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Hvidbog – Høring af forslag til revision af Klima- og Energipolitik for 
Svendborg Kommune – Målsætninger og indsatsområder 2020-2025 
Miljø- og Naturudvalget har på møde den 13. august 2019 godkendt forslag til revideret Klima- og Energipolitik og besluttet at sende den i høring i Det 
Grønne Råd, forsyningsselskaber, Svendborg Kraftvarme, GO2Green og Erhvervshus Fyn. Høringen forløb frem til den 4. oktober 2019. Desuden har 
politikken været i høring i alle fagudvalg i september 2019.  

Der er indkommet høringssvar fra: 

 Teknik og Erhvervsudvalget 
 Bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme 
 Niels Andersen, Dansk Ornitologisk Forening, Svendborg 
 Mette Lykke Bak, SEF A/S 
 Rudi Rusfort Kragh og Bo Egelund, NOAH-Svendborg 
 René Lund Chetronoch, Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg 
 Bjarne Olsen, privatperson 

 
Generelt 
Som følge af høringssvarene og drøftelser i administrationen er der foretaget nogle ændringer i forhold til forslaget til revision af ”Klima- og 
Energipolitik”.  
Opbygningen er videreført. Politikken rummer indledende baggrundsafsnit om klimaforandringerne globalt og lokalt, nogle afsnit om målsætninger og 
aftaler, nogle afsnit om bæredygtighed i et bredere perspektiv, et afsnit om gennemførte indsatser fra 2013-2019 samt beskrivelse af syv fremtidige 
Indsatsområder for perioden 2020-2025. 
 

Afsender Resumé Administrationens bemærkninger Forslag til reaktion 
Teknik- og 
Erhvervs-
udvalget 

Per Nykjær ønsker, at kommunen sikrer køb af grøn 
strøm. 

Er skrevet ind i forslaget på side 20 (Kommunal 
virksomhed) med formuleringen: ”Hele 
kommunens elforbrug skal dækkes af vedvarende 
energi. Det sker enten ved produktion, der 
kommer fra kommunalt ejede selskaber eller ved 
køb af grøn strøm”. 

Ingen ændring. 
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Susanne Gustenhoff kommenterer, at kommunen 
kun har nået 2% reduktion i CO2-udledning og ikke 
er i nærheden af de nødvendige 6% årligt.  

Reduktionen siden 2013 har i gennemsnit årligt 
været 3,1 %. De beskrevne indsatser i politikken 
vil forhåbentlig kunne resultere i en større 
reduktion, så målsætningen nås. 

Ingen ændring. 

 Susanne Gustenhoff kommenterer desuden, at DKs 
forbrug af biomasse i fjernvarmen ikke er 
bæredygtig og skal nedbringes. Det er generelt en 
tvivlsom affære at støtte udbredelsen af fjernvarme, 
når det ikke er overskudsvarme, og kommunen i 
øvrigt vil lukke kraftvarmen. 

Byrådet har i 2016 tilsluttet sig Energiplan Fyns 
anbefalinger om, at biomasse kan bruges til 
opvarmning på kort sigt (10-15 år), men skal 
reserveres til transportformål på længere sigt 
(15-30 år). 

Ingen ændring. 

Bestyrelsen mener, at politikken bør tage 
udgangspunkt i, at rammer for en positiv 
samfundsøkonomi overholdes. 

Kommentaren relaterer sig til fremtiden for 
Svendborg Kraftvarme. Den overvejer Byrådet i 
øjeblikket og behandles ikke i Klima- og 
Energipolitikken. 

Ingen ændring. 

Bestyrelsen mener, at kommunen bør forholde sig 
mere konkret til hvordan affaldsenergi håndteres. 

Kommentaren relaterer sig til fremtiden for 
Svendborg Kraftvarme. Den overvejer Byrådet i 
øjeblikket og behandles ikke i Klima- og 
Energipolitikken.  

Ingen ændring. 

Bestyrelsen mener, at der bør indgå målsætninger 
og visioner for, hvordan erhverv og industri kan 
bidrage til en samlet mindre miljøbelastning. 
 

