
Budget 2022-25     Temaforslag drift 

Teknik- og Erhvervsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23152 

 

Oversigt over driftstemaer 
 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Landdistrikskoordinator 650 650 650 650

Udviklingskonsulent/sagsbehandler 650 650 650 650

Iværksætteri som styrkeposition (Basismodel) 1.000 1.000 1.000 1.000

Iværksætteri som styrkeposition (Udvidet 

model) 1.675 1.750 1.750 1.750

Driftsbudget til A P Møllers Vej 37 0 1.182 2.824 2.824

Driftsbudget til Graaesvej 27 0 1.487 3.557 3.557

Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner 2.190 2.350 2.350 2.350

Øgning af biodiversiteten, herunder i 

vejrabatterne 300 300 300 300

Ø-hop i det Sydfynsme Øhav 260 260 260 0

Geopark- skiltning og synliggørelse 565 25 15 15

2 byggesagbehandlere - fortsættelse fra 2021 900 900 900 900

Forøget rengøring på borgernære områder på 

baggrund af Covid-19 erfaringer 2.900 2.900 2.900 2.900

Markedsføring af bosætning 500 500 500 500

Markedsføring af Turisme 750 750 750 750

Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd 625 625 625 625
Bekæmpelse af invasive planter 200 200 200 200

Teknik- og Erhvervsudvalget i alt 13.165 15.529 19.231 18.971
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Navn på tema: Landdistriktskoordinator 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 650 650 650 650

Anlæg

Finansiering

I alt 650 650 650 650

 

 
Resume: 

De mange indsatser og initiativer som Lokaludvalget har initieret siden 2017, har 
bidraget til at aktivere og engagere en række borgergrupper i Svendborg Kommunes 

lokalområder, heraf også formelt organiserede lokalråd.  
 

Indsatsen tager afsæt i og bygger videre på Bosætningsstrategien og Kommuneplan 
2021 – 2033. 

 

For at understøtte de etablerede lokalråd og den forsatte udvikling i lokalområderne er 
der behov for at en landdistriktskoordinator, der kan varetage dels den strategiske 

indsats omkring lokalområdernes udvikling, dels den løbende kontakt med de forskellige 
lokalområder. 

 
Sagsfremstilling: 

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. 

 
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. 
 

I Kommuneplan 2021 – 2033 fastsætter Byrådet følgende mål for udviklingen af 

lokalområderne:  
 

Det er Byrådets mål, at: 
 

• lokalområderne styrkes og videreudvikles i et samarbejde mellem kommunen og 
borgerne 

• understøtte lokale initiativer og engagement 
• styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen 

• inddrage lokalområderne i udviklingen 

• der sikres en helhedsplanlægning i/ - og på tværs af lokalområderne. 
• der arbejdes med kortlægning og analyse af alle lokalområder, med fokus 

områdernes potentialer og udfordringer 
 

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

opgaveudvalg, der nedlægges ved valgperiodens ophør. 
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For fortsat at understøtte denne fremtidige udvikling i kommunens mange aktive 

lokalområder, er der behov for at kunne opretholde eksisterende og iværksætte nye 
indsatser. Den fremtidig indsats vil bygge på en kombination af borgernære indsatser 

med fokus på lokal organisering og puljer, og mere strategiske indsatser omkring analyse 

og kortlægning af lokalområderne, lokale udviklingsplaner, områdefornyelse mv.  
 

Der er afsat midler til dele af den kommende indsats, men der mangler fortsat at blive 
prioriteret midler, såfremt der skal iværksættes en samlet helhedsorienteret indsats for 

lokalområdernes udvikling. 
 

En landdistriktskoordinator er afgørende for at kunne initiere indsatser og ikke mindst 
understøtte borgerne i deres engagement. Der er allerede igangsat en række initiativer, 

som borgerbudgetter, potentialeplaner og organisering af lokalområder, som kræver en 

fortsat understøttelse og videreudvikling. 
 

 
Påvirkning på andre områder:  

Budgettemaet bliver fremlagt Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 

Økonomi:  
Landdistriktskoordinatoren er en del af en række tiltag, som understøtter udviklingen af 

lokalområderne.  

 
Oversigten giver et billede af, hvordan indsatsen er sammensat. 

 

Tema Aktivitet Beløb, 
eksisterende 

budget 

Nyt 
tema 

NY- Landdistriktskoordinator Understøttelse og 
udvikling af Lokalråd og 

borgergrupper og den 
strategiske udvikling af 

lokalområderne 

 0.650 

(løbende 

drift) 

NY - Analyse til brug for 

masterplanlægning 
Geografisk, demografisk, 

bosætnings – og 
civilsamfundsanalyse og 

kortlægning - afledt af 

KP21 

 
0.500 

(anlæg) 

NY – Potentialeplaner Udarbejdelse af 

potentialeplaner for de 
enkelte lokalområder 

 
0.400 

(løbende 

anlæg) 

NY – 
Udviklingskonsulent/sagsbehandler 

Sags- og 
myndighedsbehandling i 

forbindelse med tilskud til 
lokalområder, 

borgerbudgetter, 

projektansøgninger til 
anlægsprojekter 

 0.650 

(løbende 

drift) 
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Anlægspulje til 

lokalområdeudvikling (tidligere 

anlægspulje til Lokaludvalget) 

 

Driftstilskud til 
lokalområder 

Opstartsmidler til nye 

lokalråd 
Midler til kommunikation, 

netværk for lokalområder, 
lokale borgerinddragelse 

processer, herunder 
borgerbudgetter 

  

 

1.100 

 

Liv i mit lokalområde. 
Konkrete indsatser, 

borgerbudgetter og understøttelse 

Konkrete indsatser: fx 

borgerbudgetter, 

potentialeplaner, pulje til 
opfølgning af 

potentialeplaner  

2.000 
 

Lokale anlægsprojekter 
(Lokalsamfundspuljen) 

Anlægsprojekter på 

initiativ af lokale 
borgergrupper 

2.000 
 

Landsbyfornyelse Fysiske anlægsprojekter 

på baggrund af strategisk 
indsats 

5.900 (inkl. 

statslig 
støtte) 

 

  
 

CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
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Navn på tema: Udviklingskonsulent/sagsbehandler 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 650 650 650 650

Anlæg

Finansiering

I alt 650 650 650 650

 

 
Resume: 

Der er en afsat en række puljer, som skal understøtte udviklingen i lokalområderne. Hvis 
disse puljer fastholdes, skal der afsættes ressourcer til en udviklingskonsulent og 

sagsbehandler (0.650 mio. kr. i løbende drift), da det vil være en forudsætning for 
puljernes konkrete udmøntning.  

  
Sagsfremstilling: 

For at understøtte denne fremtidige udvikling, er der behov for at kunne opretholde 

eksisterende og iværksætte nye indsatser. Den fremtidig indsats vil bygge på en 
kombination af borgernære indsatser med fokus på lokal organisering og puljer, og mere 

strategiske indsatser omkring analyse og kortlægning af lokalområderne lokale 
udviklingsplaner, områdefornyelse mv.  

 
I Kommuneplan 2021 – 2033 fastsætter Byrådet følgende mål for udviklingen af 

lokalområderne:  
 

Det er Byrådets mål, bl.a. at lokalområderne styrkes og videreudvikles i et samarbejde 

mellem kommunen og borgerne. Byrådet ønsker at understøtte lokale initiativer og 
engagement, styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen og inddrage 

lokalområderne i udviklingen. 
 

Udmøntningen af puljer til udviklingen af lokalområder kræver en række 
minimumsopgaver, så som  

• Annoncering og kommunikation 

• Myndighedsopgaver (lokalplaner, byggesagsansøgninger, tilladelser til brug 

af arealer mm.) 

