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Generelt 

Udvalgets ansvarsområde 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur: 

Serviceudgifter: 

CETS: 
  
Trafik og Infrastruktur varetager drift og vedligehold af grønne områder og vejområdet herunder         
indsamling af vejdata til bl.a. vurderingen af trafiksikkerheden. Afdelingen har endvidere sagsbehandling i forhold til 
vejloven og lov om private fælles veje. Afdelingen forestår endvidere projektledelse og gennemførelse af diverse 
bygge- og anlægsopgaver inden for vejområdet. Endvidere varetager afdeling administration og kontrol af 
parkeringsområdet, samt administration af kollektiv trafik og de kommunale kørselsordninger som, Almen 
skolekørsel, SBH-kørsel og lægekørsel. Hertil kommer delvis administration af kommunale biler. 
 

 
Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, 
kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2020 af 7 
distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder. 
 

 
Kommunale Ejendomme  
Afdelingen har tre hovedfunktioner 

1. Administration af kommunale udlejningsboliger samt udlån og forpagtning af kommunale ejendomme og 
huslejeopkrævning 

2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og 
energieffektivisering. 

3. Kommunens risikostyring, forsikring og arbejdsskader. 
 

Byg og BBR:  

Byg og BBR udgør en del af Erhvervskontakten og varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende 
opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme. 

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, 
lejlighedssammenlægninger med mere. Endvidere er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og 
Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp. 

 
 
Plan & Udvikling: 
 
Plan samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning i 
en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekommende og samarbejdsorienteret 
betjening til borgere og virksomheder. 
 
Udvikling beskæftiger sig med Fremtidens Havn Liv i Min By og understøttelse af Lokaludvalgets arbejde med 
nærdemokrati og udviklings af kommunens lokalområder. 

 
 

   Erhverv: 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er kommunens maritime organisation.  Svendborg Havn, Færge og Sundfarts 
kerneopgave er at ”Skabe rammerne for det Maritimt Liv i Svendborg”. Maritimt liv er eksempelvis også liv på øerne, 
liv på havnekajerne mv.  
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og 
lystbådehavne samt anløbsbroer, vandarealer og sejlløb. Herudover faciliterer organisationen den maritime udvikling 
i ”Fremtidens Havn” samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. 
Endvidere varetages den kommunale rederidrift med drift og sejlads med ø-færgerne og MS Helge.  

   

Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den 
lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme samt køb og salg af kommunale 
ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat af den politisk 
vedtagne ”Erhvervspolitik 2019-2022” 
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Iværksætteri 
Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet på Frederiksgade 
understøttes iværksættermiljøer inden for kreative og maritime/it brancher.  

 
 

Overførselsudgifter: 

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger. 

Trafik og Infrastruktur 
 

Indsatsområderne i 2020 omfatter: 

Der vil blive udarbejdet en parkeringsstrategi for 
kommunen. Strategien udarbejdes i et samarbejde 
med Orbicon og beskriver udvikling i behovet for 
indsatser til sikring af en bedre fordeling af 
parkeringsbelastningen, gennem dynamiske tavler, 
betalingsparkering på Frederiksø, ny daglicens til Ø-
gæster samt tydeliggørelse af P-ringen. 
 
I forhold til trafiksikkerheden vil der blive gennemført 
dialogmøder med alle skoler, hvor dialogen vil tage 
udspring i Rambøll-modellen med et ønsket om 
ensartethed i vurdering af trafikfarlige veje i 
Svendborg Kommune. På møderne vil de oplevede 
trafiksikkerhedsproblemer blive drøftet og 
efterfølgende vil de indgå i den samlede prioritering af 
trafiksikkerhedsprojekterne. 
 
Gruppen Transport og Trafik under L2021 fortsætter 
sit arbejde med afspærrings- og parkeringsplanerne 
og drøftelserne fra temamødet den 26. november med 
TEU, hvor den foreløbige afspærrings- og 
parkeringsplan skal drøftes, og herefter skal den 
politisk godkendes i januar 2020. 
 
I 2020 vil der også skulle arbejdes videre med 
havneudviklingen, her under første etape af Den Blå 
Kant, med detailprojektering, entrepriseudbud og 
udførelse. 
 
Trafik- og Infrastruktur vil gennemføre diverse 
renoverings- og driftsrelateret anlægsopgaver på 
vores arealer, herunder udfærdige en prioriteret 
cykelstis plan som skal politisk godkendes i januar 
2020. Planen vil ud over projekterne fra 2019 
indeholde disse nye strækninger. Nordlig cykelsti fra 
gemalvej til skolen, bag bygningerne, og en cykelsti 
på Gl. Nybyvej, fra Eskærvej og frem til både 
badstuen og til afslutningen af den nye udstykning. 
 

Ejendomsservice 
 

Ejendomsservice vil i 2020 have fokus på: 

 Opnåelse af Det Økologiske Spisemærke i 
bronze i alle tre kantiner 

 Udrulning af ny affaldssorteringsordning på 
alle kommunens institutioner 

 Implementering af HelpDesk funktion i 
ejendomssystemet Dalux FM på alle 
kommunens skoler 

 Forberedelser til landsstævnet i 2021 

Fortsat kompetenceudvikling på alle niveauer i 
Ejendomsservice 

Kommunale Ejendomme 
 

Kommunale Ejendomme vil i 2020 fokusere på: 

 Optimering af bygningsanvendelse i 
samarbejde med fagområderne 

 Investeringer i energioptimering. 
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Byg og BBR 
 

Byg og BBR vil i 2020 fokusere på forøget service ved: 
 

 Fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid 
for byggesager. 
 

 Forbedring af den oplevede service. 
 

 

Plan 
 

Området er i stort omfang reguleret af gældende 
lovgivning. Der arbejdes med den fysiske planlægning, 
fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner og 
potentiale/udviklingsplaner. 

Udvikling 
 

Udvikling af kommunens lokalområder, havneudvikling 
samt områdefornyelsesprojektet Liv i Min By  

Erhvervskontoret 
 
Erhvervskontoret vil i 2020 fokusere på: 

 Realisering af målsætningerne i 
Erhvervspolitikken 2019-2022 

 Styrke dialogen med det lokale erhvervsliv 

 Fastholdelse af stærkt tværkommunalt 
samarbejde om erhvervslivets rammevilkår 

 Bidrage til Destinations Fyns konsoliderings-
projekt vedr. implementering af Lov om 
Erhvervsfremme i.f.t. turisme. 