Målsætningerne i politikken er fastsat på et 
overordnet niveau (100 % omstilling til 
vedvarende energi (VE)). Dette gælder alle 
sektorer – inkl. erhverv og industri. Hvordan de 
opnår målet er i høj grad op til den enkelte 
virksomhed. Som angivet i afsnittet om erhverv 
og turisme vil kommunen understøtte og 
facilitere, hvor det er muligt.  

Ingen ændring. 

Bestyrelsen 
for Svendborg 
Kraftvarme 

Bestyrelsen mener, at kommunen skal forholde sig 
til om restaffald blot vil blive behandlet i en anden 
kommune eller i et andet land (hvis det ikke 
afbrændes på Svendborg Kraftvarme). Desuden 
stiller de spørgsmål til, hvordan affaldsenergi kan 
indgå som en faktor fremadrettet og særligt i 
relation til Svendborg Kraftvarme som 
produktionsanlæg. 
 

Kommentar og spørgsmål relaterer sig til 
fremtiden for Svendborg Kraftvarme. Den 
overvejer Byrådet i øjeblikket og behandles ikke i 
Klima- og Energipolitikken. 

Igen ændring. 
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Bestyrelsen stiller en række spørgsmål om 
målsætninger for restaffald og genanvendelse af 
dette. 
 

Restaffald og genanvendelse heraf indgår i 
Svendborg Kommunes affaldsplan, som skal 
revideres, når den nationale ressourceplan 
foreligger (i 2020). Restaffald indgår derfor ikke i 
Klima- og Energipolitikken. 
 

Ingen ændring. 

Afslutningsvist anbefaler bestyrelsen, at 
affaldsenergi og restaffald indgår med mere tydelige 
målsætninger i politikken. 
 

Affaldsenergi indgår i klima- og energipolitikken 
under betegnelsen biomasse, hvilket også 
inkluderer eks. halm, flis og brænde. Til forskel 
fra de sidstnævnte regnes affald ikke som CO2-
neutralt brændsel og derfor indgår affald ikke 
med større tydelighed. 

Ingen ændring. 

DOF finder det uheldigt at give placeringen af 
vindmøller og solenergianlæg fri. De ville hellere se 
en planlægning for områder og frygter naturen vil 
tabe. 
 

Byrådet besluttede den 26. juni 2019, at der ikke 
skulle arbejdes videre med planlægning for 
områder til opstilling af vindmøller og 
solenergianlæg. I stedet skal ansøgninger 
behandles enkeltvis uanset, hvor der søges. Det 
betyder, der skal udarbejdes lokalplan for hvert 
ansøgt område samt VVM. Dermed vil der blive 
vurderet på naturforhold. 
 
Der pågår også et sideløbende arbejde med 
politisk stillingtagen til om retningslinjer i 
Kommuneplanen skal ændres for at åbne for 
muligheden for placering af solenergianlæg 
indenfor beskyttede landskabsområder. 
 

Ingen ændring. Niels 
Andersen, 
Dansk 
Ornitologisk 
Forening 

DOF frygter, at flis vil blive den nemme løsning, når 
der vælges biomasse til energiproduktion. De mener, 
at flisproduktion skader natur- og fugleinteresser. 
 

Flisproduktion er omdiskuteret i forhold til 
bæredygtighed. Især hvis der ikke genplantes 
med samme hast, som der fældes, eller hvis flis 
transporteres langt. Den danske energibranche 
har indgået aftale om at al træ, der anvendes, 
skal være fra skov, der er certificeret efter 
international standard. Energiselskaberne skal 
dokumentere det. 

Ingen ændring. 
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Byrådet har i 2016 tilsluttet sig Energiplan Fyns 
anbefalinger om, at biomasse kan bruges til 
opvarmning på kort sigt (10-15 år), men skal 
reserveres til transportformål på længere sigt 
(15-30 år). 

DOF mener, at kommunen har nedprioriteret 
etablering af vådområder og lavbundsarealer, og at 
det skal opprioriteres som indsats. De refererer 
blandt andet til, at kommunen har siddet flere 
miljøministre over hørigt, når de har talt for 
vådområder. 
 