• Puljeadministration (Behandling af ansøgninger)  

• Bogføring og opfølgning på økonomi 

 

Udover disse minimumsopgaver, er der en række opgaver, som sikrer, at midlerne har 
den ønskede og maksimale effekt. 

• Koordinering med andre afdelinger  
• Hjælp til udformning af ansøgninger  

• Understøttelse af borgergrupper, der ønsker at gøre brug af puljen  
• Opsøgende arbejde  

• Understøttelse af fondsansøgninger  

 
 

Ressourcerne til sags- og myndighedsbehandlinger sikrer, at puljen lever op til 
formålsbeskrivelsen og de politisk fastsatte kriterier samt opnår de ønskede effekter, 

herunder: 
• øget kvalitet af projekterne og sammenhæng til andre projekter i 

lokalområdet 
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• større sammenhæng til andre strategiske indsatser, f.eks. 

bæredygtighed, bosætning, turisme, m.v. 
• størst mulig blivende værdi af den kommunale investering 

• bred forankring af projekterne i lokalområderne 

• udvikling af nye projekter sammen med borgerne  
 

 
Påvirkning på andre områder:  

Budgettemaet bliver fremlagt Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 

Økonomi:  
Udviklingskonsulenten/sagsbehandleren er en del af en række tiltag, som understøtter 

udviklingen af lokalområderne.  

 
Oversigten giver et billede af, hvordan indsatsen er sammensat. 

 

Tema Aktivitet Beløb, 
eksisterende 

budget 

Nyt 
tema 

NY- Landdistriktskoordinator Understøttelse og 
udvikling af Lokalråd og 

borgergrupper og den 
strategiske udvikling af 

lokalområderne 

 0.650 

(løbende 

drift) 

NY - Analyse til brug for 

masterplanlægning 
Geografisk, demografisk, 

bosætnings – og 
civilsamfundsanalyse og 

kortlægning - afledt af 

KP21 

 
0.500 

(anlæg) 

NY – Potentialeplaner Udarbejdelse af 

potentialeplaner for de 
enkelte lokalområder 

 
0.400 

(løbende 

anlæg) 

NY – 
Udviklingskonsulent/sagsbehandler 

Sags- og  
myndighedsbehandling i 

forbindelse med tilskud til 
lokalområder, 

borgerbudgetter, 

projektansøgninger til 
anlægsprojekter 

 0.650 

(løbende 

drift) 

 
 

Anlægspulje til 
lokalområdeudvikling (tidligere 

anlægspulje til Lokaludvalget) 

 
Driftstilskud til 

lokalområder 
Opstartsmidler til nye 

lokalråd 
Midler til kommunikation, 

netværk for lokalområder, 

lokale borgerinddragelse 
processer, herunder 

 
1.100 
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borgerbudgetter 

  

Liv i mit lokalområde. 
Konkrete indsatser, 
borgerbudgetter og understøttelse 

Konkrete indsatser: fx 

borgerbudgetter, 
potentialeplaner, pulje til 

opfølgning af 
potentialeplaner  

2.000 
 

Lokale anlægsprojekter 
(Lokalsamfundspuljen) 

Anlægsprojekter på 
initiativ af lokale 

borgergrupper 

2.000 
 

Landsbyfornyelse Fysiske anlægsprojekter 
på baggrund af strategisk 

indsats 

5.900 (inkl. 
statslig 

støtte) 

 

  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke relevant. 
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Iværksætteri som styrkeposition: 

 
Forslag 1 (Basismodel) 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 1.200 1.200 1.200 1.200

Anlæg

Finansiering

Indtægt (Egenbetaling) -200 -200 -200 -200

I alt 1.000 1.000 1.000 1.000

 
 

 
Forslag 2 (Udvidet model) 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 2.000 2.300 2.300 2.300

Anlæg

Finansiering

Indtægt (Egenbetaling) -325 -550 -550 -550

I alt 1.675 1.750 1.750 1.750

 

 
Resume: 

Tilbud til iværksættere om professionelle forløb der styrker deres forretningsudvikling, så 

en større andel lykkes og vokser og det gode sydfynske iværksættermiljø bliver endnu 
stærkere. 

 
Sagsfremstilling: 

Iværksætteri er en styrkeposition for Svendborg, der bliver lagt mærke til udenfor 
kommunegrænsen fx af tilflyttere og ’tilbageflyttere’. Det gør den selvfølgelig, først og 

fremmest på grund af de driftige borgere og det kultur- og erhvervsliv, kommunen er 
begunstiget med – men også fordi kommunen har gjort en bevidst og ambitiøs indsats 

for iværksætteriet de sidste ti år. 

Hvis det omdømme ikke skal forfalde, skal det vedligeholdes. 
 

Efter afslutningen af EU-projektet Medstrøm i december 2020 havde de sydfynske 
iværksættere ikke længere adgang til de længerevarende iværksættertilbud, som har 

haft en markant, dokumenteret effekt for virksomhedernes vækst og overlevelse. Derfor 
blev der i forbindelse med forårets Corona-tiltag afsat 750.000 kr. for anden halvdel af 

2021 til at opbygge et lokalt tilbud på baggrund af de gode erfaringer. 
Det anbefales, at dette tilbud gøres permanent fra 2022. Enten i den nuværende 

basismodel som fokuserer på virksomhedernes opstartsperiode, eller i en udvidet model 

som også understøtter fortsat vækst og fokuserer på de virksomheder, som kan og vil 
mere. 

 
Herved kan der opnås: 

• At en større andel af iværksættere i kommunen overlever. Medstrøms resultater peger 
på, at deltagerne kan hjælpes til en overlevelse (over de fire første år) på 85%, mod 

67% normalt. Det burde dermed være muligt at løfte den samlede overlevelse i 
kommunen op over 70% (hvor de allerbedste kommuner i regionen ligger). 

• At de virksomheder, som deltager i de længere forløb, bliver så godt rustede, at de i 

gennemsnit vokser med samme fart som Gazelle-virksomheder (dvs. fordobler deres 
omsætning mellem år to og år fem) – selvom de ikke nødvendigvis lever op til Gazelle 
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kriterierne for størrelse fra starten (omsætning på 1 mio. kr.) og virksomhedsform (aps. 

eller a/s). 
• At iværksætteri i Svendborg derfor fremstår som en tiltrækkende og realistisk 

mulighed. Både for indbyggere (enten fordi de har en drøm, en god idé, eller fordi de er 

ledige) og for tilflyttere (med eller uden CVR-nummer). 
 

Erhverv kan arbejde videre med én af følgende to muligheder: 
 

A. BASISVERSION - med fokus på forretningsudvikling og praktisk opstartshjælp til nye 
iværksættere – på tværs af brancher og iværksættertyper. 

Forventet rækkevidde/behov: ca. 100 iværksættere. 
 

B. UDVIDET VERSION - som også omfatter forretningsudvikling til dem, som er kommet 

længere og vil mere. 
Forventet rækkevidde/behov: Yderligere ca. 100 iværksættere/ 

virksomheder (dvs. i alt 200). 
 

Det planlagte indhold og yderligere information om de to versioner er beskrevet i Bilag 
4a. (Bilag 4a. - Indhold i iværksætterindsatser). 

 
Påvirkning på andre områder:  

Ingen relevante påvirkninger. 
 

Økonomi:  
Budgettet for basisversionen omfatter en ansat iværksætterkonsulent (forankret i 

Erhvervsafdelingen på Fremtidsfabrikken), midler til eksterne undervisere og 

forretningsudviklere på forløb osv., samt indtægter i form af en egenbetaling, der er 
afpasset den begrænsede betalingsevne i nye virksomheder. 

