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Oversigt over driftstemaer 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Opnormering i forhold til Naturområdet 650 650 650 650

Opnormering i forhold til vandløbsloven og lov 

om vandplanlægning 650 650 650 650

Opnormering i forhold til adgang til naturen i 

naturbeskyttelsesloven 650 650 650 650

Opnormering i forhold til Miljøvurderingsloven 650 650 650 650

Flere kommunale el‐biler 1.093 1.093 893 1.093

Miljø‐ og Naturudvalget i alt 3.693 3.693 3.493 3.693
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Navn på tema: Opnormering i forhold til Naturområdet 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 650 650 650 650
Anlæg
Finansiering

I alt 650 650 650 650  
 
Resume: 
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at Naturområdet opnormeres 
med én medarbejder. Den nye medarbejder skal medvirke til at håndtere det stigende 
antal komplekse sager på myndighedsområdet, herunder miljøvurderinger samt håndtere 
klagesager, aktindsigtssager og dialogmøder inden for afdelingens naturområdet i øvrigt. 
 
Sagsfremstilling: 
Fagområdet natur dækker et bredt spænd af lovområder. Området får generelt flere 
sager og kompleksiteten i sagerne er stigende. Herudover er der flere klagesager, 
aktindsigter og behov for dialogmøder. For at kunne servicere kommunens borgere og 
leve op til de lovgivningsmæssige forpligtigelser er der behov for at styrke 
personaleressourcen.  
 
Lovgivning, på naturområdet, hvor kommunerne har ansvar for administration omfatter:  

 Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper §3 og fredninger).  
 Habitatbekendtgørelsen (særlige hensyn i Natura 2000-områder og til bilag IV-

arter (særligt beskyttede dyr og planter)). 
 Miljøvurderingsloven (både screeninger og egentlige miljøvurderinger af planer og 

projekter).  
 Museumsloven (sten- og jorddiger). 
 Planloven. 
 Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder (permanent genopdyrkningsret). 

 
Naturbeskyttelsesloven afføder den største sagsmængde indenfor fagområdet natur med 
tyngden på lovens § 3, der omhandler beskyttelse af bestemte naturtyper. Kommunen 
har her en sagspukkel af håndhævelsessager. Kommunen er tilsynsmyndighed på 
fredninger (fredede arealer, ikke bygninger), og fører tilsyn med at fredningernes formål, 
om vilkår overholdes og sikrer plejen af naturarealerne.  
 
I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal kommunerne, i en lang række sager og 
projekter, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, kan påvirke bilag IV-arter eller et Natura 2000-område væsentligt. 
Med den nye miljøvurderingslov er der sket et skifte sådan, at langt flere projekter vil 
blive omfattet af en miljøvurdering. Hertil kommer at Miljø- og Fødevareklagenævnet har 
skærpet kravet til vurderingerne for bilag IV.  
 
Påvirkning på andre områder: 
Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og Miljø, vil sagsbehandlingstiden blive 
forlænget på byggesager og øvrige anlægsprojekter samt kommunens egne projekter 
som fx vej, klimatilpasning m.m. Desuden vil naturpleje og naturprojekter blive tildelt et 
absolut minimum af ressourcer. 
 
Økonomi:  
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
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Navn på tema: Opnormering i forhold til vandløbsloven og lov om vandplanlægning. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 650 650 650 650
Anlæg
Finansiering

I alt 650 650 650 650  
Resume: 
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med 
én medarbejder, der indenfor specifikke fagområder skal håndtere opgaver indenfor 
vandløbsloven og lov om vandplanlægning (vandplanprojekter).  
 
Sagsfremstilling: 
På vandløbsområdet arbejdes med tre hovedopgaver: Drift, det vil sige primært 
vandløbsvedligeholdelse/tilsyn, myndighedsarbejde indenfor vandløbsloven samt med 
vandløbsrestaurerings- og vådområdeprojekter jf. de statslige vandområdeplaner.  
Vandløbsvedligeholdelsen, der varetages i samarbejde med en ekstern entreprenør, er i 
overensstemmelse med de vedtagende vandløbsregulativer. 
 
Området, der har 2,8 årsværk til rådighed, har igennem flere år været nedprioriteret, jf. 
afdelingens virksomhedsplan. Det gælder også i virksomhedsplanen for 2021.  
 