Siden 2009 er der i alt forundersøgt syv arealer 
med henblik på etablering af de statslige 
vådområdeprojekter, der har til formål at 
reducere udledning af kvælstof til havmiljøet. Af 
disse er tre områder opgivet igen af forskellige 
årsager, eksempelvis lodsejermodstand, 
økonomiske eller tekniske årsager. Tilbage er fire 
projekter, som kommunen arbejder på at 
realisere. Status for projekterne ved Bøllemosen 
og ved Hørup Å er, at Landbrugsstyrelsen i 
øjeblikket forhandler med lodsejerne om en 
jordfordeling. De sidste to projekter ligger begge 
ved Stokkebækken. Her er det planlagt, at staten 
søges om midler til realisering i 2020. Det er 
vores vurdering, at der ikke findes flere egnede 
arealer, som opfylder de nuværende statslige 
krav til etablering af vådområder. Projekterne 
falder primært på grund af, at de bliver for dyre, 
eller fordi de ikke kan fjerne kvælstof nok. Der er 
desuden screenet for egnede arealer til 
etablering af lavbundsprojekter. Dog uden at 
finde projektområder, som opfylder de statslige 
krav. Staten har varslet lempelser i 2020, så 
kommunen forventer, at mulighederne 
genovervejes. 

Ingen ændring. 

Mette Lykke 
Bak, SEF A/S 

SEF A/S kvitterer for muligheden for at give 
høringssvar og beder om, at kun navnet SEF A/S 
anvendes i stedet for Sydfyns Elforsyning. 
 

 Tilrettes så kun navnet SEF A/S 
anvendes. 
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SEF mener, der skal arbejdes på en elektrisk 
infrastruktur for ladestandere for privatbiler og 
erhvervsliv (bus/lastbil). 
 

Svendborg Kommune har i de seneste 3 år 
faciliteret opsætning af ladestandere 9 steder i 
kommunen (parkeringsreservation) og i ét 
tilfælde afholdt udgiften til selve ladestanderen. 
Kommunen vil også meget gerne facilitere 
etablering af ladestandere til tung transport, men 
vil sandsynligvis ikke afholde udgiften til indkøb 
af ladestandere. 
 

Der tilføjes oplysning om, at 
kommunen har faciliteret 
opsætning af 9 ladestandere og 
fortsat ønsker at facilitere 
opsætning. 

SEF pointerer, at kommunen allerede nu kan købe 
grøn strøm og udskifte varmekilder til 
varmepumper. 
 

Grøn strøm er skrevet ind i politikken, som en 
indsats i forhold til den del af strømforbruget, 
som ikke dækkes af vedvarende energi. 
Indførelse af flere varmepumper er også skrevet 
ind i politikken. 
 

Ingen ændring. 

SEF ønsker, at der bliver sat en tidshorisont på 
indsatserne for kommunal virksomhed på side 20. 
 

Politikken beskriver indsatser, som skal 
iværksættes 2020-2025. Tidshorisonten er derfor, 
2025.  

Det tydeliggøres i teksten, at 
indsatserne skal iværksættes 
senest i 2025. 

SEF pointerer, at de kan facilitere energioptimering 
af transportsektoren som listet på side 23. 
 

Kommunen påskønner, at SEF bidrager aktivt til 
elektrificering af transportsektoren.  

Det tilføjes i afsnit om ”Transport”, 
at SEF A/S er en vigtig medspiller. 

SEF oplyser, at de arbejder intenst sammen med 
Vand og Affald, GO2Green og Tåsingeskolen om 
udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale vedr. 
energi, bæredygtighed og dilemmaer forbundet 
hermed. 
 

Kommunen påskønner, at SEF bidrager aktivt til 
udvikling af undervisningsmateriale. 

Det tilføjes i afsnit om 
”Uddannelse”, at eksterne 
samarbejdspartnere bidrager til 
udvikling af 
undervisningsmateriale. 