 
Budgettet for den udvidede version omfatter derudover en yderligere deltidsansættelse 

eller fast aftale med en selvstændig konsulent, eksterne eksperter, samt en højere 
egenbetaling der afspejler den stigende betalingsevne for de mere etablerede 

iværksættere. 
 

Iværksættere fra de andre (syd)fynske kommuner indbydes til at deltage med tredobbelt 

egenbetaling, hvor merprisen efter aftale kan dækkes af deltagerens kommune. Dette er 
ikke indregnet i budgettet ovenfor, da det endnu er uvist, hvor stor efterspørgslen vil 

være til den højere pris og/eller hvor mange af de andre kommuner, der vil betale for 
deres borgere. 

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Temaforslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for kommunens CO2-
udledning. 

Eventuelle indirekte effekter i form af fx øget produktion (og potentielt øget udledning) 

eller nye grønne løsninger (og potentielt mindsket udledning) kan der ikke sættes tal på. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Budget 2022-25     Temaforslag drift 

Teknik- og Erhvervsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23152 

Navn på tema: Driftsbudget til A P Møllers Vej 37 fra og med 1. august 2023. 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 0 1.182 2.824 2.824

Anlæg

Finansiering

I alt 0 1.182 2.824 2.824  
 
Resume: 

Svendborg Kommune overtager efter planen ejendommen A P Møllers Vej 37 pr. 1. 

august 2023, når SIMAC flytter til deres nye bygning på Svendborg Havn. 
Den fremtidige anvendelse af A P Møllers Vej 37 er endnu ikke besluttet, men 

driftsudgifter til bygningen bør indarbejdes i overslagsårene til budgettet. 
 

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med SIMAC’s flytning til Svendborg Havn, overdrages driften af 

ejendommen A P Møllers Vej 37 fra SIMAC til Svendborg Kommune. Det forventes, at 
ejendommen overdrages til Svendborg Kommune pr. 1. august 2023. 

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af A P Møllers 

Vej 37, men der forventes fuld drift pr. 1. august 2023. 
Svendborg Kommune har hidtil ikke afholdt driftsudgifter på ejendommen. 

 
Påvirkning på andre områder:  

Bygningens fremtidige anvendelse kendes ikke. Ingen andre udvalg har hidtil været 
involveret. 

 
Økonomi:  

A P Møllers Vej 37 udgør i alt 4.242 m2. Der kalkuleres med et årligt driftsbudget på 650 

kr. pr. m2 som bruges i Ejendomsservice til at beregne driftsbudgetter. 
M2 prisen dækker rengøring, el, vand, varme, renovation, serviceaftaler, ind-/udvendig 

vedligeholdelse og teknisk service. 
Derudover skal tillægges en årlig udgift på 67.000 kr. til forsikring og ejendomsskatter. 

Det samlede årlige driftsbudget udgør derefter 2,824 mio. kr. Kældre, garager, cykelrum 
mm. er ikke medtaget i opgørelsen af m2. 

I 2023 vil driftsudgiften være 1,182 mio. kr. svarende til 5 måneders drift. 
Der er ikke kalkuleret med eventuelle anlægsomkostninger ifm. den fremtidige 

anvendelse af A P Møllers Vej 37. 

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

I forbindelse med seneste revision af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik 
besluttede Byrådet, at alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber på 

linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger, 
også skal vurdere væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen som 

virksomhed og som geografisk område. 
 

I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser (positive eller negative) for CO2-

udledningen, skal Miljø- og Naturudvalget orienteres efterfølgende, således at ændringer 
kan indgå i den årlige CO2-reduktionsplan.  

 
CO2-udledningen på geografisk niveau, som ved seneste opgørelse for 2018 udgjorde 

344.000 tons CO2, forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overtagelse af A P 
Møllers Vej 37. Der er både før og efter overtagelsen et varme- og elforbrug i 
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ejendommen. SIMAC har oplyst, at varmeforbruget og elforbruget i 2020 var på 

henholdsvis 609 MWh. og 309 MWh. Det svarer til ca. 140 tons CO2.  
 

CO2-udledningen på virksomhedsniveau vil forøges, da ejendommen fremadrettet skal 

indgå i opgørelsen. Svendborg Kommunes CO2-udledning som virksomhed var ved 
seneste opgørelse i 2019 på 7.800 tons CO2. En merudledning på 140 tons CO2-årligt 

svarer til en forøgelse på 1,8 %. Administrationen vurderer, at overtagelsen af A P 
Møllers Vej 37 på nuværende tidspunkt medfører en væsentlig CO2-konsekvens på 

virksomhedsniveau. Konsekvensen vil dog forventeligt reduceres i takt med at 
elforsyningen og varmeforsyningen omstilles til vedvarende energi.  
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Navn på tema: Driftsbudget til Graaesvej 27 fra og med 1. august 2023. 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 0 1.487 3.557 3.557

Anlæg

Finansiering

I alt 0 1.487 3.557 3.557  
 
Resume: 

Svendborg Kommune overtager efter planen ejendommen Graaesvej 27 pr. 1. august 

2023, når SIMAC flytter til deres nye bygning på Svendborg Havn. 
Den fremtidige anvendelse af Graaesvej 27 er endnu ikke besluttet, men driftsudgifter til 

bygningen bør indarbejdes i overslagsårene til budgettet. 
 

Sagsfremstilling: 
I forbindelse med SIMAC’s flytning til Svendborg Havn, overdrages driften af 

ejendommen Graaesvej 27 fra SIMAC til Svendborg Kommune. Det forventes, at 
ejendommen overdrages til Svendborg Kommune pr. 1. august 2023. 

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om den fremtidige anvendelse af Graaesvej 

27, men der forventes fuld drift pr. 1. august 2023. 
Svendborg Kommune har hidtil ikke afholdt driftsudgifter på ejendommen, selvom den 

officielt allerede er ejet af Svendborg Kommune. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Bygningens fremtidige anvendelse kendes ikke. Ingen andre udvalg har hidtil været 

involveret. 
 

Økonomi:  

Graaesvej 27 udgør i alt 5.389 m2 i etageareal. Der kalkuleres med et årligt driftsbudget 
på 650 kr. pr. m2 som bruges i Ejendomsservice til at beregne driftsbudgetter. 

M2 prisen dækker rengøring, el, vand, varme, renovation, serviceaftaler, ind-/udvendig 
vedligeholdelse og teknisk service. 

Derudover skal tillægges en årlig udgift på 55.000 kr. til forsikring og ejendomsskatter. 
Det samlede årlige driftsbudget udgør derefter 3,557 mio. kr. Kældre, garager, cykelrum 

mm. er ikke medtaget i opgørelsen af m2. 
I 2023 vil driftsudgiften være 1,487 mio. kr. svarende til 5 måneders drift. 

Der er ikke kalkuleret med eventuelle anlægsomkostninger ifm. den fremtidige 

anvendelse af Graaesvej 27. 
Det skal bemærkes at brugen af ejendommen blev overtaget af staten 1. juli 1952 og de 

frem til opsigelse af kontrakt 31.07.2022 har alt udvendig- og indvendigt vedligehold af 
ejendommen. 

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

I forbindelse med seneste revision af Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik 
besluttede Byrådet, at alle direktørområder, kommunale institutioner og selskaber på 

linje med at vurdere økonomiske konsekvenser af ændringer og politiske beslutninger, 

også skal vurdere væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen som 
virksomhed og som geografisk område.  

