
 

Regnskab 2019 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
  

Side 1 af 18 

Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt! 
 

Trafik og Infrastruktur 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

 Gennemgang/registrering af færdselsskiltenes tilstand med henblik på afdækning af omfang og 
eventuel mulighed for udbud. Registrering er afsluttet ultimo 2018. Færdselstavlerne er i 2019 
blevet opdelt i områder og det første område som var Svendborg Bys vestlige del er gennemført.  

 Gennemførelse af revisitering af lægekørslen i et forsøg på at mindske en forventet merudgift på 
området. Regnskab 2019 viser et mindre forbrug på ca. 30%.  

 Gennem arbejdet med ny klassefisering af de trafikfarlige skoleveje, blev der fortaget en ens 
vurdering af alle veje i hele kommunen. Dette arbejde har medført et mindre forbrug på 
skolekørsel på ca. 1,1 mio. kr.  

 Der er i samarbejde med planafdelingen, udarbejdet projektforslag til den Blå Kant.  

 Der er udarbejdet udkast til ny parkeringsstrategi, som forventes færdigbehandlet i 2020. 

 Der er indgået forpagtningsaftale omkring flyvepladsen på Tåsinge. 

 Der er udarbejdet udkast til afspærrings- og skilteplan for DGI Landsstævne 2021. 

 Udarbejdelse af en skovstrategi for alle de kommunalt ejede skove. 

 
 
 

Ejendomsservice 

 
Aktiviteter i 2019: 

 

 Implementering af ny struktur i forhold til distrikterne med virkning fra 1. januar 2019. 

 Færdiggørelse af besøgsrække til alle grene af Svendborg Kommune mhp. Samskabelse. 

 Gradvis implementering af økologi i rådhusets kantiner jf. politisk beslutning. 

 Forberedelser til landsstævnet i 2021. 

 Gennemførelse af 5 pilotprojekter i forhold til affaldssortering og genanvendelse. 

 Kompetenceudvikling indenfor bl.a. teknisk service. 

 

Kommunale Ejendomme 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
 Den kommunale bygningsmasse har et fortsat stort behov for at indhente efterslæbet på 

vedligeholdelse. Der er samtidig en række funktionelle eller brugsmæssige forhold der 
presser sig på. Der arbejdes i videst mulige omfang på at tilgodese begge forhold, når 
budgetterne disponeres til bygningsvedligeholdelse. Brugerne af kommunens lokaler inddrages i 
planlægningen af vedligeholdelse, når det er muligt og giver mening. 
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 Investeringerne i energiforbedringerne er under revurdering. Der er sat en udredning i gang, hvor 
det undersøges om kommunale solceller og varmepumper kan drives fra VE A/S – et selskab 
under Vand og Affald. 

 

Byg og BBR 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
 Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden. 

 
 Implementering af BR-18. 

 
 Certificeringsordning for brand og statik. 

 
 Afholdt dialogmøder med erhvervslivet (rådgivere, håndværkere, ejendomsmæglere, landbrug). 

 

Plan og Udvikling 

 
Aktiviteter i 2019: 

 
 Planstrategi ’19. 

 Sommerhusområder. 

 Solceller / vindmøller. 

 Bosætningsstrategi. 

 Kommuneplan 2021-2033. 

 Kommuneplantillæg og lokalplaner. 

 Etablering af Lokaludvalg (§17, stk. 4-udvalg). 

 Liv i Min By. 

 Den Blå Kant. 

 Maritimt Kraftcenter. 

 Midlertidige aktiviteter på havnen. 

 

Erhvervskontoret 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
 Realisering af målsætningerne i Erhvervspolitikken 2019-2022. 

 Styrke dialogen med det lokale erhvervsliv. 

 Fastholdelse af et stærkt tværkommunalt samarbejde om erhvervslivets rammevilkår. 

 Bidrage til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om 
Erhvervsfremme i.f.t. turisme. 
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 Skabe et stærkt iværksættermiljø i Svendborg Kommune. 

 

Iværksætteri 

 
Aktiviteter i 2019: 

 

Havne & Færger 

 
Aktiviteter i 2019: 

  

 

 
 Bidrag til skabelsen af et stærkt iværksættermiljø i Svendborg Kommune. 

 Fokus på de løbende aktiviteter i Fremtidsfabrikken 1 og 2. 

 
 Igangsætning af udviklingsprojekter for 3 områder:  

- Svendborg Havn i forandring 
- Lystsejlads/ ”Et øhav i verdensklasse Vol. 2” 
- Fremtidens Færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav 

 Implementering af Blue Star Marine certificering, så Svendborg Havn blev en 4-stjernet 
gæstehavn i 2019.  

 Indført ”All inklusive koncept” for vores gæstesejlere i Svendborg Havn og i lystbådehavnene. 

 Implementering af fremtidens betalingssystemer, så erhvervsskibe, fastliggende lystbåde samt 
gæstesejlere bliver mødt af simple og tidssvarende betalingsløsninger.  

 Realiseret Ø-hop 2019 med stor succes samt udvidelse af konceptet med endnu en ø. Herudover 
har vi styrket det mellemkommunale samarbejde og sikret økonomi til fortsættelse af øhop i 
2020. 