SEF mener, at kommunen ikke kun bør fokusere på 
udfasning af oliefyr men også italesætte udfasning af 
gasfyr. 
 

Under afsnit om ’Kommunal virksomhed’ er det 
angivet, at kommunen vil udskifte naturgasfyr 
med varmepumper.  
Under afsnit om ’By og boliger’ er naturgasfyr 
inkluderet under betegnelsen ’andre fossile 
varmekilder’. 

Under afsnit om ’By og boliger’ 
ændres ’andre fossile varmekilder’ 
til ’naturgasfyr’. 
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NOAH mener, at de konkrete indsatser i politikken 
ikke står mål med målsætningerne. 
 

Kommunen er bevidst om, at indsatserne ikke 
bringer os hele vejen i mål. De kan ikke stå alene, 
men vil være et stort skridt på vejen mod målet, 
som skal nås i 2030/2040. Der vil undervejs 
komme nye teknologier som kan udnyttes, og der 
vil formentlig vise sig muligheder som kommune 
ikke kan forudse nu. De vil blive inkluderet 
undervejs. Når politikken skal revideres igen i 
2024/25 vil indsatserne på det tidspunkt 
forhåbentlig kunne bringe os i mål. 

Ingen ændring 

NOAH mener, at kommunen bør gå i gang med en 
større kapacitet af vindmøller. 
 

Som listet på side 24 arbejder kommunen på at 
kunne etablere VE-anlæg inkl. vindmøller og 
solceller i selskabet Svendborg VE A/S. Der 
mangler nogle juridiske afklaringer. 
Lovmæssigt skal VE-anlæg oprettes i særskilt 
selskab. Ellers vil kommunen blive trukket i 
bloktilskud fra staten. 

Ingen ændring 

NOAH mener også, at der skal gøres meget mere 
end i dag, hvis målsætningerne skal nås. De har flere 
forslag til, hvordan kommunen skal tage lederskab. 
 

  

NOAH mener, at klima- og energiområdet bør have 
et forstærket sekretariat med direkte reference til 
kommunaldirektøren. 
 

Der er med budgetforlig 2020 afsat 500.000 kr. 
(øges til 700.000 kr. i 2021) til udmøntning af 
natur- og friluftslivstrategi, klima- og energipolitik 
skovstrategi og bæredygtighedsstrategi samt til 
opnormering af personaleressourcerne til 
grundvandsområdet. 
Der bliver dermed ikke tale om opnormering af 
årsværk til klimaområdet, men en styrkelse af 
aktiviteterne/projekterne herunder. 
Der er pt ikke planer om en anden organisering. 

Ingen ændring. 

Rudi Rusfort 
Kragh og Bo 
Egelund, 
NOAH-
Svendborg 

NOAH mener, at kommunen skal lave private 
partnerskaber med borgere, lokale banker og 
investorer om VE-anlæg og udfasning af fossile 
brændsler m.m. 

Kommunen afsøger løbende muligheder for nye 
partnerskaber. Etablering af VE-anlæg med lokal 
deltagelse er et stort politisk ønske. 
Problematikken er, at omkostningerne til især 

Ingen ændring. 
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 etableringen af VE-anlæg er meget store og 
tilskuddet meget lille, så derfor og der meget 
begrænsede mulighed for at investorerne kan 
invitere borgere til at eje andele. 

NOAH mener, kommunen skal gå endnu mere i front 
med energioptimering af bygninger, infrastruktur, 
biler, mad og affald. 
 

Kommunen vurderer, at det er at gå i front med 
de hidtidige indsatser, som er beskrevet på side 
16, samt de nye indsatser. Indsatserne viser 
overfor borgere og virksomheder, at der er 
forskellige muligheder for at reducere CO2-
udledningen.  

Afsnittet ”Gennemførte indsatser 
fra 2013-2016” uddybes. 

NOAH mener, kommunen skal arbejde aktivt for 
erstatning af naturgasnettet til boligopvarmning. 
 