 
I de sager, hvor der er væsentlige konsekvenser (positive eller negative) for CO2-

udledningen, skal Miljø- og Naturudvalget orienteres efterfølgende, således at ændringer 
kan indgå i den årlige CO2-reduktionsplan.  
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CO2-udledningen på geografisk niveau, som ved seneste opgørelse for 2018 udgjorde 
344.000 tons CO2, forventes ikke at blive påvirket væsentligt ved overtagelse af 

Graaesvej 27. Der er både før og efter overtagelsen et varme- og elforbrug i 

ejendommen. SIMAC har oplyst, at varmeforbruget og elforbruget i 2020 var på 
henholdsvis 424 MWh og 182 MWh. Det svarer til ca. 92 tons CO2.  

 
CO2-udledningen på virksomhedsniveau vil forøges, da ejendommen fremadrettet skal 

indgå i opgørelsen. Svendborg Kommunes CO2-udledning som virksomhed var ved 
seneste opgørelse i 2019 på 7.800 tons CO2. En merudledning på 92 tons CO2-årligt 

svarer til en forøgelse på 1,2 %. Administrationen vurderer, at overtagelsen af Graaesvej 
27 på nuværende tidspunkt medfører en væsentlig CO2-konsekvens på 

virksomhedsniveau. Konsekvensen vil dog forventeligt reduceres i takt med at 

elforsyningen og varmeforsyningen omstilles til vedvarende energi.  
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Forbedret vintervedligeholdelse af cykelbaner 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 1.390 2.350 2.350 2.350

Anskaffelse 800

Finansiering

I alt 2.190 2.350 2.350 2.350

 

 
Resume: 

Øget service ved fjernelse af sne fra cykelbanerne under og efter snefald. Der er ca. 73 
km cykelbaner. 

Ved en normal vinter er omkostningen ca. 2,35 mio. kr. 
 

Sagsfremstilling: 
I dag udføres der snerydning på cykelbanerne, når snerydning er færdig på de veje som 

cykelbanerne er en del af.  

Sneen lægges, så en del af den ligger på det yderste af cykelbanen og en del på det 
tilstødende fortovs- eller rabatareal. 

 
Hvis sneen skal køres væk fra alle cykelbanerne i løbet af en arbejdsdag, forventes det, 

at der skal tilknyttes 6 arbejdshold. Dette er begrundet i erfaringerne fra vinteren 
2010/11.  

Et arbejdshold forventes at skulle bestå af én traktor med sneslynge og fem lastbiler til 
at køre sneen væk.  

Dette medfører, at der skal investeres i yderligere fire sneslynger og laves aftaler, der 

sikrer, at 30 lastbiler og op til seks traktorer står til rådighed i vinterperioden til denne 
opgave. 

 
I den forgangne vinter, ville det svare til snerydning på cykelstierne fem gange. 

 
Bortkørsel af sne vil, i modsætning til at afvente at det smelter, øge udledningen af CO2, 

da der skal benyttes mange lastbiler i forhold til at skrabe det ind til siden.  
I en normal vinter vil sne, der ligger på dele af cykelbanerne, påvirke cyklisterne i få 

dage. 

 
Vinterbudgettet er i dag ca. 8,3 mio. kr. Budgettet vil derfor skulle forøges med godt 28 

%. 
 

I 2022 vil der i den del af vinteren, der er fra januar til april, ikke være indkøbt 
sneslynger eller indgået aftaler med entreprenører.  

Den indsats der vil kunne gøres på cykelbanerne, vil derfor være afhængig af, hvad der 
er muligt at få af entreprenører i den enkelte situation.  

Serviceniveauet må derfor forventes at blive væsentligt lavere i 2022, end hvad det vil 

blive fremadrettet. 
Påvirkning på andre områder:  

Ingen. 
 

 
Økonomi:  

Der skal investeres 800.000 kr. i fire ekstra sneslynger. 
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Tal 2022 2023 og 
efterfølgende år 

Bemærkning 

Indkøb af 

sneslynger 

800.000 0  

Omkostning opstart 

og klargøring noget 
til vinteren jan. – 

april 2022. 

300.000 0 Januar til april 2022, 

her er der endnu 
ikke indkøbt 

sneslynger eller 
indgået aftaler med 

entreprenører. 

Rådighedsbeløb 750.000 1.500.000 I 2022 er der regnet 

med 50 % af 
rådighedsbeløb for 

en hel vinter. 

Udgifter til fjernelse 

af sne i en normal 
vinter 

340.000 850.000 Der regnes med, at 

ca. 40 % af 
udgifterne er fra 

oktober til nytår, 
derfor det mindre tal 

for 2022. 

    

Totalt 2.190.000 2.350.000  
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Øgning af biodiversiteten, herunder i vejrabatterne 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 300 300 300 300

Anlæg

Finansiering

I alt 300 300 300 300  
 
Resume: 

Indenfor driftsrammen kan en del tiltag for biodiversiteten gøres, men 
ekstraomkostninger ved ”et færdigt udseende” eller ”et gennemført projekt” kan ikke 

finansieres over driftsbudgettet. 
 

Sagsfremstilling: 

Det er besluttet, at kommunen skal yde en ekstra indsats for biodiversiteten i driften. 
Kommunen har f.eks. valgt at drifte 22 vejrabatter på anden vis end hidtil, da der her er 

fundet særlige urter. 
 

Miljø- og Naturudvalget vedtog den 1. december 2020 et katalog med 
biodiversitetsindsatser. En del af indsatserne i kataloget omhandler ændringer i 

gældende driftspraksis. En konsekvent gennemførelse af ændringerne skaber behov for 
de her ansøgte midler. 

 

Kommunen er desuden tilmeldt konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, under 
navnet VildeSvend, som handler om at styrke biodiversiteten. 

 
Fokuspunkter for biodiversiteten i driften: 

 
1. Rabatter ved nyanlæg og renovering kan ofte ligge til naturlig indvandring af urter 

eller sås til med blomsterfrø. Der ønskes midler til:  
a. At skabe sammenhænge med naboarealer. Hvis arealet f.eks. er en del af et 

større areal, burde hele arealet omlægges (Dette er gjort forsøgsvist ved 

Niels Hansens Vej). 
b. At jordbehandle ekstraordinært. 

 
2. Artsrig Vejkant (de 22 valgte strækninger). Der er midler til at drifte efter en fast 

standard. Der ønskes midler til: 
a. At forhindre tilgroning ved rydning. 

b. At inddrage nye vejrabatter, som enten er blevet overset i første omgang 
eller er blevet relevante siden (f.eks. ved anlæg). 

 

3. Træerne i kommunen får lov at blive gamle. Der ønskes midler til: 
a. Erstatning af træer, som må fældes på grund af sygdom eller ælde. 

b. Nyplantning af træer ved vej og i grønne områder. 
 

4. Græsset får ofte lov at blive højt på arealer i parker og grønne områder, som ikke 
bruges intensivt. Der ønskes midler til at fremme biodiversiteten med: 

a. Anlæg af enge og striber med blomster. 
b. Anlæg af bede 

c. Plantning af blomsterløg 
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Påvirkning på andre områder:  

Projektet forventes at have en CO2-reducerende effekt, da mange af ovennævnte tiltag 
vil bidrage til CO2-optag eller mindske CO2-udledningen i driften. 

 

Økonomi:  

Post Kr. Effekt 

1. Rabatter 
ved nyanlæg 

og renovering 30.000 

Mulighed for at skabe sammenhæng 

ved anlæg af areal/rabat med 
blomster på ca. 500 m2 ved 

retablering og nyanlæg. 