 Brændstofreducerende projekt på Højestene i samarbejde med Færgesekretariatet, SDU og 
SIMAC samt undersøgelse af markedet for miljøvenligt brændstof og partikelfiltre.  
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Økonomisk oversigt 
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalg Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

Korr. 
budget

Drift

Serviceudgifter i alt 264,0 269,9 273,8 273,8 0,0

CETS 233,0 227,5 228,3 226,8 -1,5

- Trafik og Infrastruktur 80,0 87,4 90,2 81,7 -8,5

- Ejendomsservice 113,6 113,6 113,3 111,6 -1,7

- Kommunale Ejendomme 39,4 26,4 24,8 33,6 8,8

Byg & BBR 8,8 7,7 9,0 8,0 -0,9

Plan & Udvikling 7,7 16,8 14,3 14,9 0,7

ERHVERV 14,5 17,9 22,3 24,0 1,7

- Erhvervskontoret 9,6 13,7 18,3 18,4 0,2

- Iværksætteri -0,3 -0,8 -0,7 1,0 1,7

- Havn & Færger 5,2 5,0 4,7 4,7 -0,1

Overførselsudgifter i alt -8,2 -9,5 -9,3 -9,3 0,0

Drift ældreboliger (husleje mv.) -10,0 -11,2 -11,0 -10,9 0,1
Teknisk servicepersonale - Distrikt 
Social og Ældre 1,8 1,7 1,7 1,6 -0,1

Samlet drift i alt 255,8 260,4 264,5 264,6 0,0

0,1

-0,1
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

Heraf overføres til 2020 (inkl. negativ overførselspulje)
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Bevillinger 2019 
 

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 3,9
Overførsler 2018 samt fællesfinansiering 3,6
Tilpasning fleksjobpulje -0,2
Andel af besparelse på ledelses og administration -0,2
Tilretning af budgetter på takstinstitutioner midbrug unge og voksne -0,2
Delforlig - fastholdelse af 2 timers gratis parkering 0,5
Låneydelse i Fitnesscenter -0,1
Tilpasning af ejendomsbudgetter med B&U -0,1
Barselspulje 0,6
Teknisk tilpasning af budgettet 0,4
Koordination af Landsstævne 2021 0,3
Opnormering på både byggesags- og planområdet 1,0
Energispareprojekt 2017 og frem -0,7
Distrikt idræt - mobilt badmintongulv og LED-projekt fra drift til anlæg -1,1
Diverse 0,0

Overførselsudgifter 0,2
Huslejeindtægter ældreboliger 0,1
Lån til køkkenudskiftninger 0,0
Barselspulje 0,0

Tillægsbevillinger i alt 4,1  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
 

Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 273,8 mio. kr. netto, hvilket er lig med Korrigeret 
budget for 2019. 
 
Resultat favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af 
politikområderne. 
 
 
Overførselsudgifter: 
Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,3 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget for 
2019.  
 
Mindreindtægt vedrørende ydelsesstøtte til private ældreboliger og drift af gæsteboliger på 0,1 mio. kr. er 
opvejet af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. teknisk servicepersonale i Distrikt 8 Social og 
Ældreområdet. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder. 
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Trafik og Infrastruktur 
 
Økonomisk redegørelse 
Regnskabet for 2019 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 81,7 mio. kr. netto, hvilket giver et 
mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
 
Mindreforbruget kan overordnet henføres til;  
 

 Fra 1. januar 2019 gælder der nye regler på parkeringsområdet. Disse får først økonomisk 
virkning når regnskabet for 2019 bliver indsendt og godkendt i ministeriet i 2020. I 2019 
forventes derfor en merindtægt på ca. 3,75 mio. kr. Størstedelen af beløbet skal reserveres 
og overføres til 2020, hvor det skal tilgå en tilsvarende reduktion i kommunens bloktilskud 
svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet.  

 Kollektiv trafik med ca. 0,3 mio. kr., samt yderligere ca. 0,2 mio. kr. på kontoen til 
vedligeholdelse af skilte og læskure m.m. Herudover har der været et merforbrug på SBH-
kørslen på ca. 0,25 mio. kr., da abonnementsbetalingen på ordningen er bortskaffet af 
FynBus’ bestyrelse. Tidligere har hver borger betalt 455 kr. om året – dette er nu fjernet, 
men derimod er der lagt 5 kr. oven i turprisen.  

 Mindreforbrug på Almen skolekørsel med ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært skærpet 
visitering til skoleåret 19/20 samt beslutning om model for trafikfarlige skoleveje.  

 Mindreforbrug på lægekørsel på ca. 0,45 mio. kr. Dette skyldes ligeledes en revisitering af 
området helt i tråd med afdelingens målsætning.  

 På Sydfyns Flyveplads har der været en merindtægt fra en engangsindtægt på 0,375 kr. for 
indgåelse af en 20 årig råderetsaftale af arealet. 

 Øvrige områder med mindre afvigelser som grønne områder, skove, badevandundersøgelser, 
veje, parkering, kystbeskyttelse, el- og lånebiler samt konto 6 med samlet merforbrug på ca. 
0,3 mio. kr.  

 Vintertjenesten med ca. 2,9 mio. kr. Vinteråret er delt i 2, vinteren 2018/19 i starten af året 
og vinteren19/20 i slutningen af året. Vinteren har i begge perioder været en mild vinter. 
Antallet af saltninger har været mindre end en normal vinter. Ved en normal vinter regnes 
med ca. 60 klasse 1 saltninger og ca. 45-50 klasse 2 saltninger og minimalt med snerydning.I 
de vinterperioder der indgår i budgetåret 2019 er der saltet 45 gange på klasse 1 veje og 25 
gange på klasse 2 veje. Der har ikke været snerydning i perioden. 

 
 
Hvad nåede vi i 2019? 
 