Hidtil har kommunen fokuseret på udskiftning af 
oliefyr, og fremadrettet vil udskiftning af 
naturgasfyr få større fokus. Det er blandt andet 
en forhåbning at mange af naturgasområderne i 
Svendborg kan blive konverteret til fjernvarme, 
som gradvist bliver CO2-neutralt. 
Fokus på naturgasfyr er indskrevet som indsatser 
under afsnit om ”By og boliger” side 21. 

Under afsnit om ’By og boliger’ 
ændres ’andre fossile varmekilder’ 
til ’naturgasfyr’. 

NOAH mener, at målsætningerne skal forankres 
decentralt i hele kommunen (plejehjem, skoler, 
dagcentre, børnehaver, legepladser m.m.). 
 

Målsætningerne er godt på vej til at være 
forankret i hele kommunen, også decentralt på 
diverse institutioner. 

I afsnit om ”Kommunal 
virksomhed” tilføjes, at den årlige 
CO2-reduktionsplan udarbejdes 
decentralt i hvert direktørområde. 

NOAH mener, at bæredygtigt byggeri skal slå 
igennem i alle lokalplaner; at der stilles krav om brug 
af fx genanvendelige materialer og ladestandere. 
 

I forbindelse med den pågående revision af 
Kommuneplan 2017-2029 indgår bæredygtighed 
som en del af revisionen. Klima- og 
Energipolitikken samt Bæredygtighedsstrategien 
indarbejdes i kommuneplanens redegørelse, mål 
og retningslinjer, hvor det er muligt og kan 
relateres. 
Ved lokalplanlægning kan kommunen på 
nuværende tidspunkt ikke stille krav til 
genanvendelse af materialer, men kan opfordre 
til det. Det gælder også for opstilling af el-
ladestandere.  Der kan i lokalplanerne sikres 

Ingen ændring. 
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arealer til opstilling af ladestandere og eventuelt 
affaldssortering. 

NOAH mener, at der skal etableres store VE-anlæg 
på idrætsanlæg, sportshaller etc.  
 

Som angivet på side 24 under ”Energiproduktion 
og –forsyning”, arbejder kommunen på at kunne 
etablere store VE-anlæg i regi af Svendborg VE 
A/S på kommunale arealer. Det inkluderer også 
tagflader. 

Tilføjes under ”Energiproduktion 
og –forsyning” at det inkluderer 
tagflader. 

NOAH mener, at der i næste Kommuneplan og 
Planstrategi skal fokuseres ekstra meget på klima- og 
energipolitikken.  
 

I den pågående revision af kommuneplan 2017-
2029 skal kommunen indarbejde Klima- og 
Energipolitikken samt Bæredygtighedsstrategien i 
vores mål og retningslinjer, hvor det er muligt og 
kan relateres. 
Det er politikerne, der beslutter hvilke temaer, de 
ønsker skal danne rammen for næste planstrategi 
(ingen tvivl om, at bæredygtighed er vigtigt). 

Ingen ændring 

NOAH mener, at målsætningerne i grafen i figur 1 på 
side 7 skal specificeres i fht., hvad der skal til år for 
år frem mod 2040. 
 

Foreløbig er det besluttet, at det der skal til er 
indsatserne beskrevet under ”Indsatsområder i 
2020-2025”. Dog er kommunen bevidst om, at 
det ikke er hele løsningen og udviklingen vil 
løbende blive fulgt og indsatserne tilrettet den 
teknologiske udvikling og de økonomiske 
rammer.  

Det tilføjes under ”Indsatsområder 
i 2020-2025”, at kommunen er 
bevidst om, at det ikke er hele 
løsningen og udviklingen vil 
løbende blive fulgt og indsatserne 
tilrettet. 

NOAH oplyser afslutningsvist, at de gerne indgår i 
dialog om deres forslag. 
 

Det er noteret. I sidste afsnit om ”Opfølgning på 
effekt af indsatser” tilføjes, at én 
gang årligt vil opgørelserne over 
CO2-udledning og andel VE blive 
præsenteret for Det Grønne Råd. 

René Lund 
Chetronoch, 
Danmarks 
Naturfredning
sforening i 
Svendborg. 

