr., til 
og med 2030, vil det være muligt at reducere den årlige CO2 udledning 
med ca. 84 ton. I 2030 vil den samlede investering have reducerede CO2 
udledningen med 756 ton årligt. 
 
Det er muligt for Svendborg kommune at opnå automatisk låneadgang til 
investeringer i energibesparende tiltag og af den årlige investering på 7 
mio. kr. forventes det at være muligt at lånoptage de 5 mio. kr., da disse 
investeringer vil fremgå af energimærkningen.  De resterende 2 mio. kr. 
reserveret i anlægspuljen til vedligeholdelse af den kommunale 
bygningsmasse, til opgaver der løses sammen med den grønne omstilling, 
men som man ikke kan låne til. 
 
For at omsætte investeringerne skal der afsættes 1,25 mio. kr. årligt, 
svarende til 2 ½ årsværk.  
 
Herudover vil det også være nødvendigt at foretage en energimærkning af 
den samlede bygningsmasse, da de nuværende er ved at være 10 år 
gamle. 
 
Energimærker er lovpligtige og har en levetid på 10 år. I 2023 står 
Svendborg Kommune over for at skulle energimærke bygningerne på ny. 
Disse mærker vil grundet de tidligere energispareprojekter samlet set 
indeholde energispare forslag med dyrere energibesparelser, længere 
tilbagebetalingstider, mindre energibesparelser og dermed også lavere CO2 
besparelser. Det vurderes at være en fordel at fremrykke opstarten på 
energimærkningen til 2022. Dels for at høste CO2 besparelsen hurtigere, 
og dels for at have det ekstra år til at nå målet om 100% VE. 
 
Energimærkningen forventes at koste 2,0 mio. kr. og vil kunne realiseres 
over en 4-årig periode. 
 
Det skal påpeges, at det er nødvendigt at lave disse lovpligtige 
energimærkninger for at få adgang til at lånoptage de 5 mio. kr. årligt. 
 
Energistyring  
Omdrejningspunktet/styreredskabet for det videre arbejde med den 
grønne omstilling vil blandt andet være øget overvågning og styring af 
energiforbruget. Det er dels via central tilstandsstyring og kontrol, dels 
med et energistyringssystem.  
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I praksis vil man udskifte de nuværende 614 målere som aflæses manuelt 
og konvertere dem til automatiske målere, som aflæses hver time. Dette 
skaber et ” finmasket sikkerhedsnet ” der kan levere valid timebaseret 
forbrugsdata og derved reducere energiudgiften ved utilsigtet merforbrug 
og eventuelt følgeskaderne ved rørbrud. 
For at kunne realisere dette vil man skulle investere i et system som 
understøtter de nyeste metoder til indsamling af data, vedr. el, vand og 
varme. 
 
Administrationen foreslår, at der indkøbes et system der kan bidrage med 
valide data, intuitiv og visuel formidling og ikke mindst øget 
brugervenlighed. 
 
Det vurderes at der kan spares 7 % af de årlige udgifter til el, vand og 
varme, svarende til en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. i 2020 niveau, når 
systemet er fuldt implementeret.  Energistyringen vil bidrage med en årlig 
CO2 reduktion på 270 ton. 
 
Anlægsudgiften anslås til 1,85 mio. kr., med en årlig netto driftsudgift til 
abonnement og licenser på 0,25 mio. kr. 
 
CTS sikkerhedsopdatering 
På nuværende tidspunkt er der ca. 100 anlæg med Central Tilstands 
Styring og kontrol (CTS), i den kommunale bygningsmasse. 
 
Microsoft har meddelt at de ikke længere vil opdatere deres browser 
”Explorer”, som understøtter brug af Java.  
 
På nuværende tidspunkt bygger det centrale styringssystem på Java og det 
vil derfor være nødvendigt at opgradere hele systemet. 
 
Administrationen vurderer, at den hurtigste og billigste måde at fortage de 
nødvendige ændringer, er ved at projektansætte 2 medarbejdere til at 
udføre opgaven. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,3 mio. kr. til at 
projektansætte 2 årsværk samt 0,5 mio. kr. i anlægsudgift til udskiftning 
af de decentrale styringsenheder som er forældet. 
 
Opgraderingen er nødvendig for at kunne opretholde nuværende CO2 
niveau i den kommunale bygningsmasse. 
 
Konklusion 
Ved afslutning af ISP og ved implementeringen af varmepumper, er CO2-
niveauet som beskrevet i indledningen sænket til ca. 2.900 ton CO2, ved 
udgangen af 2030.  
 
Med de beskrevne investeringer forventes det i 2030 at CO2 udledningen 
er reduceret med yderligere 1.026 ton CO2 årligt, hvilket svare til 
reduktion på ca. 36 %. 
 
Investeringer i bygningsmassen er desuden med til at holde Svendborg 
Kommunes bygningsmasse tidssvarende og øge dens værdi. 
 

Økonomi Yderligere grønne investeringer i den kommunale bygningsmasse 
Anlæg:              45,00 mio. kr.  (forudsættes låneoptaget) 
Låneydelser:      2,25 mio. kr. årligt ved lånoptagelse på 45,00 mio. kr.   
Drift:                   1,25 mio. kr. årligt 
 
Lovpligtig energimærkning  
Anlæg:                2,00 mio. kr.  
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Energistyring 
Anlæg:                1,85 mio. kr.  
Drift:                    0,25 mio. kr. årligt 
Besparelse:       -1,30 mio. kr. årligt 
 
CTS sikkerhedsopdatering 
Anlæg:                0,50 mio. kr.  
Drift:                   1,30 mio. kr.  
 
En samlet økonomiske oversigt i åerne 2022 til 2030 kan ses under 
budgetskemaet for 2022 til 2025. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 49,35 mio. kr. (hvoraf det 
forudsættes, at der lånoptages 45 mio. 
kr.)  
 
Drift: Fra 0,7 mio. kr. til 3,05 mio. kr. 
årligt 

 

 
2022 - 2030 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 7.850 5.500 5.500 5.500 24.350

Samlet  anlægspro jekt 0 7.850 5.500 5.500 5.500 24.350

Lånefinansiering ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐20.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 92 277 463 650 1.482

Afledt drift - rente 18 52 85 116 271

Afledt drift 2.800 200 200 200 3.400

Samlede likviditet, netto 0 5.760 1.029 1.248 1.466 9.503

Økonomi
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CO2-Konsekvensvurdering: 

Der henvises til temabeskrivelsen. 
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Mobilitetsplan                  Bilag 8 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune som geografisk område 

Overordnet 
beskrivelse 

Det fremgår af Kommuneplan 2021-2033 at der skal udarbejdes en 
mobilitetsplan for målrettet at arbejde med en omstilling til god og 
bæredygtig mobilitet. Mobilitetsplanen skal danne et vigtigt vidensgrundlag 
blandt andet om Svendborg Kommunes nuværende situation og 
transportadfærd (modal split), og samtidig skal indsatser og tiltag på 
mobilitetsområdet fastlægges, koordineres og prioriteres. 
 
Der skal til udarbejdelse af mobilitetsplanen afsættes budget til 
rådgiverbistand i form af analyser på i alt 700.000 kr. fordelt i år 2022 og 
2023. 
 
Formål 
Svendborg Kommune skal være en attraktiv bosætnings- og 
erhvervskommune. En afgørende forudsætning for det er blandt 
andet en velfungerende infrastruktur og en god mobilitet. 
Det drejer sig både om gode forbindelser på tværs af kommunen 
samt gode forbindelser mellem lokalområderne til Svendborg by, 
øer og fastland og lokalbyerne – samt knudepunkter til at binde det 
hele sammen. 
 
I Klima- og Energipolitikken 2020-2025 samt 
Bæredygtighedsstrategien er det besluttet at Svendborg Kommune 
skal arbejde for en bæredygtig mobilitet. 
 
Målsætninger 
Det er Svendborg Kommunes mål at, 

 Omstille den kommunale transport til 100 % vedvarende 
energi i 2030. 

 Den kollektive regionale transport (busser, tog og færger) er 
omstillet til 100 % vedvarende energi i 2040. 

 Fremme bæredygtige mobilitetsvaner og reducere den 
samlede biltrafik ved at fremme den kollektive trafik og 
styrke samkørsel, delekoncepter og cykeltrafikken. 

 Styrke de grønne og bæredygtige transportformer og øge 
antallet af kombinationsrejser ind og ud af kommunen, bl.a. 
ved at opgradere adgangs-, parkerings- og ventefaciliteter 
ved knudepunkter som samkørselspladser, togstationer og 
større busstoppesteder. 

 Øge antallet af pendlere der benytter cyklen/el-cyklen ved 
at udbygge cykelinfrastrukturen, så der sikres et attraktivt, 
sikkert, sammenhængende og let tilgængeligt 
cykelstinetværk. 
 

Mobilitetsplan 
Mobilitetsplaner er et af de tiltag, EU-Kommissionen peger på som 
nødvendige for at sikre en bæredygtig udvikling af byer. En 
mobilitetsplan er en kommunal plan for, hvordan mobilitet, 
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bæredygtighed og det gode byliv kan kombineres. En 
mobilitetsplan tager udgangspunkt i den nuværende situation, 
tegner visioner for fremtiden og indeholder forslag til konkrete 
tiltag. 
Tilgangen er tværfaglig og kombinerer som minimum planlægning, 
trafik og klima, men kan også trække på erhvervsudvikling, 
sundhed, uddannelse, børne- & ungeområdet, ældreområdet, m.m. 
(kilde: ’Guide til bæredygtige mobilitetsplaner i Danmark’, 
Tetraplan og Formel M, 2014) 
 
Svendborg Kommune har formuleret en vision og flere 
målsætninger for en forbedret mobilitet. For at realisere visionen 
og målsætningerne fremgår det i Kommuneplan 2021-2033, at der 
skal udarbejdes en mobilitetsplan for at afdække den nuværende 
situation – hvor langt er vi fra vores mål? 
Samtidig er der behov for en strategi for og en prioritering af, 
hvordan målene nås, en analyse af hvordan de forskellige tiltag 
hænger sammen og kan understøtte hinanden og en plan for, 
hvordan tiltagene realiseres.  
 
Sammenhæng til Svendborg Kommunes Klimahandleplan 
Mobilitetsplanen skal også ses som en af indsatserne i Svendborg 
Kommunes kommende Klimahandleplan. Handleplanen er under 
udarbejdelse med afsæt i at Svendborg Kommune har tilsluttet sig 
DK2020. Klimahandleplanen forventes at være vedtaget medio 
2022. Som DK2020 kommune har Svendborg Kommune forpligtiget 
sig til dette mål for klimaneutralitet: 
 
Målsætning: Svendborg Kommune skal senest i 2050 være CO2-
neutral jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som 
geografisk område. 
 
Denne målsætning hænger godt sammen med den nuværende, 
vedtagne målsætning i kommunens Klima- og energipolitik der har 
som mål, at kommunen skal være 100 % omstillet til vedvarende 
energi i 2040. 
 
Transport udgør en tredjedel af den samlede CO2-udledning, og 
derfor skal der besluttes nogle indsatser indenfor transportområdet. 
En mobilitetsplan er en oplagt indsats, da det er et reelt værktøj 
kommunen har at byde ind med. En mobilitetsplan kan være første 
skridt på vejen til at reducere CO2-udledningen markant, da det i 
en mobilitetsplan kortlægges og besluttes hvordan Svendborg 
Kommune blandt andet fremmer bæredygtige mobilitetsvaner og 
reducerer den samlede biltrafik. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer Natur- og Miljøudvalget, som udgør den politiske 
styregruppe for Svendborg Kommunes Klimahandleplan. Forslag til 
metoder for prioritering af indsatser i handleplanen forventes at 
blive præsenteret for Natur- og Miljøudvalget og Byrådet i 
august/september 2021. En endelig vedtagelse af indsatser 
forventes besluttet af Byrådet i marts 2022. Herefter skal planen 
certificeres før den er endelig. 
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Økonomi En del af udarbejdelsen af mobilitetsplanen kan afholdes inden for 
den eksisterende driftsramme. 
 
Der skal til udarbejdelse af mobilitetsplanen afsættes budget til 
rådgiverbistand til analyser af Svendborg Kommunes nuværende 
situation, afdække den nuværende transportadfærd (modal split) 
og deraf få et overblik over, hvor de store trafik- og 
mobilitetsudfordringer ligger. På baggrund af analysen skal en 
rådgiver hjælpe med at identificere potentialer, ressourcer, 
muligheder og mangler. Derudover skal der bruges rådgiverbistand 
til at udarbejde indsatser og tiltag, foretage en strategisk 
prioritering og på den baggrund udarbejde en budgetplan.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 0,7 mio. kr. 
 

2022-2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 400 300 0 0 700

Samlet  anlægspro jekt 0 400 300 0 0 700

Samlede likviditet, 

netto 0 400 300 0 0 700

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Udarbejdelse af en mobilitetsplan påvirker ikke CO2-udledningen. 
De handlinger som iværksættes på baggrund af mobilitetsplanen, vil have en positiv påvirkning 
på CO2-udledningen. CO2-konsekvensvurderingen vil blive foretaget for de enkelte handlinger, 
når de igangsættes. 
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Implementering af nye indsatser fra 2022 (Klimahandleplan)             Bilag 9 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune som geografisk område 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommune har som DK2020 kommune forpligtet sig til at 
udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete indsatser for at 
opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050: 
 

 Klimaneutralitet:  
CO2 neutralitet jf. Parisaftalens målsætninger for kommunen som 
geografisk enhed 

 Klimarobust: 
Modstandsdygtig over for gener fra klimaforandringer 
 

Svendborg Kommune har gennem mange år arbejdet med klimaindsatsen 
herunder implementering af CO2-reduktionsplanen i tilknytning til den 
vedtagne Klima- og energipolitik fra 2019. Klimahandleplanen som er 
under udarbejdelse, vil samle nuværende og nye indsatser for at opnå de 
nævnte målsætninger. Klimahandleplanen forventes at bliver politisk 
godkendt i foråret 2022 og med efterfølgende certificering i juni 2022.  
 
Da planen er under udarbejdelse, er dette administrationens bedste bud på 
nye indsatser i den kommende klimahandleplan fra 2022. Indsatser der 
udgør en del af Svendborg Kommunes samlede klimaindsats. Der tages 
forbehold for at arbejdet med Klimahandleplanen vil kunne betyde 
ændringer i aktiviteterne.  

Behov/ønsker Svendborg Kommune har jf. afsnittet ovenfor som DK2020 kommune 
forpligtet sig til at udarbejde en klimahandleplan der beskriver konkrete 
indsatser for at opfylde to mål som senest skal være opfyldt i 2050. 
Aktiviteterne i dette budgettema skal være med til at understøtte 
implementeringen af klimahandleplanens nye indsatser for at opnå 
målsætningen. 

Økonomi Klimaneutralitet: 
 
Ændrede forbrugsmønstre. 
200.000 kr. per år. 
Afholdelse af borger- og virksomhedsarrangementer, som kan inspirere til 
at reducere CO2-udledningen fra forbrug af varer og tjenester. 
Arrangementerne skal også give viden om, hvordan borgere og 
virksomheder kan bidrage aktivt til mere genbrug og genanvendelse af 
affald (cirkulær økonomi). En del af midlerne kan også bruges til at stille 
en pulje til rådighed, som borgere og virksomheder kan søge midler fra til 
indsatser, de står for. 3-4 arrangementer årligt og/eller en pulje som kan 
søges til aktiviteter af borgere og virksomheder evt. til lokale indsatser. 
Gerne i forbindelse med afholdelse af andre arrangementer/events som 
eks. Klimauge, Open by night. Arrangementerne vil tage udgangspunkt i 
de fokusområder, som vælges i 2021 på baggrund af digital 
borgerinddragelse blandt flere målgrupper. 
 
Udbredelse af fjernvarme. 
300.000 kr. i 2022. 
I tæt samarbejde med fjernvarmeselskaberne udarbejdes beregninger for 
mulige projekter om konverteringer af naturgasfyr og oliefyr til fjernvarme. 
For hver af de tre etablerede fjernvarmeområder kortlægges minimum ét 
område med en betydelig andel boliger, som kan konverteres fra fossile 
energikilder til fjernvarme. Fjernvarmeselskaberne forpligter sig til at 
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igangsætte minimum én konvertering, hvis beregningerne viser, at det er 
økonomisk rentabelt. Beregningerne udføres af eksterne rådgivere. 
Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at 
kortlægge en udvidelse af fjernvarmeområdet Ollerup, V. Skerninge og 
Ulbølle. 
 
Pulje til energirenovering af semioffentlige bygninger (klubhuse, 
forsamlingshuse, foreningshuse m.m.). 
200.000 kr. per år. 
En energirenoveringspulje stilles til rådighed for foreningslokaler, klubhuse, 
forsamlingshuse og andre bygninger, hvor kommunen er involveret enten 
økonomisk, juridisk eller aktivitetsmæssigt. Puljen skal bidrage til at 
nedbringe energiforbruget i bygningerne og er en tilføjelse til de 
eksisterende puljer med lignende formål, herunder landsbyfornyelsespuljen 
og renoveringspuljer. Energirenoveringspuljen skal dog bruges eksplicit til 
energirenoveringer. Der vil blive aftalt retningslinjer for bevillinger fra 
puljen i samarbejde med Kultur og Fritid samt Plan og Udvikling. 
 
Analyse af CO2-udledninger på sektorniveau. 
500.000 kr. per år. 
1-2 analyser og CO2-opgørelser årligt på sektorniveau (energi, landbrug, 
transport, affald og forbrug), som er mere detaljerede, end dem vi har nu. 
Analyserne skal generere viden om den forventede udvikling i CO2-
udledning med eller uden diverse indsatser (scenarieberegninger). Viden 
skal i 2021 bruges til at fastlægge indsatser. Fremadrettet skal analyserne 
bruges til at vurdere om indsatserne medfører en tilstrækkelig CO2-
reduktion, eller de skal justeres. 
 
Klimarobusthed: 
 
Pilotprojekt: LAR-løsninger i byrummet (lokal regnvandsafledning) 
400.000 kr.  
Der søges midler til at igangsætte 2-3 pilotprojekter på kommunens egne 
arealer i urbane byområder. Der er i forvejen etableret større LAR-løsning i 
Kogtved hvor også private lodsejere er gået med i projektet. Disse 
pilotprojekter har til formål at sætte fokus på billige og lette løsninger 
inden for regnvandshåndtering lokalt og dermed bidrage til at skabe ny 
viden og vise eksempler herpå. Målet er at vise projekter der demonstrerer 
hvilke greb der kan tages for at håndtere regnvand lokalt. Det kan f.eks. 
være som eksempel til private fælles veje, de næste etaper i Tankefuld. 
 
Projekterne spredes ud geografisk i kommunen så vi viser eksempler i 
forskellige kontekst.  
Projektet realiseres i tæt samarbejde med Vand og Affald. 
 
 
Pilotprojekt: Øerne og det stigende havvand 
100.000 kr. 
Pilotprojektet har til hensigt at skabe en bevidsthed om øernes sårbarhed 
over for klimaforandringer. Hovedformålet er, at vi som kommune aktivt 
faciliterer workshops med borgerne med inddragelse af eksterne 
konsulenter. Resultatet skulle gerne være at de lokale øboere får en større 
viden om, hvordan de bedst muligt kan sikre sig til at imødekomme de 
prognoser som klimascenarierne forudsiger. Det er et samskabelsesprojekt 
hvor vi som kommune tager rollen som facilitator – og arrangerer 
borgerinddragelse- processen og øboerne skal selv tage aktivt stilling til 
lokale foranstaltninger på egen jord. Outputtet skal være en ”KLIMA 
ØPLAN” som beskriver scenarier og forslag til værn lokalt mod 
klimaforandringerne. 
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Pilotprojekt: Træer i byer 
125.000 kr. 
Pilotprojektet har til formål at skabe bevidsthed om bytræernes vigtige 
rolle i forhold til klima i byerne. Der tænkes i at skabe en begivenhed i en 
afstemt periode, hvor en/flere planteskoler begrønner en hel gade eller 
byrum med træer og facadeplanter – altså en grøn by. Midler skal gå til 
PR, organisering, aftaler med planteskoler og etablering m.m. Det kan 
være en begivenhed i f.eks. klimaugen i 2022. 
 
Kortlægning: Oversvømmelse. 
175.000 kr. 
Der skal udarbejdes en såkaldt skrift 31 analyse for alle de større byer i 
Svendborg Kommune. Vand og Affald har allerede en analyse for selve 
Svendborg By, men der mangler på de andre større byer i kommunen. 
Analysen vil vise hvilke områder i byerne, som er særligt udfordret af 
regnvandshændelser grundet manglende kloakkapacitet. Det vil fremgå af 
analysen, hvilke omkostninger det ca. vil have at udbedre kloaknettet set i 
forhold til, hvilke skadepåvirkninger overfladevandet ellers ville kunne 
medføre i forskellige klimascenarier. 
Dette projekt kræver et tæt samarbejde med Vand og Affald, som skal 
være primus motor, analysen vil også være et brugbart redskab for dem. 
De 175.00 forudsætter, at der indgås en aftale med Vand og Affald og vi 
fælles løfter denne opgave økonomisk.  
 
Afledt drift 
 
Kommunikation til borgere, virksomheder m.fl.  
145.000 kr. 
 
For at leve op til certificeringskrav skal Svendborg Kommune sikre 
forankring og engagement blandt kommunens borgere, virksomheder m.fl. 
omkring klimaplanen og dens intentioner. Derfor er der krav om, at der 
både i forbindelse med klimahandleplanens lancering og implementering 
gennemføres flere målrettede kommunikationsaktiviteter. 
 
Udgifter vil gå til film, flyers, annoncering, hjemmeside mv. samt til layout, 
tryk og distribution af selve klimahandleplanen. 
 
Opnormering i forhold til klimaindsatsen 
650.000 kr. per år 
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området 
opnormeres med én medarbejder, der indenfor klima- og energiområdet 
skal igangsætte og fastholde indsatser for at nedbringe CO2-udledningen i 
kommunen som geografisk område.  
 
I forbindelse med Svendborg Kommunes Klimahandleplan bliver der 
fastlagt en række indsatsområder, som alle skal bidrage til at nedbringe 
Svendborg Kommunes samlede CO2-udledning. Det vil dels være allerede 
igangsatte indsatser, men der vil også skulle igangsættes nye indsatser. 
Det vil også være indsatser indenfor områder, som kommunen ikke har 
arbejdet med tidligere. Det vil derfor kræve flere ressourcer. 
 
Indsatserne, som kræver flere ressourcer er: 
 

 Øget borgerinddragelse; blandt andet i forbindelse med indsatser 
indenfor forbrug af varer og tjenester (scope 3). Her vil der være 
brug for gensidig kommunikation med borgere, virksomheder, 
skoler, organisationer og medarbejdere. Det kan være i form af 
møder, kampagner, konkurrencer og etablering af nye netværk og 
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partnerskaber. For at lykkes med indsatser under scope 3 skal der 
igangsættes en frivillig forandringsproces. 

 Cirkulær økonomi; samarbejde med især Vand og Affald, 
virksomheder og vidensinstitutioner om en udbredt cirkulær 
tænkning i mange brancher såsom byggeri, industri, produktion og 
detailhandel. 

 Endnu ikke identificerede indsatser; tilblivelsen af 
klimahandleplanen vil afdække andre nye indsatser. Det vil 
eksempelvis ske ud fra viden om, hvilke virksomheder, der har de 
største CO2-udledninger og hvilke virksomheder, der har de største 
CO2-reduktionspotentialer. Desuden vil arbejdet pege på mulige 
CO2-optagningskilder (ændret arealanvendelse, skov og CO2-
fangst). De muligheder skal formentlig undersøges nærmere i 
dialog med virksomhederne. 

 
Klimaindsatsen er vokset støt de seneste år. Natur og Miljø oplever blandt 
andet et øget pres på myndighedsarbejde afledt af eksempelvis 
fjernvarmeselskabernes arbejde for at omstille til vedvarende energikilder. 
Natur og Miljø oplever også en øget efterspørgsel fra borgere om at 
engagere sig i forskellige klimaindsatser. Med de nuværende ressourcer er 
det begrænset, hvor meget medarbejderne kan indgå i den slags 
aktiviteter. Endelig oplever Natur og Miljø, at mange af kommunens øvrige 
fagområder også gerne vil igangsætte klimavenlige tiltag og de 
efterspørger derfor sparring, som det for nuværende er svært at 
imødekomme. 
 