 

Iværksætteri 
 
Indsatsområderne i 2020 vil være: 
 

 Udvikle og tilpasse 
iværksætterunderstøttelsen med 
udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme 

 Afdækning af behovet for 
iværksætterunderstøttelse 

 Yderligere styrke samarbejdet med andre 
lokale iværksættermiljøer samt lokale 
uddannelsesinstitutioner 

 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart 
 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2020 have 
fokus på: 

 Strategi – Svendborg Havn 2030 

 Fremtidens færgeinfrastruktur i det 
Sydfynske Øhav. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
 
 
 

 
 
 

Teknik- og 
Erhvervsudvalget

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

CETS 227,5 234,4 235,1 234,8 234,8

Trafik og Infrastruktur 87,4 89,8 89,3 88,8 88,8

Ejendomsservice 113,6 114,2 113,7 113,6 113,6

Kommunale Ejendomme 26,4 30,4 32,2 32,4 32,4

Byg og BBR 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Plan og Udvikling 16,8 14,1 14,1 14,1 14,1

Erhverv 17,9 20,8 20,6 20,6 20,6

Erhvervskontor 13,7 15,9 15,7 15,7 15,7

Iværksætteri -0,8 0,3 0,3 0,3 0,3

Havne og Færger 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6

Serviceudgifter i alt 269,9 279,0 279,4 279,1 279,1

Indkomstoverførsler
Huslejeindtægter 5.30 boliger -11,2 -11,4 -11,6 -12,7 -12,7
Teknisk personale Distrikt 8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Indkomstoverførsler i alt -9,4 -9,6 -9,8 -10,9 -11,0

Udvalget for TEU i alt 260,5 269,4 269,6 268,2 268,1
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2019 
og det vedtagne budget 2020-23. 

 
 
 
 
 
 
 

Budgetændringer - Drift 2020 2021 2022 2023

Serviceudgifter: 10,1 11,6 11,3 11,4
Tilpasning af overslagsår 2023 p.g.a. slutår 2022 0,0 0,0 0,0 0,1
Besparelser takstinstitutioner - til BUU -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Huslejenedsættelse, misbrug voksne til SSU -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Administrative besparelser budget 2019 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Ophør fleksjob Vestermarkskolen til BIU -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
2 timers gratis parkering - delforlig 0,5 0,5 0,5 0,5
Lejeindtægt Solo fitness - vedr. lån til ombygning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Fra CETS til Rantzausminde Børnehave - til BUU -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Budget Tankefuld overført til CETS fra BUU 0,2 0,2 0,2 0,2
Koordination Landsstævne 2021 0,3 0,3 0,0 0,0
4 stillinger til Byg og Plan 2,4 2,4 2,4 2,4
Forårs SFO fra BUU 0,1 0,1 0,1 0,1
Afledt drift Svendborg Idrætscenter/SG fra ØK 0,0 1,5 1,5 1,5
Pris og lønfremskrivning fra 2019-2020 4,2 4,2 4,2 4,2
Arbejdsskader 3,3 3,3 3,3 3,3
Fremtidsfabrikken 1,0 1,0 1,0 1,0
Erhvervshus Fyn - til Beredskab under ØK -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Danmarks Musæum for Lystsejllads - husleje 0,3 0,3 0,3 0,3
Indfangning af vilde katte 0,0 0,0 0,0 0,0
Svendborg Tennishal - afledt drift 0,1 0,1 0,1 0,1

Overførselsudgifter: 0,1 0,1 0,1 -0,5
Tilpasning af overslagsår 2022 p.g.a. slutår 2021 0,0 0,0 0,0 -0,4
Lån til køkkenudskiftning ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0
Huslejeindtægter ældreboliger 0,2 0,2 0,2 0,0
Pris- og lønfremskrivning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Budgetændringer drift i alt 10,2 11,7 11,4 10,9
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Økonomisk redegørelse 
 
Drift: 
 
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2020 udgør ca. 279,0 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 10,1 mio. kr. i 
forhold til budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne budget 2019. 
 
Stigningen skyldes primært tilførsel af midler til 2 timers gratis parkering i forbindelse med delforliget. 
Herudover er der tilført 2 stillinger til både Byg og BBR og til Planafdelingen. I forbindelse med 
budgetforliget er området blevet tilført midler til både arbejdsskader og Fremtidsfabrikken. Der er 
tilsvarende ført midler retur til Økonomiudvalget fra Erhvervshus Fyn. Ydermere blev indfangning af 
vilde katte og afledt drift til Svendborg Tennishal prioriteret. 
 
Området er også blevet tilført den almindelige pris- og lønfremskrivning.  
 
Øvrige ændringer af budgetrammerne kan ses af ovenstående oversigt. 
 
 
Indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for 2020 udgør ca. -9,6 mio. kr. netto, hvilket er et fald på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2020 i det vedtagne budget 2019. 
 
Faldet skyldes primært tilpasning af huslejeindtægter i ældreboliger samt den almindelige pris- og 
lønfremskrivning.  
 
Trafik og Infrastruktur: 
Rammebetingelser 
Trafik og Infrastruktur er organisatorisk opdelt i 3 grupper der varetager opgaverne indenfor Park og Vej, 
vejmyndighed, anlæg, trafiksikkerhed og befordring. 
 
Området er underlagt nogle bindende kontraktforhold gennem 15-årig Funktionsudbud og 4-årig 
Partneringsaftale på vejområdet. På området for drift og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes Veje 
og Grønne områder er indgået 4-årig driftskontrakt med HedeDanmark. Endvidere er kørebane-
afmærkning udbudt for en 4-årig periode. 
 
