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1. Baggrund 
Baggrunden for dette notat er, at der i forbindelse med budgetforliget for 2019 er det blevet 
besluttet, at der skal spares 1,7 mio. kr. fra og med 2021 via en kapacitetstilpasning af 
plejecenterstrukturen i Svendborg Kommune.  
På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 09-10-2018 blev det efterfølgende besluttet, at 
administrationen skal udarbejde et oplæg, der tager afsæt i en aktuel kortlægning af 
plejecenterstrukturen, som der kan træffes beslutning på baggrund af. 
 
Dette notat indeholder en sådan kortlægning af plejecenterstrukturen og en analyse af forskellige 
handlemuligheder for kapacitetstilpasning. Først gives en indføring i både den aktuelle situation på 
plejecenterområdet i Svendborg Kommune og de generelle tendenser for ældrebefolkningen. 
Dernæst beskrives forskellige handlemuligheder for kapacitetstilpasning, og de foldes 
efterfølgende ud i en egentlig kortlægning af plejecenterstrukturen i Svendborg Kommune. 
 
I et femårigt perspektiv ser plejeboligbehovet ud som følger: 
 
Tabel 1. 5 årigt perspektiv  
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antal pleje- 
demens- og 
gæsteboliger  

557 551 545 539 537 537 

Boliger i forhold 
til behov Kapacitet Kapacitet Kapacitet Kapacitet 

Vurderet 
mangel på 

boliger 

Vurderet 
mangel på 

boliger 
 
Konklusionen på dette års bolighandlingsplan er, jf. Tabel 1, at der i de nuværende tilbud er 
kapacitet i forhold til pleje- og demensboliger frem til ca. 2021. Konklusionen bygger på en 
boligprognose, hvor den demografiske udvikling og tendens i opholdslængde inddrages.  
 
Ældre mennesker er i dag sundere i flere år end tidligere (i forskningsverdenen betegnes det 
sund aldring). Behovet for en plejebolig kommer som følge heraf for de fleste personer på et 
senere tidspunkt end tidligere. Det vil sige, at behovet for pleje- og demensboliger ikke kan 
fremskrives en-til-en i forhold til udviklingen i demografien. Dertil kommer, at flere og flere 
fravælger plejebolig, da de ønsker at blive i eget hjem. Denne tendens ses både på landsplan 
og i Svendborg Kommune. En negativ sideeffekt ved et længere liv er risikoen for kroniske 
sygdomme, herunder demens.  
 
Disse generelle tendenser er meget vanskelige at indarbejde i en prognose, men 
erfaringsmæssigt har administrationen oplevet, at behovet for boliger et pågældende år reelt har 
været lavere end det prognoserne i et 5-årlig perspektiv forudså.  
 
Faktorer som sund aldring, at flere ældre fravælger plejeboliger og flere kroniske syge, herunder 
demens, kræft og KOL og tidligere udskrivning fra sygehus spiller på forskellige måder ind på 
udviklingen i behovet for pleje- og demensboliger.  
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Der er i alt 18 plejecentre i Svendborg Kommune, der fordeler sig med 15 kommunale, 2 
selvejende og 1 friplejehjem. Svendborg Kommune har anvisningsret med undtagelse til 
plejeboligerne på friplejehjemmet.   
 
I 2018 er der i gennemsnit flyttet 9 borgere ind i en plejebolig om måneden. For demensboliger 
er tallet 4 borgere i gennemsnit om måneden. I gennemsnit bor borgeren 33 måneder i en 
demensbolig og 37 måneder i plejebolig. 
 
I de senere år har der været øget behov for demensboliger fremfor plejeboliger, hvorfor der er 
taget initiativ til ændring af boligtype fra plejeboliger til demensboliger, herunder omdannelse af 
Plejecenter Bryghuset til Bryghuset - Svendborg Demensby.  
 
Renoveringen af Gudbjerg Plejecenter har desuden resulteret i et minus på 1 plejebolig og et 
plus på 3 ældreboliger i den samlede boligmasse. 
 
Sanddalsparken med 16 demensboliger og 2 gæsteboliger er lukket. I mellemtiden er 
Friplejehjemmet blevet opført med 40 nye plejeboliger.  
 
Endelig er det besluttet, at der skal kapacitetstilpasses i forbindelse med åbningen af 
Svendborg Friplejehjem. Af denne grund ommærkes der fremadrettet 16 plejeboliger til 
ældreboliger på henholdsvis Caroline Amalie og Christinehaven i forbindelse med naturlig 
afgang.  
 