Hvis opnormeringen ikke gennemføres, vil det blive vanskeligt at 
igangsætte de indsatser, som Klimahandleplanen afdækker som 
nødvendige for at opnå de givne målsætninger i Klima- og 
Energipolitikken, Fyn 2030 og i regi af DK2020. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 8,0 mio. kr. 
Afledt drift 0,795 mio. kr. årligt  

2022-2025 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Politisk beslutning – projektering 

Projektering 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 0

Færdiggørels e 0

Samlet anlægsprojekt 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Lånefinans iering 0

Øvrig finans iering 0

Afledt dri ft – afdrag

Afledt dri ft  795 795 795 795 3.180

Samlede likviditet, netto 0 2.795 2.795 2.795 2.795 11.180

Økonomi
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CO2-Konsekvensvurdering: 

Projekterne omhandlende klimaneutralitet vil have en væsentlig positiv konsekvens for 

kommunens CO2‐udledning både på geografisk niveau og på virksomhedsniveau. Projekterne vil 

være med til at reducere brugen af fossile brændsler samt reducere energiforbruget generelt. 

CO2‐udledningen fra forbrug af varer og tjenester er meget vanskeligt at måle. Området indgår i 

øjeblikket ikke i det nationale Energi‐ og CO2‐regnskab, som vi anvender til at beregne vores årlige 

CO2‐udledning på geografisk niveau eller i vores årlige opgørelse af CO2‐udledning på 

virksomhedsniveau. Administrationen vil arbejde for at finde metoder til at opgøre CO2‐

udledningen fra forbrug. 
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Etablering af stenrev i Det Sydfynske Øhav             Bilag 10 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Det Sydfynske Øhav. 

 Byrådet har med Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og 
handlinger i 2019-2030 tilkendegivet, at kommunen sammen med andre 
aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved 
udlægning af sten”. 
 
I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring 
Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere 
stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets 
miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder. 
 
Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i 
Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt 
andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere 
marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil 
administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet. 
 

Økonomi 360.000 kroner årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og 
deltagelse i projektet, Liv i Lillebælt med særlig fokus på Det Sydfynske 
Øhav. 
 
Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.  
 
I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i 
projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner 
pr år.  
 
Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og 
afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller: 
 
45.000 kr./år/kommune 
60.000 kr./år/kommune 
Mere end 60.000 kr./år/kommune 
 
I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op 
til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens 
den resterende finansiering søges dækket via fonde. 

Øvrige bemærkninger  Miljø- og Naturudvalget er orienteret om projektet på junimødet 2021. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,8 mio. kr. over en 5-årig periode. 2022-2026 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Politisk beslutning – projektering 

Projektering 300 300 300 300 1.200

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 0 60 60 60 60 240

Færdiggørelse 0

Samlet anlægsprojekt 0 360 360 360 360 1.440

Samlede likviditet, netto 0 360 360 360 360 1.440

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Der vil være et forbrug af fossile brændstoffer i forbindelse med anlæggelse af stenrevene. På den anden 
side vil stenrevene danne grundlag for vækst af tang, som kan fiksere CO2. Forskning viser, at tang kan 
have en betydelig kulstofproduktion (1.200-1.900 gram kulstof pr. m2). Skove fikserer typisk årligt 
mellem 200 og 1.000 gram kulstof pr m2. 
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Etablering af GEO-Havnepark                Bilag 11 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på 
Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af 
Godsbanearealet. 
 

 
Overordnet 
beskrivelse 

Havneparken er første gang beskrevet i ”Fremtidens Havn – Udviklingsplan 
for Svendborg Havn, februar 2014”. Senere har den indgået som et 
element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.  
 
Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på 
havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne 
kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i 
Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå 
Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme 
streetaktiviteter, så som en betonskatepark.  
 
Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der 
er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale 
hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om 
en fuldstændig udskiftning skal der findes en ny lokalisering, og via 
konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens 
nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I 
relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny 
pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af 
den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige 
skatefaciliteter. 
 
Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har ifm 
konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til 
at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring 
spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor ifm 
klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via 
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konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en 
endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. 
 
Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som 
ligger under den nuværende multibane. 
 
I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der 
fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne 
tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det 
virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig 
sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og 
afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst 
Det Sydfynske Øhav. 
 
Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at 
samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv -
udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der 
vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende 
udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 
2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt 
med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. 
 
Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af 
konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark. Et 
forslag til dette koncept forventes fremlagt til politisk behandling i 
eftersommeren 2021, forud for budgetforhandlingerne. 
 

Behov/ønsker Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende 
elementer: 

 Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 
m2 svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal. 

 Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv 
 Betonskatepark (ca. 500m2) 
 Pumpestation 
 Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og 

stormflod) og GEO-park-temaer 
 Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser ifm Bendixens 

Fiskehandel) 
 Adgangsvej til hovedpumpestation 
 Hovedstiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens 

Mole) 
 Bakkelandskab (?) 
 Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm.,varelevering til 

Bendixen) 
 Campingparkering (?)  
 Bevaring af kulturarvsspor (?) 

Økonomi  
Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning: 
500.000 kr 
 
Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr. 
 
Anlæg havnepark: 17.500.000 kr. 
 
Årlig drift fra 2025: 175.000 kr. 
 
I alt: 20.000.000 kr. 
 

Lån Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via 
lånoptagelse.  
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Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.  
 
For at undgå at komme i konflikt med EU’s statsstøtteregler har 
KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. 
Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, 
kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, 
jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning.  
 
KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en 
tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central 
betydning for projektets gennemførelse.  
 
For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt 
skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden 
projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering 
via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos 
KommuneKredit. 
 
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i 
adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige 
adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm. 
 

Øvrige bemærkninger  Pga. hovedpumpestationens placering i Havneparken må etablering af 
parken afvente hovedpumpestationens færdiggørelse. Byggearbejder på 
Hovedpumpestationen forventes igangsat umiddelbart efter Landsstævnet 
sommer 2022 og afsluttet ultimo 2024. Først omkring dette tidspunkt kan 
anlæggelse af en havnepark påbegyndes. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Notat om baggrunden for udvikling af Havnepark med et GEO-park tema. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 20,0 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. 
kr. søges lånefinansieret. 

 
Drift: fra 0,043 mio. kr. til 0,43 mio. kr. 

årligt  
 

 
2022-25 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 250 250 2.000 0 2.500
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 0 2.000 15.500 17.500

Samlet  anlægspro jekt 0 250 250 4.000 15.500 20.000

Lånefinansiering 0 0 ‐2.000 ‐8.000 ‐10.000

Afledt drift 175 175

Afledt drift – afdrag 37 221 258

Afledt drift – rente 0 0 7 42 49

Samlede likviditet, netto 0 250 250 2.044 7.938 10.482

Økonomi
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Helårsgræsning på Ørkild Voldsted og Galgebakken                     Bilag 12 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale arealer på Ørkild Voldsted og Galgebakken, Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Afgræsning med dyr som skånsom naturpleje af beskyttede naturtyper. 

Behov/ønsker Galgebakken plejes i dag ved slåning en gang årligt.  
Arealet er registreret som beskyttet natur (overdrev) iht. 
Naturbeskyttelsesloven, og afgræsning er i forhold til biodiversiteten den 
bedst plejemetode. 
 
Ørkild Voldsted afgræsses allerede med får i sommerhalvåret. 
Helårsgræsning er ikke realistisk på det fredede fortidsminde, da 
vintergræsning vil øge sliddet på voldstedet. Slots- og Kulturstyrelsen, der 
tilsynsmyndig, pålagde i 2018 kommunen at retablere skader fra 
sommergræsningen. Arealet er også beskyttet natur (overdrev). 
 

 
 

Økonomi Anlægsudgiften på Galgebakken omfatter udgifter til hegn, tilslutning af el 
og vand samt et mindre læskur. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Afgræsning på Galgebakken forudsætter, at der kan opnås dispensation til 
dyrehold i byzone. Kommunen er myndighed på området. 

Øvrige bemærkninger  Afgræsning med kreaturer er ikke aktuel på de sårbare bynære arealer. 
Kommunen indgår aftale med private dyreholdere. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 150.000 kr.  
Drift 10.000 kr. årligt. 

2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 150 150

Samlet anlægspro jekt 0 150 0 0 0 150

Afledt drift 10 10 10 10 40

Samlede likviditet, netto 0 160 10 10 10 190

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.  
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Vedligeholdelse af legepladser – særligt med fokus  

på naturlegepladsen                Bilag 13 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

22 legepladser, herunder Naturlegepladsen på Dronningemaen. 

Overordnet 
beskrivelse 

Renovering og supplering af legeredskaber, inventar og beplantning. 

Behov/ønsker En stor del af legepladserne er anlagt før år 2000 og der er behov for 
større udskiftning af legeredskaber pga. af slid og naturligt forfald af 
materialer. Der er endvidere mange steder behov for supplering med mere 
tidsvarede legeredskaber. 
 

Økonomi Projektet omfatter ikke alle 22 legepladser. De aktuelle legepladser 
udvælges efter vurdering af oplandets behov og legepladsernes tilstand.  
Udgiften til renovering af den enkelte legeplads vil variere meget og kan 
være op til 300.000-500.000 kr. for en stor legeplads som 
Naturlegepladsen på Dronningemaen. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Legeredskaberne skal være certificerede efter EU-normer for 
legepladssikkerhed. 

Øvrige bemærkninger  Legepladserne inspiceres én gang årligt i henhold til EU-normerne for 
legepladssikkerhed. Der udføres nødvendige reparationer for at 
sikkerhedstandarden kan opretholdes, men der er på driftsbudgettet for 
grønne områder ikke mulighed at afholde udgifter til større udskiftninger 
og supplering med nye legeredskaber. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 2,0 mio. kr. 
Drift 0,05 mio. kr. årligt. 

2022-2025 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 500 500 500 500 2.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 500 500 500 500 2.000

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 550 550 550 550 2.200

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.  
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Potentialeplaner for lokalområder i Svendborg Kommune            Bilag 14 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Lokalområder i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

I forlængelse af de senere års arbejde med og kommunal understøttelse af 
lokalområdernes udvikling, foreslås det fortsat at afsætte midler til at 
udarbejde potentialeplaner for udvalgte lokalområder. Potentialeplanerne 
skal tage afsæt i en stærk borgerinddragelse og være bredt forankret 
lokalt. Potentialeplanerne skal tage afsæt i den tilgængelige kortlægning 
og viden omkring det enkelte område, og vil fremover afspejle en 
forstærket kommunal indsats i 2 spor, hhv. 1. den borgernære indsats 
med fokus på lokal organisering, civilsamfund og fællesskab, 2. den 
strategisk fysiske planlægning, der handler om lokalområdets fysiske 
beskaffenhed og allokering af anlægs- og støttemidler til konkrete fysiske 
forandringer og forbedringer i det enkelte område.      
 
Potentialeplanerne vil skulle rumme begge aspekter og dels udfolde de 
”bløde” immaterielle og menneskelige kvaliteter og potentialer i et givent 
område, samt beskæftige sig med de ”hårde” arkitektoniske, økonomiske 
og databaserede kvaliteter og potentialer.  
 
Potentialeplaner skal altid indeholde en fysisk udviklingsplan og afsøge på 
muligheder for fysiske indsatser og anlægsinvesteringer der kan skabe 
bedre fysiske rammer for det lokale fællesskab, der er understøtter det 
gode liv og bosætning overalt i kommunen.  

Behov/ønsker Det vurderes at der er behov for at kunne udarbejde potentialeplaner for 
udvalgte lokalområder for at kunne understøtte det strategiske arbejde 
med udviklingen af lokalområderne. 

Økonomi 400.000 kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Potentialeplaner skal fremover leve op til minimumskrav ift. både at 
rumme det borgernære og det fysiske niveau, dog er vil lokalområdernes 
store forskellighed også komme til udtryk i potentialeplanerne. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,4 mio. kr.  Årligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Udførelse 400 400 400 400 1.600

Samlet anlægspro jekt 0 400 400 400 400 1.600

Samlede likviditet, netto 0 400 400 400 400 1.600

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke relevant. 
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Kortlægning og analyse af lokalområder i Svendborg Kommune          Bilag 15 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Lokalområder i Svendborg Kommune  

Overordnet 
beskrivelse 

 
Udvidelsesforslaget er direkte forankret i seneste kommuneplanforslag, og 
er udtryk for en ambitiøs målsætning om at understøtte udviklingen af 
lokalområderne overalt i kommunen på et analytisk grundlag. Ambitionen 
er at der skabes bedre grundlag for en samlet helhedsplanlægning på 
tværs af lokalområder, der kan pege på en differentieret anvendelse af 
indsatser, med størst mulig effekt som målsætning.  
 
Af Kommuneplanen fremgår: 
 
Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. 
Cirka halvdelen af kommunens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka 
halvdelen bor i kommunens lokalbyer og landdistrikter. En ting der dog går 
igen i hele kommunen er de mange virkelystne borger, der engagerer sig i 
udviklingen af deres lokalområder på mange forskellige måde. 

Siden 2017 har Lokaludvalget, et politisk § 17.4 udvalg, arbejdet intensivt 
for udviklingen af lokalområderne og bæredygtige landsbyer. 

Lokalområderne har vidt forskellige særpræg og potentialer. Den enkelte 
by eller det enkelte område kan og skal ikke tilbyde det hele og områderne 
er derfor gensidig afhængige af hinanden. Derfor skal kommunens 
lokalområder udvikles i tæt samspil med hinanden, så de er med til at 
understøtte og supplere hinanden. 

Kortlægning og helhedsplanlægning 
 
I lokalområderne skal der sikres en helhedsplanlægning. Det betyder at 
alle lokalbyer/landsbyer ikke skal kunne det samme og deres 
forskelligheder skal udnyttes. Det er en politisk målsætning, at der skal 
være byudvikling i hele kommunen, men at det skal ske i balance. For at 
tage nye boligområder som et eksempel, så skal der være 
boligudbygningsmuligheder i hvert lokalområde, men ikke nødvendigvis i 
hver by/landsby på ethvert tidspunkt. 
For at understøtte det fremadrettede arbejde med at styrke og 
videreudvikle lokalområderne, vil der være behov for en grundig 
kortlægning og analyse af geografi, demografi og civilsamfund. På 
baggrund heraf kan der arbejdes videre med en strategi for 
lokalområdeudviklingen, hvor der aktivt tages stilling til udviklingen af de 
enkelte lokalområder, og de mange forskellige bysamfund herunder. Herfra 
kan der arbejdes med differentierede målsætninger, delmål og værktøjer 
til at styrke den fremadrettede udvikling. Herefter kan der udarbejdes 
konkrete lokale udviklingsplaner for de enkelte lokalområder. 
 
 

Behov/ønsker Et nyt strategisk spor for lokalområdeudvikling baserer sig på fakta, 
indsamlet data og konkrete undersøgelser af lokalområderne. Der er behov 
for et samlet analytisk overblik for at kunne arbejde mere målrettet med at 
skabe størst mulig effekt af de kommunale indsatser lokalt.  

Økonomi 500.000 kr. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

Der udarbejdes et samlet grundlag, der med analyser og kvalitativ 
anvendelse af tilgængeligt data, pege på hvordan kommunen konkret kan 
arbejde analytisk og strategisk 
med at understøtte f udviklingen i vidt forskellige lokalområder med vidt 
forskellige behov og potentialer. 

Øvrige bemærkninger  Analysen skal skabe grundlag for helhedsplanlægning, der kan lægges til 
grund for bedre koordinering imellem kommunale indsatser og anvendte 
puljer og støtteordninger der er forankret på tværs af kommunale 
afdelinger og forvaltninger. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,5 mio. kr.  2022 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning –  
pro jektering 

Projektering 500 500

P o lit isk beslutning –  
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 500 0 0 0 500

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 500 0 0 0 500

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke relevant. 
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Renoveringspulje til parker og grønne områder            Bilag 16 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Parker og grønne områder i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommunes parker og grønne områder vedligeholdes på 
driftsbudgettet for grønne områder. 
 
Her er afsat midler til drift og mindre renoveringer. Der er ikke afsat midler 
til større renoveringer og fornyelse. Derfor står mange af kommunens 
anlæg og parker, som de gjorde for 50-70 år siden. Blot er de i dag slidte 
og utidssvarende. Brydegårdsparken, Skt. Jørgens Park og parken på 
Fruerstuevej i Svendborg by er gode eksempler på dette, men også i 
landsbyerne findes parker og grønne områder, som trænger til renovering. 
 
En renovering kan omfatte: 

 Detailplanlægning/-tegning af park hos arkitekt. 
 Etablering/renovering af stier. 
 Anlæg af ny legeplads eller udskiftning/supplering med 

legeredskaber. 
 Opsætning af nyt inventar eller udskiftning af eksisterende. 
 Anlæg/fornyelse af blomsterbede. 
 Plantning af træer og buske. 
 Udlæg af blomsterløg og såning af blomster. 

 
Det vil være en individuel vurdering af hver park og/eller grønt område, 
hvilken form for renovering, som vil være nødvendig. Nogle kan klare sig 
med en mindre forskønnelse og andre kræver en større omgang, hvor det 
evt. kan være nødvendigt at inddrage havearkitekter og borgere. 
 
En renovering vil medføre: 

 Et løft af omkringliggende boligområder. 
 Øget tilgængelighed for borgerne og deraf en øget anvendelse af 

kommunens friarealer. 
 En øget biodiversitet og dermed et positivt bidrag i konkurrencen 

”Danmarks Vildeste Kommune”, som kommunen er tilmeldt. 
 Et grønnere og mindre ”slidt” udseende for kommunen. 

 
Behov/ønsker Behov for pulje til renovering af parker og grønne områder. 

 
Renoveringerne vil have fokus på: 

 Områdernes anvendelse. 
 Tilgængelighed. 
 Bæredygtighed. 
 Fremtidig drift. 
 Biodiversitet. 
 Reduktion af CO2. 
 Folkesundhed. 
 Samskabelse med interesserede borgere. 

 
Økonomi Samlet økonomi er 1,1 mio. kr.  

Der vurderes at være behov for 1 mio. kr. til nyanlæg og fornyelse om året. 
Herudover 100.000 kr. til afledt drift. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 1,1 mio. kr.  
Drift 0,1 mio. kr. årligt. 

Fra 2022 og frem 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 100 100 100 100 400

Samlede likviditet, netto 0 1.100 1.100 1.100 1.100 4.400

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Projektet forventes at have en svag CO2-reducerende effekt. 
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Borgersamling om grøn transport              Bilag 17 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune som geografisk område 

Overordnet 
beskrivelse 

Byrådet har på møde den 29. juni 2021 besluttet, at der nedsættes 
et forsøg med en borgersamling i relation til Svendborg Kommunes 
Klima- og Energipolitik. Temaet for borgersamlingen skal være grøn 
transport.   

Behov/ønsker Afholdelse af borgersamlinger er en ny form for borgerinddragelse i 
Danmark. Den har de sidste år været anvendt i forskellige udgaver i 
bl.a. Albertslund, Rudersdal, København, Odense og Aarhus 
kommuner.  
 
Konceptet for borgersamlingerne i de nævnte kommuner ligner 
hinanden, og de tager afsæt i retningslinjer fra OECD. I overskrifter 
er en borgersamling en gruppe tilfældigt udvalgte repræsentative 
borgere der mødes ca. 4-6 gange. På baggrund af ekspertoplæg 
m.m. udarbejder borgersamlingen fælles anbefalinger til politikere 
indenfor et givet stillet spørgsmål eller tema.   
 
Erfaringerne fra de nævnte kommuner viser at borgersamlingerne 
giver anbefalinger af høj kvalitet til den videre politiske 
beslutningsproces. 
 
Anbefalinger fra en borgersamling om grøn transport vil kunne 
kvalificere Svendborg Kommunes fremtidige klimaindsatser. De vil 
også kunne indgå i en kommende mobilitetsplan, der skal udarbejdes 
i henhold til forslag til Kommuneplan 2021-2033. 
 
Koncept for borgersamlingen er nærmere beskrevet i 
dagsordenspunkt til henholdsvis Miljø- og Naturudvalgets møde den 
17. august og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. august 2021. 
 

Økonomi Ved nedsættelse af en borgersamling om grøn transport i en periode 
på op til et halvt år vil der være udgifter til ekstern rådgiver, idet det 
er besluttet at borgersamlingen skal gennemføres ved brug af 
armslængdeprincippet. Et princip der er i tråd med OECD’s 
retningslinjer. 
 
Opgaverne for den eksterne rådgivere er: 

 Med afsæt i OECD’s retningslinjer at kvalificere og 
færdigudvikle hvorledes borgersamlingen bedst gennemføres. 

 Forestå udvælgelse af borgere til borgersamlingen inkl. 
opstilling af kriterier herfor 

 Tilrettelægge og gennemføre borgersamlingen inkl. 
gennemførelse af evaluering af forløbet 

 Være den primære kontakt til borgerne i samlingen 
 Bidrage til kommunikation og synlighed omkring 

borgersamlingens gennemførelse via bidrag til hjemmeside og 
anden kommunikation. Samt eventuelt som en del af 
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borgersamlingen at tilrettelægge og afholde en af 
samlingerne, hvor alle borgere i Svendborg kan deltage og 
bidrage. 

 Udarbejde opsamlinger fra hver samling og være medredaktør 
på rapportering af borgersamlingens anbefalinger i form af en 
publikation, film m.m. 

 Give sparring til administrationen undervejs og til det videre 
arbejde med anbefalinger m.m.  

 
Hertil kommer udgifter til ekspertoplæg og udgifter til kompensation 
til deltagerne f.eks. i form af kørselsgodtgørelse, forplejning og 
erkendtlighed samt trykning af publikation m.m. i alt i 
størrelsesordenen 500.000 kr.  
 
Derudover skal der prioriteres ressourcer til interne administrative 
opgaver relateret til: beskrive og udbyde opgaven, forestå 
rådgiverstyring, stå for invitationer og den praktiske afvikling af 
samlingerne, udarbejde baggrundsmateriale, løbende 
dokumentation, deltage i planlægningsmøder, bidrage med 
facilitering under borgersamlingens møder, varetage kommunikation 
og inddragelse af kommunens øvrige borgere, politisk 
sagsbehandling samt den videre proces med implementering af 
anbefalinger m.m. I alt 325.000 kr.    
 
Overslaget bygger på erfaringstal indhentet fra Albertslund 
Kommune, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Fonden 
Teknologirådet og det rådgivende firma We Do Democracy. Sidst-
nævnte har været rådgiver for bl.a. Albertslund, København og 
Rudersdal kommuner. Der er indhentet erfaringstal både i forhold til 
udgifter til ekstern rådgiver og i forhold til ressourcer til interne 
administrative opgaver.  
 
Herunder er samlet de oplyste erfaringstal fra de tre kommuner. 
Rudersdal Kommune har oplyst, at de har afsat yderligere 500.000 
kr. til opfølgning og implementering efter den afholdte 
borgersamling. 
  

Albertslund 
Kommune 

Rudersdal 
Kommune 

 Københavns 
 Kommune 

Eksterne rådgivere 
(ca. kr.) 

480.000 550.000  500.000 

Internt 
ressourceforbrug 
(ca. årsværk) 

1 årsværk 3/4 
årsværk 

 1 årsværk 

Erfaringstal for ressourceforbrug til afholdelse af én borgersamling. 
Tallene er oplyst af kommunerne som deres bedste bud på forbruget.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 0,5 mio. kr. 
 

2022 

 Afledt drift: 0,325 mio. kr. 2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 500 500

Samlet  anlægspro jekt 0 500 0 0 0 500

Afledt drift 325 0 0 0 325

Samlede likviditet, 

netto 0 825 0 0 0 825

Økonomi

 

 

 

  



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 50 af 131 
Acadre 20-23133 
 

 

Borgernære Serviceområder 

Vedligehold af Snedkeribygningen                     Bilag 18 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø 18, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Den kommunale bygningsmasse på Frederiksø er hovedsageligt 
bevaringsværdig og skal dermed vedligeholdes og renoveres efter helt 
særlige forskrifter. Dette gælder imidlertid ikke Snedkeriet, som derfor 
vedligeholdes og renoveres efter almindelige standarder.  
 
For at skabe et mere sammenhængende helhedsbillede af bygningsmassen 
og kulturhistorien på Frederiksø, kan man ved fremtidige vedligeholdelses- 
og renoveringsprojekter tilbageføre Snedkeriet til dens oprindelige udtryk.  
 
Såfremt Snedkeribygningen skal tilbageføres til oprindeligt udtryk i 
forbindelse med de almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder, skal 
eksempelvis de sprossede vinduer, som bygningen oprindeligt havde, 
reetableres. Herudover skal vinduesåbninger mod øst genetableres, 
ligesom døre og vinduer i stueetagen skal udskiftes til det oprindelige 
udtryk.    

