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Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt! 
 

Natur og Miljø 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
 Svendborg Kommune har delvist realiseret en vandplanindsats, jf. vandområdeplan 2016-2021. 

 
 To vådområdeprojekter er under realisering. 

 
 Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført 

plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 
’Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030’.  
 

 Revision af Plan for Natur og Friluftsliv blev vedtaget, og der er arbejdet med en Skovstrategi for 
de kommunale skove samt forvaltningsplaner til vedtagelse i 2020. 
 

 Der er gennemført et udredningsarbejde omkring skovrejsning ved Skovmølleværket i 
samarbejde med Vand & Affald og Naturstyrelsen, og der er udarbejdet et forslag til 
samarbejdsaftale om et projekt på ca. 540 ha.  
 

 Besigtigelse af 52 naturarealer registreret som moser eller overdrev i forlængelse af en aftale 
mellem KL og Miljøstyrelsen om besigtigelse af kvælstoffølsom natur. Formålet er bl.a. at 
understøtte en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling om miljøgodkendelser af husdyrbrug. 

 
 De offentlige vandløb vedligeholdes af HedeDanmark. 

 
 Klima- og energipolitikken blev vedtaget og handlinger heri er påbegyndt udmøntet gennem 

borgerrettede projekter som energitjek, energirenovering af klubhuse, el-delebilsordning, 
opladning til elcykler, klimauge og boligmesse. 
 

 Arbejdet med udarbejdelse af en Bæredygtighedsstrategi blev iværksat i alle direktørområder. 
 

 Tilsynskampagnerne omhandlende registrering af nye virksomheder indenfor industri samt 
kortlægning af mindre husdyrbrug. 
 

 Færdiggørelse af Spildevandsplanen 2020-2031. 
 

 Færdiggørelse af Regulativ for husholdningsaffald.   
 

 Varmeplansprojekterne Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme. 
 

 Partnerskabsaftale om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser 
mellem Region Syddanmark, Vand og Jord, Svendborg Kommune og Vand og Affald, Svendborg 
Vand.  
 

 Udarbejdelse af Delplan for stormflodshændelser med tilhørende action cards. 
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Økonomisk oversigt 
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

 

Udvalg Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 13,4 14,3 13,8 13,1 -0,7

Natur og Miljø

- Naturforvaltning og Natura 2000 0,6 0,7 0,7 0,6 0,0

- Vandløbs- og vådområdeprojekter 1,4 2,0 1,5 1,2 -0,2

- Miljø 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

 - Klima og Energi 0,5 0,4 0,8 0,6 -0,2

 - Unesco Geopark 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

 - Administrationsudgifter - konto 6 10,4 10,5 10,6 10,3 -0,2

Samlet drift i alt 13,4 14,3 13,8 13,1 -0,7

0,0

Heraf overføres til 2020  -0,7
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
 
 (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående tabel. 

 
 
Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,4
Overførsler fra 2018 -0,2
Andel af besparelse på ledelse og administration 0,0
Barselsrefusion 0,1
Unesco Geopark - overført fra TEU og flyttet videre til ØKU -0,3

Tillægsbevillinger i alt -0,4
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Natur og Miljø 
 
Økonomisk redegørelse 
Driftsregnskabet for Natur og Miljø 2019 udgør ca. 13,1 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 
ca. 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
 
Mindreforbruget kan overordnet henføres til; 
 

 Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,05 mio. kr. Beløbet 
overføres til 2020, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt. 

 På de øvrige områder er der et samlet nettomindreforbrug på ca. 0,75 mio. kr. som bl.a. skyldes 
mindre afvigelser på tilsammen 0,5 mio. kr. på både natur- og miljøområdet. På 
vandløbsvedligeholdelse har der været et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket især skyldes 
færre ekstraarbejder end tidligere efterår. På Klima og energiområdet har der været 
mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. I 2019 blev der overført 0,4 mio. kr. fra 2018 efter budgettet 
for klima- og energiaktiviteterne var fastlagt.  Herudover har der været mindreforbrug på konto 6 
med ca. 0,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives ekstraordinær refusion på grund af sygdom og 
vakancer.  

 
 
Hvad nåede vi i 2019? 
 
Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, 
Landbrug, vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, spildevand, varmeplan, 
samt energi og klimaområdet. 
 
I 2019 gennemførte afdelingen delvist et vandløbsprojekt i Svendborg Kommune. Dermed er fem af de 
indsatser, som staten har udpeget i vandområdeplanen for Det Sydfynske Øhav (2015-2021) 
gennemført. 
 