2. Effektivisering af plejecenterstruktur 
Der kan effektiviseres ved at lukke et mindre plejecenter og tilknytte samme antal boliger til et 
andet plejecenter, ved eksempelvis tilbygning. 
 
Jo større et plejecenter er, jo færre udgifter er der til overheads pr. plejebolig. Med overheads 
forstås blandt andet udgifter til sektionsleder, nattevagter, sygeplejersker, pedel, driftudgifter og 
administration. Det er derfor administrationens vurdering, at der vil opnås den mest effektive 
besparelse ved at lukke et mindre plejecenter og bygge et tilsvarende antal boliger i tilknytning 
til ét af de øvrige plejecentre i Svendborg Kommune for at holde trit med plejeboligbehovet.  
 
Som eksempel er det således, at en sektionsleder og to nattevagter og dele af administrationen 
ikke vil øges ved at der er flere boliger. Det er med andre ord overheads man kan spare på, ved 
at lukke et mindre plejecenter, og bygge flere boliger til på et andet plejecenter. 
 
Ift. til dette tiltag vil der være en indfasningsperiode på op til 4 år inden forslaget får fuld effekt, 
og der vil skulle prioriteres anlægsmidler til tilbygning på et andet plejecenter. 
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3. Kortlægning og analyse af eksisterende boligmasse 
Formålet med analysen er gennem vurdering af en række forhold ved boligmassen at danne et 
objektivt grundlag for, hvilke plejecentre det vil være relevant at se på i forbindelse med 
kapacitetstilpasningen.  
  
Følgende kriterier er anvendt i forbindelse med analysen: 
 

 Geografisk fordeling af plejecentre i Svendborg Kommune og borgernes flyttemønstre 
 Demografisk udvikling 
 Borgernes efterspørgsel efter boligerne på plejecentrene 
 Boligernes og fællesarealernes beskaffenhed 
 Plejecentrenes størrelse og rentabilitet 
 Genanvendelsesmuligheder af boligerne 

 
 

3.1. Fordeling af plejecentre i kommunen og flyttemønstre 
I de kommende år vil der i Svendborg Kommune jf. befolkningsprognosen ske en ændring i 
alderssammensætningen. Således forventes der et fald i gruppen af borgere i den 
”erhvervsaktive alder” (17-66 år), mens antallet af 67+-årige vil stige fra godt 11.700 i dag til 
knapt 15.400 i år 2031. Det svarer til, at de 67+-årige i 2031 vil udgøre 25,4% af den samlede 
befolkning mod de 20% som de gør i dag. 
 
Som det fremgår af nedenstående graf er der store forskelle i, hvordan udviklingen inden for 
hver enkelt aldersgruppe ser ud. Den største relative stigning ses i aldersgrupperne 75-89 og 
90+, som også er de aldersgrupper der primært har eller får behov for en plejebolig.  
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I grafen nedenfor er der set nærmere på udviklingen i antallet af borgere i de to aldersgrupper 
75-89 og 90+ for at give et billede af, hvor stor udviklingen rent faktisk er. 
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Svendborg Kommune kan i forhold til Ældreområdet opdeles i tre områder, der varierer i 
størrelse både i forhold til borgere og antal plejecentre: 
 
Den vestlige del af kommunen dækkes af få større plejecentre.  
 
Svendborg By dækkes af en række plejecentre i varierende størrelse.  
 
Den østlige del af kommunen dækkes af flere mindre plejecentre.  
 
I forhold til antallet af boliger har den vestlige del af kommunen med Stenstrup og Ollerup 
Plejecenter i alt 2 plejecentre og 76 pleje-/demens-/gæsteboliger. Den østlige del af kommunen 
med Gudbjerg, Hesselager, Lundeborg, Vejstrup og Skårup har i alt 5 plejecentre og 128 pleje-
/demens-/gæsteboliger. Regnes plejecentrene Trollemose og Trollehøj med til den østlige del af 
kommunen er antallet 212 boliger.  
 
Som det fremgår af nedenstående tabel, bor der nogenlunde lige mange borgere i alderen 75+ i 
hhv. den østlige og vestlige del af Svendborg Kommune1, mens fordelingen af 
plejecenterpladser er mere skæv. I den vestlige del er der ca. 12 indbyggere pr. plejebolig, 
mens der i den østlige del er ca. 7 indbyggere pr. plejebolig. I midtbyen og på øerne er der ca. 9 
indbyggere pr. plejebolig.  
  