Behov/ønsker En tilbageførsel af Snedkeribygningens oprindeligt udtryk, i forbindelse 
med de almindelige løbende vedligeholdelsesarbejder. 
 

Økonomi Budgettet til vedligeholdelse af Frederiksøens bygninger er i 2022 på 1,482 
mio. kr.  
 
Såfremt Snedkeriet skal tilbageføres til dens oprindelige udtryk, vil dette 
fordyre evt. vedligeholdelsesopgaver. I forhold til standardløsningerne 
forventes en merudgift på op til 0,4 mio. kr.  
 
Det anbefales at midlerne tilføres puljen til vedligeholdelse af 
Frederiksøens bygninger i 2022. 
 
Der skal gøres opmærksom på at puljen til vedligeholdelse af bygningerne 
på Frederiksøen udløber i 2022 og der fra 2023 fremad derfor ikke er 
midler til den almene vedligeholdelse af den samlede bygningsmasse på 
Frederiksøen  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,4 mio. kr. 2022 

 

Økonomi 
1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet 

Politisk beslutning – 
udførelse:       

Udvidelse af eksisterende 
pulje til tilbageførsel til 
Snedkeriets udtryk 

 400    400 

Netto  400    400 
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Forslag om udvidelse af Byhaveskolen  

– anvendelse af Ørbækvej 49, 51 og 53             Bilag 19 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Ørbækvej 49, 51 og 53, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

På baggrund af et stigende elevtal samt ændrede lokalebehov på 
Byhaveskolen, er der udarbejdet et forslag til anvendelse og renovering af 
Ørbækvej 49, 51 og 53. 
 
Der indgår en intern rokade ift. lokaler til PPR´s ergo- og fysioterapeuter. 
 

Behov/ønsker Byhaveskolen har gennem det seneste år oplevet en stigende efterspørgsel 
på pladser samt ændrede lokalebehov, bl.a. pga. en forandring i 
elevgrundlaget.  
 
Byhaveskolen har historisk haft op til 150 elever i den eksisterende 
bygningsmasse, men pga. et faldende elevtal fra 2010 til 2015, udnyttede 
man de frigivende bygninger til etablering af manglende faglokaler samt 
forberedelseslokaler til lærerne.   
 
I den nuværende bygningsmasse er der fysisk kapacitet til ca. 120 elever, 
afhængig af elevsammensætning.  
 
I forbindelse med Byhaveskolen ligger 3 bygninger, Ørbækvej 49, 51 og 
53. Byhaveskolens ledelse foreslår, at Ørbækvej 51 indrettes til 
undervisningsbrug, og forventes at kunne rumme 10-15 elever i mindre 
grupper. Bygningen er indrettet med lifte og skinner i loftet samt store 
baderum/toiletter (fra tidligere brug), og er særdeles anvendeligt til 
Byhaveskolens elevgrupper. Herved vil man kunne imødegå efterspørgslen 
på pladser, bevare en vis volumen og fortsat styrke den faglige 
kompetenceudvikling, herunder i forhold til Kompetencecentret, som er 
forankret under Byhaveskolens ledelse.  
 
Ørbækvej 49 anvendes i dag af PPR’s ergo- og fysioterapeuter, og er 
indrettet til kontorer og mødelokaler. Derudover benytter de et større 
træningslokale i Byhaveskolens bygninger, som derved ikke kan frigives til 
undervisningsbrug. PPR har dog et ønske om at flytte til Ørbækvej 53, da 
dette vil give dem mere plads til bl.a. møde-, kontor- og 
træningsfaciliteter, undersøgelseslokale samt lokalefaciliteter til en 
bandagist.  
 
Ved denne rokade frigives Ørbækvej 49, som vil kunne anvendes til 
mødefaciliteter og eventuelt forberedelseslokaler for Byhaveskolens lærere. 
Ørbækvej 49 forventes alene at skulle males indvendigt i forbindelse med 
en eventuel rokade. 
 
Ørbækvej 51 vil skulle renoveres med ny ventilation, maling, ny 
gulvbelægning, etablering af handicaptoiletter (i allerede eksisterende 
badeværelser), enkelte skillevægsændringer, etablering af ekstra udgange 
fra et par lokaler samt renovering af eksisterende køkkenfaciliteter. Huset 
har eksisterende lift- og skinnesystemer. 
 
Ørbækvej 53 vil skulle renoveres i form af maling, ny gulvbelægning i en 
del af huset samt skillevægge i nogle rum. Derudover skal der etableres 
adgangsforhold til forældre og børn med en særskilt indgangsdør samt et 
opvarmet depotrum til træningsredskaber. Derudover må der forventes 
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renoveringsopgaver på tag og sokkel, da bygningerne de senere år ikke er 
vedligeholdt. 
 
Center for Ejendomme og Teknisk Service anbefaler, at der i forbindelse med 
renoveringen udskiftes vinduer i bygningerne og varmeforsyningen ændres 
fra gas til varmepumper, således at klimaskærm og varmeforsyning 
opdateres. 
 
Der er ikke planlagt andre kommunale aktiviteter i de tre bygninger, og da 
de ikke kan udskilles til fx boliganvendelse, vurderes de som ikke-salgbare. 
 

Økonomi Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 49 forventes at andrage en 
anlægsudgift på 0,5 mio. kr. og indeholder maling, mindre tilretninger, 
inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre samt udgifter til intern og 
ekstern rådgiver. 
 
Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 51 forventes at andrage en 
anlægsudgift på 4,0 mio. kr. og indeholder nødvendige ændringer grundet 
anvendelsesændring til undervisning, brugertilpasset indretning, ombygning 
af toilet til handicaptoilet, inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre 
samt udgifter til intern og ekstern rådgiver. 
 
Den ændrede anvendelse af Ørbækvej 53 forventes at andrage en 
anlægsudgift på 2,0 mio. kr. og indeholder nødvendige ændringer grundet 
anvendelsesændring til administration med træningslokaler, brugertilpasset 
indretning, inventar, ændre varmekilde, nye vinduer og døre samt udgifter 
til intern og ekstern rådgiver. 
 
Den samlede forventede anlægsinvestering anslås til 6,5 mio. kr.  
Heri er indeholdt en udgift på 0,9 mio. kr. til udskiftning af vinduer og 
omlægning af varmeforsyning fra gas til varmepumper. 
 
Hus 49 + 51 (Byhaveskolen inkl. Kolibrien): 
Øgede udgifter på 4,5 mio. kr. til renoveringer på af bygninger samt øgede 
løbende driftsudgifter på bygningerne indgår i beregningen af taksten på 
Byhaveskolen. 
Afskrivninger og øgede driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og 
vedligehold udgør ca. 518.000 kr. årligt 
Ved uændret elevtal ved dette medføre en takststigning (skole og 
fritidstilbuddet Kolibrien) på ca. 13 kr. pr. dag fra nuværende 1108 kr. til 
1121 kr. pr. dag (Årligt 4.599 kr.). 
Taksterne beregnes årligt, og påvirkes bl.a. af antallet af  indskrevne elever 
Den årlige skoletakst i 2021 udgør 298.563 kr. Den årlige takst for 
fritidsdelen i 2021 udgør 105.729 kr.   
 
Betalingen for 47% af eleverne på skoledelen og 44% af børnene i Kolibrien 
kommer fra andre kommuner end Svendborg. En del af indtægten ved et 
øget salg af pladser kan derfor medgå til finansiering af renoveringen med 
90.775 kr. om året. 
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Hus 53 (PPR): 
Renoveringsudgifter og øgede driftsudgifter til bygningen indgår ikke i 
takstberegningen, og kan dermed ikke bidrage til finansieringen. 
 
Driftsudgifterne forventes at udgøre 543.500 kr. årligt, hvoraf 348.000 kr. 
finansieres via taksterne på Byhaveskolen/Kolibrien 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Anlæg 6,534 mio. kr. 

Drift: 0,544 mio. kr. årligt   
 

 
2022 - 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 6.034 500 0 0 6.534

Samlet anlægspro jekt 0 6.034 500 0 0 6.534

Øvrig finansiering ‐91 ‐91 ‐91 ‐273

Afledt drift 196 196 196 196 784

Samlede likviditet, netto 0 6.230 605 105 105 7.045

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet. 
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Udendørs læringsmiljøer i dagtilbud og på skoler             Bilag 20 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale dagtilbud og folkeskoler 

Overordnet 
beskrivelse 

Forslag om en årlig pulje til løbende at udvikle og forny legepladser og 
udendørs læringsmiljøer i de kommunale dagtilbud og på skolerne. 
 
CETS anvender årligt ca. 2 mio. kr. af det samlede budget til vedligehold af 
kommunens bygninger til at renovere alle kommunens legepladser.  
Der er ikke for nuværende afsat midler til at forny og udvikle legepladser 
og udendørs læringsmiljøer. 
 
Der foreslås derfor en årlig pulje på 2 mio. kr. hertil. 
 

Behov/ønsker Der gennemføres hvert år lovpligtigt tilsyn af alle kommunale legepladser, 
og der udarbejdes en årlig rapport. 
Eventuelle mangler, som følge af tilsyn og rapport udbedres, fx udskiftes 
redskaber, hvis de i rapporten defineres som nedslidte/udgør en 
sikkerhedsrisiko. 
Herunder bliver faldunderlag og sandkassesand fornyet i henhold til 
gældende regler. 
Der tilføres ikke nye aktiviteter i form af nye legeredskaber mv. 
 
CETS anvender årligt ca. 2 mio. kr. til løbende vedligehold og tilsyn, og til 
at udbedre de fejl, der er angivet i legepladsrapporterne. 
Herudover anvender Dagtilbud midler fra puljen ”Sikkerhedsmæssige 
tiltag” (engangspulje), ligesom nogle skoler over årene har opsparet midler 
for at kunne udvikle og forny legepladser og udendørs læringsmiljøer. 
 
Imidlertid trænger legepladser og udendørs læringsmiljøer generelt til en 
opgradering, så de fremstår mere tidssvarende og vedligeholdte, da 
området er præget af kun at få udført nødvendige 
vedligeholdelsesopgaver. 
 
Ligeledes er der et behov for at kunne udvikle på området og kunne 
gennemføre lidt større renoveringer, så de udendørs læringsmiljøer 
understøtter leg, øget bevægelse i løbet af dagen og trivsel generelt, og 
det sikres, at faciliteterne er alderssvarende. 
 
Det seneste år med Covid19, hvor børnene har opholdt sig mere ude, har 
vist, at der er et behov for at udvikle og udbygge udemiljøet. 
 
I forbindelse med ombygninger, senest på Vestermarkskolen (såvel 
dagtilbud som skole), er der oftest kun afsat midler til at opfylde 
grundelementer i leg og udvikling, mens der ikke er afsat midler til at 
opfylde de ønsker, der er til nutidige behov for udendørs faciliteter til 
målgrupperne.  
 
Svendborg Kommunes legepladser, på dagtilbuds- og skoleområdet, kan 
benyttes af lokalområdet efter lukketid. Dette giver en stor værdi for 
lokalområdet, men betyder ligeledes større slid på redskaberne.  
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Der foreslås derfor en årlig pulje på 2 mio. kr., der skal øremærkes til at 
udvikle og renovere legepladser og udendørs læringsmiljøer i de 
kommunale og selvejende dagtilbud og på de kommunale skoler. 
 
Aktuelt er der på skolerne behov på: 

 Issø-skolen, hvor der mangler alderssvarende udemiljøer og –
aktiviteter. 

 Thurø Skole, hvor der i forbindelse med nedrivningen af to huse 
ikke er afsat midler til at indrette og reetablere området 
efterfølgende, så der skabes brugbare udearealer. 

 Skårup Skole, hvor legepladsen for mellemtrinnet trænger til en 
generel opdatering og fornyelse. 

 Ørkildskolens udearealer, som er begrænsede og trænger til 
opdatering. 

 Vestermarkskolen, hvor der i forbindelse med at dagtilbud flytter 
ind på skolen, alene er afsat midler til grundelementerne på en 
legeplads. 

 

Aktuelt er der i kommunale og selvejende dagtilbud behov på: 
 Østerdalen Thurø Børnehuse – generel opdatering af udendørs 

læringsmiljøer særligt i forbindelse med etablering af 
vuggestuepavillon pr. 1. maj 2021 

 Sundbyøster Paraplyen – generel opdatering af udendørs 
læringsmiljøer 

 Sundbyøster Poppellunden – generel opdatering af udendørs 
læringsmiljøer 

 Udskifte legepladsernes underlag fra faldsand til faldfliser. 
Faldfliser skaber bedre betingelser for at sand begrænses til de 
områder, hvor der skal leges med sand, og at der er tørt på 
legepladsens område 

 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,0 mio. kr.  Årligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlet  anlægspro jekt 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet 
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Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø           Bilag 21 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.  

Overordnet beskrivelse Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og 
Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ 
vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.  
 
Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en 
stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.  
 
Dagpleje/vuggestuepladser 
I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan 
imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et 
mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre 
skoledistrikter i Svendborg Kommune.  
 
I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse 
kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.  
 
I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse 
ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.  
 
Børnehavepladser 
Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele 
efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 
2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på 
Thurø. 
 
Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i 
forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt 
anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 
og så fremdeles.  
 

Behov/ønsker De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det 
som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der 
behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på 
Thurø.  
 
Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består 
af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14 
vuggestuepladser og 125 børnehavepladser:  
 

 På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der 
plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn 

 På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 
børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø 

 I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der 
plads til 17 børnehavebørn 

 
Med afsæt i de eksisterende bygninger og modulhuse er der nedenfor 
beskrevet to forslag til udbygning med vuggestuepladser og 
børnehavepladser på Thurø.  
 
 
Forslag til udbygning 1 
Det foreslås, at bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes 
med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et 
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selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand 
er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og 
eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning. 
 
Det foreslås, at bygningen på Bergmannsvej afhændes. Plan og Udvikling 
har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus 
under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og 
heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).  
 
Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her 
kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige 
udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et 
børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs 
læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er 
endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikal belastning på Thurø. Ved 
etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt 
kommunetillæg og lokalplan.  
 
Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to 
selvstændige børnehuse på Thurø.  
 
Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to 
selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 
185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere. 
 
 

 
 
 
Anlægstema ”Øhavets Bevægelsescenter Svendborg, Østre Bydel, Thurø” 
er oversendt til budgetforhandlingerne (se dagsorden fra Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 10. juni 2021).  
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Af anlægstemaet fremgår det, at lokale borgere og frivillige foreninger 
ønsker, at anvende arealet ved Thurø Hallen og boldbanerne til at udvide 
udbuddet af aktivitets- og idrætsfaciliteter. Placering af et nyt børnehus 
ved Thurø Hallen og boldbanerne modarbejder ikke borgerforslaget, idet de 
to projekter med fordel vil kunne understøtte og forstærke hinanden. 
 
Forslag til udbygning 2 
Det foreslås, at bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes 
med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et 
selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand 
er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og 
eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.  
 
Bygningen på Bergmannsvej er i meget dårlig stand. Det foreslås derfor, at 
bygningen renoveres. Ved siden af bygningen på Bergmannsvej ligger en 
grund, som er ejet af Svendborg Kommune (se kort nedenfor). Grunden 
inddrages til dagtilbud og der etableres et børnehus, som sammen med 
den renoverede bygning på Bergmannsvej gøres til et selvstændigt 
børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 
børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø.  
 
Anlægsarbejdet sker i to faser, hvor der i første omgang etableres et nyt 
børnehus på den nye grund, hvorefter bygningen på Bergmannsvej 
renoveres. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der 
udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.  
 
Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to 
selvstændige børnehuse på Thurø.  
 
Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to 
selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 
185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere. 
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Forvaltningens vurdering 
Samlet set vurderer forvaltningen, at forslag 1 er en væsentlig bedre 
løsning end forslag 2, hvad angår kvalitet og placering. I forslag 1:  
 

 Etableres der et børnehus med én matrikel frem for to matrikler, 
hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets 
sammenhængskraft for børn, forældre og medarbejdere 

 Skabes der optimale indendørs og udendørs læringsmiljøer til 
dagplejebørn i legestue, vuggestuebørn og børnehavebørn. De 
udendørs læringsmiljøer ved Thurø Hallen og boldbanerne vil 
udgøre et aktiv for lokalområdet  

 Etableres der fremtidssikrede dagtilbudspladser på Thurø, hvor 
bygningsdriften reduceres  

 Skabes der mindst mulig trafikal belastning på Thurø. De trafikale 
forhold vil blive udfordret i forslag 2 

 
Det bemærkes at forslag 1 er dyrere end forslag 2.  
 

Økonomi Forvaltningen har udarbejdet fire økonomiske scenarier. De første to 
scenarier A - B vedrører forslag 1. De sidste to scenarier C - D vedrører 
forslag 2.  
 
A. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på A niveau  
Anlægsprojektet omfatter etablering af et nyt børnehus på A-niveau på 
Thurø.  
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Anlægsprojektet er estimeret til 39,9 mio. kr., med en forventet 
salgsindtægt på 1,4 mio. kr. for Bergmannsvej 64. Projektet fordrer derfor 
en nettoanlægsbevilling på 38,5 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,965 mio. kr.  
 
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for eksisterende 
budgetter, en ekstra pædagogisk teamleder, forældrebetaling og det 
afledte tilskud til private tilbudstyper. 
 
B. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau  
Anlægsprojektet omfatter etablering af et nyt børnehus på B-niveau på 
Thurø.  
  
Anlægsprojektet er estimeret til 35,9 mio. kr., med en forventet 
salgsindtægt på 1,4 mio. kr. for Bergmannsvej 64. Projektet fordrer derfor 
en nettoanlægsbevilling på 34,5 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,850 mio. kr.  
 
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for eksisterende 
budgetter, en ekstra pædagogisk teamleder, forældrebetaling og det 
afledte tilskud til private tilbudstyper. 
 
C. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på A niveau 
og etablering af et nyt børnehus på A niveau 
Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af arealet på Bergmannsvej, 
renovering af den eksisterende bygning samt etableringen af et nyt 
børnehus på ca. 1.000 kvadratmeter, inklusiv fast- og løst inventar samt 
etablering af produktionskøkken og anretterkøkken. 
 
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, 
grønne arealer, parkeringspladser mm. 
 
Anlægsprojektet er estimeret til 31,5 mio. kr., heraf udgør renoveringen af 
Bergmannsvej 9 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 1,147 mio. kr.  
 
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for en ekstra pædagogisk 
teamleder, forældrebetaling og det afledte tilskud til private tilbudstyper. 
 
D. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på B niveau 
og etablering af et nyt børnehus på B niveau 
Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af arealet på Bergmannsvej, 
renovering af den eksisterende bygning samt etableringen af et nyt hus på 
ca. 686 kvadratmeter, inklusiv fast- og løst inventar samt etablering af 
produktionskøkken og anretterkøkken. 
 
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, 
grønne arealer, parkeringspladser mm. 
 
Anlægsprojektet er estimeret til 26,0 mio. kr., heraf udgør renoveringen af 
Bergmannsvej 9 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,961 mio. kr.  
 
Der er i den samlede driftsudvidelse taget højde for en ekstra pædagogisk 
teamleder, forældrebetaling og det afledte tilskud til private tilbudstyper. 
 
Nedrivning af bygningen på Bergmannsvej 
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Da bygningen på Bergmannsvej er i meget dårlig stand, har forvaltningen 
undersøgt, hvad det vil koste at nedrive bygningen og etablere et nyt 
børnehus frem for at renovere bygningen.  
 
Hvis bygningen på Bergmannsvej nedrives og der etableres et nyt 
børnehus på A-niveau vil det koste 40,9 mio. kr. Hvis bygningen på 
Bergmannsvej nedrives og der etableres et nyt børnehus på B-niveau vil 
det koste 36,8 mio. kr.  
 
Disse scenarier er ikke medtaget, da nettobevillingen er estimeret til at 
være den samme som i forslag 1 ”Etablering af et nyt børnehus ved Thurø 
Hallen”, scenarier A - B. 
 
Pladsgaranti 
For alle scenarier gælder det, at såfremt pladsgarantien ikke overholdes, er 
det jævnfør dagtilbudsloven bestemt, at forældrebetalingen skal sænkes 
fra de nuværende 25 pct. til 22 pct. for alle forældre, så længe 
pladsgarantien ikke kan overholdes. Dette vil koste Svendborg Kommune 
7,1 mio. kr. årligt i mistet forældrebetaling.  
 

Øvrige bemærkninger  Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser på Thurø, er der fra 
2024 risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der i 2024 og 
2025 forventes at mangle dagpleje/vuggestuepladser i Svendborg 
Kommune.  
 
Såfremt der ikke udbygges med børnehavepladser på Thurø, er der ledige 
børnehavepladser i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune. Der 
forventes ledige børnehavepladser i eksempelvis Vestermarkskolens 
distrikt, Issøskolens distrikt og Stokkebækskolens distrikt.  
 
Da de fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet, vil en 
børnehaveplads i eksempelvis Vestermarkskolens distrikt til børn 
bosiddende på Thurø opleves som en væsentlig forringelse af 
serviceniveauet.  
 
Herudover arbejder dagtilbudsområdet på (i samarbejde med 
skoleområdet), at familier oplever sammenhængskraft mellem 
dagpleje/vuggestue, børnehave, forårsSFO og skole. Hvis børn tilbydes 
plads langt fra deres nærområde, vanskeliggøres dette arbejde.  
 
Såfremt der udbygges med ca. 60 børnehavepladser etableres der ledige 
børnehavepladser til at håndtere yderligere stigning i børnetal efter 2025. 
Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for Svendborg Kommune forventes 
antallet af 3-5-årige at stige med samlet 200 børn fra 2026 til 2034.   
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: Fra 26,0 mio. kr. til 39,9 mio. kr. 
 
Drift: Fra 0,850 mio. kr. til 1,147 mio. kr. 
årligt. 

 

 
 

2022 - 2023 
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A. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på A niveau 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 14.883 25.000 0 0 39.883

Samlet anlægspro jekt 0 14.883 25.000 0 0 39.883

Salgsindtægt 0 0 0 ‐1.400 ‐1.400

Afledt drift 0 0 965 965 965 2.895

Samlede likviditet, netto 0 14.883 25.965 ‐435 965 41.378

Økonomi

 

B. Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 10.868 25.000 0 0 35.868

Samlet anlægspro jekt 0 10.868 25.000 0 0 35.868

Salgsindtægt 0 0 0 ‐1.400 ‐1.400

Afledt drift 0 0 850 850 850 2.551

Samlede likviditet, netto 0 10.868 25.850 ‐550 850 37.019

Økonomi

 

C. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på A niveau og 
etablering af et nyt børnehus på A niveau 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 6.517 25.000 0 0 31.517

Samlet anlægspro jekt 0 6.517 25.000 0 0 31.517

Afledt drift 0 0 1.147 1.147 1.147 3.441

Samlede likviditet, netto 0 6.517 26.147 1.147 1.147 34.958

Økonomi
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D. Renovering af den eksisterende bygning på Bergmannsvej på B niveau og 
etablering af et nyt børnehus på B niveau 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – udfø relse

Udførelse 0 964 25.000 0 0 25.964

Samlet  anlægspro jekt 0 964 25.000 0 0 25.964

Afledt drift 0 0 961 961 961 2.882

Samlede likviditet, netto 0 964 25.961 961 961 28.846

Økonomi

 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet. 
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Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser 

og resursepladser i Svendborg by             Bilag 22 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i 
Svendborg by.  

Overordnet beskrivelse Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og 
Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ 
vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by 
dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles 
distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.  
 
Manglen på dagpleje/vuggestuepladser skyldes en stigende nettotilflytning 
af 0-2-årige til Svendborg by samt nedlæggelsen af Fyrtårnet Børnegården 
Byparken med 14 vuggestuepladser pr. 1. januar 2021.  
 
I 2021, 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og børnehusene kan 
imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.  
 
I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og børnehusene ikke kan 
imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.  
 
Dagtilbudsområdet mangler endvidere resursepladser (se vedhæftede 
bilag).  
 

Behov/ønsker Forvaltningen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan 
udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik 
forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.   
 
Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og 
børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden 
til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal 
vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges 
med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, 
for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.   
 
I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles 
distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, 
børnehavepladser og resursepladser.  
 
Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med 
samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en 
sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at 
udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og 
resursepladser kan modulhuset afhændes.  
 
Forslag til udbygning 
Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en 
tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således 
at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.  
 
I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt 
så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle 
vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at 
udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden 
Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.  
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Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 
børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden 
Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. 
Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.  
 
