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Tillægsansøgning til opførelse af G. Puccinis Madam Butterfly i dokken  

på Frederiksø på Svendborg Værftet i Svendborg Havn.  

 

Tillægsansøgning til udarbejdelse af beredeskabsrapport 

Foreningen Operaen i Svendborg har de seneste par måneder arbejdet målrettet på at få at få udarbejdet en 

beredskabsrapport til opførelsen af operaforestillingen Butterfly i dokken på Frederiksø.  

Vi har fra start været bevidste om at en flytning af lokation fra Valdemars Slot til Værftet ville kræve nogle 

yderligere omkostninger i forbindelse med etablering af dokken. Ikke mindst sikkerheden for de max. 500 

personer, der vil være til forestilling pr. aften, er absolut højeste prioritet. 

Vi har fra start afsat midler af til etablering af dokken, hvilket inkluderede den nødvendige professionelle 

assistance i form af en beredskabskonsulent, der ville udarbejde en beredskabsrapport til videre ansøgning 

om byggetilladelse hos kommunens Teknik – og Miljøforvaltning.  

Dette har vist sig at være en mere omkostningsfuld affære end først antaget.  

Vi har fået udarbejdet et forslag på en beredskabsplan af Gerner Nielsen fra Falck. Lars Jeppesen fra 

Svendborg Kommune - Ingeniør, fagkoordinator og indsatsleder har modtaget og kommenteret 

på planen og sendt os til selvbetjeningsportalen www.bygogmiljoe.dk. 
Senest har Christian Thuesen - Bygningskonstruktør og adm. direktør i CW Arkitekterne hjulpet os videre i 

systemet for at finde en Certificeret 4 ingeniør, der kan stå for selve ansøgningsarbejdet. Han har estimeret 

en pris på 70.000 kr. for ansøgningsarbejdet.  
Dette overskrider posten i budgettet på 20.000 kr., der både skal betale fjernelse af jernstøtter i dokken, 

samt de nødvendige konsulenttimer til rapporten. Vi havde forventet en pris på max. 2.000 kr. for 

assistancen.  
 

Der bliver skrevet meget i medierne om den høje ekstraudgift, der fra årsskiftet pålægges foreningslivet i 

Danmark. Vi kan desværre ikke afvente den politiske afgørelse i denne sag, og ønsker derfor med denne 

ansøgning at søge ekstra støtte til udarbejdelse af beredskabsrapporten til byggetilladelses-ansøgningen.  

Vi anser ansøgningsbeløbet som en isoleret ekstrabevilling, der vil blive afregnet så snart rapporten er 

udarbejdet til ansøgningen.  

Tillæg til eksisterende og tidligere fremsendt ansøgningsbudget 

Lokaleomkostninger Ansøgningsbudget  Tillægsbudget  

Klargøring af dokken  Kr. 20.000  

Leje af København  Kr. 15.000  

Leje af Svendborg Kr. 15.000  

Publikumsopbygning ETP Kr. 90.000  

Ophold til 11 overnattende medvirkende /3,5 uge på lokal efterskole  Kr. 65.000  

Udarbejdelse af byggetilladelse/ ansøgning  Kr. 70.000 

Samlede lokaleomkostninger 275.000 kr. 
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