2. Artsrig 
vejkant 55.000 

Mulighed for at rydde og fjerne 
opvækst på ca. 5.000 m2 (svarende 

til rydningen på Ring Nord i foråret 

2021, hvor kun halvdelen af den 
udfordrende opvækst blev fjernet). 

3. Træer 165.000 Mulighed for at plante 50 træer årligt. 

4. Arealer i 
parker mv. 50.000 

Mulighed for at etablere eng med 
blomster på ca. 800 m2, 

etablere/renovere ca. 100 m2 bed 

eller udlægge blomsterløg på ca. 150 
m2. 
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Ø-hop i det Sydfynske Øhav: 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 260 260 260 0

Anlæg

Finansiering

I alt 260 260 260 0

 

Resume: 
”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er en drivkraft for vækst og udvikling i den Sydfynske 

turisme, med fokus på at forbedre adgangen til øhavet og småøerne, samt være 
frontløber for en ny og mere miljøvenlig og fleksibel færgeinfrastruktur. 

 
Sagsfremstilling: 

”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er blevet til i et samarbejde mellem Færgesekretariatet, 
Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner.  

Konceptet fungerer således: På www.Ø-hop.dk kan man læse om øerne, 

overnatningsmuligheder, spisesteder, seværdigheder og om færgerne, der sejler til 
øerne. 

Man køber en ø-hopbillet til 295 kr. for en voksen, 150 kr. for et barn og 75 kr. for en 
cykel. Billetten kan bruges på alle fem færger og gælder i op til syv dage eller indtil man 

stiger af i en af købstæderne: Rudkøbing, Faaborg eller Svendborg. Færger, der deltager 
i konceptet er: Faaborg III, Bjørnøfærgen, Strynøfærgen, Højestenefærgen, Hjortøboen 

og skibet Sea Hawk, som fungerer som øhavets metro og forbinder øerne på tværs af 
kommunegrænser. Således at det er muligt at besøge alle 7 øer uden at skulle ind på 

”fastlandet” igen. 

 
Ø-hop er både en attraktion og en branding af det Sydfynske øhav og af Sydfyn. At 

forbinde kommunerne over havet har været et løft af området og har skabt 
opmærksomhed på såvel nationalt og internationalt plan. Vi har igennem de seneste fire 

år oplevet en stor interesse og et stigende antal passagerer på alle færgerne i det 
Sydfynske øhav. Konceptet er undervejs blevet hjulpet godt på vej af projekt Det 

nationale Ø-pas, nedsatte takster via landevejsprincippet og ordningen med ”gratis 
færger” og ferie i Danmark i sommeren 2020, som følge af Co.  

Vi kan se at turisterhvervet på langt de fleste øer har draget nytte af de mange gæster, 

som endda har måtte rekruttere arbejdskraft fra ”fastlandet”.  
 

Projektet har sat øget fokus på øerne, øget væksten for turistvirksomhederne på øerne 
og har haft stor betydning for såvel dagsturismen som for overnatningsstederne på 

Sydfyn.  
 

”Ø-hop i det Sydfynske Øhav” er desuden med til at give erfaringer til arbejdet omkring 
den fremtidige færgeinfrastruktur. Hurtigere fleksible fartøjer vil kunne skabe hyppigere 

og fleksible overfarter uden bil og med færre antal passagerer samt anløb af øer og 

havne efter behov. 
 

Økonomi:  
Projektet har for Svendborg Kommunes vedkommende hidtil været finansieret af 

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart og for de øvrige kommuner med 1-årige 
bevillinger.  

For at skabe stabilitet og sikkerhed omkring projektet og turistudviklingen på øerne, 
samt give de samarbejdende kommuners havne og færgeselskaber mulighed for at 

http://www.ø-hop.dk/
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arbejde og planlægge langsigtet, forslås det, at der over en tre-årig periode afsættes et 

særskilt budget til dækning af kommunens andel af Ø-Hop.  
 

De øvrige deltagende kommuner har besluttet at finansiere projektet via kommunens 

budget. Der er ligeledes i år udarbejdet en samarbejdsaftale for projektet med henblik på 
at formalisere samarbejdet og sikre at de økonomiske udfordringer løses i fællesskab.  

• Faaborg-Midtfyn kommune deltager med kr. 250.000 
• Langeland kommune deltager med kr. 125.000 

• Svendborg kommune deltager med kr. 250.000 
  

Projektet finansieres af de tre kommuner samt Færgesekretariatet: 
1/5 Langeland kommune 

2/5 Faaborg-Midtfyn kommune 

2/5 Svendborg kommune 
Hertil er tilført et tilskud fra Færgesekretariatet (50.000 kr.) 

 
Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har finansieret Svendborg kommunes andel i alle 

foregående år men foreslår hermed at der afsættes særskilt budget til Svendborg 
Kommunes andel af Ø-Hop.  

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Skibet Sea Hawk er en hurtiggående gul katamaran, som drives frem af en dieselmotor. 

Vi har igennem flere omgange arbejdet på at finde et mere miljøvenligt fartøj til at 
besejle ruten. Det er pt. ikke muligt at finde et andet og mere miljøvenligt fartøj med de 

rette dimensioner, som kan løse opgaven indenfor de økonomiske rammer.  
 

Vi har derfor fundet andre løsninger for at mindske CO2-udslippet i forbindelse med 
sejladsen. Ruten er forkortet i forhold til tidligere år, så der spares nogle sømil. 

Farten nedsættes, hvor dette giver en miljøvenlig gevinst, under hensyntagen til vind- og 
strømforhold.  Skibet har fået installeret trimflaps, selvstyrer og flowmeter, som kan 

udregne brændstofforbruget pr. sejlet mil, derved opnås den optimale fart og mindste 

forbrug. De nye tiltag forventes at give en brændstofbesparelse på mellem 10 og 20 %. 
 

Dette forventes at udløse et CO2-udledning i 2021 på 85 tons. 
 

CO2udledning    

2019 2020 2021 

96 tons 100 tons 85 tons 

 
I 2019 udgjorde den samlede færgedrift 13 % af Svendborg Kommunes CO2-udledning 

på virksomhedsniveau. CO2-udledningen fra Sea Hawk alene udgjorde 1 % af 
kommunens CO2-udledning. På den baggrund vurderer administrationen, at Sea Hawk, 

med de foreslåede løsninger til optimering af dieselforbruget, ikke vil medføre en 

væsentlig konsekvens for kommunens CO2-udledning. 
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Navn på tema: Geopark - Skiltning og synliggørelse 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 0 10 15 15

Anskaffelse 565 15 0 0

Finansiering

I alt 565 25 15 15

 

 
Resume: 

Forslaget indebærer, at Geopark Det Sydfynske Øhav gøres synlig. Dette opnås ved 
skiltning samt formidling.  

 
Sagsfremstilling: 

Svendborg Kommune er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er besluttet, at 
Geoparken skal søge om optagelse på UNESCOs liste over geoparker i 2022. Det er et 

krav for at blive optaget, at Geoparken er synlig i landskabet. Geoparkens styregruppe 

for faciliteter og infrastruktur har besluttet at synliggøre Geoparken ved skilte og 
formidling efter denne model: 

 
1. I Geoparken ligger Geosites, som er lokationer med geologisk enestående 

kvaliteter. I Svendborg Kommune er der 10 Geosites. Det ønskes at formidle disse 
ved skilte på arealerne. 

2. Det ønskes at henvise til Geosites som attraktioner ved større veje. 
3. Der er lavet en manual for skilte til brug i formidlingen af Geoparken. Denne giver 

skiltene et ens udtryk. Det forventes, at eksisterende skilte på kommunalt ejede 

arealer opdateres efter denne ved udskiftning efter behov. 
4. Det ønskes, at Geoparkens logo sættes op i hele kommunen for at vise 

Geoparkens omfang.  
5. Der ønskes et skilt sat op ved motorvejen, ved ind- og udkørsel af Geoparken. 