Det er primært myndighedsopgaver og vandområdeplaner, som bliver nedprioriteret. Der 
ligger konstant mellem 50 og 80 sager indenfor myndighedsområdet, som venter på at 
blive behandles eller som er under behandling. Ofte opleves lange sagsbehandlingstider. 
 
KL og staten har indgået en aftale om, at kommunerne skal gennemføre 
restaureringsopgaver i vandløb og vådområdeprojekter jf. de statslige 
vandområdeplaner. Vandplanerne gælder for 6 år ad gangen, og vi er i den såkaldte 2. 
planperiode, der slutter med udgangen af 2021. Administrationen er langt fra at have 
gennemført alle de indsatser, som ligger i de to vandplaner, og det forventes heller ikke, 
at det kan nås indenfor tidsfristen. Det er især projekter ved de store 
mølleopstemninger, som er komplekse og som tager lang tid. Blandt andet fordi, der 
bruges mange ressourcer på dialog og borgerinddragelse. 
 
Det forventes, at staten offentliggør 3. vandområdeplan med udgangen af 2021. Det er 
sidste vandplan, og det er her, staten har planlagt den sidste indsats for at sikre 
målopfyldelse. Det er administrationens vurdering, at der i den kommende plan kommer 
væsentlig flere vandløbsrestaureringsprojekter, som skal gennemføres end ved de to 
forrige. 
 
Endelige arbejder administrationen med de øvrige fynske kommuner om Havørred Fyn-
projektet, som er et erhvervsfremmeprojekt med fokus på vandløbsrestaurering og 
lystfiskerturisme. I den forbindelse har Svendborg Kommune kun i meget begrænset 
omfang budt ind med projekter, da der ikke er ressourcer til at løfte delprojekterne i 
Svendborg. 
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Påvirkning på andre områder:  
Medarbejderne på vandløbsområdet bidrager til løsning af opgaver og projekter på tværs 
i organisationen. Der er derfor risiko for, at området kan forsinke arbejdsprocesserne 
med relativt lange responstider for de øvrige afdelinger i organisationen. Herunder især 
havneudviklingsprojekter og klimatilpasningsprojekter. 
 
Økonomi:  
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.  
 
CO2-Konsekvensvurdering:  
Ingen 
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Navn på tema: Opnormering i forhold til adgang i naturen i naturbeskyttelsesloven 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 650 650 650 650
Anlæg
Finansiering

I alt 650 650 650 650  
 
Resume: 
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med 
én medarbejder i Natur og Miljø, der indenfor specifikke fagområder i 
naturbeskyttelsesloven skal håndtere sager om hindring af offentlighedens adgang i 
naturen.  
 
Sagsfremstilling: 
Adgang i naturen 
Regler for offentlighedens adgang i naturen fremgår af naturbeskyttelseslovens kapitel 4, 
§ 22-26. Her beskrives den ret, som vi alle har til at færdes i naturen, og hvor ejeren – 
såvel den private som den offentlige – kan give lov til andet og mere end reglerne 
tillader.  
 
Færdsel og ophold i naturen sker på eget ansvar – det være sig på veje og stier i det 
åbne land, på private eller offentlige udyrkede arealer, på strande eller i private og 
offentlige skove. 
 
Reglerne gælder i det, man kalder for det åbne land, dvs. reglerne gælder ikke i byer og 
tæt bymæssig bebyggelse. Publikum skal rette sig efter skiltning og anvisninger, der 
gives af ejeren.  
 
Er man uenig om retten til færdsel, kan man henvende sig til tilsynsmyndigheden – 
kommunalbestyrelsen, som behandler henvendelser om adgang til privatejede arealer. 
 
Svendborg Kommune modtager hvert år mange henvendelser om adgang i naturen. 
Specielt efter corona, hvor mange flere bevæger sig ud i naturen og får øje på diverse 
hindringer som forbudsskilte, kæder over veje/stier eller udlægning af afspærringer.  
 
Gennemgang af kysten 
Der har tidligere (2018) været politisk ønske om, at tilsynsmyndigheden gennemgik 
Svendborg Kommunes 175 km lange kyststrækning for hindring af offentlighedens 
adgang.  
 