DN mangler belæg for udsagnet på side 5: "I 2018 
besluttede byrådet, at der ikke skal udpeges 
specifikke områder for store vindmøller eller for 
solenergianlæg, men at der i stedet skal tages 
særskilt stilling til planlægningen fra sag til sag, som 
måtte komme. På den måde sikres størst mulig 
udbredelse af VE-anlæg". 

Beslutningen er truffet i Byrådet i juni 2019, og 
der er på nuværende tidspunkt ingen planer om 
at genoptage en planlægning for vindmøller.  
 
Selvom der blev udpeget arealer til store 
energianlæg er der ingen garanti for, at der ville 
være interesse for at søge netop inden for de 
områder. Med Byrådets beslutning igangsættes 

Udsagnet ændres til: ”På den måde 
kan sikres formentlig  størst mulig 
udbredelse af vedvarende 
energianlæg”. 
 



9 

DN opfordrer samtidig til at arbejdet med 
planlægning for VE-anlæg genoptages. 
De mener, at medmindre der er klare 
naturinteresser eller helt særlige 
landskabsinteresser på spil, skal der planlægges for 
VE-anlæg. 
 

kun planlægning for områder, hvor lodsejere og 
projektudviklere har ønske om et konkret projekt. 
Dermed vurderes det at udbredelsen af VE-anlæg 
formentlig vil have størst mulighed. 
Pt. har kommunen modtaget flere ansøgninger 
om solcelleanlæg og vindmøller. Planlægning for 
nogle af dem er opstartet.  
 
I Kommuneplanen er der retningslinjer for 
etablering af markbaserede solenergianlæg. I 
forbindelse med den pågående 
kommuneplanrevision vil det blive vurderet, om 
retningslinjerne skal revideres. 

DN undrer sig over, at der i figur 2 på side 9 ikke er 
medtaget tal for 2018. 
 

Tallene for 2018 er blevet klar, imens høringen 
forløb. 

Figuren ændres så tal fra 2018 er 
med. 

DN opfordrer til ærlighed omkring hvad der skal til 
for at nå målene. 
 

Kommunen ønsker i høj grad også ærlighed og 
mener, at det er det, der præsenteres med 
politikken. 

Ingen ændring. 

DN opfordrer til at bruge et andet ord/beskrivelse af 
”Road Map”, da ingen ellers forstår det. 
Desuden mener de, at figuren bør opdateres. 
 

Når ordet Road Map er anvendt, skyldes det, at 
det er en figur, som er gengivet i sin fulde form 
fra Energiplan Fyns rammeplan. 
Kommunen er dog enig i, at begrebet ikke er 
nemt forståeligt, og begrebet er derfor forsøgt 
forklaret i teksten. 

Forklaringen på begrebet ”Road 
Map” ændres lidt i teksten side 15. 

DN mener, at de beskrevne resultater og 
målsætninger ikke viser, at kommunen arbejder 
ihærdigt på at nedbringe CO2-udledningen. 
Eks. hvad batter infomøder om alternativer til 
oliefyr? De foreslår, at der eks. fastsættes en tidsfrist 
for oliefyr. 
 

Vores indsats har på nogle områder, eks. 
transportområdet hidtil været begrænset til at gå 
foran med et godt eksempel. Kommunen er enig 
i, at der skal ske mere fremadrettet, hvilket 
indsatserne fra 2020-2025 viser. 
I fht. Oliefyr kan kommunen ikke egenhændigt 
fastsætte en tidsfrist for oliefyr. Vores indsats kan 
derfor ikke være mere end informationsmøder 
samt opfordringer til at få et energitjek af 
boligen. 

Ingen ændring. 
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DN stiller spørgsmål tegn ved at det er angivet, at 2 
% som har prøvet elcykel skiller sig af med bil nr. 2. 
De mener procenttal er taknemmelige. 
De påpeger, at elcykel kun er en klimafordel hvis den 
erstatter bilture men ikke ture på alm. cykel.  
 