Forvaltningen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra 
forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken 
frem for anretterkøkken i forbindelse med udbygning af vuggestue- og 
børnehavepladser. Udgiften til et produktionskøkken er ikke indregnet i 
økonomien, men vil medføre en merudgift på 0,8 mio. kr.  
 

Økonomi Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets 
nuværende areal samt en tilbygning på ca. 665 kvadratmeter inklusiv fast- 
og løst inventar samt etablering af anretterkøkken.  
 
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, 
grønne arealer, parkeringspladser mm. 
 
Anlægsprojektet er estimeret til 19,9 mio. kr. 
 
Hertil vil det være muligt at finansiere de 1,7 mio. kr. fra projektet 
Vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø, da det nuværende 
modulhus ikke længere skal gøres permanent. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,256 mio. kr.  
 
Der er i driftsudvidelsen modregnet det eksisterende budget til modulhuset 
samt taget højde for eksisterende budgetter, forældrebetaling og det 
afledte tilskud til private tilbudstyper. 
 
Pladsgaranti 
Såfremt pladsgarantien ikke overholdes, er det jævnfør dagtilbudsloven 
bestemt, at forældrebetalingen skal sænkes fra de nuværende 25 pct. til 
22 pct. for alle forældre, så længe pladsgarantien ikke kan overholdes. 
Dette vil koste Svendborg Kommune 7,1 mio. kr. årligt i mistet 
forældrebetaling.  
 

Øvrige bemærkninger  Såfremt der ikke udbygges med vuggestuepladser i Svendborg by er der 
fra 2024 risiko for, at pladsgarantien ikke kan opfyldes, idet der i 2024 og 
2025 forventes at mangle dagpleje/vuggestuepladser i Svendborg 
Kommune.  
 
Hvis der udbygges med vuggestuepladser men ikke børnehavepladser i 
Vesterlunden Kernehuset er der ikke plads til alle vuggestuebørn i 
børnehaven.  
 
Hvis der ikke udbygges med resursepladser kan dagtilbudsområdet ikke 
imødekomme behovet for resursepladser, det vil sige behovet for 
mangfoldige læringsmiljøer for børn og familier i en særlig udsat position.  
 
Såfremt der udbygges med ca. 35 børnehavepladser i Svendborg by 
etableres der ledige børnehavepladser til at håndtere yderligere stigning i 
børnetal efter 2025. Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for Svendborg 
Kommune forventes antallet af 3-5-årige at stige med samlet 200 børn fra 
2026 til 2034.   
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 18,2 mio. kr.  
 

Drift: 0,256 mio. kr. årligt 
 

 
2022 – 2023 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 7.877 12.000 0 0 19.877

Finansering 0 ‐1.700 0 0 0 ‐1.700

Samlet anlægspro jekt 0 6.177 12.000 0 0 18.177

Afledt drift 0 0 256 256 256 768

Samlede likviditet, netto 0 6.177 12.256 256 256 18.945

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet.  
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Udbygning af børnehavepladser i Skårup              Bilag 23 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udbygning af børnehavepladser i Skårup. 

Overordnet beskrivelse I Skårup har Svendborg Kommune i 2020 og 2021 afhændet en bygning og 
et modulhus til Sydfyns Fri Fagskole med samlet 57 børnehavepladser. 
Svendborg Kommune var nødsaget til dette, da Sydfyns Fri Fagskole 
ønskede at anvende deres bygning og grund til eleverne. 
 
De færre børnehavepladser i Skårup betyder, at der i 2021 ikke er ledige 
børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus. Der er igen ledige 
børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det 
forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter 
der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.  
 
Skårup Skoles distrikt dækker Skårup og Oure. I Østerdalen Oure Børnehus 
er der ledige børnehavepladser. Hvis forældre, der ikke kan få 
børnehaveplads til deres barn i Østerdalen Skårup Børnehus, ønsker 
børnehaveplads i Østerdalen Oure Børnehus, forventes der pt. at være to 
ledige børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt frem mod april 2022.  
 

Behov/ønsker I 2021 og frem mod april 2022 forventes det pt., at ca. 15 børn ikke kan 
tilbydes børnehaveplads i Østerdalen Skårup Børnehus.  
 
Såfremt det i højere grad skal være muligt for forældre bosiddende i 
Skårup, at få børnehaveplads til deres barn i Skårup, er der behov for at 
udbygge med børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus.   
 
Østerdalen Skårup Børnehus består af én bygning med 15 vuggestuebørn 
og 50 børnehavebørn. På grunden er der endvidere et modulhus, som 
anvendes til heldagslegestue af dagplejere i Skårup Skoles distrikt.  
 
På grund af pladsmangel på grunden, parkeringsforhold, kirkefredning og 
bygningens generelle tilstand er det ikke muligt at udbygge med 
børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus.  
 
Forvaltningen har afdækket, om det er muligt at ombygge lokaler på 
Skårup Skole til børnehavebørn fra Østerdalen Skårup Børnehus. Det er 
muligt at ombygge lokaler på Skårup Skole til ca. 15 børnehavebørn. Dette 
vil dog medføre betydelige udgifter til ombygning af lokaler til 
børnehavebørn, ombygning af lokaler til skolens ældste elever samt 
ændring af skolens brandstrategi.  
 
Forslag til udbygning 
Der etableres et modulhus til 30 børnehavebørn og et motorikrum på 
Skårup Skoles grund, som ligger i gåafstand fra Østerdalen Skårup 
Børnehus (se kort nedenfor).  
 
Østerdalen Skårup Børnehus har ingen motorikrum til de nuværende 15 
vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Med en udbygning med yderligere 30 
børnehavepladser er der behov for et motorikrum til at understøtte 
børnehusets læringsmiljøer.  
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Økonomi Forvaltningen har udarbejdet to scenarier, hvor der etableres 
børnehavepladser på henholdsvis A‐ og B niveau. 
 
Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A‐niveau 
Anlægsprojektet omfatter rydning af eksisterende område og etablering af 
faciliteter til at kunne anbringe et modulhus på ca. 430 kvadratmeter samt 
fast‐ og løst inventar.  
   
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, 
grønne arealer, parkeringspladser mm. 
 
Anlægsprojektet er estimeret til 11,4 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,255 mio. kr.  
 
Der er i driftsudvidelsen taget højde for forældrebetaling og det afledte 
tilskud til private tilbudstyper. 
 
Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B‐niveau 
Anlægsprojektet omfatter rydning af eksisterende område og etablering af 
faciliteter til at kunne anbringe et modulhus på ca. 370 kvadratmeter samt 
fast‐ og løst inventar.  
 
Udenomsarealerne tilpasses de nye forhold med ny legeplads, beplantning, 
grønne arealer, parkeringspladser mm. 
 
Anlægsprojektet er estimeret til 10,0 mio. kr. 
 
Udvidelsen fordrer en årlig driftsudvidelse på netto 0,220 mio. kr.  
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Der er i driftsudvidelsen taget højde for forældrebetaling og det afledte 
tilskud til private tilbudstyper. 
 

Øvrige bemærkninger  Såfremt der udbygges med 30 børnehavepladser i Østerdalen Skårup 
Børnehus etableres der ledig børnehavepladser til at håndtere yderligere 
stigning i børnetal efter 2025. Ifølge befolkningsprognosen 2021-2034 for 
Svendborg Kommune forventes antallet af 3-5-årige at stige med samlet 
200 børn fra 2026 til 2034.   
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: Fra 10,0 mio. kr. til 11,4 mio. kr. 
 

Drift: Fra 0,220 mio. kr. årligt til 0,255 
mio. kr. årligt  

 
 

2022 - 2023 

 

Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på A‐niveau 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Udførelse 6.885 4.500 0 0 11.385

Samlet anlægspro jekt 0 6.885 4.500 0 0 11.385

Afledt drift 0 255 255 255 766

Samlede likviditet, netto 0 6.885 4.755 255 255 12.152

Økonomi

 

 

Etablering af 30 Børnehavepladser og motorikrum på B‐niveau

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Udførelse 5.468 4.500 0 0 9.968

Samlet anlægspro jekt 0 5.468 4.500 0 0 9.968

Afledt drift 0 220 220 220 659

Samlede likviditet, netto 0 5.468 4.720 220 220 10.627

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet. 
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Opgradering af Tåsingeskolens ungemiljø             Bilag 24 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Tåsingeskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Skolebestyrelsen for Tåsingeskolen søger om anlægs- og driftsmidler til 
realisering af et projekt om opgradering af Tåsingeskolens ungemiljø. 
 

Behov/ønsker Skolebestyrelsen på Tåsingeskolen har i samarbejde med Praksis 
Arkitekter udarbejdet et oplæg til opgradering af Tåsingeskolens 
ungemiljø.  
 
Skolebestyrelsen ansøger samtidig om anlægs- og driftsmidler til 
realiseringen af projektet. 
 
Skolebestyrelsen skriver i sit oplæg: 
Ungemiljøet på Tåsingeskolen er for nuværende indrettet med meget 
traditionelle og små lokaler, og med begrænsede muligheder for 
supplerende lokaler. I forlængelse af dette vurderes det i fremtiden at blive 
en udfordring, at rumme skolens nuværende og fremtidige forventede 
klassestørrelser. 
 
Derudover fremgår det, at man har et ønske om at tilgodese anderledes 
undervisningsformer og fysiske rammer, der understøtter, at flest mulige 
elever forbliver i almenskolemiljøet. 
Ligeledes indeholder oplægget renovering af udearealer. 
 
Indskoling og mellemtrin på afdeling Sundhøj blev renoveret i 2005-06, og 
afdeling Lundby blev renoveret i 2010-11. 
 
Oplægget omfatter en ombygning af eksisterende klasselokaler samt 
tilbygning på ca. 480 m2 samt renovering af udearealer på ca. 1500 m2. 
 
Selve anlægsarbejdet omfatter ombygning af klasselokaler og 
indgangsparti, herunder nye vindues- og dørpartier, nyt ventilationsanlæg 
for klasselokaler, nye lofter og gulve med akustiske egenskaber, ny 
belysning med fokus på ekstra simulering af dagslys samt 
overfladebehandling af vægge.  
 
Overslaget indeholder desuden budget til ny tilbygning, herunder bl.a. 
fundament og terrændæk, facadepartier inkl. solafskærmning, trapper og 
ramper, nye lofter og gulve, brandtekniske og generelle installationer.        
Der indgår desuden i forslaget budget til ny forplads/udendørsareal mv.  
 
Forslaget indeholder tillige budget til inventar/møbler, således at der kan 
indrettes tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter forskellige 
læringsaktiviteter og læringsformer.  
 
Anlægsbudgettet er udarbejdet af Praksis Arkitekter og er efterberegnet af 
Center for Ejendomme og Teknisk Service. 
 

Økonomi Praksis Arkitekter har udarbejdet et overslag for projektet på 18,750 mio. 
kr., som Centeret for Ejendomme og Teknisk Service efterfølgende har 
efterberegnet. 
 
Efterberegningen viser en forventet anlægsudgift på 23,495 mio. kr. 
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I efterberegningen indgår følgende poster, som er nye eller som ikke var 
værdiansat: 
 

 Øget rådgiverydelser                  1,643 mio. kr. 
o Geotekniske undersøgelser 
o Miljøundersøgelser 
o Statiske undersøgelser 
o Miljøscreening 
o Bygherrerådgivning 

 
 Øget anlægsudgifter                  3,102 mio. kr. 

o Ny buslomme og vendeplads for busser 
o Retablering af 13 parkeringspladser 
o Tilslutningsudgifter 
o Øgede uforudseelige udgifter  

 
 
Der forventes driftsudgifter på 0,312 mio. kr. årligt. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 23,495 mio. kr. 
 

Drift: 0,312 mio. kr. årligt. 
 

 
2022 - 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 9.000 14.495 0 0 23.495

Samlet anlægspro jekt 0 9.000 14.495 0 0 23.495

Afledt drift 0 0 312 312 312 936

Samlede likviditet, netto 0 9.000 14.807 312 312 24.431

Økonomi

 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Endnu ikke vurderet. 
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Bolighandlingsplan, udvidelse plejeboliger ældreområdet                    Bilag 25 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udvidelsen af plejeboliger via til- og ombygning af eksisterende 
boligmasse. 

Overordnet 
beskrivelse 

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i 
Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem 
mod år 2026.  
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende 
plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved 
til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse 
med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 
2026.  
 

Behov/ønsker Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning 
skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et 
egentligt detaljeret anlægstema. 
 

Økonomi For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af 
byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved 
beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem 
beboernes husleje over en 30-40-årig periode.  
 
Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. 
de 10%. 
 
Overslag på anlægsudgifter til ombygning af 10 plejeboliger a 65 m2 på 
eksisterende plejecenter udgør ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer montering af 
loftslifte på ca. 0,25 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør således 1,25 
mio. kr.  
 
Anlægsudgifter vedrørende tilbygning af 45 plejeboliger a 65 m2 til 
eksisterende plejecentre inkl. servicearealer ca. 23,1 mio. kr.  
 

Øvrige bemærkninger  Overslaget omfatter alene den kommunale udgift. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

24,350 mio. kr.  2022-2025 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Færdiggørelse 1.250 23.100 24.350

Samlet  anlægspro jekt 0 1.250 0 23.100 0 24.350

Samlede likviditet, 

netto 0 1.250 0 23.100 24.350

Økonomi
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Etablering af varmtvandsbassin              Bilag 26 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70 eller ”Stand alone” 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 blev der indgået aftale 
om, at der skal udarbejdes et notat som beskriver anlæg og drift af nyt 
varmtvandsbassin.   
 
Af forligsteksten fremgik det: 
 
...at der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal tages 
stilling til etablering af varmtvandsbassin. Med henblik på denne beslutning 
igangsætter forligspartnerne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge 
behovet for varmtvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige 
organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet. Undersøgelsen 
forelægges for Social- og sundhedsudvalget, når den foreligger. 
 
Administrationen har efterfølgende udarbejdet et notat der blev fremlagt 
for Social- og Sundhedsudvalget den 13. marts 2021. På mødet blev det 
besluttet at fremsende 2 scenarier til budgetforhandlingerne for 2022. 
 

1. Etablering af varmtvandsbassin ved Svendborg Idrætscenter, 
Ryttervej 70 

2. “Stand alone” 
 
Begge scenarier vil øge den nuværende kapacitet og understøtte 
handicappedes mulighed for at bruge varmtvandsbassin.  
 

Behov/ønsker Etablering af varmtvandsbassin vil afhjælpe følgende udfordringer: 
 Øget kapacitet 
 Tilgængelighed for handicappede 
 Liftbruger har ikke adgang til svømmehal/varmtvand i Svendborg 

Kommune   
Det sundhedsmæssige aspekt i forhold til forebyggelse og genoptræning 
Det vurderes, at man internt i Svendborg Kommune vil kunne drage nytte 
af varmtvandsbassinet i forbindelse med behandlinger og genoptræning. 
Varmtvandstræning bruges af en sammensat borger/patient gruppe. De er 
kendetegnet ved nedsat funktionsevne, smerter og nedsat mobilitet, og de 
profiterer ikke af vanlig træning.  
 
Varmtvandsbassin på Ryttervej 70 bruges af: 

 Publikumsbesøg i de åbne tider 
 Udlejning til fysioterapeuter 
 Kommunale afd. Børne- og voksenhandicap 
 Udlejning til privatlærer – babysvømning 
 Teknisk tid til oprydning, rengøring m.v.  

 
Lift brugere kører til svømmehaller uden for Svendborg Kommune, hvor 
der er mulighed for lift og badeleje. Etablering af nye faciliteter vil afhjælpe 
dette. 
Vurderingen fra de kommunale afdelinger er estimeret til at stige med 8 
timer ugentligt ved etablering af et nyt bassin og bedre tilgængelighed for 
liftbrugere.  
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Privatpraktiserende fysioterapeuter bruger aktuelt 28,5 % af de 
tilgængelige tider, og der er stort ønske om flere tider, med venteliste som 
konsekvens.  
  
Den samlede varmtvandskapacitet i privat regi er i Svendborg Kommune 
over en 10-årig periode faldet, med nedlæggelse af flere bassiner.  
 
Yderligere skal det bemærkes, at ud fra publikums og samarbejdspartneres 
tilkendegivelser, er det Idrætscenterets umiddelbare vurdering, at et 
ekstra bassin vil kunne fyldes af sundhedsaktører, foreninger og offentlig 
åbningstid. Det må antages, at øget bassinkapacitet vil medvirke til at øge 
den generelle publikumsinteresse for Svendborg Svømmeland. 
 

Økonomi Etablering af varmtvandsbassin ved Svendborg Idrætscenter, 
Ryttervej 70: 

 Tilbygning: 325 m2 
 Anlægsudgift: 13,3 mio. kr. 
 Netto drift: 0,05 mio. kr.  

 
Stand alone: 

 Tilbygning: 440 m2 
 Anlægsudgift: 16,9 mio. kr. 
 Netto drift: 0,64 mio. kr. 

 
Den overordnede forskel i anlægsbudget skyldes at der skal bygges flere 
kvadratmeter ved en Stand alone løsning, da man ikke kan drage fordel af 
eksisterende faciliteter, som ved Ryttervej 70. 
 
Forskellen i driftsøkonomien ligger i personaleudgifterne og en forventet 
øget indtægt i forbindelse med etablering på Ryttervej 70. En tilbygning til 
den eksisterende svømmehal forventes ikke at kræve det samme 
personaletræk som stand alone løsningen samt at en tilbygning til 
Ryttervej vil medføre en forventet merindtægt til svømmehallen, via flere 
besøgende.  
 

Øvrige bemærkninger  Evt. renovering af eksisterende forhold samt opsætning af loftslifte er ikke 
en del af anlægsøkonomien i ovenstående to scenarier. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4746_6162919/
bilag_1_-_overvejelser_vedr._etablering_af_varmtvandsbassin_2022.pdf 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: Fra 13,3 mio. kr. til 17 mio. kr. 
 Drift: Fra 0,05 mio. kr. til 0,66 mio. Kr. 

årligt 

 
2022 og 2023 
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Etablering af varmtvand bassin ved Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70: 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 7.900 5.400 0 0 13.300

Samlet  anlægspro jekt 0 7.900 5.400 0 0 13.300

Afledt drift – Udgifter 0 0 660 660 660 1.980

Afledt drift - Indtægter 0 0 ‐610 ‐610 ‐610 ‐1.830

Samlede likviditet, netto 0 7.900 5.450 50 50 13.450

Økonomi

 

Stand alone: 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0 10.100 6.900 0 0 17.000

Samlet  anlægspro jekt 0 10.100 6.900 0 0 17.000

Afledt drift – udgifter 0 0 1.200 1.200 1.200 3.600

Afledt drift - indtægter 0 0 ‐560 ‐560 ‐560 ‐1.680

Samlede likviditet, netto 0 10.100 7.540 640 640 18.920

Økonomi
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 Som virksomhed: 

Konsekvenser for CO2-
udslip 

Som geografisk område: 

Konsekvenser for CO2-
udslip 

Opvarmning Øget/mindsket  Øget/mindsket 

Elforbrug  Øget/mindsket Øget/mindsket 

Transport Øget/mindsket Øget/mindsket 

Øvrige udledninger af 
drivhusgasser 

Øget/mindsket Øget/mindsket 

 

Hvis der ikke er nogen konsekvenser, så skrives ”ingen” under overskriften ”CO2-
konsekvenser”. 
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Varmtvandsbassin - Renovering og handicaptilgængelighed                 Bilag 27 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Ryttervej 70 

Overordnet 
beskrivelse 

Social‐ og Sundhedsudvalget besluttede den 13.04.21, at administrationen 
skulle undersøge mulighederne for etablering af lift i det nuværende 
varmtvandsbassin samt et budgettema i relation til dette. 
 
Med afsæt i ønsket om at etablere lift i de eksisterende rammer, blev 
omklædningsrummet gennemgået med fagpersoner fra børne‐ og 
voksenhandicapområdet, CETS, sundhedsafdelingen og idrætsinspektøren. 
Overordnet fremstår omklædningsrummene i god kvalitet og uden fejl, og 
er siden etablering i 1994 løbende vedligeholdt. De fysiske rammer 
rummer dog en række begrænsninger i forhold til at etablere lift og vil 
kræve en anlægsinvestering i forhold til at sikre forholdene for de borgere, 
der både bruger kørestol, lift og bruseleje for at bruge 
varmtvandsbassinet. Desuden skal arbejdsforhold for hjælperne sikres.  
   
 

Behov/ønsker  
Følgende er medinddraget i forhold til ombygning (se bilag 1, 2 og 3):  

 Hvis en lift skal sikre adgangsforhold for alle borgere, skal et 
badeleje etableres 

 Baderum er ikke dimensioneret til brug af bruseleje 

 Ingen af de eksisterende toiletter lever op til anbefalingerne for et 
handicaptoilet  

 Hjælpernes arbejdsforhold kan ikke opfyldes i de eksisterende 
rammer i forhold til at have en liftbruger med. 

 
En renovering vil højne dels brugernes oplevelse af at kunne bruge 
varmtvandsbassinet og dels hjælpernes arbejdsforhold. I overvejelsen af 
renovering og etablering bør det indtænkes, at tre omklædningsrum er det 
optimale i forhold til mænd, kvinder og et familierum og dernæst at 
hjælperne har mulighed for at klæde om i eget rum. 
 

Økonomi Renovering af eksisterende rammer vil ikke medføre mere aktivitet i 
varmtvandsbassinet, da alle tider er fuldt booket. Der vil dog ske et skift 
for de borgere der bruger varmtvandsbassinet, når adgangsforholdene 
forbedres. 
 
Driften vil ske inden for den eksisterende ramme.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

3,2 mio. kr.   
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 3.200 3.200

Samlet  anlægspro jekt 0 3.200 0 0 0 3.200

Samlede likviditet, netto 0 3.200 0 0 0 3.200

Økonomi
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Renovering af bygning 5 på Natur- og Miljøskolen            Bilag 28 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup, bygning 5 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Natur- og Miljøskolen er beliggende i Skårupøre i omgivelser, som blandt 
andet omfatter fredskov, maritimt miljø mv.  
 
Natur- og Miljøskolens bygninger er opført i perioden 1870-1908 og består 
hovedsaligt af bindingsværksbygninger. Bygningsmassen bærer præg af et 
behov for en større renovering og opdatering til tidssvarende forhold for 
Natur- og Miljøskolens formidling. 
 
Bygning 5 på Natur- og Miljøskolen har været anvendt til opbevaring af 
materiel og toiletfaciliteter, samt huset Politihundeforeningen.  
 
Bygningens stand er imidlertid i en forfatning, som gør den farlig, og den 
er derfor afspærret og lukket for brug. I stedet er der sat en toiletvogn op 
som erstatning for de toiletter, som bygningen rummer. Leje af toiletvogn 
andrager 0,06 mio. kr. årligt.  
 
Planafdelingen har sammen med Svendborg Museum lavet en opdateret 
SAVE-registrering af ejendommen.  
 

Behov/ønsker Der ønskes et budget til et af nedenstående scenarier: 
 
1. Nedrivning af bygningen, 
2. Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter, 
3. Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug 
 
 

Økonomi Nedrivning af bygningen 
En nedrivning af bygningen er beregnet til 0,41 mio. kr., med en årlig leje 
af toiletvogn på 0,10 mio. kr. årligt 
 
Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter 
En genopretning af bygningen til eksisterende anvendelse og med de krav 
der er i det nye Bygningsreglement er beregnet til 2,51 mio. kr. 
Driftsomkostningen vil være 0,22 mio. kr. årligt. 
  
Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug 
Skal bygningens anvendelse udvides til at omfatte undervisningsbrug er 
omkostningen til genopretning og ombygning beregnet til 4,04 mio. kr. 
Driftsomkostningen vil være 0,22 mio. kr. årligt.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: Fra 0,41 til 4,04 mio. kr.  
 

Drift: Fra 0,10 til 0,22 mio. kr. årligt 
 

 
2022 
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Nedrivning af bygningen 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 409 0 0 0 409

Samlet  anlægspro jekt 0 409 0 0 0 409

Afledt drift 100 100 100 100 400

Samlede likviditet, netto 0 509 100 100 100 809

Økonomi

 

Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 2.509 0 0 0 2.509

Samlet  anlægspro jekt 0 2.509 0 0 0 2.509

Afledt drift 222 222 222 222 887

Samlede likviditet, netto 0 2.731 222 222 222 3.396

Økonomi

 
Genopretning og ombygning af bygningen til undervisningsbrug

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 4.037 0 0 0 4.037

Samlet  anlægspro jekt 0 4.037 0 0 0 4.037

Afledt drift 222 222 222 222 887

Samlede likviditet, netto 0 4.259 222 222 222 4.924

Økonomi
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Erstatningsboliger på ældreområdet             Bilag 28 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af 22 erstatningsboliger og et aktivitetscenter som følge af 
afvikling af plejecenter Caroline Amalie.  