For at løse dette opsøgende tilsyn, vurderedes et ressourcebehov på ca. 2 årsværk i 2 år, 
da tilsynet langs kysten ville medføre flere typer af håndhævelsessager eksempelvis 
ulovlige broer, ulovlige hegn, terrasser, bebyggelser mv. 
 
Siden da er kommunen i 2018 også blevet myndighed på kystbeskyttelse, hvor 
gennemgang af kysten også vil medføre sager om ulovligt etableret kystbeskyttelse. 
Både sager om offentlighedens adgang i naturen og sager om ulovligt etableret 
kystanlæg og broer er ofte ret komplicerede og ressourcetunge.  
 
Opnormering 
En opnormering med én medarbejder til behandling af sager om offentlighedens adgang 
vil nedbringe sagsmængden og der vil, når der er ekstra tid, kunne påbegyndes en 
etapevis gennemgang af kysten.  
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Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og Miljø, vil sager om adgang i naturen 
ikke kunne blive behandlet løbende ligesom igangsættelse af en etapevis gennemgang af 
kommunes kyststrækning ikke vil kunne gennemføres. 
 
 
 
Økonomi:  
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen.  
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Navn på tema: Opnormering i forhold til Miljøvurderingsloven 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 650 650 650 650
Anlæg
Finansiering

I alt 650 650 650 650  
Resume: 
Forslaget indebærer, at der tildeles ressourcer svarende til, at området opnormeres med 
én medarbejder, der indenfor specifikke fagområder skal håndtere screening for 
miljøvurdering af projekter og sektorplaner.  
 
Sagsfremstilling: 
En lang række forskellige projekter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket 
betyder, at der skal screenes for miljøvurdering. Det er f.eks. anlægsarbejde i byzone, 
som kan tilknyttes infrastruktur, der kan her være tale om idrætsanlæg, 
parkeringspladser, butiksanlæg mv. Andre projekter, der også er omfattet, kan være sti- 
og vejprojekter, etablering af solcelleanlæg mv. Endelig er en lang række af sektorplaner 
også omfattet af kravet om mindst en screening for miljøvurdering – det er her tale om 
f.eks. spildevandsplan, affaldsplan, vandløbsregulativer mv. 
 
Hvis ikke screeningen for miljøvurdering eller selve miljøvurderingen gennemføres vil der 
være tale om en retlig mangel, som kan medføre, at projekterne ikke etableres på et 
lovligt grundlag – hvilket vil medføre en hjemvisning i en klagesag. Det er derfor en 
væsentlig del af at sikre helhed i opgaveløsningen, at det til hver en tid sikres, at 
miljøvurderingslovens regler efterleves. 
 
Fokus på opgaven omkring screening for miljøvurdering og miljøvurderinger er øget 
siden, at den nye miljøvurderingslov trådte i kraft i 2017. En opnormering med én 
medarbejder til at varetage screening for miljøvurdering af projekter indenfor specifikke 
fagområder samt sektorplaner vil samle hele opgaven omkring miljøvurdering i Natur og 
Miljø, og sikre den nødvendige faglige kompetence. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Hvis ikke opnormeringen gennemføres i Natur og miljø, vil en lang række screeninger 
skulle gennemføres indenfor fagområderne Trafik og Infrastruktur samt Byg, og den 
faglige kompetence skal efterfølgende sikres her. Områder, der refererer til Teknik- og 
Erhvervsudvalget. 
 
Økonomi:  
Udgifterne til et ekstra årsværk anslås til 650.000 kr. pr. år.  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen. 
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Navn på tema: Flere kommunale el-biler 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 1.093 1.093 893 1.093
Anlæg
Finansiering
I alt 1.093 1.093 893 1.093  
 
Resume: 
En kortlægning af Svendborg Kommunes bilflåde viser, at den ældste og mest forurenende 
del af flåden udgøres af 39 gamle køretøjer som tilhører euronorm 3-5. Som led i første 
del af en udfasningsplan for fossile køretøjer, anbefales 34 af de ældste køretøjer udskiftet 
til nye el-køretøjer, der vil reducere flådens CO2-udledning med 22 %. Udfasning af 34 
fossile køretøjer medfører behov for yderligere investering i nye el-biler. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har en målsætning om at være 100 % omstillet til vedvarende energi 
(VE) som virksomhed i 2030. Som led i udmøntning af CO2-reduktionsplanen 2021-2030 
er omstilling fra fossile biler til el-biler i den kommunale virksomhed en væsentlig del af 
CO2-reduktionsindsatsen. Pr. 1. april 2021 er der ansat en flådestyringskoordinator som 
fremadrettet vil varetage den overordnede styring og koordinering af kommunens bilflåde. 
 
