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1. Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden

17/29659

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Dagsorden godkendt, herunder tillægsdagsorden som behandles efter den 
ordinære dagsordens punkt 4.

2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 - Miljø- og Naturudvalget

19/10166

Beslutningstema: 
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.

Indstilling: 
Direktionen indstiller,

 At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
Udvikling i forventet regnskab
Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for 
serviceudgifter under ét overskred kommunens serviceramme med godt 30 
mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram 
økonomistyring og at områder med større afvigelser i forhold til korrigeret 
budget i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 redegør nærmere for de 
budgetmæssige udfordringer og udarbejder handleplan for imødegåelse af 
udfordringer. Målet er, at budgetopfølgningen viser en væsentlig 
forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Miljø- og Naturudvalget 
udgør i alt 13,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts er 
der tale om et uændret resultat. 

Budgetopfølgningen for Miljø- og Naturudvalget pr. juni 2019 forelægges 
på udvalgsmødet.

Budgetopfølgningen vedlægges som bilag.

Overordnet set forventes ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag: 
Lov om kommunernes styrelse.

Bilag:
Åben - Budgetopfølgning pr. 30.06.2019 - MNU Drift
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Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Taget til efterretning.

3. Drøftelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020

19/1191

Beslutningstema: 
Drøftelse af indhold og opsætning af Bæredygtighedsstrategi 2020, version 
1.0. Der tages udgangspunkt i det forslag, som er udarbejdet.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at:

 Udvalget drøfter indhold af Bæredygtighedsstrategi 2020, version 1.0.

Sagsfremstilling: 
Administrationen har udarbejdet et forslag til en Bæredygtighedsstrategi 
2020. Forslaget er vedlagt ved bilag 1.

Miljø- og Naturudvalget godkendte den 5. februar 2019 igangsættelsen af 
arbejdet med bæredygtighedsstrategien og godkendte den 5. marts 2019 
kommissoriet for styregruppen og projektgruppen. 

Den administrative projektledelse af arbejdet med 
bæredygtighedsstrategien er forankret i Natur og Miljø, men alle 
direktørområder er repræsenteret i den nedsatte projektorganisation. 

Forslaget indeholder kommunens Lokal Agenda 21-strategi samt har fokus 
på FNs verdensmål, særligt 8 af de i alt 17 verdensmål, som er mest 
relevante i forhold til temaerne i Planstrategi ’19: 

 Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel
 Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
 Verdensmål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
 Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
 Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
 Verdensmål 13 – Klimaindsats
 Verdensmål 15 – Livet på land
 Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling

På et borgermøde den 27. juni 2019, som blev afholdt på Svendborg 
Bibliotek, var 32 borgere og 11 politikere med til at debattere muligheder 
for, at borgere og kommune sammen kan styrke indsatsen indenfor 4 
temaer: Sundhed og trivsel, Biologisk mangfoldighed, Bæredygtige byer og 
lokalsamfund samt Job, vækst og partnerskaber.

Forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020, version 1.0 er udarbejdet på 
baggrund af arbejdet i styregruppe og projektgruppe samt input fra 
fagområderne og fra borgermødet.

I formuleringen af strategien har der været fokus på følgende 
gennemgående tematikker:
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 hvilke mål vi er med til at realisere med vores igangværende arbejde,
 hvilke lokale mål vi vil arbejde på for at realisere verdensmålene,
 hvordan vil vi følge op på vores målopfyldelse, og
 hvilke indsatser borgere, virksomheder og foreninger kan iværksætte 

for at realisere verdensmålene.

Tidsplanen for det fortsatte arbejde med Bæredygtighedsstrategien er 
vedlagt ved bilag 2.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 

Udmøntningen af handlingerne i forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020 
finansieres af de berørte forvaltninger eller ved særskilte bevillinger.

Bilag:
Åben - Bilag 1: Forslag til Bæredygtighedsstrategi
Åben - Bilag 2: Tidsplan

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Sagen blev drøftet. Administrationen udarbejder en revideret version af 
Bæredygtighedsstrategi 2020 på baggrund af de afgivne bemærkninger.

4. Mødeplan 2020

17/29659

Beslutningstema: 
Forslag til dato for møder i Miljø- og Naturudvalget for 2020.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at de foreslåede mødedatoer godkendes.