Overordnet 
beskrivelse 

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en 
afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af 
hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der 
etableres 22 erstatningsboliger.  
 
Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale 
anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022. 
 
Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. 
Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor 
det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et 
dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.  
 
Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og 
nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare 
eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal 
foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde 
minimeres overhead og anlægsudgifter. 
 

Behov/ønsker Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til-, om eller 
nybygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at 
udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema. 
 
 

Økonomi For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af 
byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved 
beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem 
beboernes husleje over en 30-40-årig periode.  
 
Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel: 
 
22 erstatningsplejeboliger: 11,1 mio. kr. 
Dagcenter:                         5,9 mio. kr.   
Samlet:                             17,0 mio. kr.  
 
Overslag på anlægsudgifter til etablering af 22 plejeboliger a 65 m2 enten 
som om/tilbyg eller nybyg udgør ca. 11,0 mio. kr. Hertil kommer 5,9 mio. 
kr. såfremt der ønskes etableret et dagcenter som erstatning for 
dagcenteret på Caroline Amalielund. Den samlede kommunale 
anlægsudgift udgør således 17,0 mio. kr.  
 
Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er 
ikke en del af temaet.  
 
Der er afsat driftsmidler til de 22 erstatningsplejeboliger i de eksisterende 
budgetter, hvorfor der ikke skal afsættes midler hertil. Driftsmidler til de 
afviklede ældreboliger indgår i ældreområdets eksisterende budget, da 
borgerne fortsat er på ældreområdet. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

17,0 mio. kr. inkl. dagcenter - fordelt 
med 8,5 mio. kr. i 2022 og 8,5 mio. kr. i 

2023. 

2022 +2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 8.500 8.500 17.000

Samlet  anlægspro jekt 0 8.500 8.500 0 0 17.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0
Samlede likviditet, 

netto 0 8.500 8.500 0 17.000

Økonomi
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Borgernære Serviceområder - Facilitetsproces 

Udvidelse af Rantzausmindehallen – Etablering af hal 2           Bilag 30 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rantzausminde Skole søger Svendborg Kommune om økonomisk støtte 
til etablering af ny hal plus multilokale i tilknytning til 
Rantzausmindehallen. 
 
Med afsæt i områdets velfungerende folkeskole og Egense-
Rantzausminde Idrætsforening (ERI) som centrale kulturaktører i et 
lokalområde, der er i markant befolkningsmæssig vækst, har 
Rantzausminde Skole følgende vision for etablering af hal 2: 
 
• Skabe nogle gode rammer for afvikling af idrætsundervisningen og 
bedre rammer for at kunne udvikle idrætsskolekonceptet. Vi er en skole 
med stor fokus på idræt, og hvor rigtig mange elever nyder godt af de 
mange idrætstimer på skemaet, men da hallen har begrænset kapacitet, 
giver det os som skole nogle begrænsninger i forhold til at kunne tilbyde 
idrætsskolekonceptet til alle vores elever, altså også eleverne i 
udskolingen. 
• Udvikle og fastholde Rantzausminde Skoles didaktiske mulighedsfelt, 
ikke mindst hvad angår bevægelse og læring, fællesskabende aktiviteter 
og samlinger – teater, musicals, koncerter, foredrag mm. 
• Udvikle og fastholde Rantzausminde, som et nærområde med et bredt, 
varieret og velfungerende kultur- og foreningsliv 
• Udvikle og fastholde ERI, som ”områdets forening”, der inviterer til 
deltagelse i fællesskaber i nærmiljøet, gennem et bredt udbud indenfor 
idræt. 
• Mulighed for etablering af Tweenclub med fokus på alsidigt idrætstilbud 
for børn på mellemtrinet, som ikke længere går i skolens SFO. Denne 
Tweenclub skal etableres i samarbejde med Egense-Rantzausmindes 
Idrætsforening (ERI) og evt. andre aktører. 
 
Rantzausminde Skole begrunder endvidere ansøgningen om opførelse af 
en ny hal med, at skolen oplever et stort pres på halkapaciteten, som 
det er lige nu. Når udskolingseleverne har idrætsundervisning i hallen, er 
de mellem 80-90 elever samlet i hallen, hvilket sætter nogle 
begrænsninger i forhold til mulighedsfeltet inden for idrætsfaget. 
 
Skolen har med sine 535 elever udnyttet bygningernes kapacitet til det 
yderste. Skolen er konstrueret på en måde, så en uforholdsmæssig stor 
del af det samlede antal m2 er gangarealer uden undervisningsmæssig 
værdi. Det betyder bl.a. at der ikke er et lokale, hvor samtlige elever 
kan være på én gang. Og det eneste sted andre pædagogiske og 
kulturelle tiltag som teater, musical og foredrag kan gennemføres, er i 
hallen, som er 
skemalagt til undervisning. Altså betyder det, at faglokale ”hallen” bliver 
brugt til andet, og derfor må idrætsundervisningen tit aflyses, hvis der 
skal være andre aktiviteter i hallen. 
 
Idrætsforeningen (ERI) vil også have stor gavn af dette nye projekt, da 
de lige nu ikke har mulighed for at udvide med nye aktiviteter, da 
halkapaciteten er opbrugt på nuværende aktiviteter. Så nye tiltag som 
bl.a. floorball er ikke en mulighed lige pt. 
Idrætsforeningen tæller pt. 679 medlemmer. 
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Skolen ønsker med tilbygning af en multifunktionel hal at invitere de 
veletablerede såvel som nyere idrætsaktiviteter, kulturtiltag, kreative 
udfoldelser ind i et socialt og forpligtende fællesskab, således alle 
aldersgrupper kan engagere sig og være aktive i vores lokalområde. 

Behov/ønsker Hallen tænkes bygget som en traditionel 20 x 40 hal med et tilhørende 
multilokale, som binder den gamle og nye hal sammen. Materialevalget 
skal udføres, så det medfører mindst muligt vedligehold. 
 
Skolen ønsker, at bygningens facade skal invitere til motion og 
bevægelse. Det kunne eksempelvis være i forhold til at skate. 
Elevrådet på Rantzausminde Skole udtrykker et stort ønske om, at der 
etableres ramper og lignende på skolens område, således at den 
stigende interesse for netop at skate kan imødekommes. 
 
Aktivitets- og depotrum, areal 2.065 m2. 
· Halgulv 20x40 = 800m2 + 150 m2 omkring banen. 
· Indgang/gangareal omkring aktivitetsgulvet 550m2 
· Multilokale 400m2 
· Depot/teknikrum 90 m2. 
· Køkken og toilet 75 m2. 
Vådrum, areal 85 m2 
· 85m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 2 ordinære 
omklædningsrum a ca. 42 m2. 
Samlet bygningsmasse 2.150 m2 

Økonomi Rantzausminde Skole har opstillet budget for projektet. 
Idrætshal 
Halgulv 800 m2:  950 m2 X 8.000 kr.‐ = 7.600.000 kr. 
Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet 550m2: 
 550 m2 X 8.400 kr.‐ =4.620.000 kr. 
Depot 90m2: 90 m2 x 7.500 kr.‐ = 675.000 kr. 
Multilokale 400 m2 inklusiv akustikløsning: 
400 m2 x 15.000 kr. = 6.000.000 kr.‐ 
Køkken og toiletter: 
75 m2 x 12.000 kr. = 900.000 kr. 
Vådrum: 
Omklædning 85 m2 
85 m2 x 13.000 kr. = 1.105.000 kr. 
Jordforberedende arbejde for sokkelgrunden: 
Anslået udgift: 200.000 kr. (Beløbet er forbundet med stor usikkerhed) 
Udearealer: 
750 m2 belægning SF‐ sten med underlag: 750 m2 X 400 kr. = 300.000 kr. 
 
Samlet anlægsudgift: 21.400.000 kr. 
Rådgivning m.v.: 3.500.000 kr. 
Inventar: 
Vurderes til en sum af 400.000 kr. 
Forventet anlægssum  i alt: 25.300.000 kr. 
Kvadratmeterpris på ca. 11.500 kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 25.300.000 kr. 

 
Finansiering – der undersøges forskellige mulighed for medfinansiering 
bl.a. i form af fondsmidler. 
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Driftsmidler 
Anslåede årlige driftsudgifter (erfaringstal fra øvrige haller) udgør 
432.500 kr. årligt. Driften søges dækket dels ved kommunale tilskud, 
foreningsbetaling samt indtægter ved udlejning.  
 
Det er skolens umiddelbare vurdering, at der skal søges en dispensation 
fra lokalplanen til halbyggeriet med hensyn til placering inden for 
lokalplanens byggefelter. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

25,3 mio. kr.  2022-2023 

 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 25.300 25.300

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 25.300 0 0 0 25.300

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 0

Afledt drift 342 342 342 1.025

Samlede likviditet, netto 0 25.300 342 342 342 26.325

Økonomi
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Øhavets Bevægelsescenter Svendborg, Østre Bydel, Thurø           Bilag 31 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Området i og omkring den nuværende Thurøhal og Thurø Boldklub, samt 
de grønne arealer, der befinder sig indenfor/imellem vejene 
Bergmannsvej, Egeløkken, Eriksholmsvej, Rønnebærvænget og Rolf 
Krakes Vej. 

Overordnet 
beskrivelse 

Det primære formål med etablering af Øhavets Bevægelsescenter er at 
styrke fællesskabet omkring fysisk aktivitet og bevægelse på tværs af 
Østre Bydel. 
 
Byggegruppen består af lokale borgere, frivillige foreningsfolk og 
ildsjæle, der alle brænder for nærmiljøet og udvikling af området. 
 
Ønsket om etablering af Øhavets Bevægelsescenter kommer fra 
foreninger i området, daginstitutioner og skoler i bydelen, haludvalget, 
lokalmiljø og erhvervsdrivende. Interessen for nye faciliteter er blevet 
understreget ved et borgermøde med stor lokal tilslutning og med dialog 
om, hvilke faciliteter der skal prioriteres. Der er desuden dialog med 
initiativgruppen bag lokalrådet på Thurø. 
 
Byggegruppen anfører, at den store interesse underbygger det tydelige 
behov for nye, tidssvarende aktivitets- og idrætsfaciliteter, der kan 
rumme og facilitere andre typer af aktiviteter samt understøtte 
muligheden for idræt, bevægelse og sund livsstil. Etablering af faciliteter 
vil desuden give foreningerne bedre forudsætninger for fastholdelse af 
eksisterende medlemmer samt rekruttering af nye og indbyde til 
sammenhold og fællesskab. 
 
Ifølge gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter skal der som det 
allerførste udarbejdes en masterplan for hele området. I planen indgår 4 
delprojekter. Masterplanen vil muligvis justere delprojekternes elementer 
og rækkefølge, idet de økonomiske og logistiske muligheder definerer 
rammerne for og overgangene mellem delprojekterne. 
 
1. delprojekt (ansøgningens bilag 1) 
Masterplan udarbejdes for det samlede projekt med henblik på at sikre 
synergi og sammenhæng. 
Oversigtskort med placering af elementer på arealet udfærdiges, 
herunder andre illustrationer. 
Fundraising iværksættes. Dialog med Svendborg Kommune. Organisering 
af foreninger iværksættes. Visuel identitet skabes. 
2 Padelbaner forbundet af et fællestorv mellem dem og den eksisterende 
Thurøhal. 
 

2. delprojekt (ansøgningens bilag 2) 
Hal B samt “lobby” med cafeteria, opholdsfaciliteter og fælles 
omklædningsfaciliteter for alle foreninger. 
 
3. delprojekt (ansøgningens bilag 3) 
Kunstgræsbane med flere funktioner, herunder atletikfaciliteter. 
Udendørs aktivitetsområde, med alsidige aktivitets- og legeområder 
integreret med skoven. Sammenkædning af området med stier og 
uderum. 
 

4. delprojekt (ansøgningens bilag 4) 
Beachvolley, Pump track og parkeringspladser. 
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Gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter har for hvert enkelt delprojekt  
redegjort deltaljeret i ansøgningen for baggrund, målgruppe og 
organisering. 
 
Gruppen bag Øhavets Bevægelsescenter fremhæver, at befolkningstallet 
i Østre Bydel og Thurø er vokset, og det forventes at stige de kommende 
år. 
 
Udbuddet af aktivitets- og idrætsfaciliteter, der imødekommer den øgede 
befolkning og dermed det stigende potentiale for bevægeglæde og socialt 
samvær via idræt, leg og fællesskab, er desværre mangelfuldt i bydelen. 
For at sikre, at der pågår en jævn udvikling af idrætsfaciliteter i hele 
Svendborg, er det relevant, at der etableres nye og tidssvarende 
aktivitets- og idrætsfaciliteter i Østre Bydel, Thurø. Faciliteterne skal 
være tilgængelige for alle lokale beboere i Østre Bydel samt alle andre i 
Svendborg, der ser muligheder i at benytte de nye faciliteter - med alle 
menes børn, unge, voksne og seniorer. 
 
Målet for Øhavets Bevægelsescenter er, at der i etaper frem mod år 
2025 etableres to padelbaner, en tennisbane, en ny hal B med faciliteter 
til springgymnastik og badmintonbaner, samt kunstgræsbane, 
beachvolley og en pump track bane samt et område med legeplads og 
udearealer, der appellerer til fysisk aktivitet og bevægelse for folk i alle 
aldre. Desuden etableres et centralt opholdsområde med cafeteria, 
mødelokaler og moderne omklædning. 
 

Behov/ønsker Øhavets Bevægelsescenter ønsker i årene 2021-2025 at gennemføre et 
anlægsprojekt, der samlet set koster 29,28 mio. kr.  Egenfinansiering 
forventes at udgøre 6,25 mio. kr. 
Finansieringsbehov hos Svendborg Kommune (anlæg): 23,03 mio. kr. 
 
Projektet er tænkt opdelt i 4 delprojekter således: 
 
Delprojekt 1: 

 Masterplan m.m. – 150.000 kr. 
 Projektledelse, rådg – 250.000 kr. 
 Markedsføring, kommunikation mm – 30.000 kr. 
 2 padelbaner – 850.000 kr. 
 Fælles torv – 1.200.000 kr. 
 Siddefaciliteter, belysning m.m. – 1.500.000 kr. 

I alt: 3.980.000 kr. 
 
Delprojekt 2: 

 Hal B – 9.200.000 kr. 
 Bygning med lobby, cafeteria og omklædning – 4.500.000 kr. 

I alt: 13.700.000 kr. 
 
Delprojekt 3: 

 Kunstgræsbane med atletikfaciliteter – 4.800.000 kr. 
 Udendørs aktivitetsområder – 2.000.000 kr. 
 Legeplads – 700.000 kr. 

I alt: 7.500.000 kr. 
 
Delprojekt 4: 

 Beachvolley – 600.000 kr. 
 Pumptrack – 1.700.000 kr. 
 P-faciliteter og anden infrastruktur – 1.000.000 kr. 

I alt: 4.100.000 kr. 
 
Drift: 
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Dertil kommer, at Øhavets Bevægelsescenter budgetterer med et årligt 
netto driftsbehov på 516.740 kr., når hele projektet er gennemført. 
 
Vedrørende Delprojekt 1 budgetteres der med en netto-driftsindtægt på 
grund af forventede indtægter ved brug af padelbanerne.  
 

 
Økonomi Øhavets Bevægelsescenter søger om i alt 23,03 mio.kr. hos Svendborg 

Kommune til gennemførelse af alle 4 delprojekter i årene 2021‐2025. 
Der budgetteres desuden med et finaniseringsbehov til drift på i alt 
516.740 kr. pr. år. 
Gennemføres Delprojekt 1 vil finansieringsbehovet være 3,98 mio. kr. til 
anlæg. Der budgetteres her med en årlig nettoindtægt ved 
medlemsskaber til padel.  
 
Delprojekt 1: Masterplan, projektledelse mm, 2 padelbaner, fælles torv 
Anlægsbudget: 3,98 mio. kr. 
Årlig drift: Udg.: 11.000 kr. – Indt.: 40.000 kr. = Nettoindt: ‐29.000 kr. 
 
Delprojekt 2: Hal B samt bygning med lobby, cafeteria og omklædning 
Anlægsbudget: 13,7 mio. kr. 
Årlig drift: Udg. : 594.740 kr. – Indt.: 120.000 kr. = Nettoudg: 474.740 kr. 
 
Delprojekt 3: Kunstgræsbane, udendørs aktivitetsområder, legeplads mm 
Anlægsbudget: 7,5 mio. kr. 
Årlig drift: Udg.: 84.000 kr. – Indt.: 15.000 kr. = Nettoudg.: 69.000 kr. 
 
Delprojekt 4: Beachvolley, Pumptrack, P‐faciliteter o.a. infrastruktur 
Anlægsbudget: 4,1 mio. kr. 
Årlig drift: Udg.: 32.000 kr. – Indt.: 30.000 kr. – Nettoudg.: 2.000 kr. 
 
Samlet projekt: 
Anlægsbudget: 29,28 mio. kr. 
Egenfinansiering. 6,25 mio. kr. 
Samlet finansieringsbehov fra Svendborg Km: 23,03 mio. kr. 
 
Årlig drift – totalt for alle 4 delprojekter: 
Samlede driftsudg.: 721.740 kr. – Samlede driftsindt. : 205.000 kr. 
Samlede nettodriftsudgifter: 516.740 kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 29.280.000 kr. 

 
Finansiering 

 23.030.000 kr. – finansieringsbehov hos Svendborg Kommune 
 
Egenfinansiering 

 6.250.000 kr. som forventes at fremkomme ved opsparing, 
fonde, puljer, sponsorater og andet fx indsamlinger, donationer 
og folkeaktier 
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En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

29,28 mio. kr.  2021-2025 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 29.280 29.280

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 29.280 0 0 0 29.280

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐6.250 ‐6.250

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 517 517 517 1.550

Samlede likviditet, netto 0 23.030 517 517 517 24.580

Økonomi
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Kunstgræsbane til idræt og bevægelse i Stenstrup Idrætsforening       Bilag 32 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Stenstrup Idrætsforening, Skolevej 3, 5771 Stenstrup 

Overordnet 
beskrivelse 

Stenstrup Idrætsforening søger om økonomisk støtte til etablering af en 
miljørigtig kunstgræsbane til idræt og bevægelse. 
 
Foreningen fortæller, at de i de seneste år har startet holdsamarbejde op 
med andre klubber, først og fremmest Kirkeby IF. Holdsamarbejdet har 
styrket holdenes præstationer, således at de nu spiller i højere ligaer end 
tidligere. Dette har igen medført større ambitioner og derved mere 
træning – herunder træning i yder-sæsoner. Klubben drømmer om at 
kunne spille og træne udendørs hele året. 
 
Foreningen nævner desuden, at det også handler om at have lige vilkår 
med dem, de spiller kampe mod. Foreningen har p.t. et pige/kvindehold, 
der spiller i Liga 1, Danmark Øst, hvor modstanderne er større klubber, 
der har faciliteter, som gør det muligt at træne udendørs hele året. 
 
Der er flere andre brugere som har et ønske om at træne udendørs på 
fodboldbanerne. Blandt andet et 3. divisions håndboldhold, foreningens 
såkaldte ”Lykkeliga-hold”, som er handicappede unge spillere fra hele 
Fyn. Også den lokale afdeling af Issø-skolen bruger banerne i skoletiden 
og er således også interesseret og allerede involveret i planer og ønsker 
til en kunstgræsbane.   
Skolen har tilkendegivet at ville deltage i vedligehold af banen. 
 
Da en af foreningens nuværende 3 fodboldbaner ikke har officielle mål, 
ønskes denne bane erstattet med en kunstgræsbane. Dette vil 
muliggøre, at der kan afholdes stævner med 3 kampe i gang på samme 
tid. 
 
Da der tilsvarende er pres på andre klubbers kunstgræsbaner, vil det 
være uholdbart at leje spilletid på kunstbaner andre steder på Fyn.  
”Det er heller ikke befordrende for vores ambition om at have flere 
medlemmer – flere der dyrker idræt i Stenstrup” – bemærker 
foreningen. 
 

Behov/ønsker Etablering af kunstgræsbane til erstatning for nuværende boldbane, der 
ikke har officielle mål. 
Projektet omfatter følgende: 

 Drænet kunstgræsbane med ”bander” med officielle mål + 
arealer til ekstra mål på langsider, så disse ikke skal flyttes ved 
kampe 

 Belysning der opfylder DBU´s krav til effekt/lumen 
 Opstregning til 4 løbebaner m.m. 
 Plads til andre aktiviteter end fodbold (længde-/højdespring 

og/eller faciliteter til handicap-idræt som Lykkeliga-holdet, der 
har spillere fra hele Fyn) 

 Maskiner og redskaber til vedligeholdelse 
 Evt. efterfyldningsmaterialer til 2 år 
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Økonomi Stenstrup Idrætsforening søger Svendborg Kommune om 2 mio. kr. i 
økonomisk støtte til projektet, som ifølge overslag forventes at blive 5 
mio. kr. for det samlede projekt. 
 
Der foreligger prisoverslag på anlægsarbejdet til kr. 4.954.800 kr. inklusiv 
moms fra firmaet Unisport Scandinavia. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 5.000.000 kr. 

 
Finansiering 

 2.000.000 kr. – fondsmidler (ingen tilsagn p.t.) 
 
Egenfinansiering 

 1.000.000 kr. – Stenstrup IF 
 
Driftsmidler 
Anslåes at være ca. 15.000 kr. årligt. Udgifterne afholdes af klubben selv 
i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der vil evt. også være 
indtægter ved udlejning af banen, der kan dække vedligehold. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

5,0 mio. kr.  2022 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 5.000 5.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 5.000 0 0 0 5.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐3.000 ‐3.000

Samlede likviditet, netto 0 2.000 0 0 0 2.000

Økonomi
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Klubhus og ridebane for islandske heste                       Bilag 33 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Saga Svendborg, Tipsvænget 19, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Saga Svendborg ønsker hermed at ansøge om støtte til etablering af 
klubhus og ridebane i tilknytning til klubbens eksisterende baneanlæg for 
islandske heste. 
 
Klubben begrunder ansøgningen således: 
På baneanlægget fra 2012 afholdes der hvert år en række stævner. 
Konkurrencerne afvikles på ovalbane og passpor, og her får faciliteterne 
topkarakter af deltagerne – også af eliterytterne. Derimod får 
opvarmningsfaciliteterne bundkarakter, da der kun kan varmes op ved at 
ride i rabatten og på asfalten på Tipsvænget, på vejene i Cottaslow og 
nødtørftigt på skolens lille, bløde ridebane (ved siden af passporet). 
Inden udbygningen af Tankefuldområdet, kunne der varmes op i området 
over mod Johannes Jørgensens Vej. 
Derfor ønsker Saga Svendborg nu at etablere en ridebane som 
opvarmningsbane og træningsbane på græsarealet ved siden af det 
nuværende baneanlæg. 
 
Da Sydfyns ErhvervsForskole (FGU) flytter, ser Saga Svendborg desuden 
mulighed for at etablere et klubhus med toiletter, brus og køkken i 
barakken mod vest. Klubben søger om støtte til tilslutning af vand, 
spildevand og el og tilbyder samtidig at istandsætte og ombygge hele 
bygningen for egne midler og midler fra anden eksterne finansiering. 
 
Formålet med etablering af klubhus i barakken er,  
- at have adgang til toiletter til alle klubbens aktiviteter.  
- at kunne afholde kurser, ridelejre, foredrag, klubaftener mm på vores 

baneanlæg, så foreningen har et reelt hjemsted (med toiletter og 
køkken).  

- at kunne afvikle stævner, hvor vi hver gang ved, at vi har køkken og 
toiletter – og vi med disse rammer kan give deltagere og tilskuere en 
rigtig god oplevelse, så de kommer igen.  

 
Saga Svendborg har 220 medlemmer. Medlemstallet er det seneste år 
steget med 33% på trods af et begrænset antal aktiviteter med corona-
restriktioner, oplyser klubben. Ridning er en kvindesport og 84% af 
klubbens medlemmer er da også piger og kvinder. Aldersspredningen er 
stor, idet der er medlemmer, der deltager i vores stævner og ture i 
alderen 8-82 år. 
 