 
1 Jf. Svendborg Kommunes kommuneplan 
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Tabel 2, demografi for +75-årige i midtbyen og øerne samt den østlige og vestlige del af 
Svendborg Kommune  
Lokalområde Antal 

borgere +75 
år 2018 

Antal 
borgere +75 
år 2025 

Plejecentre 
2018 

Pladser 
2018 

VESTLIG DEL AF SVENDBORG KOMMUNE 
Stenstrup/Kirkeby 
lokalområde ca. 360 ca. 480 1 38 

Ollerup/Vester 
Skerninge/Ulbølle ca. 490 ca. 620 1 30 

I alt: ca. 850 ca. 1.100  2 68 
ØSTLIG DEL AF SVENDBORG KOMMUNE 
Gudme/Gudbjerg/Hesselag
er/Lundeborg ca. 470 ca. 580 3 80 

Skårup/Oure ca. 400 ca. 500 2 38 
I alt: ca. 870 ca. 1.080 5 118 

MIDTBYEN OG ØERNE 

I alt: ca. 3.400 ca. 4.500 11 371 
 
Som det fremgår af nedenstående graf, vil der i de kommende år ske en yderligere 
skævvridning mellem antallet af borgere og plejeboliger, idet der kommer relativt flere borgere i 
aldersgruppen 75+ i Midtbyen og på øerne samt i den vestlige del end i den østlige del af 
Svendborg Kommune.   
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I den østlige del af Svendborg Kommune vil der i 2025 være 24% flere 75+-årige borgere i 
forhold til 2018-niveau. I midtbyen og på øerne samt i den vestlige del af Svendborg Kommune 
er der en stigning på hhv. 32% og 31% i samme periode.  
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Det er foruden demografi relevant at kigge på flyttemønstre, hvorfra kommer borgerne på det 
enkelte plejecenter. Mere specifikt ses der på, om borgerne flytter i det lokale plejecenter – dvs. 
det plejecenter, der ligger nærmest.  
 
Bagerst i denne kortlægning er vedlagt oversigt over borgernes flyttemønstre på samtlige 
plejecentre ift. de borgere, der aktuelt bor på plejecentret. Her vises et enkelt plejecenter som 
eksempel:  
 
Eksempel: Plejecenter Damgården 
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Analysen af flyttemønstrene viser, at det langt fra er reglen, at borgerne vælger det nærmeste 
plejecenter, dog med undtagelse af borgerne i Midtbyen, der som hovedregel vælger et bynært 
plejecenter.  
 

3.2. Efterspørgsel 
 
Den specifikke venteliste2 giver et billede af, hvor ansøgte det enkelte plejecenter er blandt 
borgerne. Ventelisterne kan have store udsving og for at give et dækkende billede, er der 
udregnet et gennemsnit for antallet af borgere på venteliste i perioden 1. kvartal 2016 til og med 
3. kvartal 2018. Plejecentrene er rangordnet efter antallet af borgere i gennemsnit på venteliste 
til enten en pleje- eller demensbolig, se tabel 3.   
 
Det bemærkes, at målgruppen for Vindeby Pilevej svært og ofte udadreagerende demente, hvor 
borgeren ikke selv er i stand til at ønske et bestemt plejecenter. Derfor er antal ansøgere ikke 
retvisende for plejecentrets kvalitet eller omdømme. Det er administrationens oplevelse, at når 
en familie tilbydes en bolig på Vindeby Pilevej, er det et sted, de pårørende prioriterer højt.  
 
De plejecentre, der har en venteliste med under 3 personer i gennemsnit, er beliggende enten i 
Svendborg by – Frøavlen, Aldersro og Caroline Amalie – eller i den østlige del af kommunen 
Ådalen, Hesselager, Strandlyst, Damgården og Gudbjerg.  
 