Et mål i 2019 var afdækning af muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af områdets elementer 
herunder skilteområdet. Med baggrund i den politiske beslutning, blev der i 2018 gennemført en 
gennemgang og registrering af alle færdselsskiltenes tilstand, med henblik på afdækning af omfang og 
eventuel mulighed for at udbyde udskiftningen af skilte, der var i dårlig stand. Der er i 2019 udført udbud 
på udskiftning af skiltene i dårlig stand og udskiftningen er gennemført for den vestlige del af Svendborg 
By. 
 
I 2019 er der gennemført udbud af tømning af vejbrønde, som dog ikke har givet en besparelse. Der har 
også været arbejdet med et udbud af afvandingsopgaver. Imidlertid viser en evaluering af de 
gennemførte opgaver, at forhold som entreprenørens erfaring og lokalkendskab er af meget stor 
betydning for opgavernes udførelse. Der er derfor ikke gennemført et udbud. 
 
Der er for andet år i træk udført en revisitering af lægekørslen for at opnå en besparelse. Økonomisk 
nåede vi målet, idet regnskabet for 2019, viste et forventet mindre forbrug på ca. 30% i forhold til 
budgettet. 
 
Der er i 2019 udført en gennemgribende analyse- og omklassificering af kommunens trafikfarlige 
skoleveje på landet, med baggrund i et ensartet serviceniveauet for hele kommunen. Denne 
omklassificering har vist, at der nu er et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. på skolekørslen. 
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Af andre større opgaver som afdelingen har løs i 2019 kan nævnes, at der er indgået forpagtningsaftale 
omkring flyvepladsen på Tåsinge og at der i samarbejde med Planafdelingen, er udarbejdet projektforslag 
til den blå Kant samt en ny parkeringsstrategi for Svendborg By. 
 
I 2019 er forslaget til de overordnede målsætninger og retningslinjer for forvaltning af kommunens skove 
udarbejdet og godkendt i Miljø og Naturudvalget på møde den 4. juni 2019. 
Målsætninger og retningslinjer har været sendt i høring i det Grønne Råd og der arbejdes i 2020 videre 
med forvaltningsplanerne for de enkelte skove. 
 
 
 
Ejendomsservice 
 

Økonomisk redegørelse 
Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 111,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 
mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til: 
 

 CETS – Ejendomsservice 0,3  mio. kr. 
 Distrikt 7 – Haller Selvejende/private 1,7  mio. kr. 
 Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution) 0,6 mio. kr. 
 Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)  -0,9  mio. kr.  

 
Hvad nåede vi i 2019? 
Der blev vedtaget en ny struktur for distrikterne med virkning fra den 1. januar 2019. Omstruktureringen 
var affødt af besparelser til budget 2019. Der er i løbet af året arbejdet med at få ændringerne 
implementeret. Indtrykket er, at omstruktureringen er forløbet på fornuftig vis i forhold til både brugere 
og personale. De økonomiske forudsætninger/vilkår er desuden blevet overholdt. 
 
Lederen af Ejendomsservice har igen haft fokus på samarbejdsmøder med forskellige grene i kommunen. 
Besøgsrækken er dog ikke færdiggjort, da landsstævneplanlægningen har slugt mange ressourcer. 
Økonomiudvalget har tidligere tiltrådt, at økologi skulle indfases i de kommunale køkkener i 2018 og 
2019 med henblik på endelig målopfyldelse i 2020. Dette har der været arbejdet på – bl.a. via indgåelse 
af en ny SKI-aftale, hvor økologiske råvarer er blevet billigere. Forventningen er, at vi i løbet af 1. halvår 
i 2020 opnår Det Økologiske Spisemærke i bronze fra Fødevarestyrelsen (dette svarer til indkøb af min. 
30% økologi). 
 
Der har været arbejdet intenst med landsstævneforberedelserne. Lederen for Ejendomsservice har 
formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter. Milepælsplan er overholdt: Alle events og aktiviteter er stort 
set placeret, der er udarbejdet aftalegrundlag for brug af haller og skoler, faciliteter er booket og der er 
arbejdet med budgetlægningen. Planlægningen fortsætter og intensiveres frem mod stævnet i sommeren 
2021. 
 
Der har været gennemført pilotprojekter i forhold til affaldssortering på 3 skoler og 2 daginstitutioner. 
Det hele er foregået i tæt samarbejde mellem Vand og Affald samt Ejendomsservice. Erfaringerne fra 
pilotprojekterne indgår i den videre planlægning, som også rækker ind i 2020. Affaldssorteringen vil 
påbegynde på alle kommunale institutioner fra og med efteråret 2020, hvor ordningen udrulles. 
 
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i Ejendomsservice har igen i 2019 været et fokuspunkt. 
Pt. er 10 medarbejdere fra afdelingen i gang med en formel erhvervsuddannelse 
(ejendomsservicetekniker og rengøringstekniker). Herudover har der i 2019 været afholdt interne kurser 
i samarbejde med Kommunale Ejendomme, ligesom distriktsledergruppen har været igennem et 
udviklingsforløb. 
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Kommunale Ejendomme 
 
Økonomisk redegørelse 
Driftsregnskab for Kommunale Ejendomme udgør netto 33,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 
8,8 mio. kr., i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til 
takstinstitutioner. 
 
Det samlede merforbrug på ca. 8,8 mio. kr. kan forklares jf. nedenstående. 
 

 Et merforbrug vedr. lejemål på ca. 0,4 mio. kr. 
 Samlet for områderne forpagtningsindtægter, sociale boliger, forsikringer, flygtningeboliger, egne 

huslejeindtægter, takstinstitutioner og konto 6, er der et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.  
 Ikke realiserede besparelser vedr. arealeffektiviseringspuljen på ca. 6,7 mio. kr. Heraf udgør ca. 