I perioden 2014-2019 har kommunen udlånt 
elcykler gratis til borgere. Der har i nogle af årene 
været gennemført spørgeskemaundersøgelser 
blandt lånerne. De har vist, at 2 % har solgt en bil. 
Det viser, at der er et potentiale i, at elcykler kan 
erstatte en del bilkørsel. 

Teksten på side 17 justeres. 

DN efterlyser oplysning om, hvad potentialet er for 
yderligere energioptimeringer i kommunale 
bygninger. 
 

Der er et yderligere potentiale for at spare energi 
ved konvertering til varmepumpedrift flere 
steder, Indregulering af varmeanlæg, mere 
behovsstyring af ventilationsanlæg og lys samt 
facaderenoveringer. Tilbagebetalingstiden ligger 
uden for målsætningen i kommunens nuværende 
energispareprojekt. Dvs. tilbagebetalingstiden er 
mere end 16 år.  
I forbindelse med fremtidige 
energispareprojekter vil tilbagebetalingstiden 
bliver revurderet. 

Ingen ændring. 

DN foreslår, at en måde at nedbringe antallet af 
bilture på, kunne være ved at etablere gå- og 
cykelbusser til og fra skole (en medarbejder følges 
med eleverne). 
 

Der er erfaringer med gåbusser på en del skoler, 
bl.a. Rantzausminde Skole, dog er det ofte ud fra 
et fokus på sundhed og bevægelse. 
Det er de enkelte skoler, der tilrettelægger 
aktiviteter som eks. gå-bus. 

Gå- og cykelbusser tilføjes som 
indsats under ”Transport”. 

DN mener, at indsatserne på side 24 allerede er 
igangsat og efterlyser en status på dem. 
 

Det er korrekt, at nogle af indsatserne er 
igangsat. 

Teksten på side 24 i 
”Energiproduktion og –forsyning” 
suppleres med status for 
igangsatte indsatser. 

DN savner en forklaring på uoverensstemmelserne 
mellem angivelserne af FNs verdensmål i 
kommunens forskellige planer og politikker. 
De påpeger, at vejen mod opnåelsen af målene ikke 
må komme til at spænde ben for hinanden. 
 

Den måde FNs verdensmål er angivet på i 
politikken er, at for hvert indsatsområde er 
highlightet hvilke verdensmål, som indsatserne er 
med til at realisere. Det kan derfor godt variere, 
da indsatser indenfor transport vil være med til at 
realisere andre mål end indsatser indenfor 
uddannelsesområdet. 

Teksten på side 13 i ”FNs 
verdensmål i Svendborg 
Kommunes arbejde” tilføjes en 
forklaring om, hvordan 
verdensmålsikonerne skal forstås.  
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Bjarne Olsen foreslår, at kommunen optimerer de 85 
varmepumper den har. Der findes et 
energisparebidrag, som finansierer det 100 %. 
 

Svendborg kommune råder over 69 
varmepumper (luft/vand). Heraf kører 26 
varmepumper alene, resten er hybridanlæg. 
Der foretages daglig overvågning og optimering 
af anlæggene. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at det er vigtigt, at transport og 
varme elektrificeres, og at biomasse undgås i 
produktionen. 
 

Holdningen er i overensstemmelse med 
Energiplan Fyns rammeplan og Road Map samt 
de beskrevne indsatser i Klima- og 
Energipolitikken. Biomasse anvendes kun i en 
overgangsperiode til produktion af strøm og 
varme. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at Svendborg Kraftvarme bør 
lukkes i 2021. Svendborg Fjernvarme kan producere 
nok varme med den planlagte varmepumpe samt 
elkedlen. 
 

Byrådet overvejer i øjeblikket fremtiden for 
Svendborg Kraftvarme. Det behandles ikke i 
Klima- og Energipolitikken. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at kommunen skal indføre krav 
om ultralav fjernvarmetemperatur (45°C) ved 
renoveringer i boligselskaber og nybyggeri. 
 

Det har kommunen umiddelbart ikke hjemmel til 
jf. varmeforsyningsloven. 
Det er et forhold fjernvarmeværkerne kan stille 
krav om. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at kommunen skal opfordre 
Skårup og Stenstrup Fjernvarme til at gå over til 
varmepumper/elkedler. 
 