6. Der ønskes skilte på kommunens havne, som byder sejlende velkommen i 
Geoparken.  

 
Påvirkning på andre områder:  

Punkt 1 i sagsfremstillingen er en opgave i afdelingen Natur. 

Punkt 2-5 i sagsfremstillingen er opgaver i Trafik og Infrastruktur. 
Punkt 6 i sagsfremstillingen er en opgave for Havnen. 

 
Der arbejdes også med skilte og formidling i de øvrige kommuner i Geoparken (Faaborg-

Midtfyn, Ærø og Langeland). Hvis Svendborg Kommune vælger ikke at skilte, vil 
Geoparken nok ikke blive optaget på UNESCOs liste. 

 
Økonomi:  

Udgifterne til skiltning og formidling af Geoparken i Svendborg Kommune anslås til 

565.000 kr. i år 2022 og 25.000 kr. i år 2023. Herefter 15.000 kr. pr år til drift. 
Udgifterne fordeler sig således efter punkterne i sagsfremstillingen: 
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Punkt Opgaver 
Udgifter 
i 2022 

Udgifter 
i 2023 

Udgifter 
i 2024 

Udgifter 
i 2025 Heraf løn 

1 
Geosites 
Formidlingsskilte 180000 0 0 0 

Heraf 50.000 
kr. til lønmidler. 

2 Vejskilte 75000 0 0 0 
Heraf 10% til 
lønmidler 

3 

Formidlingsskilte 
kommunale 
arealer 20000 10000 10000 10000 

heraf 10% til 
lønmidler 

4 
Logo og 
Piktogrammer 15000 15000 5000 5000 

Heraf 10% til 
lønmidler årligt 

5 Velkomstskilt Vej 75000 0 0 0 
Heraf 10% til 
lønmidler 

6 
Velkomstskilte 
Havn 200000 0 0 0 

Heraf 10% til 
lønmidler 

  Udgifter i alt 565000 25000 15000 15000   
 
 

CO2-Konsekvensvurdering: 

Ingen. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Budget 2022-25     Temaforslag drift 

Teknik- og Erhvervsudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23152 

2 byggesagsbehandlere – forsættelse fra 2021 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 1.300 1.300 1.300 1.300

Anlæg

Finansiering -400 -400 -400 -400

I alt 900 900 900 900  
 

 
Resume: 

Med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under de nationale 

servicemål, skal der træffes beslutning om permanent at opnormere byggesags- og 
trafikafdelingen med i alt 2 årsværk.  

 
Sagsfremstilling: 

Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. august 2020 at opnormere byggesags- 

og trafikafdelingen med samlet to årsværk midlertidigt i 2021. Dette er i praksis 

udmøntet med 1½ medarbejder til byggesagsafdelingen og ½ medarbejder til 

trafikafdelingen. 

Beslutningen blev truffet på baggrund af en vækst på 15 % i antallet af byggesager fra 

2018 til 2019 og med Byrådets ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Dette var 

suppleret af en prognose, der angav, at sagsmængden ville stige betydeligt i 2020.  

På baggrund af beslutningen om opnormering er det lykkedes at reducere sagstiden 

betydeligt, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nu er 25 dage. Sagstiden 

er nu på et niveau, der er tydeligt under de nationale servicemål. Dette skyldes i meget 

høj grad den midlertidige opnormering. 

Det kan konstateres, at udviklingen i sagsantallet stadig er i kraftig vækst og således 

betydeligt større end 2020, der ellers var et rekordår. I første kvartal af 2021 er 

sagsmængden således på et niveau svarende til 35 % mere en 2020 og 73 % mere end 

2019, se udviklingen i tabel 1. 

Tabel 1. Udviklingen i antallet af byggeansøgninger og sagsbehandlingstider 

År 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
(årets første 5 

måneder) 

Antal 
byggeansøgninger 

1709 1655 1904 2439 1383 
(estimeret 3270 ved 
årets afslutning) 

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 
i dage 

- 84 - 43 39 25  
(foreløbigt tal) 

 

Der er tale om en markant stigning i antallet af byggesager. Det til trods er det lykkedes 

at nedbringe sagsbehandlingstiden, se tabel 1. Det er imidlertid afgørende for den 

fortsatte opgaveløsning, at den tildelte opnormering fortsætter. Det vil ikke være muligt 

fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede uden yderligere tilførsel af ressourcer til 
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henholdsvis byggesags- og trafikafdelingen – sidstnævnte afdeling, idet der her i 

forbindelse med såvel bolig- som erhvervsbyggeri behandles afledte ansøgninger om 

overkørselstilladelser. 

Opnormeringen er stadig afgørende for opgaveløsningen, da der fortsat er betydelig 

vækst i antallet af byggesager. 

 

Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 

 
 

Økonomi:  

Med tilførsel af to årsværk til byggesags-/trafikafdelingen forventes det, at 

sagsbehandlingstiden fortsat kan holdes under de nationale servicemål på området. 

Udgifterne hertil vil være samlet 1.3 mio. kr. om året. Herudover forventes en 

merindtægt via byggesagsgebyr på ca. 0,4 mio. kr. som kan indgå som medfinansiering. 
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Navn på tema: Forøget rengøring på borgernære områder på baggrund af Covid-19 

erfaringer. 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 2.900 2.900 2.900 2.900

Anlæg

Finansiering

I alt 2.900 2.900 2.900 2.900  
 

Resume: 

Opgradering af rengøringsniveauet via kommunale rengøringspatruljer. 
Patruljerne er ment som et serviceløft til de normale rengøringsstandarder i kommunen. 

Der er tale om en fleksibel ordning, som både opererer med et fast serviceløft og som 
samtidig kan indsættes, hvis der opstår særlige rengøringsbehov i organisationen. 

Social- og ældreområdet er også indeholdt, men ordningen vil i disse områder 
hovedsageligt varetages af eget personale og altså ikke via CETS. Andelen til social- og 

ældreområdet er baseret på en forholdsmæssig andel ift. den samlede bygningsmængde. 
 

Sagsfremstilling: 

Coronakrisen har gjort det tydeligt, at en høj hygiejnestandard på de steder, hvor mange 
mennesker samles, har stor betydning for reduktion af smitte- og sygdomsspredning. 

Det gælder ikke mindst i den offentlige sektors mange institutioner som f.eks. skoler, 
daginstitutioner og plejecentre 

I denne forbindelse er vigtigheden af rengøringskvaliteten blevet et centralt element i 
den daglige drift. Dette er også blevet underbygget i en rapport om bedre rengøring og 

erfaring fra Covid-19, som 3F har udgivet i september 2020 (er vedhæftet). 
CETS har i forbindelse med Covid-19 foretaget en ekstra daglig rengøring af alle 

kontaktflader som f.eks. dørhåndtag, kontakter, gelændere mm. samt en ekstra 

rengøring af toiletter. Denne ekstra rengøring/soignering foretages stadig på skoler og 
daginstitutioner uanset om rengøringen varetages af kommunens egne 

rengøringsassistenter eller af private rengøringsfirmaer på den udliciterede del af 
rengøringen. Merudgiften hertil kører på den såkaldte Covid-19 konto, som forudsættes 

godtgjort af staten så længe, at der er særlige Covid-19 regler, der foreskriver ekstra 
rengøring. Når disse Covid-19 regler bliver ophævet, vil rengøringsniveauet blive 

reduceret til niveauet før Covid-19 med mindre, at der afsættes ekstra midler til 
området. Initiativet med en rengøringspatrulje vil være med til at afbøde virkningen, når 

rengøringen sættes tilbage til det oprindelige udgangspunkt fra før Covid-19. 