Klubben skønner, at der i et normalt år hidtil har været ca. 300 
forskellige deltagere til klubbens stævner plus tilskuere og yderligere 70-
100 forskellige deltagere til kurser og foredrag, som hidtil har været 
begrænset i antal og afholdt andre steder. Med en ny ridebane som 
opvarmningsbane, forventer klubben at kunne tiltrække langt flere 
eliterytter og dermed mange flere tilskuere. Med klubhuset kan der 
afholdes foredrag og kurser, der også vil trække deltagere fra 
storhesteverdenen. Med nye faciliteter vil antal unikke brugere vil stige 
med min. 50%, vurderer klubben. 
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Behov/ønsker Etablering af ridebane 30 x 58 m foran klubhus – alternativt 40 x 80 m 
ridebane, hvis der ikke gives tilladelse til placering af banen foran 
barakken på den sydlige side af Tipsvænget, og banen i stedet flyttes til 
den anden side af Tipsvænget. 
 
Istandsættelse af barakken, som p.t. er et uopvarmet værksted uden 
vand eller kloakering, til et klubhus, hvilket omfatter følgende arbejder: 
 
‐ Isætte nye vinduespartier og døre 
- Installere varmepumpe og radiatorer 
- Etablere nye gulve med isolering 
- Etablere fire toiletter og et bruserum 
- Etablere et opholdsrum med køkken plads til forskellige bord- og 
stoleopstillinger 
- Etablere depot og teknikrum samt garderobe 
- Male bygningen udvendig og indvendig  
  
Saga Svendborg har søgt en råderetsaftale hos Svendborg Kommune og 
er i dialog med kommunens arealplanlægningsgruppe om at samle 
arealer og bygninger.  

Økonomi Saga Svendborg søger Svendborg Kommune om tilskud til ridebane 
30 x 58 m bane sydlig side Tipsvænget – 148.800 kr. (inklusiv moms) 
alternativt 
40 x 80 m bane på den anden side Tipsvænget – 285.000 kr. (inklusiv 
moms) 
samt 
Tilskud til tilslutning af vand, spildevand og el samt 50% af varmepumpe – 
206.750 kr. inklusiv moms. 
 
I alt: 355.550 kr.  (alternativ løsning: 491.750 kr.) 
 
Det samlede projekt er budgetteret til 799.050 kr. inklusiv moms. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 799.050 kr. 

 
Finansiering 

 243.500 kr. – fondsmidler, sponsorer m.v. (ingen tilsagn p.t.) 
  

Egenfinansiering 
 200.000 kr. – Saga Svendborg 

 
Driftsmidler 
Afholdes af klubben selv 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,799 mio. kr.  2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 799 799

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 799 0 0 0 799

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐443 ‐443

Samlede likviditet, netto 0 356 0 0 0 356

Økonomi
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Kunstgræsanlæg ved Svendborg Idrætscenter  

og renovering af Høje Bøge Stadion.                    Bilag 34 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 5700 Svendborg samt 
Høje Bøge Stadion, Skovvej 18, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg forenede Boldklubber (SfB) og Fortuna Svendborg søger 
Svendborg Kommune om økonomisk støtte til kunstgræsanlæg ved 
Svendborg Idrætscenter og renovering af Høje Bøge Stadion. 
 
På foreningsfronten har SfB siden 2018 deltaget i et stærkt nyt 
strategisk samarbejde med SG og Svendborg Idrætscenter (SIC), hvor 
”vi flytter sammen og integrerer” og vil skabe Danmarks bedste unge 
miljø for de 15- 25 årige konkretiseret gennem Synergien R70 og 
Ungeaftalen med Svendborg Kommune omkring foreningsudvikling og 
forpligtende fællesskaber samt en fælles Masterplan for hele Svendborg 
Idrætscenter. 
 
I den sammenhæng bliver SfB´s klubhusfunktion integreret med 
Svendborg Idrætscenter og SfB flytter i sommeren 2021 ind til 
Svendborg Idrætscenter på området ved børnefodbolden på bane 6. Den 
gamle stenmelsbane og flere græsbaner overgår således til nye aktive 
fælles formål, mens der skal skabes nye og tidssvarende baner andet 
sted inden for masterplanen, SfB har udarbejdet. 
 
Der søges om økonomisk støtte til ”Skridt 2” i SIC masterplan: 
 
SfB udeareal med kunstgræsanlæg, flytning og renovering af kunstgræs, 
multibaner og legeområder samt opstart af ”grøn omstilling”, Høje Bøge 
Stadion renoveres til atletik og fodbold. 
 
Nedenfor ses detaljeret redegørelse for projekterne: 
 
2.1 Flytning af Multibane og legeområde til børne- og ungdomsfodbold området 
syd for idrætscenteret, således at de er synlige fra Synergien og er tilgængelig for 
leg, bold og bevægelse. Multibanen etableres med lys svarende til minibanen, 
mens Legeområdet integreres i området og belægningen ved Synergien og SfB 
Klubhuset, til glæde for hele idrætscenteret. /6/ 
 
2.2 Etablering af samlet kunstgræsanlæg umiddelbart vest for Idrætscenteret 
med direkte adgang fra klubhuset. Kunstgræsanlægget skal rumme et integreret 
område til såvel specialtræning, talent-, elite- og klubtræning samt kamp – både 
8x8 og 11x11 kampe for både forening og talenthold. Således bliver anlægget 
både tilgængelig for børn, unge og voksne samt forening og elite. Eksisterende lys 
og hegn renoveres/udbygges i nødvendigt omfang. Gamle bander og fundamenter 
mv. og udstyr fjernes fra området, så hele området er frit og til rådighed for 
entreprenøren og dermed mere tilgængelig for en mere rationel udførelse uden 
forhindringer. Således kan hele området også hæves med 
kunstgræsbelægningens tykkelse og dermed undgås en betydelig bortkørsel af 
overskudsjord. Anlægget tænkes etableret med miljøvenlig ”state of the art” 
kunstgræs og faciliteter til miljøsikring af anlæg og materialer, forruden 
inddragelse af FN’s verdensmål for bæredygtighed. /7/ 
 
2.3 Renovering af gl. kunstgræsbane gennemføres parallelt med kunstgræs 
anlægget, således at entreprenørens ressourcer udnyttes optimalt. Bortskaffelse 
af den eksisterende kunstgræsbane og de indeholdte kunstmaterialer har særlig 
fokus, således at miljøet ikke belastes under arbejdet. Derfor planlægges en 



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 96 af 126 
Acadre 20‐23133 
 

 

særlig procedure for opdeling, oprulning og indsamling af alle materialer i et 
lukket 
system, således at alle kunst materialer indsamles og ikke forurenes med jord og 
andet affald - og kan genbruges til nye produkter. Proceduren skal samtidig sikre, 
at der ikke køres på de eksisterende underlag og drænsystemer således at disse 
kan renoveres i nødvendigt omfang – herunder dræn og brønde samt sætninger i 
bærelaget. Herved undgås udskiftning og bortskaffelse af ødelagt bærelag 
ogdrænsystem. Eksisterende lys og hegn bibeholdes, renoveres og genanvendes. 
Udskiftningsbokse og videotårn samt tilskuere standpladser søges integreret i 
banen. Ligeledes skal der etableres adgang til maskin- og materialeplads for 
optimal drift og vedligehold af banen – herunder opbevaring af fyld materialer. 
Anlægget tænkes etableres med miljøvenlig ”state of the art” kunstgræs og 
faciliteter til miljøsikring af anlæg og materialer forruden inddragelse af FN’s 
verdensmål for bæredygtighed. /5/ ”Kunst”. 
 
2.4 Renovering af Høje Bøge Stadion gennemføres for at opnå en opvisningsbane 
med de rette dimensioner for afvikling af divisionskampe. Dette kræver at 
atletikløbebanen ændres/flyttes i nødvendigt omfang svarende til ca. 800m2, 
således at der kan etableres et nyt normmæssigt græsareal på 72x111m med en 
fodboldbane på 68x105m. Renoveringen af græsbanen omfatter udvidelse af 
græsbane med ca. 600m2 samt nyt græsareal med bundopbygning, afvanding, 
vækstlag og topdressing. Renovering af atletikbane omfatter optagning og 
bortskaffelse af atletikbane, gravearbejder og nyt bærelag til atletik, udlægning af 
ny atletik belægning på langsider og kurver inkl. rengøring, fugning, ny 
topbelægning/coating og streger samt certifikat måleblad. /8/ 
 
SfB råder i dag over en kunstgræsbane men som følge af den positive 
udvikling, kan denne ikke længere dække behovet for klubbens samlede 
aktiviteter i vinterhalvåret, begrunder klubben ansøgningen. 
Med et nyt kunstgræsanlæg på Tipsvænget vil klubben ikke kun kunne 
fortsætte sportslige udvikling, men samtidigt skabe rammer for nye flere 
og nye fodboldaktiviteter, som der i dag ikke er plads til, tiltrække nye 
målgrupper og styrke fastholdelse af særligt 15-25-årige, samt sikre 
tilstrækkelige og attraktive faciliteter for den kommende medlemsvækst 
fra både kommende borgere i Tankefuld, som følge af et åbent, stærkt 
og inspirerende talentudviklingsmiljø. 
SfB har i dag 600 medlemmer. Dertil skal lægges Fortunas i alt 115 
medlemmer. 
 
SfB lægger vægt på, at med projektet vil alle klubbens medlemmer i 
vinterhalvåret opleve en markant bedre kvalitet. I dag er der flere gange 
om ugen, op til 4 hold på kunstgræsbanen samtidigt i vinterhalvåret. Det 
betyder i praksis at træning alt for ofte alene kommer til at handle om at 
gennemføre og afvikle aktiviteter, fremfor at skabe en læringsintenderet 
undervisning. Med den øget kunstgræskapacitet vil alle hold, på alle 
niveauer kunne opnå en træning, der kan tage afsæt i fodboldkampens 
virkelige forhold. Således træning og læring bliver overførbart til spillets 
færdige form. 
 
 

Behov/ønsker Realisering af ”Skridt 2” i Svendborg Idrætscenters Masterplan 2021/23 
– omfatter SfB udeareal med kunstgræsanlæg, flytning og renovering af 
kunstgræs, multibaner og legeområder samt opstart af ”grøn omstilling”, 
Høje Bøge Stadion renoveres til atletik og fodbold. 

Økonomi SfB og Fortuna Svendborg søger om økonomisk støtte til realisering af 
disse projekter: 
Kunstgræsanlæg –  10 mio. kr. 
Flytning og renovering af eks. Multibane og Legeområde – 0,5 mio. kr. 
Renovering Høje Bøge Stadion (fodbold og atletik) – 2,1 mio. kr. 
 
Samlet budget: 12,6 mio. kr. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 12.600.000 kr. 

 
Finansiering 

 1.000.000 kr. – fondsmidler, sponsorer (der foreligger ikke 
tilsagn) 

 
Egenfinansiering 

 1.000.000 kr. – SfB (bl.a. forventet indtjening ifm afvikling af 
L2022) 

 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

12,6 mio. kr.  2021-2023 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 12.600 12.600

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 12.600 0 0 0 12.600

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐2.000 ‐2.000

Samlede likviditet, netto 0 10.600 0 0 0 10.600

Økonomi
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Thurøspejderne - Opførelse af ny hytte og skur  

samt etablering af toilet og køkken                       Bilag 35 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Thurøspejderne, Grastenvej 231D, Thurø, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Spejdergruppen Thurøspejderne søger om støtte til at opføre en ny hytte 
(klubhus) og skur til erstatning for nuværende, som er fra før 1960. Den 
nuværende hytte vurderes dels sundhedsmæssigt uegnet til aktiviteter 
for børn, unge og voksne, dels klar til nedrivning. 
 
Den nye hytte og skur opføres på bestående sokler. Dertil kommer 
tilbygning på 5,5 m2 til toilet og køkken. Samlet areal for hytte inklusive 
tilbygning: 51 m2 og skur på 9,2 m2. 
 
Spejdergruppen fik i 2020 tilsagn om tilskud til nyt tag på nuværende 
hytte fra Svendborg Kommunes pulje til renovering af foreningsejede 
klubhuse.  
 
Spejdergruppens rådgivere kunne imidlertid ikke anbefale alene at skifte 
taget, da hyttens generelle tilstand er meget ringe.  Man anbefalede 
derfor en omfattende renovering eller udskiftning.  
For at kunne modstå fremtidige forhold vil det også være nødvendigt at 
hæve fundamentet. 
 
Ud fra alle ovennævnte parametre – og en del andre - opstod behovet og 
idé om, at udskifte den nuværende hytte med en ny. 
Derfor har ledere, forældre og unge spejdere over en længere periode 
gennemført en proces med alt fra idéudvikling til helt konkrete ønsker til 
ny hytte med de nye aktiviteter, det kan give mulighed for. 
Undervejs i processen er spejderne blevet overbevist om, at alle 
involverede hos Thurøspejderne ser en stor fordel og gevinst i projektet.  
 
Spejderne oplyser, at Thurøspejderne er eneste spejdergruppe på Thurø 
med daglig/ugentlig aktivitet, idet øvrige spejderhytter på Thurø benyttes 
til udlejning og centerlejre, og de er dermed de eneste på øen, som er et 
vigtigt alternativ til andre fritidsfaciliteter på øen. Gruppen har i 
øjeblikket venteliste for optagelse af spejdere i alderen 6 – 9 år. 
 
Thurøspejdernes medlemmer er primært børn og unge, bosat på Thurø. 
 
Spejdergruppen fortæller endvidere, at de er en velfungerende 
spejdergruppe med omkring 50 børn, unge og frivillige ledere, som 
dyrker spejderarbejdet året rundt, og oftest udendørs. Derfor er hytten 
beskeden, men benyttes i de nødvendige perioder, hvor spejderne 
grundet vejret har godt af en pause indendørs, eller hvor undervisningen 
og aktiviteten fordrer indendørs forhold.  
 
Thurøspejderne nævner også, at en ny hytte vil være til gavn for mange 
interessenter i området blandt andet andre spejdergrupper i 
ferieperioder, lokale skoler og børnehaver, beboerforening med mange 
flere. 
 
Spejderne fortæller om den nuværende hytte, at der er indtrængen af 
fugt, samt begyndende råd på synlige ender af spær og udvendige 



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 99 af 126 
Acadre 20‐23133 
 

 

skader på tag. Det generelle indeklima i hytten bærer i høj grad præg af 
fugtigt miljø, bl.a. grundet utætheder overalt samt høj grundvandsstand. 
Frygt for decideret vandskade ved voldsomt vejrlig - og deraf følgeskader 
på og i hytten. 
Den manglende varmekilde, til at holde konstant minimumstemperatur, 
er også medvirkende til det dårlige indeklima og materialernes forfald. 
Der er ikke støbte gulve, hvilket fører til fugtindtrængen nedenfra ved 
trægulve og underminering af flisebelægning i skur og indgangsparti. 
Endvidere medfører det konstant besøg af mus, rotter og andet utøj. 
I skuret ved hytten kan det eneste toilet på området ofte ikke benyttes 
grundet høj grundvandsstand. Om vinteren er det helt lukket grundet 
risiko for frostskader. 
Toiletrummet er så koldt og utidssvarende, at børn i dag ikke ønsker at 
benytte det. 
Der har aldrig haft varmt vand hverken i hytten eller på toilettet, hvilket 
især har været en udfordring af hygiejniske årsager. 
 
Grunden, hvorpå hytten er beliggende, ejes af Naturstyrelsen og 
spejdergruppen lejer arealet af ejer. Hytten og tilhørende værkstedsrum 
med toilet ejes af Thurøspejderne, som desuden står for al 
vedligeholdelse af bygningerne. Hytten udlejes ikke. 
 
 

Behov/ønsker Der ønskes opført en ny hytte på bestående sokler på i alt 51,0 m2 
inklusive tilbygning på 5,5 m2 (til toilet/køkken). 
Nuværende skur på 9,2 m2 erstattes også med nybyggeri på bestående 
sokkel. 

Økonomi Thurøspejderne søger Svendborg Kommune om op til 1.405.513 kr. til ny 
spejderhytte inklusiv toilet og køkken samt skur på bestående sokler. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 1.433.312 kr. 

 
Finansiering 

 17.800 kr.  - tilskud fra Svendborg Kommune til kloak 
 10.000 kr. – yderligere fondsmidler, sponsorer m.v. 

 
Driftsmidler 
Afholdes af klubben selv 
 
Der foreligger tilsagn fra Svendborg Kommune om et tilskud til 
udskiftning af tag på 138.022 kr. fra renoveringspuljen til foreningsejede 
klubhuse. Dette beløb vil ”gå tilbage” til puljen. 
 
Spejdergruppen vil desuden søge fondsmidler til projektet. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,433 mio. kr.  2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning –  
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 1.433 1.433

Samlet  anlægspro jekt 0 1.433 0 0 0 1.433

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐28 ‐28

Samlede likviditet, netto 0 1.405 0 0 0 1.405

Økonomi
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Svendborg Golf Klub - Sikkerhedsomlægning og  

optimering af træningsområde             Bilag 36 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Golf Klub, Tordengårdevej 5, 5700 Svendborg  

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Golf Klub søger om økonomisk støtte til ændring af 
slagretning m.m. på et træningsområde ”Driving Range”, idet en nabo til 
golfklubben har været voldsomt generet af golfbolde bl.a. i haven og på 
taget med ødelæggelser til følge. 
 
Klubben har foretaget forskellige tiltag for at minimere generne – opsat 
stort beskyttelsesnet ved nordsiden af naboens hus, nedlagt to golfhuller 
samt plantet 30 træer i rækker for at imødegå gener hos naboen. 
 
Klubben har et konstruktivt samarbejde med naboen. 
 
Ved at ændre slagretning fra nord mod syd til mod syd/øst vil 
muligheden for gener minimeres. 
 
Dette betyder dog, at der skal foretages en udjævning af 
træningsområdet, således at spillerne vil få mulighed for at se boldens 
landingsområde, hvilket er en uundværlig del af træningen, pointerer 
ansøger. 
 
Det vil desuden være nødvendigt at opstille et sikkerhedshegn på ca. 
200 m, da spillere ellers efter omlægningen kan være udsat for at blive 
ramt af bolde fra træningsbanen. 
 
Klubben anfører, at efter gennemførelsen af projektet vil alle brugere 
føle en væsentlig øget kvalitet i form af en udpræget større 
tryghedsfornemmelse ved færdsel på golfanlægget og samtidig opleves 
en synlig indsats over for færdsel samt naboer. 
 
Klubben har lidt over 900 medlemmer i alle aldre. Halvdelen af 
medlemmerne er 50+, og i de sidste sæsoner er der etableret en 
ungdomsafdeling med ca. 70 unge. 
Senioridræt, engagement med byens skoler, sommerkurser med 
højskoleophold, projekt Golf og Parkinson og de mange greenfeegæster, 
hvoraf mange tillige har ophold i Svendborg som turister udgør en 
markant del af golfanlæggets brugere, oplyser klubben. 
 

Behov/ønsker Sikkerhedsomlægning og optimering af træningsområde omfatter: 
 

- Udjævning af dele af træningsareal – 30.000 kr. 
- Sikkerhedshegn – 210.000 kr. 
- Retablering, græsfrø, såning, afstandsmarkering mm -  50.000 

kr.  
I alt:  290.000 kr. 

Økonomi Svendborg Golf Klub søger om økonomisk støtte til projektet på 240.000 
kr., idet klubbens egenfinansiering udgør 50.000 kr.   

Specifikke 
kvalitetskrav 
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Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 290.000 kr. 

  
 
Egen finansiering 

 50.000 kr.   
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,29 mio. kr.  2022 

 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 290 290

Samlet  anlægspro jekt 0 290 0 0 0 290

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐50 ‐50

Samlede likviditet, netto 0 240 0 0 0 240

Økonomi
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Anlægning af ekstra bane ved Egebjerg Fodbolds faciliteter                 Bilag 37 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Egebjerg Fodbolds faciliteter i Vester Skerninge 
Rødkildevej 1, 5762 Vester Skerninge 

Overordnet 
beskrivelse 

Egebjerg Fodbold søger yderligere tilskud med henblik på realisering af  
projektet med anlægning af ny bane(r) ved Egebjerg Fodbolds faciliteter 
i Vester Skerninge. 
 
Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med 
egne vedtægter og økonomi, og har 255 aktive medlemmer, heraf ca. 
200 børn og unge. Egebjerg Fodbold er den største aktør i foreningen.  
 
Foreningen vurderer, at anlægget af ny bane vil øge tilslutningen af 
medlemmer i aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet placering ved 
Vestermarkskolen og Vester Skerninge hallen. 
 
Formålet med udvidelsen er, at få trænings- og kampfaciliteter nok til at 
kunne tilbyde tilfredsstillende faciliteter til klubbens medlemmer, så disse 
kan fastholdes i en sund hverdag med motion og sociale relationer. 
Desuden at få samlet klubben på én adresse, hvor det sociale og 
sportslige bånd imellem klubbens ungdoms- og seniorafdelinger kan 
udbygges, og hvor det derfor vil være mere naturligt at fortsætte op 
igennem rækkerne end det er i dag, hvor alle klubbens seniorhold er 
afskåret fra  
ungdomsafdelingerne, ved at de træner og spiller kamp i Ulbølle, hvor 
faciliteterne er nedslidte. 
 
Egebjerg Fodbold begrunder desuden behovet for banekapacitet med, at 
Vestermarkskolen er ved at udvide, og i den forbindelse har inddraget et 
græsareal til skolebrug. Dette har betydet, at Egebjerg Fodbold mister 
træningsfaciliteter til de mindste spillere. 
 
Det er tanken at samle alle aktiviteter i Vester Skerninge. Der mangler 
dog banekapacitet, for at alle hold kan få træningstider og få afviklet 
kampe. Der mangler således en 11 mandsbane til træning samt et 
mindre areal som en 7 mandsbane til træning og kampe for klubbens 
mindste. 
 
Den tænkte placering af nyt baneareal kræver, at der skal erhverves et 
areal til formålet. Ejeren af jorden er ifølge Egebjerg Fodbold positiv over 
for ideen. 
 
 
 

Behov/ønsker Egebjerg Fodbold ønsker at etablere en 11 mandsbane samt en 7 
mandsbane i tilknytning til eksisterende baner i Vester Skerninge. 

Økonomi Egebjerg Fodbold ansøger Svendborg Kommune om økonomisk støtte på 
600.000 kr. til projektet. 
Egebjerg Fodbold fik i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 tilsagn 
fra Svendborg Kommune om 1 mio. kr. i støtte til projektet. Det har dog 
ikke været muligt at skaffe den fornødne finansiering til projektet.   

Specifikke 
kvalitetskrav 
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Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 1.700.000 kr. 

 
Finansiering 

 1.050.000 kr. - tilsagn om bevilgede tilskud 
 
Egenfinansiering 

 50.000 kr. – Egebjerg Fodbold 
 
Driftsmidler 
Boldbanen bliver kommunal og dermed vedligeholdt af Svendborg 
Kommune i lighed med øvrige kommunale anlæg.  
Klubben forventer, at der vil kunne spares på drift, da faciliteterne i 
Ulbølle kan nedlægges, og at det alt andet lige vil være mere rentabelt 
at samle aktiviteterne ét sted. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,7 mio. kr.  2022 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning –  
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 1.700 1.700

Samlet  anlægspro jekt 0 1.700 0 0 0 1.700

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐1.100 ‐1.100

Samlede likviditet, netto 0 600 0 0 0 600

Økonomi
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Svendborg Sunds Sejlklub - Optimering af faciliteter  

på Strandgården i Rantzausminde                                 Bilag 38 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Strandgården,  
Svendborg Sunds Sejlklub 
Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Sunds Sejlklub fik sidste år i forbindelse med vedtagelsen af 
Budget 2021 en kommunal bevilling på 1 mio. kr. 
Klubben søgte desuden om en kommunal lånegaranti, hvilket ikke blev 
bevilget.  
 
Svendborg Sunds Sejlklub gentager derfor i hovedtræk deres ansøgning 
fra sidste år for så vidt angår ansøgning om lånegaranti til renovering af 
ejendommen. 
 
Klubben pointerer, at det er af meget stor betydning for sejlklubbens 
egenfinansiering, at der gives en kommunal lånegaranti. Det vil give et 
større beløb til ombygningen, og projektet vil være mere attraktivt for 
fonde at støtte, hævder sejlklubben.  
 
Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et 
vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Svendborg Kommune ejer 
Strandgården, der indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon 
med kælder. 
Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og 
facader. Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur, 
containere og garager til opbevaring af grej og RIB-både. 
 
En ombygning vil tilgodese sejlklubbens drift, især vil nye badefaciliteter 
i samme plan som øvrige lokaler på Strandgården være optimale. På 
Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét bruserum med 
tre brusere. Derudover er der i dag intet handikaptoilet. Køkkenet er 
meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav, der i dag stilles til et 
køkken i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner m.v. 
 
Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige 
arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug, 
Rantzausminde Havbadeforening og en hel del øvrige foreninger 
anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale 
med sejlklubben. 
 
Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan 
Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden 
fremstår tidssvarende og lever op til de krav, der stilles til en moderne 
foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige, 
rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld området. 
Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter, der relaterer sig til 
alle former for vandsport. 
 

Behov/ønsker Renovering af Strandgården omfatter:  
- Etablering af tidssvarende bade- og toiletfaciliteter 
- Renovering af køkken i tilbygningen bag buegangen 
- Ombygning af eksisterende klublokale i øst-pavillonen 
- Etablering af samlingslokale i vest-pavillonen 
- Opførelse af sejldepot/værksted til opbevaring af sejl, reparation 

af joller m.v. 
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- I skrænten ved slæbestedet indbygges grejcontainer til 
opbevaring af ankergrej mv. 

Økonomi Svendborg Sunds Sejlklub ansøger Svendborg Kommune om en kommunal 
lånegaranti på op til 1 mio. kr.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Samlet anlægsbudget 
 1.016.000 kr. – 1) Bygningsmæssige ændringer kommunal del* 
 1.666.800 kr. – 2) Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb* 
 4.406.000 kr. – 3) Toiletter, klublokale, vest-pavillon, sejl-

grejdepoter 
I alt: 7.088.800 kr.  
 
Egen finansiering 

 500.000 kr. – værdi af egen bygning 
 
Fonde 
Der søges relevante fonde.  
 
Andet 
*) 2.682.000 kr. søges tilvejebragt dels via fondsansøgninger dels ved 
låneoptagelse jf. klubbens ansøgning om kommunal lånegaranti. 
 
Sejlklubben bidrager desuden med eget arbejde.  
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

7,089 mio. kr.   

 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 0 0

Deponering 1.000 1.000

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt) ‐40 ‐40 ‐40 ‐120

Samlede likviditet, netto 0 1.000 ‐40 ‐40 ‐40 880

Økonomi
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Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub  

- Anlæg af ½ km blåt MTB-spor           Bilag 39  

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Areal ved Tvedhallen, Skolevej, 5700 Svendborg  

Overordnet 
beskrivelse 

Tved Uderum i samarbejde med Tved Motion og Cykelklub søger om 
økonomisk støtte til anlæggelse af et blåt MTB-spor på ca. ½ km med 
pumps forudgået af et 200 m langt transportstykke.  
 
MTB-sporet starter med et transportstykke fra hjørnet af ny P-plads 
bagved Tvedhallen. Strækningen for MTB-sporet starter og slutter 
samme sted. 
 
Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub ser dette cykelprojekt med 
pumps anlæggelse af et blåt MTB-spor som et projekt, der henvender 
sig til alle aldre uanset fysik og erfaringer og kan anvendes til såvel 
cykling eller løb. 
 
Man forestiller sig, at cykelprojektet vil blive brugt i skoletiden, fritiden, 
morgen, eftermiddag -  og da det meste af sporet er oplyst  - også 
aften. 
 
Tved uderum har tidligere anlagt en 1 km lang fællesskabssti, der 
binder hele området sammen og er til glæde og gavn for utallige 
brugere uanset alder og fysik. 
Dertil kommer, at der er mange muligheder for aktivitet i området, men 
ansøger påpeger, at der mangler et sted, hvor cykelbenene kan trænes 
og blive udfordret. 
 
Tved Uderums vision er, at uderummet omkring Tved Skole, Tvedhallen, 
Tved Boldklub og Tved Forsamlingshus bliver udnyttet bedre med flere 
bevægelsesmuligheder i sigte – uderummet skal blive Svendborgs 
bevæg Dig For Livet – hjerte. 
 
Tved Uderum er en non-profit forening med 525 medlemmer. Tved 
Motion og Cykelklub er en lokal cykelklub med 58 medlemmer, som er 
en kombination af kvinder, mænd og børn. En klub med plads til alle” og 
der lægges vægt på sammenhold, og at alle skal have en god oplevelse 
at køre med. 
 
 
 
 
 

Behov/ønsker Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub søger om økonomisk støtte 
til etablering af et ca. ½ km blåt MTB-spor med små pumps på et 
område bag ved Tvedhallen. 

Økonomi Tved Uderum og Tved Motion og Cykelklub søger Svendborg Kommune 
om 187.500 kr. til finansiering af projektet. Der foreligger tilbud på 
anlæggelse af sporet. 
 
Ansøger oplyser, at der er søgt om en råderetsaftale for området med 
MTB-sporet. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 187.500 kr. 

 
Finansiering 

 187.500 kr. – udgiften søges dækket af Svendborg Kommune  
  

Driftsmidler 
 Anslået 4.000 kr. årligt til materialer til vedligehold af sporet. 

Arbejdet udføres af frivillige fra klubben. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,188 mio. kr.  2022 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 188 188

Samlet  anlægspro jekt 0 188 0 0 0 188

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Samlede likviditet, netto 0 188 0 0 0 188

Økonomi
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Tåsinge Tennis- og Padelklub - Etablering af padelhal          Bilag 40 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Tåsinge Tennis- og Padelklub, Eskærvej 63A, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Tåsinge Tennis- og Padelklub (TTPK) søger om en kommunal lånegaranti 
til en fuldt isoleret padelhal primært til brug for TTPK ´s medlemmer, 
men også for øvrige padelentuisiaster på Sydfyn. 
 
Svendborg Kommune har givet foreningen en 25 års råderet af området 
mellem de nuværende tennisbaner og den eksisterende jordvold. Her 
vurderes det, at hallen godt kan ligge uden at flytte jordvolden. 
 
Klubbens tredje bane bliver ultimo marts sat op på anlægget. Denne 
bane bliver sat op for at efterkomme et stort behov for banekapacitet. 
Hensigten er, at denne bane bliver flyttet over i den kommende padelhal. 
 
Klubben er overbevist om, at TTPK og livet i og omkring klubben kan 
gennemgå en yderligere udvikling ved at få bygget en padelhal. 
 
Ifølge klubben har DGI Tennis, som er hovedaktør af afviklingen af 
padelturneringen til Landsstævnet 2022, givet udtryk for, at de synes, 
det er en fantastisk ide at afholde et stort event på Tåsinge, hvis der er 
bygget en hal. Alt tyder på, at der er mange potentielle deltagere til 
padel, og at det derfor giver god mening af afholde en stor del af 
turneringen, hvor der er stor kapacitet. 
 
TTPK fik sin første padelbane i 2012 og var dermed en af de første 
klubber i Danmark med en padelbane. Klubben tæller nu 502 
medlemmer, heraf 90% padelspillere, hvilket gør TTPK til den største 
forening i Danmark målt på antal af padelspillere. 
 
Tåsinge er et kraftcenter for padel, hvor sporten bliver dyrket på tværs 
af køn og alder, lige fra motionister til elite og fra børn til pensionister, 
anfører klubben i deres ansøgning. 
 
Klubben har medsendt erklæringer fra en lang række 
samarbejdspartnere og øvrige interessenter med deres anbefaling til 
projektet. 

Behov/ønsker Foreningen ønsker at opføre en fuldt isoleret padelhal med 4 baner. 

Økonomi Tåsinge Tennis- og Padelklub søger om en lånegaranti på 3,5 mio. kr. – 
hvoraf 400.000 kr. er garanti for et bevilget DGI-lån. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 5.100.000 kr. 

 
Finansiering 

 3.500.000 kr. - Kommunal lånegaranti 
 400.000 kr. – DGI lån (der skal stilles kommunal garanti) 
 1.500.000 kr. – medlemsobligationer, fondsmidler, sponsorater 

 
Egenfinansiering 

 100.000 kr. – Tåsinge Tennis- og padelklub 
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Driftsmidler 
Afdrag på lån til DGI: 40.000 kr. pr. år 
Afdrag på lån til Kommunekredit (25 år): 96.700 kr. pr. år 
Klubobligationer: 60.000 kr. pr. år 
 
Da TTPK ikke er momsregistreret vil en opførelse af padelhallen øge 
anlægsudgiften til 6.375.000 kr. Der oprettes en ny selvejende 
institution til at opføre og drive hallen, hvormed der opnås 
momsrefusion. TTPK Padelhal lejer ud til TTPK. Der er budgetteret med, 
at TTPK ´s indtægter vil kunne dække ydelsen for padelbanen – set over 
en 10 årig periode. 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

5,1 mio. kr.  2021-2022 

 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 0 0

Deponering 3.500 3.500

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt) ‐140 ‐140 ‐140 ‐420

Samlede likviditet, netto 0 3.500 ‐140 ‐140 ‐140 3.080

Økonomi
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Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub  

- Etablering af fælles kunststofbane i Østre Bydel           Bilag 41 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Nuværende græsareal, beliggende Gammel Skårupvej 3, 5700 
Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Stjernen Boldklub og Tved Boldklub søger om økonomisk støtte til 
etablering af en fælles kunststofbane i Østre bydel. 
 
Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner. 
 
Der ansøges om etablering og drift af en 11 mands bane plus 
opvarmningsareal. 
 
Foreningerne begrunder blandt andet ansøgningen med, at det længe 
har været et ønske for flere klubber, institutioner og skoler i 
Østre/Nordre bydel, at der fandtes en kunststofbane i området, hvor der 
er en stor befolkningstæthed. 
   
Målgruppen er bred, og begrænser sig ikke alene til de 2 fodboldklubber, 
men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Byskolen afdeling 
Øst, ligesom ansøgerne kan se en socioøkonomisk værdi omkring 
Integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, at boldspil kan dyrkes 
hele året. 
 
Klubberne anfører, at fodbold er blevet en helårssport, men alle 
kunststofbaner ligger i vestre bydel eller på Tåsinge. Projektgruppen 
ønsker at fastholde fodboldspillerne i nærmiljøet, til vinterbold, fremme 
sundhed og miljø gennem, at unge cykler til fodbold i nærmiljøet i stedet 
for at køre til andre dele af byen.   
 
  

Behov/ønsker Der ansøges om etablering og drift af en 11 mands bane plus 
opvarmningsareal. 
 

Økonomi Der er indhentet tilbud på etablering af bane – 4 mio.kr. 
Heraf vil Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub bidrage med 400.000 kr. 
Projektgruppen søger Svendborg Kommune om 3,6 mio. kr. til 
anlægsprojektet samt årlig drift. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 4.000.000 kr. 

 
Finansiering 

 3.600.000 kr. – Beløb, der søges af dækket af Svendborg Km. 
 
Egenfinansiering 

 400.000 kr. – Projektgruppen BK Stjernen samt Tved BK 
 
Driftsmidler 

 Projektgruppen søger Svendborg Kommune om driftsmidler til 
banen. Udgifter til drift ikke beregnet. 

 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 
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Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

4,0 mio. kr. (anlæg) samt drift 2022 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 4.000 4.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 4.000 0 0 0 4.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐400 ‐400

Afledt drift – afdrag

Afledt drift * 0

Samlede likviditet, netto 0 3.600 0 0 0 3.600

Økonomi

 

* Afledt drift er ikke beregnet men ventes dækket af Svendborg Kommune. 
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Egense – Rantzausminde Idrætsforening - Ny padelbane,  

overdækning af to padelbaner samt medlemshytte                           Bilag 42 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Padel /Egense-Rantzausminde Idrætsforening (ERI), 
Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Egense-Rantzausminde Idrætsforening (ERI) etablerede for 18 måneder 
siden en underafdeling af foreningen Svendborg Padel. 
 
Foreningen har etableret 2 padelbaner og har ca. 300 padelspillere, 200 
medlemmer af foreningen og ca. 100 pay-and-play spillere. 
 
Spillet er let og meget hurtigt at lære og appellerer derfor til en bred 
målgruppe herunder især familier, der har mulighed for en fælles 
familieaktivitet, hvor alle familiemedlemmer kan spille med/mod 
hinanden. 
 
ERI anfører desuden, at klubben har et godt samarbejde med 
Rantzausminde skole, og da banerne ligger i umiddelbar forlængelse af 
skolens arealer, vil der ved mere banekapacitet være mulighed for at 
tilbyde padel til skolens elever.  
 
ERI har udarbejdet et ”Step by Step” anlægsbudget. Første step var 
blandt andet de to padelbaner, som er etableret. Næste step er 
overdækning af banerne samt etablering af en bane mere. Dertil kommer 
ønsket om en medlemshytte, hvor 10 – 12 medlemmer kan mødes ad 
gange, før/ efter træning.  
 
Overdækningen af padelbanerne er en markant billigere løsning end en 
traditionel padelhal. Løsningen giver nødvendig ly for regn, sne og blæst. 
En fleksibel løsning, som giver mulighed for at hæve ”teltsiderne” 
elektronisk op, når vejret tillader det.  
 
Det er planen, at faciliteterne skal være færdige senest foråret 2022, og 
vil derfor kunne benyttes under L2022. Foreningen fremhæver, at 
Svendborg Kommune har mulighed for at fremstå med et helt unikt padel 
set up, baseret på foreningsejede padel faciliteter – tæt på 
Landsstævnecentrum og med en meget god infrastruktur inklusiv gode 
P-pladser, omklædning, bad m.v. 
 
Den samlede ”Step-by-Step” – plan udgjorde et anlægsbudget på 
2.878.000 kr. Foreningen har via sponsorater, medlemsbidrag og 
egenfinansiering tilvejebragt 1.270.000 kr. 
 
 

Behov/ønsker ERI ´søger om økonomisk støtte til etablering af  
1 stk ny padelbane – 450.000 kr. 
Overdækning af 2 padelbaner – 1.343.000 kr. 
Medlemshytte – 95.000 kr. 
 
I alt: 1.888.000 kr. – med fradrag af 280.000 kr., som er indkommet ved 
bl.a. sponsorater = 1.608.000 kr. 
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Økonomi Egense‐Rantzausminde Idrætsforening søger om økonomisk støtte på 
1.608.000 kr. til finansiering af ny padelbane, overdækning af to 
eksisterende padelbaner samt en medlemshytte. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 1.888.000 kr. 

 
Finansiering 

 280.000 kr. – sponsorater, egenfinansiering mm er tilvejebragt 
 1.608.000 kr. – yderligere kommunal støtte der søges 

 
Driftsmidler 
Afholdes af klubben selv (beskedne øgede driftsudgifter) 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,888 mio. kr.  2021-2022 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 1.888 1.888

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 1.888 0 0 0 1.888

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐280 ‐280

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 1.608 0 0 0 1.608

Økonomi
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Rantzausminde Havbadeforening - Etablering af  

selvstændig El-stikledning til sauna                        Bilag 43 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Rantzausminde Havbadeforening, Rantzausminde Havn, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rantzausminde Havbadeforening er ved at udskifte en lille tøndesauna med 
en ny sauna på 14 m2 og med plads til 20-25 personer. Med den nye 
sauna skal der bruges en del strøm til opvarmning. 
 
Saunaen er tilsluttet el-tavlen i havnens servicebygning og  
Rantzausminde Havbadeforening afregner for strømforbrug til havnen. 
Med etablering af egen stikledning vil man undgå at havnens el-anlæg 
bliver overbelastet. Desuden forventer foreningen en besparelse på 
elforbruget med egen el-tilslutning. 
 
Foreningen er stiftet i 2015 med det hovedformål at give lokalbefolkningen 
og gæstesejlere mulighed for at bade ved havnen. Hurtigt viste der sig et 
behov for vinterbadning, og foreningen fik i samarbejde med Svendborg 
Kommune mulighed for at opstille en tøndesauna på havnen.  
 
Det er den lille tøndesauna, der nu bliver udskiftet med en større, da 
foreningen er i vækst, ligeså er det individuelle behov for saunatid, 
påpeger foreningen. Foreningen udgør p.t. 105 medlemmer i alderen 18 til 
78 år. 
 
 

Behov/ønsker Rantzausminde Havbadeforening søger Svendborg Kommune om støtte til 
el-stikledning. Projektet er budgetteret til 80.000 kr. inklusiv gravearbejde 
mm. 

Økonomi Rantzausminde Havbadeforening søger om økonomisk støtte til etablering 
af stikledningen, 50.000 kr. 
Derudover bidrager foreningen selv med egne midler og arbejde samt vil 
søge fondsmidler. 
 
Anlægsbudget 

 80.000 kr. 
 
Egenfinansiering samt evt. fonde 

 30.000 kr. 
  

Driftsmidler 
 Afholdes af foreningen selv via medlemskontingentet 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,08 mio. kr.  2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 80 80

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 80 0 0 0 80

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐30 ‐30

Samlede likviditet, netto 0 50 0 0 0 50

Økonomi
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Bolden – Tennishallen i Svendborg Idrætscenter                 Bilag 44 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Den selvejende institution Svendborg Idrætshal, Ryttervej 70, 5700 
Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Udbygning af Svendborg Idrætscenter, hvorved Svendborg Idrætshal og 
Svendborg Tennishal integreres.  
Konkret kan dette gøres ved, at man udbygger Svendborg Idrætshal 
med en træningshal (benævnt BOLDEN) som placeringsmæssigt 
”lægger” sig op ad den nuværende tennishal. 
 
Alternativt nedrives tennishallen, og der anlægges en træningshal og ny 
tennishal som integreres bygningsmæssigt. 
 
Bestyrelsen i Svendborg Idrætshal skitserer begge modeller og søger 
økonomisk støtte til at realisere den model, der fra politisk side ønskes 
gennemført. 
 
Model 1 
Anlæg af en tilbygning til Svendborg Idrætshal på 1.650 m2 primært til 
boldspil og eventtiltag fx bridgestævne, udstillinger, messer m.v. 
Projektet integreres i videst muligt omfang med Tennishallen, hvortil der 
allerede er afsat midler til indlæggelse af varme. 
 
Der har imidlertid rejst sig en teknisk diskussion hos såvel rådgivere 
som bestyrelse om, hvorvidt tennishallens konstruktion er af en 
beskaffenhed, som gør det rentabelt at investere 4 – 5 mio.kr. til 
etablering af varme.  
 
Model 2 
Anlæg af ny træningshal og ny tennishal, som bygningsmæssigt 
integreres med hinanden således, at man opnår den optimale synergi, 
funktionalitet og drift. Projektet medfører således en nedrivning af den 
eksisterende tennishal. 
 
Udbygningen af Svendborg Idrætshal skal ses som fase 2 i en vision 
som Konsortiet bag SG-huset, Idrætshallen og SFB´s nye klubhus 
fostrerede i 2019. Konsortiet arbejder fælles på konkrete 
byggeprocesser og strategisk udvikling af Svendborg Idrætscenter. Det 
er visionen af skabe Danmarks bedste ungdoms- og træningsmiljø.  
 
Det bemærkes, at klubberne Svendborg Håndboldklub, Svendborg 
basket Ball Club, Svendborg Volley Ball Club må henlægge mange af 
deres aktiviteter til andre haller i kommunen for at kunne gennemføre 
både træning og kampe. Dette giver foreningerne nogle store praktiske 
udfordringer i forhold til logistik, kommunikation, og det af skabe et 
sammenhængende klubmiljø. 
  
 

Behov/ønsker Den selvejende institution Svendborg Idrætshal søger om en kommunal 
anlægsramme eller lånegaranti til realisering af et af anlægsprojekterne 
benævnt Model 1 og Model 2. 
Dertil kommer ansøgning om tilskud til drift. 

Økonomi Model 1: 
Anlægsbudget  

 20 mio.kr. 
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Finansiering 

 0,4 mio.kr ‐ tilsagn fra fond 

 19,6 mio.kr. – kommunal låneramme 
 
Driftsmidler 

 1,2 mio. kr. til årlig drift 
 
Model 2: 
 
Anlægsbudget 

 42,5 mio. kr. 
 
Finansiering 

 0,4 mio. kr. – tilsagn fra fond 

 39,2 mio. kr. – kommunal låneramme 

 2,9 mio. kr. – bevilget varmeanlæg tennishallen – Budget 2021 
 
Driftsmidler 

 2,0 mio. kr. til årlig drift 
 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Model 1: 20,0 mio. kr.  
Alternativ Model 2: 42,5 mio. kr. 

2022-2023 
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Model 1: Ny træningshal

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse  20.000 20.000

Samlet anlægsprojekt 0 20.000 0 0 0 20.000

Lånefinansiering ‐19.600 ‐19.600

Deponering 19.600 19.600

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt) ‐784 ‐784 ‐784 ‐2.352

Øvrig finansiering ‐400 ‐400

Afledt drift – afdrag 360 725 730 735 2.549

Afledt drift – renter 69 134 129 123 455

Afledt drift  342 342 342 1.026

Samlede likviditet, netto 0 20.029 416 416 416 21.278

Økonomi

 

 

Model 2: Ny træningshal og ny tennishal 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse * 42.500 42.500

Samlet anlægsprojekt 0 42.500 0 0 0 42.500

Lånefinansiering ‐42.100 ‐42.100

Deponering 42.100 42.100

Deponering ‐ frigivelse (1/25 årligt) ‐1.684 ‐1.684 ‐1.684 ‐5.052

Øvrig finansiering ‐400 ‐400

Afledt drift – afdrag 773 1.556 1.567 1.578 5.474

Afledt drift – renter 149 287 276 265 977

Afledt drift  157 157 157 470

Samlede likviditet, netto 0 43.022 316 316 316 43.970

Økonomi

 

* Der er i budgetforliget for budget 2020 afsat 2.964.000 kr. til varme i tennishallen, som vil kunne medgå 

til finansiering af ny tennishal 
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Udvidelse og modernisering af Rødskebølle Skydebane            Bilag 45 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rødskebølle Skydebaneforening ønsker at opgradere og udvikle 
Rødskebølle Skyttecenter til mere moderne forhold og dermed give 
medlemsforeningerne de nødvendige rammer for, at de kan udvikle deres 
aktiviteter. 
Samtidig vil skydebaneforeningen sikre, at der også i fremtiden vil være 
et alsidigt og økonomisk sundt skyttecenter på Sydfyn. 
Projektet vil endvidere sikre et langt lavere støjniveau til nærmeste 
naboer, påpeger skydebaneforeningen. 
 
For at efterkomme brugernes behov samt fremtidssikre skyttecentret, vil 
foreningen etablere følgende delprojekter: 
 

 På 50m banen: Elektroniske DGI baner 
 På 50m banen: En vildsvinebane (løbebane fra side til side) 
 På 25m banen: Støjsluser fra hver 2. anden standplads 
 På 200 m banen: Udbygge eksisterende side- og endevold 

 
Ad på 50m banen: Elektroniske DGI baner 
I dag benytter 4 medlemsforeninger skyttecentrets 50 m bane fast. Det 
er et stort ønske fra medlemmerne, at skiverne bliver elektroniske. DGI 
Fyn har desuden givet udtryk for, at et sådant stort fynsk skyttecenter 
bør have nogle forhold som er up-to-date. 
Med elektroniske baner vil skyttecentret have mulighed for at tilbyde 
DGI/DGI Fyn at placere deres land – og landsdelskonkurrencer samt 
kurser på skyttecentret. 
I forbindelse med L2022 vil det være et krav med elektroniske baner. 
Hvis Rødskebølle Skyttecenter ikke kan tilbyde elektroniske baner, skal 
der lejes baner til formålet. 
 
Ad på 50 m banen: En vildsvinebane (løbebane fra side til side) 
Ved etablering af vildsvinebane, vil jægere og andre få mulighed for at 
træne skydning på bevægeligt mål. Foreningen anfører, at alle har 
interesse i at sikre, at skytter er klædt bedst muligt på, når de sigter 
imod levende dyr. Det er muligt at få realistisk træning på denne bane. 
 
 Ad på 25m banen: Støjsluser fra hver 2. anden standplads 
Med dette projekt vil skyttecentret gerne skabe rammerne for, at flere 
skytter kan få mulighed for at træne deres våben (pistoler), uden at det 
støjer mere. Faktisk vil der med dette projekt ske en støjreduktion i 
fremtiden. 
Der foreligger en støjrapport, der danner baggrund for projektet. Der er 
behov for at få opdateret støj- og sikkerhedsforhold på banen. 
 
Ad på 200 m banen: Udbygge eksisterende side- og endevold 
Skyttecentret vil gerne skabe rammerne, så skytter med alle type 
geværer og ammunition kan få mulighed for at træne med deres våben. 
Og med dette projekt, vil der ske en støjreduktion i fremtiden. 
 