Kommunen er i løbende dialog med alle 
fjernvarmeselskaber omkring omstilling til 
vedvarende energikilder og 
udvidelser/konverteringer.  

Dialogen med fjernvarmeværkerne 
vil blive uddybet i teksten på side 
24 i ”Energiproduktion og –
forsyning”. 

Bjarne Olsen, 
privatperson 

Bjarne Olsen mener, at individuelle varmepumper er 
mere energi- og klimavenlige end fjernvarme. 
 

Problemstillingen er kompleks. Afhænger af 
hvordan el og varme produceres. Varmepumper 
er endnu ikke CO2-neutrale, da el endnu ikke 
produceres udelukkende fra vedvarende 
energikilder. Omvendt er 2 ud af 3 
fjernvarmeværker heller ikke CO2-neutrale 
endnu. 
I områder hvor boligtætheden er høj vil 
fjernvarme med størst sandsynlighed være en 
fordel klima- og miljømæssigt. 

Ingen ændring. 
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Bjarne Olsen mener, at kommunen skal fjerne 
tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeforsyning. 
 

Kommunen har ikke umiddelbart mulighed for at 
ophæve eksisterende tilslutningspligt. I 
godkendelser efter varmeforsyningsloven må der 
ikke lægges nye områder ud med tilslutningspligt 
efter 1. januar 2019. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at varmeforsyningen til de to 
store svømmehaller skal ændres til at køre på 
returvand fra fjernvarmen. 
 

Svendborg kommune er åben for et sådan 
forslag, hvis henvendelsen kommer fra 
Svendborg fjernvarme. Svendborg kommune vil 
sandsynligvis ikke afholde udgiften til ombygning. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at kommunen skal bakke op om 
etablering af varmepumper i SAB Strynøvej og 
Byparken. 
 

Idet SAB Strynøvej og Byparken er 
blokvarmcentraler jf. varmeforsyningsloven, så 
skal de bruge den kollektive varmeforsyning, der 
er i området, og kan dermed ikke opsætte egne 
varmepumper.  
Der er givet en projektgodkendelse til 
fjernvarmeforsyning af området den 19. 
september 2018. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at reduktionen i energiforbrug 
er meget større ved etablering af varmepumper end 
ved efterisolering. 
 

I de fleste tilfælde er dette udsagn korrekt, hvis 
de rette forudsætninger er tilstede. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at når Svendborg Kraftvarme 
lukkes kan der samme sted etableres biogasanlæg 
eller plastsorteringsanlæg. 
 

Byrådet overvejer i øjeblikket fremtiden for 
Svendborg Kraftvarme. Det behandles ikke i 
Klima- og Energipolitikken. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at kommunen ved udbud for 
bybuskørsel skal stille krav om el som drivmiddel 
(gas og brint dur ikke). 
 

Det fremgår af indsatser under ”Kommunal 
virksomhed” på side 20, at der skal stilles krav om 
el i udbud for bybusser. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at kommunens biler skal køre 
på el, ikke hybrid. 
  

Det fremgår af indsatser under ”Kommunal 
virksomhed” på side 20, at det skal sikres, at 
indkøbte og leasede biler er elbiler. 

Ingen ændring. 

Bjarne Olsen mener, at færgehavnen på sigt skal 
flyttes til Lehnskov, da de så kan skiftes til eldrift. 
 

Ærøfærgerne ejes af Ærø Kommune og indgår 
derfor ikke i Klima- og Energipolitikken. 

Ingen ændring. 
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Bjarne Olsen mener, at kommunen skal planlægge 
en havvandsvarmepumpe på 10 MW ved DLG i 
samarbejde med Simac og Svendborg Fjernvarme. 

En havvandsvarmepumpe lyder interessant og 
det vil være oplagt at Svendborg Fjernvarme 
undersøger muligheden. Kommunen skal 
behandle et evt. projekt efter reglerne i 
varmeforsyningsloven.  

Ingen ændring. 
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