Generelt har der været positive tilbagemeldinger til CETS ifm. den generelt øgede 
rengøring pga. Covid-19 i form af bedre indeklima og hygiejne. Den forbedrede rengøring 

har – udover at bidrage til at holde smittespredning med Covid-19 nede – også haft 
andre effekter såsom reduceret sygefravær. 

Det bør besluttes, om det øgede rengøringsniveau skal opretholdes helt eller delvist, eller 
om man skal køre tilbage til det oprindelige udgangspunkt/niveau fra før Covid-19. 

Administrationen lægger op til en fleksibel model, hvor der etableres nogle 
rengøringspatruljer, som opererer med et generelt løft af rengøringsniveauet med 

primær fokus på kontaktflader og toiletter. Her vil der især rettes fokus på borgernære 

områder som skoler, daginstitutioner, voksenområdet mm. De konkrete planer for den 
forøgede rengøring vil blive etableret i samarbejde med CETS’ egen 

rengøringskoordinator ud fra en faglig vurdering. Det forventes, at der kan foretages 
ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter på alle institutioner såsom daginstitutioner 

og skoler samt borgernære områder på ældre- og socialområdet ca. 2 gange om ugen, 
og at dette vil ligge udover det normale rengøringsniveau. 
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Udover dette vil rengøringspatruljen have den fordel, at der kan reageres prompte, hvis 

der opstår særlige udfordringer ift. rengøringen på tværs i organisationen. Det kan f.eks. 
være ved lokale udbrud af covid-19, fnat, voldsomme klimahændelser osv. I disse 

tilfælde vil ovennævnte ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter blive tilsidesat til 

fordel for de konkrete hændelser. 
Patruljen bygges op således, at en ekstra rengøringsassistent forankres i hvert distrikt, 

og går på tværs med ekstra rengøring på tværs af bygningerne i distriktet. Herudover 
indgår den pågældende person også i den tværgående patruljeordning på tværs i hele 

organisationen. Der lægges op til stillinger på fuld tid baseret på anbefalinger fra 3F. 
Stillingerne kan også besættes internt, så der evt. kan ske et løft i timetal jf. en 

undersøgelse, som er gennemført fornyelig blandt rengøringsassistenterne i Svendborg 
Kommune. 

Fordelen ved modellen er, at der vil ske et generelt serviceløft af rengøringsstandarden 

samt muligheden for at sætte ind i forhold til lokale udbrud. 
I den omtalte rapport fra 3F fremgår det, at undersøgelser viser, at god rengøring har 

stor indflydelse på trivslen blandt de brugere, som befinder sig på kommunale 
institutioner. Desuden anføres det, at hyppig og grundig rengøring har stor betydning for 

udviklingen inden for smitte- og sygdomsspredning.  
Den ekstra rengøring af kontaktflader og toiletter vil også være synlig rengøring som 

foregår, mens institutionerne er åbne. Dette kan medføre indirekte effekter på 
rengøringsstandarden, da det kan være med til at påvirke brugernes adfærd i positiv 

retning. 

Niveauet vil hermed blive over de anbefalede standarder fra 3F samt Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. 

 
Påvirkning på andre områder:  

Initiativet vil have en positiv indflydelse på andre områder, og det kan have en positiv 
effekt på sygefravær, trivsel etc.  

På social- og ældreområdet varetages den daglige rengøring fortrinsvis af eget personale 
og er ikke en del af rengøringen i CETS’ regi. Social- og ældreområdet er dog alligevel 

medtænkt, da serviceløftet gælder borgernære områder overalt i kommunalt regi. På 

social- og ældreområdet vil der ske et serviceløft på rengøringen på arealer med 
borgeradgang, som f.eks. aktivitetscentre, træningslokaler, visse fællesarealer mm. 

 
Økonomi:  

 

Ansættelse af 6 rengøringsassistenter 1.960 

Afløsere/vikarer 150 

Udstyr og rengøringsmidler  70 

Leasing af elbiler  230 

Strømforbrug, ejerafgift, service 70 

Diverse omkostninger (bl.a. beklædning) 20 

Opgradering på social- og ældreområdet 400 

 2.900 

 
Alle beløb er afrundede og opgjort i 1.000 kr. 

 
Initiativet kan sættes i gang uden anlægsinvesteringer. 

Der lægges op til, at den forholdsmæssige andel på social- og ældreområdet udmøntes 

decentralt i Social, Sundhed og Beskæftigelse efter nærmere aftale med CETS. 
 

CO2-Konsekvensvurdering: 
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Der vurderes ikke at være væsentlige konsekvenser for CO2-udslippet i kommunen, da 

der lægges op til leasing af elbiler. 
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Markedsføring af bosætning: 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift - 

markedsføringsmidler 

bosætning 500 500 500 500

Anlæg

Finansiering

I alt 500 500 500 500  
 
Resume: 

Forslag om at kommunen afsætter midler til fortsat at kunne understøtte væksten af 
tilflyttere til Svendborg Kommune via markedsføringskampagner og tiltag. Det 

indebærer, at Erhvervskontoret tilføres 500.000 kr. til kampagne og tiltag for tilflyttere.  
 

Sagsfremstilling: 

Hvis kommunens image skal vedligeholdes, og vi skal kunne tiltrække både kommende 
borgere og turister, bør vi blive ved med at fortælle de gode historier og vise, hvad 

Svendborg Kommune har at tilbyde fx inden for kultur, uddannelse, idræt, erhverv og 

iværksætteri. Netop nu har vi en god tilflytning, og den skal vi holde fast i. 

Det er vigtigt for hele kommunen at få turister til smukke Sydfyn – dels er det vigtigt for 

mange af kommunens erhvervsdrivende, og så er det heller ikke utænkeligt, at en ferie i 
Svendborg kan ende med et besøg hos en lokal ejendomsmægler og en tilflytning. 

Det handler om en markedsføringsføringsstrategi for 2022-25, hvor vi synliggør 

kommunens styrker over for kommende tilflyttere med fokus på emner som fx kultur, 
uddannelse, idræt, erhverv og iværksætteri. 

 
Påvirkning på andre områder:  

Der koordineres med Plan & Udvikling og Fællessekretariatet i Teknik og Miljø.  
 

Økonomi:  
 

Bosætning i 1000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Kampagne og film fx 

inden for kultur, 

uddannelse, idræt, 

erhverv og iværksætteri 

350 350 350 350 

Website, udvikling 50 50 50 50 

Udvikling/udførelse af 
markedsføringsplan- og 

kommunikationsstrategi 

100 100 100 100 

Bosætning i alt  500 500 500 500 

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Ikke relevant.  
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Markedsføring af turisme: 

 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift - 

markedsføringsmidler 

turisme 750 750 750 750

Anlæg

Finansiering

I alt 750 750 750 750  
 

 
Resume: 

Svendborg Turistforening har rettet henvendelse til Erhvervskontoret og stillet forslag 
om, at kommunen afsætter midler til styrkelse af indsatsen for at fastholde og udbygge 

turismeerhvervet i Svendborg Kommune. Svendborg Turistforening ønsker at øge 

markedsføringsindsatsen samt styrke den lokale turismeservice og beder derfor om 
750.000 kr., som foreningen vil udmønte gennem SvendborgEvent.  

 
Sagsfremstilling: 

Svendborg Turistforeningen vurderer, at en øget markedsføring er nødvendig for at 
fastholde og udbygge turismen i de kommende år.  