2,3 mio. kr. projektet ”Administrative arbejdspladser” til udligning i 2020. 
 Et mindreforbrug vedr. ikke udmøntet overførsler fra 2018 på ca. 1,1 mio. kr. 
 Der er et samlet merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres 

til: 
 

o At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget. 
Merforbruget udgør ca. 1,0 mio. kr.  

o At der har været udbetaling af erstatning for arbejdsskader mm. med et samlet merforbrug 
på 2,5 mio. kr.  

 
 

Hvad nåede vi i 2019? 

Arealeffektivisering: 

I december åbnede borgerservice på biblioteket som led i en større rokade, som havde til formål at finde 
besparelser på bygningsanvendelse. Samtidig flyttede Industrimiljø, Byg & BBR til Svendborgvej 135 i 
Vester Skerninge, og Plan flyttede til Frederiksø. Det gav plads til jobcenteret på Ramsherred 5 og 
dermed frigav det lejemålet på Ramsherred 10-12. Der blev foretaget en række bygningsmæssige 
investeringer for at kunne indhente besparelsen på ca. 2,8 mio. kr. årligt. Tilbagebetalingstiden er ca. 2 
år. 

Som oplæg til budget 2019 blev der beskrevet to arealeffektiviseringsprojekter, der skal gennemføres i 
2019-2020. Dels samles Heldagsskolen på Skolebakken i Ollerup, og dels flytter dagtilbuddene i Vester 
Skerninge og heldagslegestuen ind på Vestermark Skolen. 

Tilpasning af boligporteføljen til socialt udsatte 

I samarbejde med Socialområdet blev der udarbejdet en analyse af behovet for boliger til socialt udsatte. 
En række af ejendommene, der anvendes til akutboliger, viste sig at kunne frasælges. 

I sommeren 2018 blev alle berørte borgere fra ejendommene, der skal sælges, inviteret til 
informationsmøde på rådhuset. Lejerne holdes løbende orienteret om salget af den ejendom, de er lejer i. 

Provenuet fra salget af boligerne skal i henhold til Byrådets beslutning anvendes til opførelse af syv 
fleksboliger til det sociale område. Planlægningen af byggeriet gik i gang i sensommeren 2018. 

Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2021 

Til L2021 skal der indkvarteres ca. 16.000 efterskole- og højskoleelever. Indkvartering skal ske på skoler 
og lignende. For at afdække hvor mange overnattende gæster, der kan indkvarteres, er kommunens 
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egne skoler og eksternt ejede bygninger blevet screenet. Der har også været gennemgang af 
erhvervsskole, gymnasie, efterskoler ol. 

Ud over skoler mm skal der etableres et forholdsvist stort campingareal. Der blev i 2018 indgået aftale 
med Hvidkilde Gods om etablering af campingområde i Tankefuld. 

 
Byg og BBR 
 
Økonomisk redegørelse 
Driftsregnskabet for Byg og BBR 2019 udgør ca. 8,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 
0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
 
Mindreforbruget kan overordnet henføres til; 
 

 Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,3 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over 
en årrække. 

 Mindreforbrug på kt. 6 med ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært sygdom og vakancer. 
 
 

Hvad nåede vi i 2019? 
 
I 2019 gennemførte afdelingen: 
 
Et målrettet arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. På trods af en forøgelse af 
sagsmængde med 15 % i forhold til 2018, og 48 % i forhold til 2015, var sagsbehandlingstiderne ved 
årets afslutning reduceret med 49 % i forhold til 2018.    
  
Der har været afholdt dialogmøder med forskellige brancher. Formålet med møderne er, at få opbygget 
et forum hvor det er i relationen og dialogen, vi sammen med erhvervslivet får opbygger en 
samarbejdskultur, så vi får løst de udfordringer der måtte være.  
Det har i særdeleshed været det nye BR-18 og den nye certificeringsordning på brand og statik, der har 
og vil fylde en del. Formålet med møderne er, at videre give relevante oplysninger og udbrede 
kendskabet og forståelsen til byggesagsbehandling i det nye paradigme. 
 
Samtidig har nogle komplekse byggesager og mange lovliggørelsessager taget en stor mængde tid.  
 
Plan og Udvikling 
 
Økonomisk redegørelse: 
Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 14,9 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 
mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
Overordnet skyldes dette et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med fratrædelsesordning i 
direktionen. 
 
Dette imødekommes via mindreforbrug på:  
 

 ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018, 
 ca. 0,4 mio. kr. på Rådighedspuljen 
 ca. 0,1 mio. kr. på ”Bidrag til lån – Støttet Byggeri”, 
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Plan og Udvikling har herudover vist tilbageholdenhed i 2019, hvorfor det har været muligt at realisere en 
engangsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.  
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
 Planstrategi ’19  

Der er udarbejdet en ny Planstrategi ´19, der efter en offentlighedsfase blev endelig vedtaget i april 
2019. Den ny Planstrategi ’19 danner grundlag for arbejdet med revision af Kommuneplan 2017 – 2029.  
 
 
 Kommuneplan 2021-2033  

Revision af den nuværende Kommuneplan 2017 – 2029 er igangsat. Der er i efteråret afholdt tre 
borgermøder med temaerne; Byudvikling, Byer og lokalområder, Mobilitet (Trafik og infrastruktur) samt 
Erhverv og turisme. Derudover blev der i samme periode afholdt en Nærdemokratidag, arrangeret af 
Lokaludvalget, med fokus på udvikling i lokalområderne.  
 