Tabel 3 – Gennemsnitligt antal borgere på den specifikke venteliste pr. kvartal 
 

Plejecenter  Gns. Antal på venteliste pr. 
kvartal 

Vindeby Pilevej                   0,5  
Ådalen Plejecenter                   1,1  
Strandlyst                   1,4  
Gudbjerg Plejecenter                   1,7  
Aldersro Plejecenter                   2,0  
Hesselager Plejecenter                   2,2  
Caroline Amalielund                   2,4  
Damgården                   2,4  
Frøavlen                   2,7  
Thurøhus                   3,1  
Christinedal                   3,1  
Ollerup Plejecenter                   3,2  
Trollemosen /Trollehøj                   3,5  
Stenstrup Plejecenter                   4,5  
Tåsinge Plejecenter                   5,9  
Bryghuset & Bryggerlunden                 12,4  
Svendborg Friplejehjem                 Ikke relevante data 

 
 

 
2 På den specifikke venteliste skrives borgeren op til et bestemt plejecenter i modsætning til garantiventelisten, 
hvor borgeren ikke kan sætte krav om et bestemt plejecenter.  
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Boligernes beskaffenhed 
Analysen af boligernes beskaffenhed tager udgangspunkt i en række forskellige parametre. 
Parametrene er: Boligernes størrelse (uden fællesarealer), badeværelsernes størrelse, udeareal til 
boligen og fællesarealet.  
 
Analysen af boligernes beskaffenhed er for overskuelighedens skyld meget overordnet.  
 
Se tabel 4. 
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Tabel 4. Boligernes beskaffenhed 
 Plejecentret Boligernes 

størrelse 
Udeareal til 
boligen 

Heraf 
badeværels
ets størrelse 

Fællesarealer
ne 

Frøavlen Plejecenter 
åbnede som 
plejecenter i 
2001. 
Etagebyggeri. 

2 rumsboliger 
mellem 43 og 
50 m².  

Altan ved alle 
boliger. 

6,6 m2. Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Damgårde
n 

Plejecenteret er 
bygget i 1965 
og renoveret i 
2001 og 2002. 
1-plansbyggeri. 

Boligerne er 
mellem 48 og 
57 m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have. 

Mellem 7,4 
og 8,9 m2. 

Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Thurøhus Plejecentret 
blev ombygget 
og renoveret i 
2001. 1-
plansbyggeri. 

Boligerne er 
mellem 48 og 
60 m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have. 

Mellem 7,7 
og 10,6 m2. 

Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Trollehøj  Trollehøj 
åbnede i 2001. 
1-plansbyggeri. 

Fleksible 
boliger på 48 
m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have. 

6,7 m2. Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Trollemos
e 

Trollemose 
åbnede i 2000. 
1-plansbyggeri. 

Fleksible 
boliger på 47 
m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have. 

6,7 m2. Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Caroline 
Amalie 

Opført i 1912. 
Renovering i 
1997. 
Etagebyggeri. 

De mindste 
boliger er 28 
m² og de 
største 42 
m². 
 

Ingen til de 
enkelte boliger. 
Fælles altaner 
og have.  

5,3 – 9,7 m² Godt og 
rummeligt 
fællesareal til 
demensafsnit. 
Ingen leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
plejeboligerne. 
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Cafe og 
aktivitetscente
r anvendes til 
dette. 

Ådalen Den ældste 
bygning er fra 
1949 og 
renoveret i 
2014. De 
resterende 
bygninger er 
tilbygget senest 
i 2005. 1-
plansbyggeri. 

Gode boliger 
på 43 m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have.  

7 m2. Gode og 
rummelige 
fællesarealer. 
Ingen køkken i 
leve/bo miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Gudbjerg Plejecentret 
består af 
tilbygning fra 
2002 og 
nyopførte 
boliger fra 
2018. 
Etagebyggeri. 

Nyetablerede 
boliger på 
40-59 m2 fra 
2018. De 
ældre boliger 
er 1-
værelsesboli
ger på 25 m2. 

Terrasse ved 
nogle af 
boligerne. 
Fransk altan 
ved andre. 
Fælles have.  

7 m2 (både 
nye og 
eksisterende 
badeværelse
r). 

Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Hesselage
r 

Opført som 
skolehjem, 
overgået til 
plejehjem og 
senere til 
plejecenter. 
Renoveret i 
2003 og 2004. 
Etagebyggeri. 
Har ikke køkken 
i boligerne. 

Meget 
varieret med 
skråloft på 
1.sal.   
1.sal 33 m² 
Øvrige 
mellem 26 og 
40 m2 

Ingen ved de 
enkelte boliger. 
Fælles have 
uden direkte 
adgang fra 
boligerne.  

1.sal 7 m² 
Øvrige 
mellem 5,6 
og 9,2 m². 

Fællesarealer
ne er ikke i 
direkte 
tilknytning til 
boligerne men 
forbundet med 
trapper og 
elevator. 