Med projektet er der etableret en faunapassage i Syltemae Å ved Vester Mølle, således der er fri passage 
for fisk og smådyr fra havet og til Ollerup Sø. Projektet afsluttes endeligt i efteråret 2020, når det 
opgravede slam fra mølledammen er udbragt på omkringliggende marker. Projekt er finansieret af 
staten. 
 
Desuden har afdelingen igangsat to forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af 
vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i hhv. Vandløb fra Egense og ved Elleskov Mølle, 
der udgør en spærring i Hundstrup Å. 
 
I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen fører Landbrugsstyrelsen forhandlinger med 
lodsejerne og Teglværket Wienerberger om køb og salg af arealer. 
 
I forbindelse med den statslige Fødevare- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-
vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har modtaget en række 
forespørgsler i forhold til placering, hvilket har resulteret i en ansøgning.  
 
I forbindelse med udarbejdelse af den statslige vandområdeplan, som skal gælde for perioden 2021-2027 
udarbejder afdelingen forslag til indsatsprogram i forhold til fysiske indsatser i vandløb. Der er nedsat et 
vandråd for hver af landets 23 hovedvandområder, som skal bidrage med input til kommunernes forslag. 
Svendborg Kommune er sekretariat for vandrådet for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav. 
 
I Natura 2000-områderne har kommunen i 2019 sikret og forbedret plejen af overdrev og strandenge i 
Det Sydfynske Øhav ved afgræsning. Driften af kreaturprammen Yrsa (sammen med de øvrige tre 
kommuner omkring Øhavet) udgør en vigtig del heraf, da det er den eneste måde, kreaturerne kan 
transporteres til øerne. Tidligere plejeaftaler er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Natur og Miljø har 
bidraget til Naturstyrelsens etablering af pumpe i Tåsinge Vejle til sikring af hensigtsmæssige 
vandstandsforhold i forhold til områdets naturtyper og arter. Der er etableret vandhuller til sjældne 
padder på Skarø. 
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Uden for Natura 2000-områderne er sikret pleje af strandenge på Tåsinge og tidligere plejeaftaler i 
kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Der er foretaget en 
omfattende rydning i Casanovabakkerne. Der er opsat nye informationsskilte og genoptrykt tre foldere. 
Kommunen plejer fem private fortidsminder med offentlig adgang. 
 
I 2019 gennemførte Natur og Miljø en omfattende kampagne for at få borgerne og lodsejere til at komme 
med forslag til projekter, som de selv kunne tilrettelægge og realisere med økonomisk støtte fra 
kommunen (’borgerprojekter’). Kampagnen fik desværre ikke den forventede interesse og førte kun til ét 
mindre projekt. 
 
Natur og Miljø har i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) arbejdet med en 
Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove. Som led i arbejdet er afholdt et 
borgermøde. Strategiens overordnede målsætninger og principper for forvaltningen har været behandlet i 
Miljø- og Naturudvalget og sendt i høring i Det Grønne Råd. Skovstrategien og forvaltningsplanerne 
forventes vedtaget i 2020. 
 
Der er gennemført et udredningsarbejde omkring skovrejsning ved Skovmølleværket i samarbejde med 
Vand & Affald og Naturstyrelsen, og der er udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale om et projekt på ca. 
540 ha. De tre parter har alle tilkendegivet at have vilje og midler til at indgå i projektet som beskrevet. 
Forslaget til samarbejdsaftale skal miljøvurderes, før den kan underskrives. Det forventes at ske i 2020.  
 
Den 1. september 2018 blev kommunen ny myndighed på sager om kystbeskyttelse.  
Svendborg Kommune er nu indgangen for borgerne for henvendelse om kystbeskyttelse, hvor en 
afgørelse om kystbeskyttelse også inkluderer tilladelse efter en lang række andre lovområder. Dette 
betyder én indgang og én udgang for borgeren og dermed en mere overskuelig proces for den enkelte 
borger, men en tidskrævende proces for kommunen.  
Svendborg Kommune fik syv ikke færdig behandlet sager fra direktoratet, hvoraf de fire er 
færdigbehandlet. Derudover har kommunen færdigbehandlet seks nye sager. Der er samlet brugt 718 
timer på kystbeskyttelse i 2019.  
 
Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Svendborg Kommune har siden 2012 været varetaget af 
HedeDanmark. Ved den seneste udbudsrunde vandt HedeDanmark opgaven for perioden fra april 2018 til 
marts 2024. 
 
Vi har i samarbejde med Vand og Affald revideret Spildevandsplanen. Spildevandsplanen er med revision-
en forberedt til den kommende revision af Kommuneplanen og de nye krav der skal stilles for vand på 
terræn jf. ændringen af planloven i forhold til planlægning for skybrud. Der bliver i spildevandsplanen sat 
rammer for de fremadrettede tiltag i forhold til afkoblingsstrategien både for Vand og Affald men også 
hvilke krav den enkelte grundejer skal opfylde hvis de vil lave egne anlæg for lokale afledning af 
regnvand (LAR-anlæg). 
 
Der er i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet et Regulativ for Husholdningsaffald, indeholdende 
den nye ordning for husstandsindsamling af fraktionerne pap og papir, metal, glas, plast, madaffald og 
restaffald.  
 
I 2019 er der blevet brugt mange ressourcer på projekter, som er relateret til beskyttelsen af 
grundvandet. Der er blevet arbejdet med at afklare, om solcelleanlæg kan anvendes som en 
grundvandssikrende aktivitet og bidraget til udpegningen af - og redegørelsen til skovrejsningsprojektet 
ved Skovmølleværket. Sideløbende er arbejdet med indgåelse af en partnerskabsaftale med Region 
Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i oplandet til Skovmølleværket. 
Der er desuden startet et nyt projekt op om afvikling af overflødige brandstandere og se på 
vandforsyningssikkerheden ved DGI landsstævnet.  
 
På klima- og energiområdet blev der udarbejdet en revideret klima- og energipolitik samt et udkast til en 
bæredygtighedsstrategi. Der blev afholdt et borgermøde om bæredygtighed. Desuden blev der 
gennemført energitjek for svinebrug i kommunen, energirenoveret 1 klubhus og etableret 10 ladesteder 
for elcykler.  
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På varmplansområdet er der givet godkendelser til etablering af store varmepumper hos Svendborg 
Fjernvarme og Skårup Fjernvarme på henholdsvis 20 MW og 1,7 MW.  
 
Landbrug 
På husdyrbrugsområdet har der i 2019 været fokus på behandling af ansøgninger om godkendelse efter 
husdyrloven samt arbejdet med opdatering af procedurer og skabeloner. 
 
Der er i 2019 udarbejdet godkendelse af 5 husdyrbrug, og der er i alt modtaget 6 ansøgninger om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er et efterslæb af ansøgninger fra 2018, og ved udgangen af 2019 
ligger der i alt 10 ansøgninger om godkendelse til behandling. Flere ansøgninger er sat i bero af ansøger 
eller afventer ansøgers oplysninger. Ansøgningerne fordeler sig på Svendborg Kommune samt Ærø og 
Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde.  
 
I 2019 er der gennemført energitjek af 25 større svinebrug og fjerkræbrug. 
  
Målet for Svendborg Kommunes antal tilsyn på Ærø, Langeland og Svendborg er opfyldt for alle tre 
kommuner. 
 
Industri 
På industriområdet er der gennemført 86 tilsyn, 83 i Svendborg og 3 på Ærø. Målet for antal tilsyn er 
opnået. Tilsynskampagnen var i 2019 registrering af nye virksomheder.   
Der blev givet en miljøgodkendelse til Biogasanlægget på Tåsinge. 
 
Miljøvurdering 
Der er i 2019 anvendt tid på miljøvurdering af følgende projekter: Biogasanlæg på Tåsinge, vindmøller på 
Tåsinge og ved Broholm samt havneudvidelse af Søby Havn, Ærø. Planlægning og miljøvurdering af 
biogasanlægget på Tåsinge er politisk vedtaget i april 2019. Planer og udkast til miljøgodkendelse er 
påklaget, og afventer nu både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser. Arbejdet 
med miljøvurdering af vindmøller på Tåsinge forventes afsluttet i første halvdel af 2020. Mens arbejdet 
med vindmøller ved Broholm, og havneudvidelsen af Søby Havn fortsætter gennem 2020. Miljø-
vurderingerne er omfattende, tidskrævende og kræver blandt andet politisk behandling flere gange, 
inddragelse af offentligheden og stor involvering af forskellige fagområder. Der har været og er stor 
offentlig interesse i de konkrete projekter, der miljøvurderes. 
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