Med igangsættelse af kommuneplanrevisionen iværksatte man ligeledes en forudgående høring, med 
fokus på at indkalde idéer og forslag til det kommende planlægningsarbejde. I forbindelse med den 
forudgående høring er der indkommet mere end 100 kvalificerede forslag og ideer fra både borgere, 
grundejer, organisationer, professionelle bygherre, lokalområder m.v.  
 
Den nye Kommuneplan 2021 – 2033 forventes endelig vedtagelse i juni 2021. 
 
 
 Sommerhusområder  

Med udgangspunkt i Planstrategi ’19 er Erhvervsstyrelsen ansøgt om udlæg af 3 sommerhusområder, 
med cirka 80 grunde. Erhvervsstyrelsens tilbagemelding kendes endnu ikke. 
 
 
 Bosætningsstrategi ’20 

I 2019 er der udarbejdet en bosætningsstrategi, der forventes vedtaget i marts 2020. Bosætningsstrategi 
´20 er udarbejdet i dialog med Teknik- og Erhvervsudvalget, Lokaludvalget og Svendborg Byråd. 
Bosætningsstrategien skal bl.a. give input til revision af kommuneplanen i forhold til nye udlæg til 
boliger. 
 
 
 Solceller 

Der er indkommet i alt 10 ansøgninger om planlægning for nye solcelleanlæg. Der har været holdt flere 
temamøder med Teknik- og Erhvervsudvalget samt Miljø- og Naturudvalget i løbet af året, hvor 
påvirkningen af grundvandsressourcer og landskabet har haft fokus.  
Der er udarbejdet forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for ét anlæg, hvilket forventes i offentlig 
høring i foråret 2020. 
 
 
 Vindmøller 

Planlægningen for tre vindmøller ved Broholm er påbegyndt. Forventes i offentlig høring sommer 2020.  
 

 
 Kommuneplantillæg og lokalplaner 

I alt er der vedtaget 10 kommuneplantillæg i 2019. Det er: 
Besøgshave Tåsinge frugthave 
Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade 
Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej 

http://designguide.svendborg.dk/
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Boligområde Eriksholmsvej  
Udvidelse af landsbyafgrænsning for Gammel Nyby  
Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade 
Område ved Centrumpladsen og Hotel Svendborg 
Skarø 
Teknisk anlæg - Biogasanlæg på Tåsinge, inkl. miljøvurdering 
Udvidelse af boligområde Egenappevej 
 

I alt er der vedtaget 8 lokalplaner i 2019. Det er: 
Biogasanlæg på Tåsinge, inkl. miljøvurdering 
Frugthaven på Tåsinge  
Hotel Svendborg indgangsparti  
Skarø  
Eriksholmvej - boliger  
Gudbjerg - vaskehal  
Egenappevej - boliger  
Tankefuld aktive tage - tillæg 1 

 
Der har været gennemført en række temamøder, samt særskilt involvering af politikerne fra Teknik- og 
Erhvervsudvalget. I forbindelse med det vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner er der afviklet en 
række borgermøder.  
 
 
 Etablering af Lokaludvalg (§17, stk. 4-udvalg) 

Lokaludvalget har arbejdet med at indgå samarbejdsaftaler med de enkelte lokalområder. 
 
I 2019 var lokalråd Forum 5762 i gang med at udarbejde en udviklingsplan, der beskriver, hvordan 
området skal udvikle sig. Stenstrup-Kirkeby-Lunde og landsbyklyngen Gudmekongens land har arbejdet 
med borgerbudgetter. Der blev derudover afholdt ”Nærdemokratidagen”, hvor borgerne fra de forskellige 
lokalområder kunne udveksle erfaringer og viden. 
 
 
 Liv i Min By 

Områdefornyelsesprojektet Liv i Min By har i løbet af 2019 hovedsageligt haft fokus på forarbejdet til 
omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. Året sluttede med udbud af 
totalrådgivningsopgaven, og udpegning af den rådgiver, der i løbet af 2020 skal arbejde videre med 
dispositionsforslaget – fra og med projektforslag til aflevering af de færdige anlægsprojekter. 
 
 
 Den Blå Kant 

Første etape af Den Blå Kant på Frederiksø og Frederiksbro er blevet udviklet gennem flere faser. 
Svendborg Kommune har skiftet rådgiver på projektet, som nu projekteres af Sweco Ingeniører. 
Projektforslaget blev udarbejdet ved hjælp af interne ressourcer og blev endeligt godkendt af Byrådet i 
december 2019. Derudover er lokalplan og kommuneplantillæg blevet udarbejdet. 

 

 Maritimt Kraftcenter 

Der blev i 2019 udpeget en endelig vinder af arkitektkonkurrencen for det ny SIMAC. Efterfølgende har 
administrationen arbejdet med lokalplanlægning og kommuneplantillæg, der muliggør realiseringen af 
projektet. 

Derudover har administrationen udarbejdet en projektbeskrivelse for en strategisk udviklingsplan for 
godsbanearealet, der ligger mellem det fremtidige SIMAC og Nyborgvej. Denne blev godkendt af 
Svendborg Byråd i januar 2020. 

http://designguide.svendborg.dk/
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 Midlertidige aktiviteter på havnen 

Administrationen har planlagt årets lysfest på Frederiksø i december 2019.  

Derudover har Svendborg Kommune i foråret været tovholder på et åbent hus arrangement for 
foreningerne ved den lille strand ved Den Runde Lystbådehavn (den sydligste del af Den Blå Kant) samt 
understøttet aktiviteter ved Havnens Dag i juni.  