Strandlyst Gammel 
bygning, som er 
renoveringen i 
2004. 
Etagebyggeri. 

Mellem 21,5 
og 37 m² 

Ingen ved de 
enkelte boliger. 
Fælles altaner 
uden direkte 
adgang fra 
boligerne. 

6,4 m2. Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo i 
tilknytning til 
boligerne. Der 
er elevator og 
trapper.  

Aldersro Opført i 1949. 
Renoveret i 
1991. 
Etagebyggeri. 

De mindste 
27 m2. De 
største 41 m2 

Ingen ved de 
enkelte boliger. 
Fælleshaven 
uden direkte 
adgang fra 
boligerne. 

Mellem 4,3 
og 6,3 m2. 

Mindre 
fællesarealer. 
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Bryghuset 
– 
Svendbor
g 
Demensby 

Opført i 1998. 
Etagebyggeri. 

Gode boliger 
mellem 55 - 
90 m2. 

Terrasse ved 
boliger i 
Bryggerlunden. 

 Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Tåsinge  Plejecentret er 
bygget i 1970 
og løbende 
renoveret siden. 
1-plansbyggeri. 

Boligerne er 
mellem 49 og 
61 m2. 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have. 

Mellem 6,2 
og 7,5 m2 

Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Ollerup Af ældre dato. 
Demensboliger
nes fællesareal 
renoveret i 
2009. 
Etagebyggeri. 

De mindste 
boliger er 30 
m2 og op til 
44 m2  

Demensboliger
ne har egen 
terrasse. 
Fælles have 
og altaner.  

Mellem 6,3 
og 7,4 m2. 

Gode 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne.  

Stenstrup   Plejecentret er 
gennemrenover
et i 2009. 1-
plansbyggeri. 

De mindste 
er 30 m2 og 
hovedparten 
mellem 42 og 
65 m2.  

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælles have.  

Mellem 6,7 
og 8,6 m2. 

Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne 

Christined
al 

Plejeboligerne 
er beliggende 
på 1. sal. 

60-85 m2 
ekskl. 
fællesareal 

Ingen ved 
boligerne. 
Fælles have.  

 Godt og 
rummeligt 
fællesareal til 
plejeboliger 

Vindeby 
Pilevej 

Bygget i 1993 
og i 2011 
renoveret og 
etableret af 
yderligere 16 
boliger. 1-
plansbyggeri. 

Gode boliger. 
Nogle 
nyetablerede 

Terrasse ved 
alle boliger. 
Fælleshave. 

 Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne. 

Svendbor
g 
Friplejehje
m 

Bygget i 2018 Gode boliger 
med fleksibel 
skillevæg 
mellem 
opholdsstue 
og 
soveværelse. 
Ca. 46 m2 

Altaner ved 
fællesarealer 
og lukket 
gårdmiljø.  

7,2 m2 Gode og 
rummelige 
fællesarealer 
med leve/bo 
miljø i 
tilknytning til 
boligerne.  
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store ekskl. 
fællesareal.  

 
 
Boliger 
De steder, hvor boligerne er mindst, er Hesselager, Ollerup og Aldersro. Desuden har en del af 
boligerne på Hesselager Plejecenter skråvægge, hvilket vanskeliggør plejen, og der er ikke køkken 
i boligerne. I forhold til tidssvarende plejecenterbyggeri er boligerne alle disse steder meget små.  
 
Boligernes udeareal 
Mange borgere og pårørende lægger vægt på muligheden for lidt privat udeareal i forbindelse med 
plejeboligen i form af egen terrasse eller altan. Plejecentrene uden terrasse eller altan er: Aldersro, 
Hesselager, Strandlyst og en mindre del af boligerne i Christinehaven. På Aldersro er der 
svalegang på hver etage.  
    
 
Badeværelser 
Størrelsen af badeværelset er en indikation for i hvor høj grad badeværelset er egnet til 
plejeopgaver. Badeværelserne er mindst på Caroline Amalie og Aldersro. 
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Fællesarealer 
I tidssvarende plejecenterbyggeri etableres leve-/bomiljø i tilknytning til boligerne. Dette giver 
bedre mulighed for socialt samvær og bedre mulighed for at være tæt på medarbejderne.  
De plejecentre, hvor fællesarealet ikke er i naturlig tilknytning til boligerne, småt eller mindst 
hensigtsmæssigt er: Caroline Amalie, Hesselager og Aldersro. 
 