Trafik og infrastruktur opererer inden for Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, Lov om 
privat fælleveje, Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse 
og renholdelse af veje, Svendborg Kommunes Vinterregulativ, Bekendtgørelse om afmærkning af 
vejarbejder, Bekendtgørelse om vejafmærkning, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Lokalplaner, Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Vandløbsloven, Spildevandsloven, Bekendtgørelse om 
vejbelysning og Parkerings bekendtgørelse for Svendborg Kommune. Desuden varetages opgaver 
indenfor befordring tilknyttet sundhedsloven, lov om trafikselskaber og lov om folkeskolen. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet 

 

Trafik og Infrastruktur
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Grønne områder 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3

Skove 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Badevandundersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Standardopgaver for andre områder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Veje fælles formål 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

Parkering -1,3 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Vejvedligeholdelse 28,9 29,1 29,1 29,1 29,1
Vintertjeneste 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3
Kollektiv trafik  27,6 27,8 27,8 27,8 27,8
SBH-kørsel 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Almen skolekørsel 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8
Lægekørsel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Sydfyns Flyveplads 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0
Kystbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Liv på Torvet 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Kommunale biler 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Konto 6 4,8 6,6 6,6 6,3 6,3
Trafik og Infrastruktur i alt 87,4 89,8 89,3 88,8 88,8

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
I forbindelse med delforliget i efteråret 2019 er området blevet tilført ca. 0,5 mio. kr. til fastholdelse af 2 
timers gratis parkering, som et led i tilpasningen af den nye lov på parkeringsområdet. På området er der 
også fundet delvis finansiering på 0,3 mio. kr. til koordination af Landsstævne 2021. I forbindelse med 
organisationsændringen er der internt på udvalgsområdet blevet omplaceret ca. 0,4 mio. kr. til en pulje i 
2020 til Liv på Torvet. 
 
Ejendomsservice 
Rammebetingelser 

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse – består af 7 
distrikter. 5 af distrikterne er geografisk opdelte ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De 2 sidste 
distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer 
lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice, ligesom 
afdelingen er ansvarlig for den tværgående del af administrationen i CETS. 

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam. 

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens 
institutioner med firmaet Danren. Aftalen løber til 2021. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg 
mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale er forlænget, så den 
løber til 2022. 

Lederen af Ejendomsservice har formandskabet for arbejdsgruppen Faciliteter ifm. Landsstævnet i 2021. 
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Hvad vil vi i 2020:  
Tema: Opnåelse af Det Økologiske Spisemærke i bronze. 
 
Mål: Mærket skal være opnået i løbet af 2020 jf. politisk beslutning. 
 
Veje til målet: Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på 
økologi, og spisemærket viser, hvor stor en del af spisestedets varer, der er økologiske. 
Der sendes en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen forudsætter, at der laves et økologisk 
regnskab over indkøbte råvarer i månederne januar, februar og marts 2020. Det økologiske regnskab skal 
bevise, at minimum 30% af indkøbene er økologiske. 
Fødevarestyrelsen vil herudover foretage en årlig kontrol af berettigelsen til spisemærket. 
Det forventes, at initiativet til spisemærket kan holdes indenfor den nuværende budgetramme, fordi der 
er indgået en ny og forpligtende SKI-aftale på området. 
 
 
Tema: Udrulning af ny affaldssorteringsordning 
 
Mål: Implementering af ordningen på alle kommunens institutioner 
 
Veje til målet: Der er udarbejdet en specifik handlingsplan, som forelægges for Teknik- og 
Erhvervsudvalget den 5. december 2019. Handlingsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Vand 
og Affald og CETS. Der vil være specifik fokus på informationsmateriale og –møder med brugere, indkøb 
af beholdere samt undervisning af nøglepersoner. 
Der er ifm. budget 2020 afsat 1,3 mio. kr. til indkøb af indendørs beholdere. Der skal i 2020 beregnes på 
et tema til budget 2021 om nødvendige anlægsarbejder på affaldsgårde pga. pladsmangel til øgede 
beholdere. 
 
 
Tema: Digitalt indmeldelsessystem på kommunens skoler 
 
Mål: Implementering af HelpDesk funktion i ejendomssystemet DaluxFM på alle kommunens skoler 
 
Veje til målet: Systemet skal sikre en digital platform til indmeldelse af opgaver til det tekniske 
servicepersonale. Formålet er at sikre en god og smidig service for brugerne. 
Der holdes informationsmøde med alle skoleledere, og ordningen vil blive evalueret løbende. 
 
 
Tema: Landsstævne 2021 
 
Mål: Overholdelse af udarbejdet milepælsplan 
 
Veje til målet: Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter. Væsentlige nedslag i 
2020 vil være følgende: 
Håndtering af samlede bestillinger på materiel (f.eks. telte, containere, toiletter, bad, borde, stole, hegn, 
tribuner, gulve mm.) 
Gennemførelse af udbud og indhentning af tilbud i samarbejde med Udbudsafdelingen. 
Overblik over behov for sanitære forhold. 
Overblik over renovationsdelen i samarbejde med Vand og Affald. 
Planer for etablering af L2021-stadion samt faciliteter, som kræver særlige forhold (f.eks. beachvolley og 
petanque).  
Overblik over områdeansvarlige, rengøringsordninger og tekniske vagtordninger under stævnet. Der 
indledes en dialog med de faglige organisationer, så det sikres, at alle aftaler lever op til gældende 
overenskomster. 
 
Tema: Kompetenceudvikling 
 
Mål: Højne det faglige indhold blandt afdelingens medarbejdere på alle niveauer via formelle 
erhvervsuddannelser samt interne kurser. 
 
 Veje til målet: Udarbejdet uddannelsesstrategi for Ejendomsservice vil blive efterlevet systematisk. Der 
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påbegyndes nye uddannelsesforløb til ejendomsservicetekniker og rengøringstekniker. Herudover 
gennemføres en række interne kursusforløb indenfor bl.a. IT, energi og ejendomssystemet DaluxFM. 
 
 
Økonomisk oversigt for politikområdet  
(mio. kr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Der arbejdes kontinuerligt på at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme ud fra den 
samlede økonomiske ramme. 
Der er iværksat systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten. 
 
Tabeller og nøgletal  
Ejendomsservice deltager gerne i centrale benchmark analyser i samarbejde med Økonomi og Udbud 

 
Kommunale Ejendomme: 
Rammebetingelser 

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm, herunder Byggeloven, Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på byggeområdet, 
Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene 
boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styringsvedtægter. 
 