Der har året igennem været en del sparring i forhold til overdragelse af partnerskabs- og lejeaftaler for 
bygningerne på Frederiksø til fra Plan og Udvikling til Erhverv. 

 
 
Erhvervskontoret 
 
Økonomisk redegørelse:  
Erhvervskontoret er en ny organisatorisk enhed, som blev oprettet 1.5.2019. Vedtaget budget udgør 
13,7 mio. kr. Der er overført budget fra andre enheder i kommunen således at korrigeret budget udgør 
18,3 mio. kr. En stor del af budgettet bruges til tilskud til Udvikling Fyn, Destination Fyn, Miljøforum Fyn, 
Sport Event Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Væksthus Syddanmark, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green. 
 
Regnskabet for Erhvervskontoret udgør netto 18,4 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift på 0,1 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgifter på drift af sekretariat på 0,9 mio. kr., merudgifter til 
Erhvervshus Fyn 0,8 mio. kr. er opvejet af færre udgifter Film Fyn-samarbejdet på 1,2 mio. kr. samt 
mindre udgifter til øvrig drift og tilskud på 0,4 mio. kr.  
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
I maj 2019 blev Svendborg Erhvervskontor etableret som et selvstændigt område efter ønske fra 
Byrådet. Det betyder en dedikeret erhvervschef til området og endnu mere fokus på den gode dialog med 
virksomhederne – såvel små som store virksomheder - og virksomheder, der ønsker en dialog om 
mulighederne for at flytte til Svendborg.  
 
2019 har været et opstartsår for Erhvervskontoret – men med fuld fokus på bl.a. at få den nye 
erhvervspolitik lanceret. Kontoret beskæftiger sig også med erhvervsudvikling inden for bl.a. turisme. 
Bosætning er også på kontorets opgaveliste – men 2019 har primært stået i erhvervspolitikkens tegn.  
 
Erhvervskontoret er flyttet ind i iværksætterhuset ’Fremtidsfabrikken’ på Jessens Mole for at sende et 
stærkt signal om den brede hjælp, erhvervskontoret tilbyder virksomhederne i kommunen – lige fra 
mikrovirksomhederne til de store og kendte virksomheder – og med alt fra vejledning til salg og leje af 
erhvervsejendomme.  
 
I 2019 har Erhvervskontoret gennemført en tilfredshedsmåling, som skal bruges som nulpunktsmåling og 
til at blive klogere på, hvor kommunen med fordel kan sætte ind for at få et stærkt erhvervsklima. I 2019 
afholdt erhvervskontoret desuden to lokale iværksætterkurser som vanligt. 
 
I 2019 var Svendborg Kommune tovholder på tre erhvervsfremmeprojekter, der er et samarbejde 
mellem de fire sydfynske kommuner. Projekt ’Styrket Erhverv i Gadeplan’, der har løftet detailhandlen - 
ikke mindst digitalt. Projekt ’ShareFifty5’ har hjulpet iværksættere og SMV’er inden for it og maritime 
erhverv med kompetenceløft bl.a. inden for projektledelse og salg. Året igennem har projektet 
’Medstrøm’ med en bredere målgruppe end kun de kreative iværksættere hjulpet iværksættere med 
udvikling af deres forretning og koncept – som tidligere også i samarbejde med SDU, Business Kolding og 
Spinderihallerne.  
 
Erhvervskontoret yder desuden tilskud til Erhvervshus Fyn, Destination Fyn, MiljøForum Fyn, Sport Event 
Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green.  
 

http://designguide.svendborg.dk/


 

Regnskab 2019 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
  

Side 13 af 18 

Iværksætteri 
 
Økonomisk redegørelse:  
Regnskab for driften af de to iværksætterhuse viser en nettoudgift på 1,0 mio. kr. mod en forventet 
nettoindtægt på 0,7 mio. kr. Merforbruget udgør dermed 1,7 mio. kr. 
 
Driften af Fremtidsfabrikken I (Jessens Mole) viser en netto merudgift på 0,7 mio. kr. Merforbruget 
skyldes stigende udgifter til løn, rengøring og drift af cafeen samt færre udlejningsindtægter.  
 
For Fremtidsfabrikken II (Kvægtorvet) udgør merforbruget 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende 
udgifter til rengøring, løn og indretning af lokaler - herunder ekstra foranstaltninger i forhold til 
lyddæmpning. Derudover har der været mindre udlejning af såvel kontorer som mødelokaler. 
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken ’Kvægtorvet’ i Frederiksgade 8 er Svendborg 
Kommunes to iværksætterhuse. I husene er der både plads til at man kan sætte sig i arbejdscaféerne, 
udvide sit netværk, gå til arrangementer eller benytte nogle af de tilbud, som kommunens 
erhvervsfremmeprojekter tilbyder. I slutningen af 2019 var stort set alle 29 kontorlokaler lejet ud, men 
det har svinget i løbet af året. Der har været en god udskiftning og brug af deltids- og fuldtids 
skrivebordspladserne, men her er det ikke muligt at få lejet alt ud. Det ændrer dog ikke på, at 
Fremtidsfabrikkerne er et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydfyn, hvor man kan lære, lade sig 
inspirere og opbygge og udvide sit netværk.  
 
I 2019 udbød vi Fremtidsfabrikkernes i alt to caféer i håbet om, at begge caféer kunne bortforpagtes – 
enten samlet eller hver for sig. Det var dog ikke muligt, så i 2. halvår 2019 har vi arbejdet på at optimere 
og effektivisere cafédriften på tværs af husene ved at tage produktionskøkkenet i brug på 
Fremtidsfabrikken Kvægtorvet og samkøre caféerne. Tidligere var Kvægtorvet bortforpagtet. 
 
