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Politikområde: Plan og Udvikling 

Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvikling

Projektbeskrivelse
Fysisk location 
(adresse)

Svendborg Havn

Overordnet 
beskrivelse

En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.

Behov/ønsker Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. På Svendborg Havn har dette 
instrument været anvendt i en periode fra 2016-19 som en metode til at 
følge op på udviklingsplanens mål.

I denne periode har der været afsat ca. 0,5 mio. kr./år til midlertidige 
aktiviteter, som bl.a. har omfattet indretning af kajarealer og støtte til et 
bredt spekter af events, fritids- og kulturaktiviteter på kajerne. 
Videreudvikling og renovering af Prøveparken er et andet indsatsområde 
ligesom midlerne også har været anvendt ift. indgåelsen af partnerskaber 
på Frederiksø og udvikling af aktiviteter, der knytter sig til 
partnerskabernes værdisæt. Ud over at understøtte de nævnte initiativer 
og aktiviteter har de midlertidige aktiviteter også haft det væsentlige 
formål at give mulighed for afprøvning før mere langsigtede anvendelser 
låses fast.

Den omfattende evaluering af de midlertidige aktiviteter på Frederiksø, 
som Svendborg Kommune gennemførte i efteråret 2018, viste, at de 
midlertidige aktiviteter i høj grad har været med til at øge havnens 
samlede attraktion. Hermed har de midlertidige aktiviteter levet op til 
deres mission som var at skabe liv på havnen og fastholde og udvikle 
havnen som hele byens mødested.

Det årligt afsatte beløb til midlertidige aktiviteter udløber i 2019. For at 
kunne fortsætte de aktiviteter, der er igangsat og give mulighed for at 
understøtte nye initiativer, ønskes det at videreføre puljen. 

Puljen ønskes videreført som et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til midlertidige 
aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen 
som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere 
permanent anvendelse. 

Projektets samlede 
udgift og periode

0,5 mio. kr. årligt Årlig pulje

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 2.000 500 500 500 500 4.000

Sam let  an lægs pro jek t 2.000 500 500 500 500 4.000

Samlede likviditet, netto 2.000 500 500 500 500 4.000

Økonomi
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