 
Fastholde momentum 

Efter en forrygende sommer i 2020 forventes det, at 2021 også bliver præget af mange 

indenlandske turister. De kommende sæsoner forventes der at blive mere kamp om 
turisterne, hvorfor det er vigtigt at igangsætte en målrettet markedsføring i tæt 

samarbejde med Destination Fyn.  
 

Udbygge sæsonen 
Det er et bredt forankret ønske at udvide sæsonen. Det indgår bl.a. som ét af 

målsætningerne i Svendborg Kommunes Erhvervspolitik. En bæredygtig vækst i turismen 
indbefatter også at væksten i turismen helst skal ske uden for hovedsæsonen. 

Virkemidlerne er at målrette markedsføring mod de turister der rejser uden for 

hovedsæsonen, hvor temaer som outdoor, vandring etc. skal fremhæves. 
 

Turismeservice 
Svendborg Turistforening vurderer, at der et behov for at styrke turismeservicen. Det 

består i at sikre, at turistkontoret holder åbent når turisterne er her samt, at man har 
midler til at producere handouts til turisterne (kort, vandreforslag, turbeskrivelser etc.). 

 
Påvirkning på andre områder:  

Ikke relevante påvirkninger. 

 
Økonomi:  

 

Turisme i 1000 kr.  2022 2023 2024 2025 

Markedsføring 500 500 500 500 

Turismeservice 250 250 250 250 

I alt  750 750 750 750 

 

CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant.  
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Navn på tema: Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 625 625 625 625

Anlæg

Finansiering

I alt 625 625 625 625

 

 
Resume: 

Svendborg Erhvervsråd ønsker at udvide sine aktiviteter med henblik på at forbedre 
erhvervslivets vilkår. Erhvervsrådet har derfor fremsendt ønske om Svendborg Kommune 

udvider sin støtte til Svendborg Erhvervsråd.   
 

Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune (Erhvervskontoret) udfører i dag sekretariatsfunktioner for 

Svendborg Erhvervsråd (SER) og kommunen afholder desuden en årlig ”Nytårskur for 

Erhvervslivet”.  
 

SER ønsker at spille en mere aktiv rolle i realiseringen af det gode erhvervsklima i 
Svendborg Kommune. Derfor er sammensætningen af medlemmer i SER blevet styrket 

således at ikke kun erhvervsforeninger og organisationer er repræsenteret, men også 
udpegede repræsentanter for kulturerhverv, de maritime erhverv, it-branchen, 

rådgiverbranchen samt den finansielle branche. 
 

SER har derefter gennemført en strategiproces, hvor følgende 3 strategiske 

indsatsområder blev udpeget blandt de mange emner SER’s medlemmer er optaget af. 
 

1. Oplevelsesøkonomi/løfte turisme og kultur 
2. Iværksætteri 

3. Maritimt kraftcenter 
 

For at kunne realisere de øgede aktiviteter anmoder Erhvervsrådet om at Svendborg 
Kommune øger sin nuværende støtte Erhvervsrådet 

 

Af budget 2022 for Erhvervsrådet fremgår det, at den ekstra finansiering skal anvendes 
til følgende: 

 

Erhvervsanalyse 100.000 kr. Måling af erhvervsklimaet, der skal danne baggrund 

for kommende tiltag og aktiviteter. 

Branche- og 

temamøder 

100.000 kr. Rettet mod erhvervslivet herunder nye iværksættere. 

Processer 100.000 kr. Strategimøde én gang om året og 3 fokusmøder pr. 

år. 

Bosætningstiltag 150.000 kr. Analyser, kampagner og kommunikation. 

Sekretariatsbetjening 175.000 kr. De nye tiltag i Erhvervsrådet med aktive indsatser på 

tre fokusområder kræver en væsentligt øget 

sekretariatsbetjening fra Erhvervskontoret 
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I alt 625.000 kr.  

 

Påvirkning på andre områder:  
Forslaget vurderes ikke at have påvirkning på øvrige områder.  

 
Økonomi:  

Såfremt der skal ske øget finansiering af aktiviteterne i Svendborg Erhvervsråd, vil 

driftsbudgettet for Erhvervskontoret skulle udvides med 625.000 kr.  

 

CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant. 
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Navn på tema: Bekæmpelse af invasive planter 

 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

Drift 200 200 200 200

Anlæg

Finansiering

I alt 200 200 200 200

 

 
Resume: 

Byrådet vedtog på mødet den 29. juni 2021, at oversende forslaget fra Enhedslisten om 
at stoppe brugen af kemiske ukrudtsmidler til bekæmpelse af invasive planter, til 

behandling i Miljø og Naturudvalget. Svendborg Kommune anvender i dag kemiske 
ukrudtsmidler til bekæmpelse af invasive planter. Det skal besluttes, hvorvidt denne 

praksis skal fortsætte eller ophøre. 
 

 

Sagsfremstilling: 
I 1996 vedtog Byrådet et forbud mod brugen af kemiske ukrudtsmidler i driften af 

kommunens arealer. Undtaget fra forbuddet er bekæmpelse af de invasive planter, 
kæmpebjørneklo samt japansk pileurt og kæmpepileurt.  

 
Kemisk bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpepileurt har tidligere kun været anvendt 

i et begrænset omfang, og en nu helt indstillet. Grunden til dette er, at forsøg har vist, at 
kemisk bekæmpelse har begrænset effekt, medmindre der bruges meget store mængder 

bekæmpelsesmiddel over mange år.  

 
Japansk pileurt og kæmpepileurt bliver således ikke længere bekæmpet, hverken kemisk 

eller mekanisk, i Svendborg Kommune. Eftersom Svendborg Kommune ikke har en 
strategi for bekæmpelse af invasive planter, er kommunen ikke forpligtet til at bekæmpe 

dem.  
 

En mekanisk bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpepileurt er meget 
omkostningstungt, og økonomisk står bekæmpelsen ikke mål med effekten.  

 

Kæmpebjørneklo er derfor den eneste invasive plante, som stadigvæk bliver bekæmpet 
kemisk.  

 
På nuværende tidspunkt bekæmper Svendborg Kommune kæmpebjørneklo på ca. 65 

lokaliteter. Det nuværende forbrug af bekæmpelsesmiddel (Roundup) udgør ca. 8 liter 
årligt. Denne mængde svarer til forbruget ved én gang ukrudtsbekæmpelse på 2-3 

hektar.  
 

I 2021 forventes forbruget af bekæmpelsesmiddel at stige til ca.15 liter, da der er fundet 

en ny stor forekomst af kæmpebjørneklo på et kommunalt areal i Kirkeby. Forbruget 
forventes efter 2 år igen at falde til ca. 8 liter årligt.  

 
Alternativet til den kemiske bekæmpelse er mekanisk opgravning. Mekanisk opgravning 

er både dyrere samt en længere proces. Desuden er der tale om et problematisk 
arbejdsmiljø, for personen der udfører opgaven. 
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Økonomi:  

De nuværende udgifter til bekæmpelse af kæmpebjørneklo er ca. 100.000 kr. Udgifterne 
afholdes på driftsbudgetterne for veje og grønne områder.  

 

Hvis den kemiske bekæmpelse af kæmpebjørneklo ophører, og overgår til mekanisk 
bekæmpelse, vurderer administrationen, at udgiften vil stige til 300.000 kr. årligt, 

svarende til en merudgift på 200.000 kr. årligt.  
 

Den ekstra udgift kan ikke afholdes på driftsbudgettet for veje og grønne områder. 
 

 
CO2-Konsekvensvurdering: 

Sagen vurderes til ikke at have konsekvens for CO2-udledningen. 

 