Fremtidsfabrikkerne var i 2019 værter for lokalfinalen i opfinderkonkurrencen ’Projekt Edison’, hvor knap 
200 skoleelever fra 7. klasse dystede om pladserne til Fonden for Entreprenørskabs nationale finale i 
Fredericia. Fremtidsfabrikkerne har på denne måde styrket skolesamarbejdet, lige som vi har 
samarbejdet med Ungdomsskolen om erhvervspakken ’Fra idé til egen chef’. Fremtidsfabrikken på 
Jessens Mole 11 fyldte 5 år i 2019. Gennem året har der været fokus på at være platform for et stærkt 
iværksættermiljø i Svendborg bl.a. i samarbejde med Work2Gether, som er et coworking-hus, der 
åbnede andetsteds i byen i 2019. 
 
 
Havn og Færger 
 
Økonomisk redegørelse: 
Driftsregnskab for Havn og Færger udgør netto 4,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget.  
 
Afdelingen består af to driftsområder: Havn og lystbådehavne samt færgedrift. Havn og lystbådehavne 
har realiseret et merforbrug på 0,4 mio. kr. og færgedriften har genereret et mindreforbrug på 0,5 mio. 
kr. i 2019. Merforbruget kan overordnet henføres manglende lejeindtægter fra bygningerne på 
Frederiksøen samt manglende indtægter på øvrige udlejningsejendomme. 
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Strategiprojekt 2030 
Forandringer: 

1. Transformering af Svendborg Havn. 
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2. Fremtidig, miljøvenlig og fleksibel færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav/Geopark. 
3. Lystsejlernes behov og ønsker er under forandring. 

 
Blå Kant 

- I forbindelse med etableringen af projekt Blå Kant, har havnen været i tæt samarbejde med 
kommunens arkitekter med henblik på at sikre langsigtede løsninger for havnen og færgefarten. 
 

SIMAC 
- Projekteringen af SIMAC-byggeriet har haft en del konsekvenser på havnens arealer. Nytænkning 

for en stor del af havnens område har derfor været nødvendig for at sikre forenelighed mellem 
SIMAC og de øvrige havneaktiviteter. 

 
”Blue Star Marine” – stjernecertificering. 

- Som en del af havnesamarbejdet ”Et øhav i verdensklasse” er de store provinshavne i de 4 ø-
kommuner gået forrest i at blive stjernecertificerede gæstehavne. Svendborg Havn blev som den 
første havn auditeret i efteråret, således at vi i sæson 2019 kunne byde vores sejlende gæster 
velkommen til en 4-stjernet havn.  
 

All inklusiv koncept for gæstesejler samt investering i fremtidens betalingssystemer. 
- Med henblik på driftsoptimering og serviceudvikling til Svendborg Havns erhvervskunder samt 

fastliggende lystbåde og gæstesejlere er der blevet investeret i nye fremtidssikrede betalings-
løsninger. Havnen har dermed etableret et system, der giver mulighed for ”All-inclusive” for 
gæstesejlere og mulighed for selvbetjeningsløsninger til erhvervskunderne. Løsningerne er under 
fortsat udvikling. 

 
Succesfuldt Ø-hop 2019  

- Ø-hop katamaranen ”Sea Hawk” har i 2019 sejlet i 6 uger i skolernes sommerferie og forbundet 7 
øer i det Sydfynske Øhav: Bjørnø, Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø, Hjortø og Strynø på tværs af 
kommunegrænserne. Nogle gæster startede deres tur på katamaranen i Svendborg, mens andre 
startede deres ø-hop på færgerne ”Strynø”, ”Bjørnøboen”, ”Hjortøboen” ”Faaborg III” eller 
”Højestene”. Ø-hop konceptet fortsætter i 2020 og danner grundlag for et fremtidigt samarbejde 
samt giver erfaringer, som kan bruges i forbindelse med udvikling af den fremtidige færge-
infrastruktur.  

 

Brændstofreducerende projekter på ”Højestene” 
På færgen ”Højestene” arbejdes der fortsat med brændstofreducerende projekter.  Projekterne er 
faciliteret af Færgesekretariatet og omfatter uddannelse af skibsførerne. ECOPRODIGI er et EU- 
forskningsprojekt, der gennemføres af SDU bl.a. i samarbejde med SIMAC og andre skandinaviske 
universiteter. Herudover undersøges muligheden for at anvende mere miljøvenlige brændstoffer.  

 
Røg og støjreduktion på M/S Helge 
På veteranskibet M/S Helge er der monteret nye partikelfiltre, som reducerer udledningen af røg. Herudover 
er disse filtre støjdæmpende. Partikelfiltrene er produceret i Svendborg og projektet er udarbejdet i 
samarbejde med den lokale producent. Vi ser frem til opstart i maj, hvor vi vil observere de positive 
forandringerne.  
 
Den Brune Turistoplysningstavle 
M/S Helge har i 2019 fået opstillet et af vejdirektoratets brune motorvejsskilte på Svendborgmotorvejen. 
Vi har i ansøgningsprocessen lagt vægt på at M/S Helge er en folkelig traditionel attraktion med en lang 
historie bag sig. M/S Helge startede sine sejladser i 1924 og sejler sine faste ture på Svendborgsund fra 
maj – september. Man kan altid regne med Helge på ruten Svendborg – Vindebyøre – Christiansminde – 
Troense – Valdemars Slot og retur.  
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Overførselsudgifter  
 
Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 
 
Økonomisk redegørelse 
Politikområdet vedrører drift af ældreboliger ex. renter og afdrag.  
 