Hvad vil vi i 2020:  
Tema: Optimere brugen af arealer i samarbejde med fagområderne og investerer i energibesparende 
foranstaltninger 
 
 
Mål:  

- Udnytte lokalerne mere optimalt, opsige lejemål og frasælge ejendomme 
- Opnå bedst mulige energiinvesteringer med henblik på besparelser og reducere C02-niveauet 

Ejendomsservice
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Distrikt 1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1

Distrikt 2 19,1 19,2 19,2 19,2 19,2

Distrikt 3 14,9 14,8 14,8 14,7 14,7

Distrikt 4 12,9 13,2 12,8 12,8 12,8

Distrikt 5 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0

Distrikt 7 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5

Distrikt 8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Kantinerne 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5

Distrikt 1-8 fælles + ledelse 2,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Ejendomsservice i alt:               113,6          114,2            113,7            113,6             113,6 

http://bygningsreglementet.dk/
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Veje til målet:  
Det vurderes, at der på nogle ejendomme er mulighed for at dobbeltudnytte arealerne eller have flere 
funktioner på de samme kvadratmeter. Der skal sammen med fagområderne findes løsning, hvor disse 
arealer bringes i spil, så andre arealer og bygninger kan frigøres til andet formål eller salg. En række 
grunde, ejendomme og lejemål står tomme, eller anvendes til andet end de kommunale kerneydelser. 
Disse skal afhændes med henblik på at forbedre kommunens likviditet og dels for at øge udbuddet af 
bygninger og arealer til såvel boliger som erhverv. 
 
Investeringerne i energiforbedringerne revurderes. De lavt hængende frugter er høstet, og 
lovgivningsmæssige forhold gør, at det ikke er muligt eller urentabelt at investere i energiforbedringer på 
den kommunale bygningsmasse. Det er således fortsat nødvendigt at gentænke ISP. 
 
 
Økonomisk oversigt for politikområdet  
(Mio.kr.) 

 

Kommunale ejendomme
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Husleje 15,9 15,5 15,3 15,1 15,1

Forpagtningsindtægter -1,9 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Sociale Boliger -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Forsikringer 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Flygtningeboliger 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0

Egne Husleindtægter -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Besparelser fælles -5,0 -2,5 -0,5 -0,1 -0,1

Konto 6 6,7 5,3 5,3 5,3 5,3

Risikostyring 5,7 9,1 9,1 9,1 9,1

Takstinstitutioner 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8
Kommunale ejendomme i 
alt 26,4 30,4 32,2 32,4 32,4

+angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Drift Kommunale Ejendomme 
Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan henføres til: 
 
Husleje 
Reduktionen af budgettet sker løbende henover årene og er et overordnet udtryk for realisering af 
arealeffektiviseringsprojekter. 
 
Forpagtningsindtægter 
Ændringen fra 2019 og frem skyldes en tilpasning af budgetterne, i forbindelse med indgåelse af nye 
kontrakter vedr. tele master. 
 
Besparelser fælles 
Udviklingen i økonomien for dette delpunkt kan ses i nedenstående skema: 
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I 1.000 kr Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser 

Budget 2020          
2020-priser 

Budget 2021          
2020-priser 

Budget2022           
2020-priser 

Budget 2023            
2020-priser 

Administrative 
besparelser 

335 0 0 0 0 

Bufferpulje 943 952 952 952 952 
SG-Driftstilskud 0 0 1.514 1.514 1.514 
Besparelsespulje - 1.100 - 54 - 167 5 5 
Arealeffektivisering - 4.037 - 5.378 - 2.603 - 2.603 - 2.603 
Negativ 
arealeffektivisering 

- 1.168 1.994 -220 2 2 

Samlet - 5.027 - 2.486 - 524 - 130 - 130 
 + = Udgiftsbudget / - = Indtægtsbudget 
 
Konto 6 
Organisationsændringen i 2019 har medført at der er flyttet økonomi for to medarbejdere, overhead og 
arbejdsopgaver til Erhverv. Herudover har der været rammebesparelser på området som er blevet 
effektueret. 
 
Risikostyring 
I budgetforliget for 2020 blev der tilført 3,3 mio. kr. fra 2020 og frem til at imødekomme forventede 
øgede udgifter forbundet med arbejdsskader og øget EAS bidrag. 
 
Takstinstitutioner 
Der er sket en tilpasning af budgetterne på de enkelte fagområder, som har betydet at budgettet under 
Kommunale ejendomme er blevet reduceret. 
 
 
Tabeller og nøgletal  
Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)  
Ejendomsadministration   
  

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Forsikringspræmier         2.647          2.723          2.891          3.098  3.179 

AES bidrag         1.629          1.673          1.839          1.965  2.340 

      

Arbejdsskader         2.978          4.037          3.251          6.640  8.048 

 - Antal afgørelser              18               13               43               54  32              

 
Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade. Den samlede risiko for kommunen er i forbindelse 
med regnskab 2018 aktuarmæssigt opgjort til 66,3 mio. kr. Saldoen er optaget i kommunens balance, 
som hensat forpligtelse. 
 
 

Byg og BBR 
Rammebetingelser 

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er at opbygge et godt 
lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på 
nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager. 
 
I juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft, BR18, som har vist sig at være en betydelig udfordring 
i praksis. En stor del af den tekniske byggesagsbehandling er lagt over til private rådgivere, men disse er 
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ikke klædt på til opgaven og søger derfor hjælp hos kommunen. Derudover er ansøgnings- og 
dokumentationskravene til byggesager steget voldsomt. 
 
 
Hvad vil vi i 2020: 
 
Tema: Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2020 være at arbejde på at fastholde en 
kort sagsbehandlingstid samt med bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Servicekultur”. Derudover 
fortsætter myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landsstævnet. 
 
Mål: Målet i 2020 er fortsat at arbejde med driftsoptimering for at opnå så korte sagsbehandlingstider, at 
virksomheder og borgere vil være tilfredse.  
Derudover er det et mål at blive bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, 
som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen.  
 
Veje til målet:  
 
Der er iværksat en række tiltag med henblik på at opnå en kortere sagsbehandlingstid. Væsentligst af 
disse er øget brug af vilkår i byggetilladelser, færre krav til ansøgningsmateriale (hvor det er muligt) og 
reduktion af svartider fra ansøgere i byggesager. Der arbejdes med forankring og forbedring af disse 
tiltag. 
 
Som en del af driftsoptimeringen arbejdes fortsat med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der 
anvendes til besvarelse af det stigende antal klager. Dette sker ved øget fokus på at nå til en hurtig 
afgørelse.  
 
Der vil blive iværksat interne kurser med henblik på at levere en bedre service. Dette vil omfatte 
skriftlighed, mundtlig kommunikation og evnen til at sætte sig i borgerens sted. 
 
Der vil fortsat blive afholdt dialogmøder med virksomheder med henblik på et forbedret samarbejde. 