Sagsfremstilling: 
Administrationen fremsender forslag til mødedatoer i 2020 på følgende 
dage med mødestart kl. 15.30:
14/1, 4/2, 3/3, 30/3 - (mandag), 5/5, 16/6, 11/8, 1/9, 28/9 - (mandag), 
10/11, 1/12.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Godkendt med bemærkning om, at mødedatoen 30/3 skal ændres for ikke 
at kollidere med andet udvalgsmøde. 

5. Orientering vedrørende Byrådets godkendelse af varmepumpe 
på Bodøvej 13
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18/28894

Beslutningstema: 
Orientering om den administrative sagsbehandling af projektforslaget 
”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13, 5700 
Svendborg” før og efter byrådsmødet 27. august 2019, specielt mht. 
ammoniak 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, herunder: 

 Orienteringen om den administrative sagsbehandling efter Byrådets 
møde den 27.august 

 Orienteringen om at der administrativt stilles vilkår i 
miljøgodkendelsen, der svarer til risikobekendtgørelsens forholdsregler 
for ammoniak

 Orienteringen om, at den politiske godkendelse af 
varmepumpeanlægget med ammoniakdel under 5 tons og dertil knyttet 
kommunegaranti fortsat er gældende

Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede den 27. august 2019 følgende til dagsordenspunktet 
”Godkendelse af eldrevet luft/vand varmepumpe, Bodøvej 13” at:

Sagen godkendes med bemærkning om, at såfremt det konkrete anlæg 
ændres til at være ammoniakbaseret, skal der ske fornyet sagsbehandling 
af såvel anlæggets godkendelse som lånegaranti.

Der er i vedlagte bilag med notat til byrådet beskrevet hvorledes 
sagsbehandlingen har været.

Der har i den forudgående sagsbehandling været taget udgangspunkt i, at 
anlæggets indedel (kompressorkredsen) er ammoniakbaseret, som en 
teknisk forudsætning. Der er talrige erfaringer med at etablere og drive 
disse anlæg sikkerhedsmæssigt forsvarligt i lukkede haller.

Hvis en virksomhed oplagrer eller håndterer større mængder af farlige 
stoffer kan virksomheden falde ind under risikobekendtgørelsen. I bilag til 
denne fremgår det hvilke stoffer det drejer sig om og ved hvilken 
tærskelværdi (mængde) virksomheden bliver en risikovirksomhed.

For ammoniak (og chlor) gælder der en særregel som ift. europæisk 
lovgivning skærper reglerne såfremt der indenfor 200 meter af kommende 
anlæg er en følsom arealanvendelse.

Det vil sige at for at udløse særreglen skal anlægget både indeholde mere 
end 5 tons ammoniak og ligge indenfor en afstand på 200 meter fra en 
følsom arealanvendelse. Da der indenfor en afstand af 75 meter ligger et 
rekreativt område med en motocrossbane, er det afgørende at få afgjort 
om denne anvendelse er arealfølsom eller ej.

Derfor har administrationen fået udarbejdet en vurdering fra 
advokatfirmaet Horten, som ud fra et forsigtighedsprincip vurderer, at 
motocrossbanen skal betragtes som arealfølsom anvendelse, og dermed vil 
anlægget skulle betragtes som en risikovirksomhed, hvis der er mere end 
5 tons ammoniak.
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Miljøstyrelsen er efterfølgende blevet kontaktet og administrationen 
afventer en vejledende udtalelse.

Dette giver i teorien følgende 3 scenarier:

1 Anlæg på mindre end 5 tons ammoniak
Det hidtil ansøgte projekt indebærer et ”kombi-anlæg” som indeholder 
mindre end 5 tons ammoniak, hvilket betyder at virksomheden ikke bliver 
en risikovirksomhed. Et sådant anlæg betragtes som et kombi-anlæg, da 
der er en opdeling i drivmidlet på udedelen fordamper/kølesiden og 
drivmidlet på indedelen (kompressorsiden). 
Administrationen vurderer, at der i løbet af 3-5 måneder kan gives 
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse.
Dette scenarie er derfor 100% dækket ind i den nuværende 
byrådsbeslutning.

2 Anlæg på mere end 5 tons ammoniak, men ikke følsom 
arealanvendelse
Et projekt med over 5 tons ammoniak, der ikke ville udløse krav om 
risikovirksomhed, hvis Miljøstyrelsen kan afgøre at motocrossbanen ikke er 
arealfølsom anvendelse. Det vil kræve en behandling i MNU for at sikre 
vedtagelse af ny varmeplan.
Administrationen vurderer, at der i løbet af 3-5 måneder kan gives 
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse.
Dette scenarie kræver en ny behandling i byrådet ift. den nuværende 
byrådsbeslutning.