En kortlægning af Svendborg Kommunes bilflåde på 229 køretøjer viser at de 39 ældste 
køretøjer tilhører euronorm 3-5 (EU-klassificering i forhold til udledning af partikelforurening, 
NOx). Denne gruppe køretøjer er stærkt forældede og forurenende i forhold til nyeste CO2-
udledningsnorm (Euronorm 6a-d), og det er for ca. 34 af køretøjerne muligt i dag at finde 
fornuftige el-alternativer på markedet hvor CO2-neutralitet opnås. Der er både tale om 
både personbiler, varevogne og minibusser på tværs af alle direktørområder. 
 
Som led i en indledende udfasningsplan for fossile biler anbefales specifikt 34 køretøjer 
derfor udfaset hurtigst muligt og senest med udgangen af 2022, da det vil kunne reducere 
flådens CO2-udledning med ca. 148 ton årligt. Samtidig vil næsten alle gamle køretøjer 
være udfaset og flåden vil bestå af enkelte køretøjer i euronorm 5 og ellers alene af 
køretøjer i eurnorm 6a-d eller på el. 
 
En udfasning af denne gruppe af ældste køretøjer medfører et markant behov for leasing 
af nye el-biler, der vil medføre behov for en øget investering i afsat budget til finansiel 
leasing til dækning af merudgiften ved investering i nye el-køretøjer. Merudgiften anslås 
til ca. 1,093 mio. kr. årligt, for investeringerne foretaget i 2021 og 2022. 
 
Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en mere langsigtet og bæredygtig udfasningsplan 
for fossile køretøjer, der tilstræber fuld udfasning i senest 2030. Der må derfor forventes 
behov for et revideret syn på finansieringen af yderligere el-biler i den resterende udfasning 
i forbindelse med budgetprocessen for 2023. 
 
Temaet er en del af Klimahandlingsplanen og DK2020-arbejdet med 
klimareduktionsindsatsen indenfor scope 1 under Miljø- og Naturudvalget, som vedrører 
direkte CO2-udledninger fra den kommunale virksomhed. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
 
Økonomi:  
Der blev i CO2-reduktionsplanen 2021-2030 afsat midler til finansiel leasing af el-biler som 
baserer sig på udskiftning af eksisterende leasingbiler. 
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Udfasning af 34 af de mest forældede køretøjer vil i perioden 2021-2022 medføre en 
gennemsnitlig omkostningsforøgelse på 67 øre pr. kørt km.  
 
Investeringerne i 2021 og 2022 vil i forhold til det budget der blev afsat i CO2-
reduktionsplanen 2021-2030, medfører et årligt merforbrug på ca. 1,093 mio. årligt. De 
primære årsager til det større behov for leasingfinansiering skyldes dels, at der er tale om 
udskiftning af lidt større køretøjer som bl.a. varevogne, og dels at der er tale om en del af 
flåden som grundet sin høje alder er fri af leasingomkostninger. 
 
I finansiering af den samlede merudgift til yderligere el-biler er der medregnet besparelser 
til markant reducerede udgifter til grøn ejerafgift, service, vedligehold samt brændstof som 
følge af udfasning af de ældste fossile køretøjer. 
 
Tabel 1 – Oversigt over økonomi og investeringsbehov ved udfasning 

 
  - = Mindreudgift/merindtægt og + = Merudgift/mindreindtægt 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
En udfasning af 34 fossile køretøjer i 2021-2022 og indkøb af el-køretøjer vil medføre en 
samlet CO2-reduktion på ca. 148 ton årligt (22 %) ud af flådens aktuelt samlede udledning 
på ca. 700 tons. CO2-reduktionen vil kunne opgøres som en besparelse indenfor Svendborg 
Kommunes kommunale virksomhed på transportområdet. 