Den nordlige sidevold skal hæves 4 meter i 60 meters længde. Der er på 
naboejendommen samlet jord sammen til projektet. Jorden skal nu 
fjernes fra det sted, den er henlagt, og for ikke at skulle flytte jorden to 
gange, skal jordvolden etableres nu.   
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Rødskebølle Skydebaneforening betegner disse 4 initiativer som de første 
meget vigtige skrift af flere de næste år henimod at udvikle centret. 
Foreningen håber på mere aktivitet i huset, hvilket vil kunne give en 
bedre og mere stabil økonomi, hvilket igen vil fremtidssikre skyttecentret. 
  

Behov/ønsker Rødskebølle Skydebaneforening søger Svendborg Kommune om 
økonomisk støtte på 250.000 kr. til realisering af de 4 delprojekter. Hvis 
Svendborg Kommune støtter projektet, vil DGI Fyn støtte med yderligere 
50.000 kr. 

Økonomi Anlægsbudget: 
 50m banen: elektroniske DGI skiver – 400.000 kr. 
 50m banen: elektronisk løbebane – 193.000 kr. 
 50m banen: støjsluser – 70.000 kr. 
 50m banen: jord og betonarbejde – 567.000 kr. 
 25m banen: støjsluser – 195.000 kr. 
 200m banen: jord – støjreducering – 232.000 kr. 

I alt: 1.657.000 kr. 
 
Finansiering: 

 Lån -  642.000 kr. 
 Tilskud Danmarks Skydebaneforening – 342.000 kr. 
 DGI Fyn – 50.000 kr. 
 Danmarks Jægerforbund – 52.000 kr. 
 Rødskebølle Skydebaneforening – 100.000 kr. 
 Fonde og puljer – 172.000 kr. 

I alt: 1.358.000 kr. 
 
Manglende finansiering: 299.000 kr., som søges dækket af 
Svendborg Kommune med 250.000 kr. og DGI Fyn med 50.000 kr. 
 
Driftsomkostninger: 
Rødskebølle Skydebaneforening vurderer, at med en opgradering af 
banerne som beskrevet, vil priserne kunne reguleres (baneleje) og en 
øget belægning vil give foreningen de nødvendige ekstra indtægter til 
at dække omkostninger og afdrag på lån. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,657 mio. kr.  2022 

 

c 
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Etablering af to padeltennisbaner ved Svendborg tennisklub            Bilag 46 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Tennisanlægget, Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg tennisklub ønsker at etablere to padelbaner ved 
tennisanlægget Ryttervej 70. 
Svendborg Kommune har tildelt klubben en råderetsaftale på arealet, 
der størrelsesmæssigt svarer til en tennisbane, idet der kan anlægges to 
padelbaner på én tennisbane. 
 
Svendborg tennisklub anfører, at padel er en sport i rivende udvikling, 
da det er nemt at lære, og familier i forskellige aldersgrupper kan hygge 
sig og spille sammen og få god motion. Også på eliteplan er padel 
meget populært, og en tennisspiller i klubben er dansk mester i padel. 
Svendborg tennisklub finder det derfor naturligt i lighed med flere andre 
tennisklubber også at kunne tilbyde padel og nævner desuden, at DGI 
landsstævne 2022 har udtrykt ønske om mulighed for padel til 
landsstævnet. 
 
Svendborg tennisklub er en del af R70, Synergien, et 
foreningsfællesskab mellem klubberne i Svendborg Idrætscenter, SG, 
SH, SFB, SBBC, hvor foreningerne i fællesskab vil skabe et godt og 
spændende miljø for de 15- 25 årige. Et nyt koncept og projekt som 
bl.a. DGI har støttet med 400.000 kr. Et tilbud om padel til den 
aldersgruppe, vil også være et stort plus. 
 
 
 

Behov/ønsker Svendborg tennisklub søger om økonomisk støtte til etablering af 2 
padelbaner inklusiv lysanlæg. 

Økonomi Svendborg tennisklub søger Svendborg Kommune om 250.000 kr.  i 
økonomisk støtte til projektet, som ifølge overslag forventes at  blive 
900.000 kr. for det samlede projekt 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 900.000 kr. 

 
Finansiering 

 200.000 kr. tilsagn fra Fonden Fynske Bank 
 50.000 kr. – yderligere fondsmidler, sponsorer m.v.  

 
Egenfinansiering 

 400.000 kr. – Svendborg tennisklub 
 
Driftsmidler 

 Afholdes af klubben selv 
 
En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet bliver 
politisk prioriteret i budget 2022. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,9 mio. kr.  2022 
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1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 900 900

Samlet  anlægspro jekt 0 900 0 0 0 900

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering ‐650 ‐650

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 250 0 0 0 250

Økonomi
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Ny hal ved Ørkildskolen afd. Øst.                  Bilag 47 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Ørkildskolen, Østre Skolevej 7 – 9, 5700 Svendborg 

Overordnet beskrivelse Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen søger om bevilling til etablering af 
hal i tilknytning til Ørkildskolen. Skolebestyrelsen ved Ørkildskolen har 
gennem flere år arbejdet med projektet og kan nu præsentere et 
konkret forslag og indholdsoplæg. 
 
Skolen beskriver blandt andet, at 

 Bydelen har brug for et kulturelt velfærdsløft, for at de 
forskellige befolkningsgrupper kan finde sammen i nye 
fællesskaber. Fællesskaber der kan være med til at højne 
sundhed glæde, medborgerskab og sammenhængskraft i 
området.  

 Skolens idrætsfaciliteter er meget slidte, og der er ikke 
kapacitet til at imødekommende skolens brug. P.t. bruger 
skolen ca. 60.000 kroner på at transportere elever til idræt i 
SG- huset. Ud over pengene bruger mere end 100 elever og 
lærere undervisningstid på at sidde i bus. I alt løber det op i 
mere end 1850 timer for eleverne, og for lærerne betyder det 
mere end 110 timer.                                             

 Ansøgerne beskriver, at skolens idrætsfaciliteter ikke lever op 
til nutidens krav om moderne idrætsfaciliteter. Det beskrives 
også at skolen har svært ved at efterleve de krav 
idrætsskoleprojektet stiller på både bygningsområdet og 
inventarområdet. 

 Foreningerne i området inddrages i projektet. Ansøgerne 
vurderer, at de lokale foreninger vil få stor gavn af de nye 
faciliteter. Det vurderes b. la, at projektet giver mindre 
idrætsgrene mulighed for at lave foreningsaktiviteter for 
flersprogede børn og unge. 

Ansøgerne beskriver, at der i området er en god ”stamme” af 
ressourcestærke familier, som har boet i området i mange år, og som 
er med til at støtte op om projektet. Området rummer et stort alment 
boligområde, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan. Det er 
således et område, hvor der bor mennesker, som rummer helt andre 
spændende menneskelige dimensioner, der på nuværende tidspunkt 
ikke bringes i spil i lokalområdet. Idræt er et vigtigt redskab i skolens 
strategi om at nå alle familier, blandt andet bakket op af Svendborg 
Kommunes idrætsskoleprojekt, som skolen har svært ved at leve op til 
i de nuværende faciliteter.  
 
Området rummer stor diversitet i befolkningsgruppen, og ansøgerne 
peger på, at der er et stort uforløst potentiale, når det kommer til 
idræts- og foreningsdeltagelse i området. Der er i alt 14.231 
indbyggere i Ørkildskolens skoledistrikt den 1.9.20. Sidst skolen 
undersøgte det, var der 17 forskellige sprog og mere end 17 forskellige 
kulturer.  
 
Bydelen har mere end 5 kilometer til det store Svendborg 
Idrætscenter, der betjener langt de fleste idrætsudøvere i Svendborg 
by. Dette center består af alle de faciliteter man kan tænke sig. 
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Problemet er, at der er for få børn fra Ørkildskolen, der benytter ikke 
de gode faciliteter på grund af afstanden. 
 
Den nye hal vil være i brug alle hverdage fra kl. 8 – 14. Her vil skolen, 
børnehaver, dagplejere og eksterne fylde alle timer ud. 
 
Fra kl. 14 – 16 er det planen, at skolen vil tilbyde idrætsaktiviteter for 
områdets børn. Aktiviteterne styres af en idræts- og 
kulturmedarbejder, som er finansieret af skolen, i samarbejde med de 
foreninger, som ønsker at være med. Aktiviteterne er således i 
skoleregi, men et gratis tilbud til alle børn i området. 
 
Fra kl. 16 – 22 og i weekender vil hallen kunne lånes/lejes efter samme 
principper, som gælder for øvrige kommunale haller i Svendborg 
Kommune. Dvs. foreninger kan via kommunens bookingsystem søge 
om lån af halrum. 
 
Ørkildskolen vurderer, at de kommende brugergrupper er: 

‐ Skolens børn og forældre 
‐ Områdets andre institutioner (børnehaverne, dagplejerne og 

Holbølsminde). 
‐ Områdets foreninger, der vi få en ekstra halmulighed.  
‐ Alle de foreningsløse børn og unge, der pt. ikke er forenings- 

og idrætsaktive. 
‐ Det boligsociale arbejde i området. 

Hallen tænkes placeret, hvor FC Kurant og Svendborg Admirals p.t. har 
deres kampbane. Derfor omfatter projektet udover opførelse af en 
idrætshal også anlæg en kunstgræsbane, som de to foreninger kan 
træne på hele året. 

Behov/ønsker Projektet omfatter en 20 m. x 40 m. hal med 2 omklædningsrum, 2 
klublokaler, 1 depotrum, indgangsparti samt asfalteret parkeringsplads. 
 
Dertil kommer 1 stk. kunstgræsbane 66 m x 100 m inklusiv 
opstregning. 

Økonomi Anlægsbudget 
Samlede anlægsudgifter:  32.576.007 kr. 
 
Driftsmidler 
Anslåede årlige driftsudgifter er ikke beregnet. Der skal beregnes 
driftsudgifter, hvis ansøgningen inddrages i forhandlinger om budget 
2022. 
 
Driften søges dækket primært ved kommunal støtte, samt af 
foreningsbetaling og eventuelle indtægter ved udlejning.  
 
Medfinansiering 
Ansøgerne undersøger forskellige muligheder for medfinansiering bl.a. i 
form af fondsmidler. Skolens forældreforening samt de to 
idrætsforeninger FC Kurant og Svendborg Admirals planlægger at søge 
fondsmidler, som kan minimere kommunens udgifter. 

Øvrige bemærkninger  Der er nedsat en styregruppe til at arbejde videre med projektet. 
Denne består af deltagere fra Ørkildskolens bestyrelse, ledelse, 
administration m.fl. samt projektleder ved Boligsocial helhedsplan.  
 
Ansøgningen er ikke sendt til udtalelse ved Sport og Idræt i Svendborg 
(SIS), haludvalget og folkeoplysningsudvalget, da administrationen 
først modtog ansøgningen den 25/05-2021.   
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En CO-2 konsekvensvurdering vil blive tilvejebragt, hvis projektet 
bliver politisk prioriteret i budget 2022. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

32,576 mio. kr.  2022- 

 

  

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

P o lit isk beslutning – 
pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse * 32.576 32.576

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 32.576 0 0 0 32.576

Samlede likviditet, netto 0 32.576 0 0 0 32.576

Økonomi
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Fjernelse af overflødige brandstandere samt vedligehold  

til de sløjfes                          Bilag 48 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Det foreslås, at der tildeles ressourcer svarende til, at der afsættes 
500.000 kr. årligt til at nedlægge 20 af de ca. 550 overflødige 
brandstandere i kommunen årligt. Derudover afsættes der driftsmidler til 
årlig udskylning og vintersikring af de resterende overflødige 
brandstandere for ca. 220.000 kr. indtil disse også er nedlagt. Herved 
kan risikoen for frostsprængning af rørene og forurening fra det 
stillestående vand ind til brandhanerne mindskes. 

Behov/ønsker Administrationen er blevet opmærksom på, at opgaven vedrørende 
vedligeholdelse og nedlæggelse af brandstandere, der ikke længere skal 
anvendes, ikke løses. I forbindelse med overdragelse af kommunale 
beredskabsopgaver til Beredskab Fyn er denne opgave åbenbart blevet 
glemt.  
Brandstandere, der ikke længere vedligeholdt og vintersikres, risikerer at 
frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og 
vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig 
pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra 
vandværkernes ledning og frem til brandhanen. Den manglende 
vedligeholdelse er derfor ikke i overensstemmelse med 
Vandforsyningsplanens og Kommuneplanens målsætninger på 
vandforsyningsområdet om god drikkevandskvalitet og sikker 
vandforsyning. 
 
Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele 
kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og 
mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, 
men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, 
der giver mest vand og står centralt.  
Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke 
brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke 
der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de 
kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 
60-70 standere). 
 
Vedligeholdelsen var, frem til dannelsen af Beredskab Fyn, en kommunal 
opgave. Der blev årligt afsat et beløb hertil, og arbejdet blev udført af 
Vand & Affald. Da Beredskab Fyn blev etableret, overgik opgaven med 
vedligehold af brandhanerne ikke fuldstændigt til det nye beredskab. 
Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der 
ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, men Vand & Affald 
servicerer ikke længere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning 
har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig 
fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres 
forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale 
med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres 
forsyningsområder. 
 
I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til 
etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en 
kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er 
sløjfningen af standerne også en kommunal udgift. I lyset af 
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konsekvenserne af manglende vedligeholdelse, er det ikke en acceptabel 
løsning at undlade at vedligeholde standerne, og de uønskede standere 
bør fjernes løbende.  
Der er samlet set i omegnen af 550 brandstandere, som bør sløjfes. 
Heraf er de 418 i Vand & Affalds forsyningsområde. Standerne skal 
serviceres årligt, frem til de er fjernet. 
 
Vand og Affald har anslået, at det vil koste mellem 170.000 til 200.000 
kr. årligt at vedligeholde deres brandstandere og ifølge vandværkerne 
koster sløjfningen af brandstander omkring 25.000 kr. pr. styk. Årlig 
vedligeholdelse af samtlige af kommunens standere kan derfor beløbe sig 
til ca. 230.000 kr. det første år. Sløjfning af alle standere vil beløbe sig til 
ca. 13,75 mio. kr. Forslaget er derfor en del af en samlet plan for at 
håndtere kommunens ca. 550 overflødige brandstandere, og det foreslås, 
at det prioriteres højest at fjerne de ca. 75 standere ved de private 
vandværker, der ikke vedligeholdes i dag. Ved afsættelse af en halv mio. 
kr. årligt vil fjernelse af alle overflødige standere således tage knap 28 
år. Der kan derfor med fordel afsættes yderligere midler til opgaven. 
Vandværkerne vil dog også fjerne nogle af brandstanderne, når de 
alligevel skal renovere ledningsstrækninger, ligesom de er interesserede i 
at overtage enkelte af brandstanderne for at anvende dem til udskylning 
og prøvetagninger. Den samlede omkostning kan derfor forventes at 
blive mindre, og der kan, ved ledningsfornyelser, være forholdsvis store 
besparelser i byområder, hvor standerne står tæt.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Hvis opgaven ikke prioriteres, vil risikoen for en forurening af 
drikkevandet grundet brandstandere øges, og kommunen vil umiddelbart 
være erstatningsansvarlig for de udgifter som vandværket har i den 
forbindelse. Derudover kan forureningerne af drikkevandet være 
sundhedsskadeligt. 
 

Økonomi De samlede anlægsomkostninger anslås til ca. 13.750.000 kr., med en 
årlig udgift på 500.000 kr. i ca. 28 år.  
De samlede driftsomkostninger anslås til ca. 3,3 mio. kr. på 28 år, med 
en årlig udgift på 235.000 kr. det første år, aftagende med 5-10.000 pr. 
år. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,5 mio. kr.  Årligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet
P o lit isk beslutning – 
udfø relse

Udførelse 500 500 500 500 2.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 500 500 500 500 2.000

Afledt drift 235 225 215 210 885

Samlede likviditet, netto 0 735 725 715 710 2.885

Økonomi

 



Budget 2022 
Anlæg 2022 – 2025 
Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 129 af 131 
Acadre 20-23133 
 

 

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by  

og på Thurø i 2022 og 2023                       Bilag 49 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 
2023. 

Overordnet beskrivelse Tre gange om året (1. april, 1. august og 1. december) modtager 
forvaltningen en børnetalsprognose, som viser antal børn som forventes at 
skulle tilbydes en plads på dagtilbudsområdet (i kommunale, selvejende 
eller private dagtilbud, i privat pasningsordninger eller i private 
tilskudsordninger). 
 
Børnetalsprognoserne tager udgangspunkt i den gældende 
befolkningsprognose for Svendborg Kommune og følger op på denne 
befolkningsprognose. Børnetalsprognosen pr. 1. april danner afsæt for 
eventuelle demografiske og kapacitetsmæssige justeringer, som ved politisk 
godkendelse i maj og juni bæres ind i budgetprocessen.  
 
Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 opjusterede befolkningsprognosens 
forventninger til 2022, idet der i årets første tre måneder var tilflyttet 
markant flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen. 
Børnetalsprognosen pr. 1. april 2021 forventede 104 flere 0-5-årige end 
indregnet i budgettet. 
 
Som følge heraf blev der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et 
driftstema ”Demografi på dagtilbudsområdet” med et forventet udgiftspres 
på 7,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget, og 
anlægstemaer på flere vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by, i 
Thurø Skoles distrikt og i Skårup Skoles distrikt.  
 
Børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 opjusterer igen 
befolkningsprognosens forventninger til 2022, idet der fra april til og med 
juli fortsat tilflytter flere 1-5-årige end forventet af befolkningsprognosen. 
Herudover forventes der også flere fødsler. Børnetalsprognosen pr. 1. 
august 2021 forventer således 151 flere 0-5-årige end indregnet i 
budgettet. 
 
Som følge heraf er der til budgetforhandlingerne 2022 udarbejdet et 
revideret driftstema ”Demografi på dagtilbudsområdet” med et forventet 
udgiftspres på 10,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyret budget. 
Driftstemaet er oversendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2022.  
 
Den højere tilflytning og de flere fødsler sker især i Svendborg by og i Thurø 
Skoles distrikt, hvor der er udarbejdet anlægstemaer på flere vuggestue- og 
børnehavepladser med forventet ibrugtagning i 2024. Børnetalsprognosen 
pr. 1. august 2021 viser, at der er behov for flere vuggestuepladser allerede 
fra 2022.  

Behov/ønsker Flere vuggestuepladser fra 2022 
For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by og i Thurø 
Skoles distrikt fra 2022 foreslår forvaltningen, at der fra 1. januar 2022 
etableres flere vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og 
Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse, som i dag har hver 14 
vuggestuepladser.  
 
Der kan tilvejebringes flere vuggestuepladser ved at anvende 
kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder at antallet af 
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kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5. Kvalitetsniveau 
B anvendes tillige i vuggestuen i Øbakkerne Solsikken.  
 
Ved anvendelse af kvalitetsniveau B kan der maksimalt indskrives 22 
vuggestuebørn i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og 22 
vuggestuebørn i Østerdalen Thurø Børnehuse, det vil sige at der kan 
tilvejebringes 16 flere vuggestuepladser end i dag. 
 
Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand og 
dagtilbudsleder i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri samt 
dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder i Østerdalen Thurø Børnehuse.  
 
Der var enighed om, at der gradvist kan åbnes op for 20 vuggestuebørn i 
begge børnehuse fra 1. januar 2022, det vil sige at der tilvejebringes 12 
flere vuggestuepladser end i dag. Dette ud fra en samlet konkret 
vurdering, hvor der tages højde for pladsforhold for børn og medarbejdere. 
Det anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B.  
 
Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer 
forvaltningen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2022 ved etablering 
af 12 vuggestuepladser.   
 
Forvaltningen forventer, at der permanent er brug for de 12 ekstra 
vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og 
Østerdalen Thurø Børnehuse, hvilket betyder at de to børnehuses 
vuggestuegrupper permanent vil være på et lavere niveau end 
kvalitetsniveau A. Begge børnehuse har et tilstrækkeligt antal 
børnehavepladser til at rumme flere vuggestuepladser. 
 
Flere vuggestuepladser fra 2023 
På Byrådets møde den 25. maj 2021 blev det besluttet, at Fyrtårnet 
Byparkens Vuggestue flyttes fra Hjortøhus, og at der etableres 25 
vuggestuepladser og 60 børnehavepladser med forventet ibrugtagning 
primo 2023.    
 
For at tilvejebringe flere vuggestuepladser i Svendborg by fra 2023 foreslår 
forvaltningen, at der etableres flere vuggestuepladser i Hjortøhus, som 
betyder, at der tillige skal etableres flere børnehavepladser for at 
vuggestuebørnene kan rummes i børnehaven.  
 
Der kan tilvejebringes flere vuggestue- og børnehavepladser i Hjortøhus 
ved at anvende kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A, som betyder 
at antallet af kvadratmeter pr. vuggestueplads nedjusteres fra 7 til 4,5, og 
at antallet af kvadratmeter pr. børnehaveplads nedjusteres fra 6 til 3,5.  
 
Forvaltningen har været i dialog med bestyrelsesformand og 
dagtilbudsleder i Fyrtårnet Byparkens Vuggestue. Der var enighed om, at 
der ud fra en konkret vurdering kan etableres 30 vuggestuepladser og 65-
70 børnehavepladser i Hjortøhus, det vil sige at der tilvejebringes fem flere 
vuggestuepladser og op til ti flere børnehavepladser end i dag. Det 
anvendte kvalitetsniveau vil herved være højere end kvalitetsniveau B.  
 
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue vil herved være et af de største børnehuse 
i Svendborg Kommune i lighed med Sundbyøster Børnely, Sundbyøster 
Humlebien, Vesterlunden Skovlinden og Østerdalen Thurø Børnehuse.  
 
Med afsæt i børnetalsprognosen pr. 1. august 2021 forventer 
forvaltningen, at pladsgarantien ikke kan imødekommes i 2023 alene ved 
etablering af 12 ekstra vuggestuepladser i 2022 og fem ekstra 
vuggestuepladser i 2023, og der er derfor behov for yderligere 
vuggestuepladser i Svendborg by fra januar 2023.  
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Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb til indkøb af et 
modulhus med op til 20 vuggestuepladser som tages i brug i Svendborg by 
fra januar 2023. Modulhuset får kvalitetsniveau B, og forventes at blive 
koblet på et børnehus i Svendborg by. Børne- og Ungeudvalget vil blive 
orienteret om anvendelsen, inden modulhuset tages i brug.  

Økonomi For at kunne håndtere de ekstra pladser, ved ændring af kvalitetsniveauet 
fra A- til B-niveau i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og 
Østerdalen Thurø Børnehuse, vil det være nødvendigt at tilpasse 
bygningernes og omgivelsernes eksisterende rammer. 
 
For Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø 
Børnehuse forventes udgiften at ligge på 0,744 mio. kr. og omfatter 
tilpasning af personalefaciliteter, garderober, inventar, puslepladser, 
overdækning og ventilation. 
 
Udgiften forbundet med de ekstra pladser på Hjortøhus, skal findes 
indenfor den eksisterende anlægsramme for projektet. 
 
Etableringen af et modulhus på et børnehus i Svendborg by, er estimeret 
til 6,389 mio. kr. med en årlig drift på 0,131 mio. kr. Der er i den årlige 
drift taget højde for forældrebetaling og det afledte tilskud til private 
tilbudstyper. 
 
Samlet søges der om en rådighedsramme på 7,133 mio. kr. og en årlig 
driftsramme på 0,131 mio. kr. 

Øvrige bemærkninger  Såfremt der tilvejebringes 12 ekstra vuggestuepladser i Svendborg by og i 
Thurø Skoles distrikt i 2022 og op til 25 ekstra vuggestuepladser i 
Svendborg by i 2023, samlet 37 ekstra vuggestuepladser, forventer 
forvaltningen, at pladsgarantien kan imødekommes i 2022 og 2023.  
 
For at pladsgarantien også kan imødekommes i 2024 og 2025 skal der 
udbygges med yderligere 14 vuggestuepladser i Svendborg by og 14 
vuggestuepladser i Thurø Skoles distrikt, som angivet i anlægstemaerne 
”Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i 
Svendborg by” og ”Udbygning af vuggestuepladser, og børnehavepladser 
på Thurø”, som er oversendt og indgår i budgetforhandlingerne for 2022. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Anlæg: 7,133 mio. kr. 

Årlig drift: 0,131 mio. kr.  

 
2022 

 

1.000 kr. Tidl. 2022 2023 2024 2025 Samlet

Politisk beslutning – 
udførelse

Udførelse 0 7.133 0 0 0 7.133

Samlet anlægsprojekt 0 7.133 0 0 0 7.133

Afledt drift 0 0 131 131 131 393

Samlede likviditet, netto 0 7.133 131 131 131 7.526

Økonomi

 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke vurderet.  
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