3 Anlæg på mere end 5 tons ammoniak, og følsom arealanvendelse
Et projekt over 5 tons ammoniak og en vurdering fra Miljøstyrelsen om at 
motocross skal betragtes som arealfølsom anvendelse, vil indebære at 
virksomheden bliver en risikovirksomhed. Der vil skulle udarbejdes 
sikkerhedsdokument, der skal afstemmes med øvrige 
sikkerhedsmyndigheder (Beredskab Fyn og Politiet). Det vil derudover 
kræve behandling i såvel MNU som TEU med henblik på at sikre vedtagelse 
af ny varmeplan og plangrundlag.
Administrationen vurderer, at der i løbet af 4-8 måneder kan gives 
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse.
Dette scenarie kræver en ny behandling i byrådet ift. den nuværende 
byrådsbeslutning.

For alle tre scenarier vil der skulle gives en byggetilladelse. Det er aftalt 
med virksomheden, at virksomheden udarbejder udførligt teknisk 
dokumentation for at ammoniakanlægget etableres og drives 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det stiller vi relevante vilkår til i tillæg til 
miljøgodkendelsen.

Bilag:
Åben - Bilag 0 Notat til Byrådet vedr. varmepumper på Bodøvej 13-pdf.pdf
Åben - Bilag 1 Mail fra Jesper Kiel af 29 august 2019.pdf
Åben - Bilag 2 Mail fra Jesper Kiel af 30 august 2019.pdf
Åben - Bilag 3 Mail fra Morten Refskou af 22 august 2019.pdf
Åben - Bilag 4 Mail fra SFV den 24 august 2019.pdf
Åben - Bilag 5 Mail fra Horten 27 august 2019.pdf
Åben - Bilag 6 Referat af møde mellem SFV og SK den 29 august 2019.PDF
Åben - Rådgivers referat fra møde - 30 oktober 2018
Åben - Mail fra ansøger
Åben - Mail fra ansøger
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Åben - RE: Bodøvej 13 - varmepumpe - risikovirksomhed?
Åben - Mail fra SFV - kommentarer til referat inden færdiggørelse
Åben - VS: Oplysninger til Miljø- og Naturudvalget
Åben - VS: Skal vi afvikle Svendborg Fjernvarme?
Åben - Maill fra bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard, Svendborg 
Fjernvarme til Svendborg Kommune 03.092019

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker at afholde 
et ekstraordinært møde med et beslutningspunkt på dagsordenen forud for 
det kommende Byrådsmøde. 

Der blev på mødet uddelt følgende bilag:
 Mødenotat fra møde med Svendborg Fjernvarme og Svendborg 

Kommune (30.10.2018)
 Mødenotat møde med Svendborg Fjernvarme og Svendborg 

Kommune (10.12.2018)
 Mødenotat møde med Svendborg Fjernvarme og Svendborg 

Kommune (23.05.2019)
 Mailkorrespondance mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg 

Kommune (05.07.2019 og 07.07.2019)
 Mail fra Svendborg Fjernvarme til Svendborg Kommune (30.08.2019)
 Mailkorrespondance mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg 

Kommune (02.09.2019 og 03.09.2019)
 Mailkorrespondance mellem Bestyrelsesmedlem i Svendborg 

Fjernvarme og Svendborg Kommune (03.09.2019)
 Mail fra Bestyrelsesformand, Svendborg Fjernvarme til Svendborg 

Kommune (03.09.2019)

6. Orientering

17/29659

Beslutningstema: 
Sager til orientering.

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
Udvalgsformanden:
Der orienteres om muligheden for, at udvalget kan tage på studietur med 
fokus på udvalgets igangværende arbejde.

Udvalgsmedlemmer:
Der ønskes et svar på, hvor mange badebroer, der pt. har plaketter. 

Administrationen:
Der orienteres om vandmiljøet ved Mølledammen i Møllergade.
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Beslutning i Miljø- og Naturudvalget den 03-09-2019: 
Taget til efterretning.

7. Lukket - Orientering



Miljø- og Naturudvalget’s møde den 03-09-2019

8

Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30

Bruno Hansen

Jesper Kiel

Pia Dam

Jens Munk

Henrik Nielsen

Søren Kongegaard

Birger Jensen
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