 

3.3. Plejecentrenes størrelse 
 
Antal pleje-, demens- eller gæsteboliger 
KL beskriver, at større plejecentre øger både den faglige og den økonomiske bæredygtighed. 
På store plejecentre kan de faste udgifter fordeles på flere pladser, ligesom bemandingen på 
ydertimer er mindre pr. plads, hvilket giver bedre mulighed for at effektivisere driften. Større 
plejecentre har i KL’s optik omkring 85-90 boliger og små plejecentre omkring 40-50 pladser.  
 
Det er erfaringen, at antallet af boliger på et plejecenter, samt boligernes placering i forhold til 
hinanden, har betydning for mulighederne for at understøtte en effektiv driftsøkonomi. 
Størrelsen er vigtig i forhold til en hensigtsmæssig planlægning af plejepersonalets arbejdstid, 
og dermed på en optimal måde udnytter personaleressourcerne.  
 
Et andet argument for at samle plejeboligerne i større enheder er, at der kan skabes grundlag 
for et stærkere fagligt miljø, hvor både den faglige og personlige udvikling har bedre vilkår. 
Størrelsen er også med til at gøre enheden mere robust over for personalefravær i forbindelse 
med sygdom, efteruddannelse og lignende.  
 
Endvidere kan større enheder have en positiv effekt beboernes trivsel, da det giver beboerne 
bedre muligheder for at finde ligesindede blandt de øvrig beboere.  
 
Dette rationale må forventes også at være gældende i Svendborg Kommune, selvom der i KL’s 
optik kun findes 3 store plejecentre – Christinehaven, Aldersro og Bryghuset Svendborg 
Demensby – medregnet ældreboliger. Af tabel 5 fremgår størrelsen af plejecentrene i 
Svendborg Kommune. 
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Tabel 5. Antal boliger på plejecentrene 
Plejecenter Plejeboli

ger 
Demens
boliger 

Gæsteb
oliger I ALT Ældrebo

liger I ALT 

Christinehaven 7 0 0 7 93 100 
Ådalen 14 0 7 21 0 21 
Hesselager 20 0 3 23 0 23 
Gudbjerg, efter 
renovering 16 7  0 23 3 26 

Damgården  14 10 0 24 10 34 
Aldersro  0 24 0 24 58 82 
Vindeby Pilevej 0 20 8 28 8 36 
Caroline Amalie 5 16 6 27 10 37 
Ollerup 22 8 0 30 12 42 
Thurøhus 24 8 0 32 10 42 
Trollehøj 36 0 0 36 0 36 
Strandlyst 37 0 0 37 0 37 
Tåsinge 39 0 0 39 0 39 
Stenstrup 20 18 8 46 12 58 
Frøavlen 48 0 0 48 6 54 
Trollemose 48 0 0 48 0 48 
Bryghuset 0 56 7 63 43 106 
Svendborg 
Friplejehjem 40 0 0 40 0 40  

 
De mindste plejecentre (under 25 pladser inkl. gæste-/pleje- og demensboliger) er Christinehaven, 
Ådalen, Gudbjerg, Hesselager, Damgården og Aldersro.  
 
Der er dog flere af disse steder, som indgår i en sektion, hvor der også er ældreboliger, hvilket gør 
at rentabiliteten er bedre end det umiddelbare indtryk. Det drejer sig om Christinehaven, Gudbjerg, 
Damgården og Aldersro.  
 
Det vil sige, at de plejecentre, der ud fra en driftsmæssig betragtning er mindst rentable, er: 
Ådalen, Hesselager, Gudbjerg og Damgården.  
 
 

3.4. Mulighed for genanvendelse eller afhændelse – udtrædelse af 
anvisningsret 

I det følgende gennemgås mulighederne for at udtræde af anvisningsretten, således at Svendborg 
Kommune kan opnå økonomisk gevinst ved at nedlægge driften af et plejecenter og samtidig udgå 
af anvisningsretten og hermed betalingsforpligtelsen.  
 
Med anvisningsretten hører en betalingsforpligtelse, hvoraf det følger, at Svendborg Kommune 
skal betale husleje, hvis boligen står tom. Det vil sige, at hvis Svendborg Kommune skal opnå fuld 
økonomisk gevinst ved at indstille plejecenterdriften på et plejecenter, skal Svendborg Kommunes 
anvisningsret også ophøre.  
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Desuden er Svendborg Kommunes muligheder for realisere gevinsten ved indstilling af driften 
afgrænset af beboernes lejekontraktlige rettigheder. 
 