 

 

Økonomisk oversigt for Byg og BBR 

 

Byg og BBR
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023          

2020-priser

Drift

Skadedyrsbekæmpelse -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Konto 6 BBR 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5

Konto 6 Byggesagsbehandling 4,5 5,7 5,7 5,7 5,7

Stadepladser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afgifter - hyrevognskørsel -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Byg og BBR i alt 7,7 9,7 9,7 9,7 9,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 
Ovenstående ændring på konto 6 BBR skyldes tilførsel af 1 årsværk på baggrund af 
organisationsændringen pr. 1. oktober 2018 mellem Plan og Trafik og Infrastruktur. Herudover er området 
blevet tilført 2 nye stillinger til konto 6 byggesagsbehandling. 

I budgetforliget blev der afsat midler til indfangning af vilde katte. 

 

Plan & Udvikling 
Politikområdet Plan og Udvikling samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, lokalområdeudvikling og 
-planlægning, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne 
give en målrettet, imødekommende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder. 
 
 
Rammebetingelser 
Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er dels at skabe en god 
fysisk ramme om det gode liv under inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter dels at 
understøtte borgerdreven udvikling af kommunens byer og lokalområder. En væsentlig del af dette 
arbejde består i, at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik 
for byens eksisterende kvaliteter.  
 
Hvad vil vi i 2020: 
 
PLAN 
I 2020 vil revision af kommuneplanen være en omfattende opgave i Plan. Kommuneplanen er en 
overordentlig vigtig opgave, da det her hele kommunens samlede plan for realisering af byrådets vision. 
Kommuneplanrevisionen rummer både meget omfattende arbejde med den gennemgribende revision af 
de udvalgte temaer i planstrategien, samt en betydelig indsats med at revidere og kvalitetssikre planen, 
så den svarer til kravene i den nye planlov. Kommuneplanen forventes vedtaget af Byrådet primo 2021.  
 
Der vil forventeligt komme en opgave med udarbejdelse af plangrundlag for grunde til byudvikling på 
Jessen Mole 11-13 og forberedelse af planarbejdet i forbindelse med det nye boligkvarter bag ved SIMAC.  
 
I regi af Lokaludvalgets arbejde er det forventningen, at der i samarbejde med lokale styregrupper skal 
udarbejdes potentialeplaner for to af kommunens lokalområder i 2020.  
 
Øvrige store planopgaver i perioden vil bl.a. være planlægning for solenergianlæg, et tillæg til 
detailhandelsstrukturen der undersøger muligheden for et aflastningscenter til større pladskrævende 
varegrupper og en revurdering af planlægningen for dele af kommunens erhvervsområder.  
 
Forventning til omfang af lokalplanarbejdet 
 
I 2020 arbejdes med driftsoptimering for lokalplanprocedurer således de fremstår smidige og optimerede. 
Administrationen præsenterer primo 2020 et forslag til administrationsgrundlag vedr. planarbejdet for det 
politiske udvalg, som indebærer et forslag til retningslinjer for samarbejde med eksterne 
planlægningsfirmaer og rådgivere, så der til stadighed er en tydelig retning i den fysiske planlægning.  
 
Det er forventningen, at der også i 2020 vil være en stor efterspørgsel på lokalplaner for boliger, 
dagligvarebutikker mv. 
 
 
UDVIKLING  
Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn fortsætter i 2020.  
 
Den Blå Kant 
Realiseringen af Den Blå Kant fortsættes i 2020 under inddragelse af kompetencer på tværs af afdelinger i 
direktørområdet. Ultimo 2019 træffer TEU beslutning om projektforslaget for første etape af Den Blå Kant, 
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der ligger til grund for anlægsprojektet, der forventes påbegyndt medio 2020. Primo 2020 igangsættes 
arbejdet med at kvalificere de tekniske og økonomiske aspekter af helhedsplanens højvandssikring med 
sluser. I forlængelse heraf gennemføres en værdikortlægning af de arealer og bygninger, der er i 
risikozonen i forbindelse med højvandshændelser. Endelig arbejdes der videre med afdækningen af mulige 
finansieringsmodeller.   
 
Den Blandede By 
Programmet Den Blandede By i Fremtidens Havn, der udgør overgangszonen mellem by og havn, er 
påbegyndt med Den Grønne Tråd og det igangværende byggeri på Jessens Mole 7-9. Udviklingen af Den 
Blandede By fortsætter med udbud af Jessens Mole 11-13, der forventes offentliggjort i første kvartal 
2020 og med udarbejdelse af en udviklingsplan for det nye bykvarter i området bag SIMAC, der forventes 
fremlagt for TEU ultimo 2020. Endelig forberedes en kommende udvikling af Østre Kaj på baggrund af en 
dialog indledt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har nationale interesser i kulturarven i området.  
 
Maritimt Kraftcenter 
I forhold til programmet, Maritimt Kraftcenter, arbejdes der på tværs af direktørområder og fagligheder 
med kvalificeret at understøtte SMUC-fonden i dens arbejde med at bygge et nyt SIMAC. Det er 
forventningen, at private investorer vil etablere et erhvervshus i tilknytning til SIMAC. 
 
Frederiksø Kunst og Kultur 
I forhold til Frederiksø Kunst og Kultur er de igangsatte prøvehandlinger ud fra de tre scenarier for en 
fremtidig anvendelse af Frederiksø afsluttet i 2019. I Erhvervsafdelingen arbejdes videre med en 
anvendelse af bygningerne, der understøtter visionen i kultur-scenariet.   
 
På tværs af programmerne i Fremtidens Havn arbejdes der løbende med kommunikation, borger og 
interessentinddragelse, vidensopsamling, finansieringsstrategi og fundraising.  
 
Liv i Min By 
Primo 2020 træffer OmrådeForum beslutning om projektforslaget, der skal danne grundlag for 
omdannelsen af Frederiksgade, Klosterstræde og trappen på Klosterplads. Anlægsarbejdet igangsættes 
september 2020. Der arbejdes videre med aktiviteter inden for projekterne ”Bevægelse”, ”Kunst” og 
”Grønt og Blåt” i området. Desuden fortsætter bylivspuljerne. Ultimo 2020 afsluttes projektet Liv i Min By.  
 
