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Svendborg Kommunes retningslinjer for borgerfinan-
sierede trafik- og infrastrukturmæssige tiltag på of-

fentligt vejareal 
 

 

Indledning 

Trafik og Infrastruktur udfører løbende tiltag, der blandt andet kan 

have baggrund i borgerhenvendelser om trafikrelateret utryghed ved 

vejene.  

 

De borgerhenvendelser, som ikke akut løses af Trafik og Infrastruktur, 

bliver indskrevet på de prioriteringslister, der én gang om året fore-

lægges Teknik- og Erhvervsudvalget til politisk prioritering af kom-

mende udførelser.  

 

En borgerhenvendelse kan dog også indledningsvist helt afvises af Tra-

fik og Infrastruktur, hvis ønsket strider mod faglige regler eller helt 

åbenlyse begrænsninger på lokaliteten eller strækningen. 

 

På grund af begrænsede ressourcer kan ikke alle ønsker prioriteres til 

udførelse og vil derved stå i venteposition. Da der løbende indgår nye 

ønsker, er det ikke forventeligt, at alle ønsker på et tidspunkt bliver 

prioriteret til udførelse. Derfor kan borgere ansøge om at egenfinan-

siere projektforslaget.  

 

 

Ansøgningen 

Trafik og Infrastruktur modtager ansøgninger om borgerfinansiering af 

et projekt fra en enig gruppe borgere eller en enig gruppe af grund-

ejere. Ansøgningen skal indeholder: 

 

• Beskrivelse af den oplevede udfordring  

• Et umiddelbart løsningsforslag til typen af tiltag 

• Lokalitet med skitsetegning af tiltag 

• Skriftligt tilsagn fra projektets økonomiske donorer 
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Sagsbehandlingen 

Trafik og Infrastruktur vil herefter foretage en besigtigelse af lokalite-

ten eller strækningen samt foretage en faglig undersøgelse af regler, 

tilgængelige baggrundsdata og fysiske omgivelser.  

Trafik og Infrastruktur vil dog kunne afvise videre sagsbehandling af 

ønsket, hvis det af faglige eller af andre overvejende hensyn vurderes 

uhensigtsmæssigt at lade tiltaget udføre. 

 

Kommende projektering, projektledelse, udarbejdelse af skilteplan, 

myndighedsgodkendelse, udbudsforløb m.v. vil blive foretaget veder-

lagsfrit af Trafik og Infrastruktur.  

 

 

Kompetence 

Det er alene Trafik og Infrastruktur, der ud fra faglige betragtninger 

beslutter om det ansøgte ønskede tiltag vurderes realistisk og egnet. 

 

Modtagne egnede ansøgninger vil forelægges Teknik- og Erhvervsud-

valget en gang hvert år, hvor ansøgningen behandles samtidig med 

behandlingen af prioriteringslister. Ved den årlige politiske behandling 

af indkomne ansøgninger, vil en ansøgning enten blive afvist eller god-

kendt som egenfinansieringsaftale. 

 

 

Kriterier for Teknik- og Erhvervsudvalgets godkendelse af an-

søgning om borgerfinansiering  

 

• at ønsket, lokaliteten eller strækningen ikke er indledningsvist 

afvist af Trafik og Infrastruktur på grund af faglige regler eller 

helt åbenlyse begrænsninger på lokaliteten eller strækningen.   

 

• at Trafik og Infrastrukturs eventuelle henstilling om supple-

rende belysning, f.eks. afvandingsforhold og den tilhørende 

skiltning m.m. i forbindelse med tiltaget - indregnes i udgifter 

for anlægsprojektet. 

 

• at hvis Trafik og Infrastruktur vurderer, at det ønskede tiltag 

bevirker, at der overflyttes trafik til omkringliggende veje i 

samme eller højere vejklasse, kan Trafik og Infrastruktur for-

lange udførelse af lignende eller yderligere tiltag på disse veje. 

Anlægsudgiften til denne eventuelle projektudvidelse for om-

kringliggende veje vil blive pålagt borgerfinansieringen. 

 

• at projektet ikke strider mod gældende planlægning og planer 

som f.eks. kommuneplan, lokalplaner, busplaner, cykelrute-

plan, vejklasseplan m.v., herunder også hensyn til forhold som 

f.eks. rutebuskørsel. 

 

• at projektet ikke må medføre væsentlige kommunale merom-

kostninger på efterfølgende drift og vedligehold. Der skal kunne 
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foretages drift og vedligehold på lokaliteten eller strækningen 

med det allerede benyttede materiel såsom fejemaskiner og 

snerydningskøretøjer. Behov for anden type materiel vil kunne 

få indvirken på afgørelsen. 

 

 

Efterfølgende drift 

Det aftales med borgeren/borgergruppen, hvordan den fremtidige drift 

varetages. Kommunen påtager sig som udgangspunkt ikke ekstra 

driftsudgifter ved egenfinansierede projekter. 

 

Hvis der fremkommer ændrede lovkrav, fare for trafiksikkerhed, nye 

retningslinjer eller anden helhedsmæssig årsag, kan Trafik og Infra-

struktur forlange fysisk ændring af rammer og placering af tilta-

get. Svendborg Kommune er hertil ikke forpligtet til etablering af et er-

statningsprojekt. 

 

 

Økonomi 

Det er den henvendende enige gruppe borger eller gruppe af enige 

grundejere, der selv sikrer finansieringen af anlægsprojektet. 

Der skal i ansøgningen være tilsagn fra donorer, og der indgås nær-

mere kontrakt om betalingsbetingelser forud for opstart af projekte-

ring. 

 

Borgerfinansiering på offentlig vej og vejareal er ikke begræn-

set til kun trafiksikkerhed  

 

Som eksempel på andre emner kan være: 

• Vendepladser 

• Parkeringspladser 

• Skilte 

• Træer 

• Støjafskærmning 

• Hegn og rækværk 
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