Muligheden for genanvendelse eller afhændelse er for pleje- og demensboligerne reguleres 
gennem Lov om Almene Boliger, hvilket sætter begrænsninger bl.a. på grund af den lovbunden 
anvisningsret. Som undtagelse hertil er boligerne på Strandlyst. Boligerne her er almindelige 
udlejningsboliger.  
 
Mulighederne for afhændelse eller genanvendelse af boligerne opført efter Lov om Almene Boliger 
er afhængig af, om: 
  

1) Boligselskab ejer boligerne og Svendborg Kommune driver plejecentret 
2) Svendborg Kommune ejer af boligerne og driver plejecentret 
3) Boligselskab ejer boligerne og selvejende plejecenter driver plejecentret 
4) Udlejning på almindelige leje 

 
 

3.4.1. Boligselskab (SAB eller BSB) ejer boligerne og Svendborg 
Kommune eller selvejende plejecenter driver plejecentret 

SAB eller BSB er ejer følgende plejecentre: Frøavlen, Trollehøj, Trollemose, Ådalen, Gudbjerg, 
Bryghuset, Hesselager og Christinehaven. 
 
I forhold til disse boliger har Svendborg Kommune i samarbejde med boligorganisationen følgende 
muligheder: 
 

 Udlejning til anden målgruppe 
 Ændring af lovbundet anvisning – aftalt ommærkning 
 Aftale om anvisningsret med bygningens ejer 
 Nedlæggelse, salg af boliger 

Mulighederne er baseret på, at kommunen og boligorganisationen indgår aftale herom og kan altså 
ikke ensidigt besluttes af kommunen. Det vil sige, at boligselskabet de facto har vetoret i forhold til 
ændringer. 
 
For Hesselager Plejecenter gælder, at BSB ejer plejecentret og det selvejende plejecenter driver 
plejecentret. Driften er her underlagt en driftsaftale, som kan opsiges med 2 års varsel. 
 
 
 

3.4.2. Svendborg Kommune ejer af boligerne og driver plejecentret 
Følgende plejecentre er ejet af Svendborg Kommune: Damgården, Thurøhus, Caroline Amalie, 
Aldersro, Tåsinge, Ollerup, Stenstrup og Vindeby Pilevej. 
 
Svendborg Kommune har over for disse plejecentre følgende muligheder:  
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o Udlejning til anden målgruppe 
o Nedlæggelse, salg af boliger 
o Anvende boligerne til kommunale formål 

 
 

3.4.3. Private boliger og selvejende plejecenter driver plejecentret 
For Strandlyst Plejecenter gælder, at J.B. Wiggers Ejendomme ejer boligerne og udlejer dem til 
Strandlyst Boliger, som igen udlejer boligerne til beboerne og den selvejende institution Strandlyst 
driver plejecentret. I forhold til Strandlyst fremgår det af vedtægterne, at Svendborg Kommune ved 
opsigelse overtager forpligtelserne i lejekontrakten med boligselskabet. Af lejekontrakten §14, stk. 
2 fremgår, at lejemålet fra lejers side (Strandlyst/Svendborg Kommune) er uopsigeligt til 2019, 
hvorefter det kan opsiges med tre års varsel, dvs. tidligst i 2022.  
 
 
På grund af de lovgivningsmæssige begrænsninger, bindinger og krav om indfrielse af restgæld er 
der ingen lette muligheder for at genanvende eller afhænde plejecentre. Muligheder er enten en 
aftale med boligselskab omkring salg eller politisk beslutning om salg. 
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BILAG 

Aldersro Plejecenter 

 
  



                                
 

Side 20 af 37

Thurøhus 
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Bryghuset – Svendborg Demensby 
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Gudbjerg Plejecenter 
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Caroline Amalielund 
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Christinehaven 
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Ådalen Plejecenter 
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Trollemose Plejecenter 
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Stenstrup Plejecenter 
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Svendborg Friplejehjem 
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Plejecenter Trollehøj 
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Plejecenter Damgården 
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Hesselager Plejecenter 
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Plejecenter Frøavlen 
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Strandlyst 
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Ollerup Plejecenter 
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Tåsinge Plejecenter 
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Vindeby Pilevej 
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Plejecentrenes placering og aldersmæssig 
fordeling 
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