Udvikling af byer og lokalområder og understøttelse af Lokaludvalget 
I 2020 understøttes Lokaludvalget af en medarbejder i Udviklingsafdelingen. Fokus vil være på opstart af 
samarbejde med nye lokalområder med henblik på lokal organisering og indgåelse af samarbejdsaftaler. 
Et andet fokus vil være at igangsætte borgerbudgetter eller potentialeplaner med de områder, der er 
etableret samarbejde med. Administrationen vil understøtte lokalområdernes arbejde med kurser, der 
opkvalificerer de lokale styregrupper, udarbejdelsen af en håndbog for lokale styregrupper, understøttelse 
i form af aktiviteter, der understøtter netværk, videndeling og dialog, herunder afholdelse af en 
Nærdemokratidag. De prioriterede indsatser er således:   
 

- Stærk lokal organisering med tydelig retning for det lokale arbejde  

- Rammer/guidelines for det lokale arbejde  

- Aktiviteter/indsatser der gør det lokale arbejde nemt  

- Kontakt/vidensdeling mellem Lokaludvalget, administrationen og lokalområderne  

 
Økonomisk oversigt for Plan & Udvikling 

 

Plan, erhverv og 
iværksætteri

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023          

2020-priser

Drift

Plan og Udvikling 16,8 14,1 14,1 14,1 14,1

Plan ig Udvikling i alt 16,8 14,1 14,1 14,1 14,1
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+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Organisationsændringen i 2019 har medført at der er flyttet økonomi for fire medarbejdere inklusiv 
overhead og arbejdsopgaver til Erhverv.   
 
Herudover har der været mindre rammebesparelser på området. 
 
Dette har betydet at det vedtagende budget er faldet fra 2019 til 2020 og frem. 
 

 
ERHVERV 
 
Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) 

 

Erhverv, Iværksætteri og 
Havn

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020        

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget      
2023         

2020-priser

Drift

Erhvervskontoret 13,7 15,9 15,7 15,7 15,7

Iværksætteri -0,8 0,3 0,3 0,3 0,3

Havn og Færgefart 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6

Erhverv i alt 17,9 20,8 20,6 20,6 20,6

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 
Politikområdet Erhverv består af tre afdelinger: Erhvervskontoret, Iværksætteri samt Havn & Færger.  
 
Rammebetingelser 
 
Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for 
den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, køb og salg af 
kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er 
rammesat at den politisk vedtagne ”Erhvervspolitik 2019-2022. 
 
Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet i Frederiksgade 
understøttes iværksættermiljøer inden for kreative og maritime/it brancher. 
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager 
den kommunale rederidrift. 
 
 
Erhvervskontoret 
 
Hvad vil vi i 2020 
Erhvervspolitikken blev politisk vedtaget medio 2019 og sætter sammen med en række allerede politiske 
vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens 
image. Alle planer, politikker og strategier bliver udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.  
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Økonomisk oversigt for politikområdet  
(Mio.kr.) 

+ 

Erhvervskontoret
Vedtaget 

budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
20201         

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift

Kulinarisk Sydfyn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Go2Green 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

SVEND-dage 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Svendborg Event 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5

Film Fyn 2,7 1,5 1,5 1,5 1,5

Erhvervsstrategi 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

Fælles erhvervsindsatser 0,5 0,9 0,7 0,7 0,7

S/I Erhvervshus Fyn 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

P/S Erhvervshus Fyn 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8

Sekretariat 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5

Erhvervskontoret i alt 13,7 15,9 15,7 15,7 15,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Erhvervskontoret er etableret medio 2019 ved at samle medarbejdere og ressourcer fra henholdsvis Plan 
og Udvikling, Center for Ejendomme og Teknisk Service samt oprettelse af en ny stilling som 
Erhvervschef. Derfor er vedtaget budget 2019 ikke sammenligneligt med budget 2020-2023.  
 
Området er kendetegnet ved, at hovedparten af udgifterne bruges til at støtte diverse lokale initiativer 
samt driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en 
række andre fynske områder.  
 
Sekretariatet består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.  
 

Iværksætteri 

Hvad vil vi i 2020 
2020 bruges til at fortsætte arbejdet med at få tilpasset og tilrettet drift og organisering i 
overensstemmelse med de politiske beslutninger, den faktiske søgning til husenes produkter og de nye 
økonomiske vilkår. Det vil være et selvstændigt fokusområde at få afsøgt nye muligheder for at øge 
indtjeningen og evt. også at ændre på arbejdsgangene, husenes tilbud og de øvrige rammebetingelser.  

ShareFifty5, der er rettet mod iværksættere og vækstvirksomheder med fokus på det maritime og/eller it, 
gennemføres sammen med de tre øvrige sydfynske kommuner og Udvikling Fyns Maritime Klynge. 
Medstrøms partnerkreds er - for resten af projektet - Ærø, Langeland, Kolding og Vejle. De to projekter 
med EU-finansiering bliver gennemført i overensstemmelse med bevillingerne, hvor Medstrøm afsluttes 
medio 2020. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet  

 

Iværksætteri Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift
Fremtidsfabrikken I -0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Fremtiodsfabrikken II -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Iværksætteri i alt -0,8 0,3 0,3 0,3 0,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
Budgettet vedr. de to iværksætterhuse vedrører udgifter til leder og andet personale samt daglig drift af 
de to huse herunder rengøring af kontorerne. Der er med vedtagelsen af budget 2020 tilført 1,0 mio. kr. 
til driften af de to huse og i løbet af 2019 er der tilført 0,1 mio. kr. som følge af organisationsændringen 
pr. 1.5.2019.  
 
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart 
2020 vil blive et overgangsår, hvor den nye havnemester får til opgave at sætte sig i stolen og sætte 
kursen. Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at 
tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår. 

Tema: Strategi – Svendborg Havn 2030 
Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år, hvilket bliver synligt med vedtagelsen af 
”Den Blå Kant”, prøvehandlingerne på Frederiksøen, boligbyggeriet på Jessens Mole, de nedrevne 
kornhaller på Nordre Kaj samt tilbagegangen i ”gods over kaj”.     
 
Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu, at forholde sig til hvilke opgaver 
havneorganisationen varetager i 2030.  
 

Mål: 
Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i 
”Fremtidens Havn”. 
 

Veje til målet: 
Havneorganisationen vil tage aktiv del og ansvar i fastholdelse og udvikling af ”maritimt liv” / ”liv på 
vand” i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over, hvilke af de 
nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn samt hvilke nye 
aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv. 
 
Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik. 
 

Tema: Fremtidens færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav. 
Med afsæt i ”Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø”, forsøger vi at udfordre den 
eksisterende færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav, med det formål at skabe en forbedret, fleksibel 
og sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer.  
 
Vi har derfor i de seneste år i samarbejde med Faaborg-Midtfyn og Langeland kommune udfordret den 
eksisterende færgeinfrastruktur med projekt ”Øhop i det Sydfynske Øhav”.  Projektet har skabt stor 
opmærksomhed samt belægningsfremgang år for år. Den afledte effekt for småøernes erhvervsliv viser 
sig også tydeligt ved øernes mest proaktive virksomheder, ligesom vi bilder os ind, at øhops projektet 
har medvirket til den stigende belægning på de konventionelle ø-færger. 
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I den videre proces for at skabe den ideelle færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav vil vi i 2020:  
 

1. I samarbejde med de andre Sydfynske Kommuner forsøge at finde finansiering til at fortsætte 
projekt ”Øhop i det Sydfynske Øhav” de kommende 3 år. 

 
2. I samarbejde med ”Fyns Maritime Klynge” vil vi arbejde videre med projektet om at skabe 

grundlag for at udvikle og finansiere fremtidens ideelle fartøjer til det Sydfynske Øhav, som kan 
supplere de eksisterende bilfærger og dermed medvirke til at opnå en forbedret, fleksibel og 
sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer. 

 

Veje til målet: 

For at opnå målsætningerne er det nødvendigt at fastholde og videreudvikle samarbejdet med de andre 
sydfynske kommuner, Færgesekretariatet og den Maritime Klynge m.fl. 
 
Økonomisk oversigt for politikområdet  

 

Svendborg Havn, Færge og 
Sundfart

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022          

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Drift
Færgedrift 7,7 7,5 7,5 7,5 7,5
Havne -2,7 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9

Havn og Færger i alt 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Nettodriftsbudgettet i 2020 udgør 4,6 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på Færgedrift og -2,9 mio. kr. på 
Havnen. Nettodriftsbudgettet for 2020 er i det store og hele identisk med budgettet for 2019.  
 
 
Tabeller og nøgletal  
 
Skibsanløb/godsomsætning 
 

 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
 
Skibsanløb* 

 
36 

 
54 

 
51 

 
28 

 
13 

 
12 

 
Udlosset gods, fra udland (ton) 

 
39.628 

 
33.572 

 
26.896 

 
32.871 

 
32.731 

 
29.176 

 
Udlosset gods, fra indland (ton) 

 
17.565 

 
23.464 

 
133 

 
5.650 

 
2.000 

 
700 

       
 
Indladet gods, til udland (ton) 

 
15.316 

 
51.853 

 
64.523 

 
14.657 

 
0 

 
0 

 
Indladet gods, til indland (ton) 

 
- 

 
2.361 

 
12.188 

 
0 

 
0 

 
0 

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods. 
 
 
 
 



Budget 2020 
  Service og Økonomi 
Teknik- og Erhvervsudvalget 

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale 
 

(mio. kr.) 

 

Politikområde 
Huslejeindtægter samt 

Teknisk servicepersonale

Vedtaget 
budget 2019 
2019-priser

 Budget      
2020          

2020-priser

 Budget      
2021          

2020-priser

 Budget      
2022           

2020-priser

 Budget       
2023            

2020-priser

Indkomstoverførsler 

Ældreboliger -11,2 -11,4 -11,6 -12,7 -12,7
Teknisk servicepersonale - 
Distrikt 8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Indkomstoverførsler i alt: -9,4 -9,6 -9,8 -10,9 -11,0

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse   
 
Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger. 
 
For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter til bl.a. forbrug, drift- og 
vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag 
bogføres under Økonomiudvalgets område. 
 
Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -11,4 mio. kr. for 
2020, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag. 
 
Udgifter til teknisk servicepersonale dækker forbrug af servicetimer udført af personale i CETS vedr. 
ældreboligerne. 
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Anlæg 
Økonomisk oversigt  
(Mio. kr.) 

  

Anlæg  Budget      
2020    

 Budget      
2021      

 Budget      
2022

 Budget       
2023

Køb og Salg -2,8 20,7 0,3 0,3
Veje og Trafiksikkerhed 22,7 21,1 21,1 21,1
Havne og Færger 33,1 18,1 7,9 6,5
Kultur, Fritid og Idræt 3,5 0,6 0,6 0,6
Natur, Miljø og Klima 1,8 1,7 1,7 1,7
Borgernære Serviceområder 53,6 47,7 59,8 69,8
Energi 5,7 5,7 0,0 0,0
Byudvikling 11,0 6,2 3,5 3,5
Administration 8,9 3,4 3,0 3,0

Anlæg i alt 137,5 125,2 97,9 106,5

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2020 er en samlet nettoanlægsramme på 137,5 mio. kr. (brutto 
149,1 mio. kr.), indeholdende primært innovativt energispareprojekt, arealeffektivisering, naturpleje, 
investeringer i havnen, byudvikling, samt løbende vedligeholdelse / renovering af veje og bygninger.  

Det afsatte budget sikre, at værdien af kommunens bygninger og anlæg fastholdes – både brugsmæssigt 
og økonomisk. Endvidere fortsætter bestræbelserne på at fastholde havnens værdier, og på at sikre 
grundlaget for fortsat udvikling af havnen ved at fastholde det betydelige investeringsniveau. 

Budgetforliget medførte, at et større salgsbudget for Tankefuld er udgået. 

Svendborg Kommune har efter budgetforliget en række større anlægsprojekter indarbejdet i 
investeringsoversigten for 2020 til 2023. Her kan i overskrifter nævnes: 

 

Anlægsprojekter Beløb indarbejdet i 
investeringsoversigten for 2020 – 23 

Veje og trafiksikkerhedsprojekter  86,1 mio. kr. 

Havn og færge projekter  65,6 mio. kr. 

Borgernære serviceområder – primært 
pulje for vedligeholdelse af kommunale 
ejendomme 

230,9 mio. kr. 

Innovativt Energispareprojekt  11,4 mio. kr. 

Byudvikling/-fornyelse 24,1 mio. kr. 
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Budgetforliget indebærer følgende tillæg/reguleringer for anlægsbudgettet 2020-23: 

 

 

Anlæg, mio. kr.  Budget      
2020    

 Budget      
2021      

 Budget      
2022

 Budget       
2023

Køb og salg 15,3 5,1 4,5 0,0
Tankefuld - nulstilling af 
salgspulje etape 1 15,3 5,1 4,5 0,0

Veje og Trafiksikkerhed 2,5 2,0 2,0 2,0
Trafiksikkerhedsprojekter og 
cykelstier 2,0 2,0 2,0 2,0
Infrastruktur tåsinge 0,2 0,0 0,0 0,0
Damestenen - forbedring af 
forhold 0,3 0,0 0,0 0,0

Havne og Færger 0,5 0,5 0,5 0,5
Midlertidige anvendelser/akt. 
Ifb. Havneudvikling 0,5 0,5 0,5 0,5

Kultur, fritid og idræt 3,0 0,0 0,0 0,0
Etab. varmeforsyning i 
Svendborg Tennishal 3,0 0,0 0,0 0,0

Natur, miljø og klima 0,1 0,0 0,0 0,0
Geopark corner og 
besøgscenter 0,1 0,0 0,0 0,0

Borgernære serviceområder 16,9 20,5 30,5 40,5
2 ekstra omklædningsrum - 
Rantzausmindehallen 2,5 0,0 0,0 0,0
Ekstra anlæg 10,0 10,0 20,0 30,0
Løft anlægsramme - 
Ejendomsvedligehold 7,0 7,0 7,0 7,0
Løft anlægsramme - Pulje 6,0 6,0 6,0 6,0
Styrket indvendig vedligehold 
af skoler og dagtilbud 1,0 1,0 1,0 1,0
Udrulning af affaldsordning 1,3 0,0 0,0 0,0
Nedrivning Skårup og Thurø 1,0 2,0 0,0 0,0
Styrket udvendig vedl. 2,0 0,0 0,0 0,0
Potentialeplaner i lokalområder 
nye tiltag 2,0 2,0 2,0 2,0
Naturama 1,5 0,0 0,0 0,0Pulje for renovering af 
faglokaler 1,0 1,0 1,0 1,0
Ørkildskolen Tagetage 3,3 0,0 0,0 0,0
Modpost anlægspulje jf. 
Direktionens forslag -21,7 -14,5 -12,5 -12,5
Ejendomsvedligeholdelsespulje 0,0 6,0 6,0 6,0

Anlæg i alt 38,3 28,1 37,5 43,0
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Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2020 til 2023. 

Anlæg, mio. kr.  Budget      
2020    

 Budget      
2021      

 Budget      
2022

 Budget       
2023

Køb og salg: -2,8 20,7 0,3 0,3

Tankefuld - Rådgivning 0,3 0,3 0,3 0,3

Jordforsyning i landistrikter +/- 5,4 mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0

Køb af A.P. M øllers Vej (SIM AC) 0,0 20,4 0,0 0,0

Arealeffektivisering -2,7 0,0 0,0 0,0

Salg af ejendomme -0,5 0,0 0,0 0,0

Veje og Trafiksikkerhed 22,7 21,1 21,1 21,1

Trafiksikkerhed og cykelfremme 1,3 1,3 1,3 1,3

Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6

Trafiksikkerhed Cykelstier 3,8 3,8 3,8 3,8

Garageleje, Arriva 0,6 0,0 0,0 0,0

Veje - funktionsudbud og partnering 15,4 15,4 15,4 15,4

Vejadgang Bagergade 28 0,5 0,0 0,0 0,0

Sydlige Tåsinge - Infrastruktur 0,2 0,0 0,0 0,0

Damestenen - Forbedring af forhold 0,3 0,0 0,0 0,0

Havne og Færger 33,1 18,1 7,9 6,5
Rådighedsramme 2,4 2,4 2,4 2,4

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 7,2 0,0 0,0 0,0

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   1,3 1,8 1,4 0,0

Klimatilpasning Svendborg Havn 15,3 8,3 0,0 0,0

Havneudvikling 3,1 1,3 1,3 1,3

Svendborg Havn, analyse m.v. 3,4 3,6 2,2 2,2

M idlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling 0,5 0,5 0,5 0,5

Kultur, Fritid og Idræt 3,5 0,6 0,6 0,6
Svendborg Tennishal 3,0 0,0 0,0 0,0

Renovering af klubhuse 0,3 0,3 0,3 0,3

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 0,1 0,1 0,1 0,1

Forsamlingshuse - aktiviteter 0,2 0,2 0,2 0,2

Natur, Miljø og Klima 1,8 1,7 1,7 1,7
Naturpleje - Primært skovrejsning 1,0 1,0 1,0 1,0

Natura 2000-indsatsen 0,6 0,6 0,6 0,6

Geopark 0,1 0,0 0,0 0,0

Gundestrup +/- 3,1 mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgernære Serviceområder 53,6 47,7 59,8 69,8
Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud 1,0 1,0 1,0 1,0

Styrket udvendlig vedligehold 2,0 0,0 0,0 0,0

Skoler - Faglokaler 1,0 1,0 1,0 1,0

Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 0,4 0,4 0,4 0,4

Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2,3 2,3 2,3 2,3

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 29,4 32,5 34,6 34,6

Skårup Skole 1,0 2,0 0,0 0,0

Ørkildskolen 3,3 0,0 0,0 0,0

Forårs SFO 0,8 0,0 0,0 0,0

Arealeffektivisering - Vestermarksskolen 5,8 0,0 0,0 0,0

Pulje - Ekstra anlægsramme 1,3 8,5 20,5 30,5

Udrulning af affaldsordning 1,3 0,0 0,0 0,0

Rantzausmindehallen 2,5 0,0 0,0 0,0

Udbygningspro jekt Naturama 1,5 0,0 0,0 0,0

Energi 5,7 5,7 0,0 0,0
Innovativt Enerigisparepro jekt 5,7 5,7 0,0 0,0

Byudvikling 11,0 6,2 3,5 3,5
Byfornyelse - rådighedsbeløb 3,5 3,5 3,5 3,5

Liv i min by - Områdefornyelse 7,4 0,0 0,0 0,0

Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring 0,1 2,7 0,0 0,0

Administration 8,9 3,4 3,0 3,0
Pulje til bredbånd 0,1 0,0 0,0 0,0

Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter 5,5 0,0 0,0 0,0

Pulje til lokale initiativer 1,4 1,4 1,0 1,0

Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag 2,0 2,0 2,0 2,0

Samlet anlægsramme - udgifter 164,4 135,6 107,8 111,9
Samlet anlægsramme - indtægter -26,9 -10,5 -9,9 -5,4
Samlet anlægsramme - netto 137,5 125,1 98,0 106,5


	Punkt 2 - Bilag 1 - Service og Økonomi 2020 - TEU