Resultatet for 2019 for driften af ældreboliger under Kommunale Ejendomme udgør netto -10,9 mio. kr. 
hvilket er en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært stigende udgifter til tomgang i 
eksterne ældreboliger. 
 
Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 (Social og Ældre) under Ejendomsservice, udgør 
netto 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er tilgået 
en indtægt på ca. 0,1 mio. kr. fra Hjælpemiddelcentralen for køb af tekniske ydelser fra Ejendomsservice 
ifm. hjælp til boligindretning m.m. 
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Anlægsregnskab på det skattefinansierede område 
  
 
I 2019 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne 
budget for 2019 på 118,6 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 35,1 mio. kr.  
 
Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2019 var på 123,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte 
anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 40,1 mio. kr., hvoraf ca. 39,0 mio. kr. 
overføres til 2020.   
 
Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer 
i åerne 2015 til 2019.  
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Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2019. Linjegraferne viser 
de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2015 – 2018. 
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Netto = sum af udgifter og indtægter 

http://designguide.svendborg.dk/


 

Regnskab 2019 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
  

Side 17 af 18 

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2019 ligget godt 11,5 mio. kr. lavere 
end i 2018. 
 
Anlægsudgiften i 2019 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede 
bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 125,0 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge 
projekter som: 
 
 Afregning af tilslutningsbidrag for erhvervsgrunde   15,4 mio. kr. 
 Veje – Funktionsudbud og partnering   14,2 mio. kr.  
 Dronningemaen - Fællessti       6,2 mio. kr. 
 Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)   16,1 mio. kr. 
 Syltemae Å       2,0 mio. kr. 
 Skoler – faglokaler       3,2 mio. kr. 
 Sikkerhedsmæssige tiltag / Pavilloner     3,5 mio. kr. 
 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme    29,3 mio. kr. 
 Arealeffektiviseringsprojekter      5,4 mio. kr. 
 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet     3,4 mio. kr. 
 Innovativt energispareprojekt       5,3 mio. kr. 
 Byudvikling og Liv i min by      6,4 mio. kr. 

I 2019 har bruttoindtægterne været på 41,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til 
nedenstående projekter: 
 Salg af grund Lerches Vej 2                  5,5 mio. kr. 
 Salg af Nordre Skole     18,9 mio. kr. 
 Salg af sociale boliger – Dronningeholmsvej 34-36    8,1 mio. kr. 
 Byudvikling og Liv i min by      2,3 mio. kr. 

 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på 
brutto 2 mio. kr. og derover:  
  Nettobevilling           Forbrug     
 Tilslutningsbidrag for Erhvervsgrunde 15,8 mio. kr.       15,4 mio. kr. 
 Salg af Nordre Skole  -18,9 mio. kr.      -18,9 mio. kr. 
 Cykelsti Oure - Vejstrup 3,4 mio. kr.         3,4 mio. kr. 
 Havneprojekter 2016 1,7 mio. kr.         1,7 mio. kr. 
 Havneprojekter 2017 6,7 mio. kr.         6,7 mio. kr. 
 Opsigelse af lejemål DLG  4,5 mio. kr.         4,5 mio. kr. 
 Ørkildskolen Østre (kælder) 7,6 mio. kr.         7,7 mio. kr.  
 Udvidelse af Humlebien 32,0 mio. kr.       32,0 mio. kr.  
 Ørkildskolen Østre (kælder) 7,6 mio. kr.         7,7 mio. kr. 
 4-Kløveren/Sundet 5,6 mio. kr.         5,6 mio. kr. 
 Gudme Børnehave/Østerdalen 15,8 mio. kr.       15,8 mio. kr. 
 Kirkeby Børnehuset 12,2 mio. kr.       12,2 mio. kr. 
 Skovlinden/Vesterlunden 9,1 mio. kr.         9,1 mio. kr.  
 Sundhedshus, Hulgade 9 12,0 mio. kr.       12,0 mio. kr.  
 Stenstrup Plejehjem - Voldgiftssag 13,8 mio. kr.       13,8 mio. kr.  
 Gudbjerg Plejecenter – Service areal 2,4 mio. kr.         2,4 mio. kr.  

 
 
I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2019 opdelt på kommunens 9 budgetområder.  
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Anlægsudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

Rest 
korrigeret 

budget

Køb og salg -10,2 -19,5 -43,5 -20,0 -23,5
Jordforsyning -3,8 -14,7 -15,5 7,6 -23,1
Fast ejendom 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1
Køb og salg -6,4 -4,8 -30,1 -27,6 -2,5

Veje og trafiksikkerhed 24,2 31,0 35,6 24,9 10,7
Veje og stier 24,2 31,0 35,6 24,9 10,7

Havne og færger 14,1 19,2 28,1 16,1 12,0
Havne 7,2 11,3 9,4 2,9 6,5
Lystbådehavne 3,0 0,0 6,4 6,0 0,4
Havneudvikling 3,9 7,9 12,3 7,2 5,1

Kultur, fritid og idræt 1,9 1,0 3,3 1,5 1,8
Fritidsfaciliteter 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3
Kulturel virksomhed 1,2 0,5 2,8 1,3 1,5

Natur, miljø og klima 1,1 2,7 2,3 4,1 -1,8
Naturbeskyttelse 1,6 2,9 2,8 1,1 1,7
Vandløbsvæsen -0,6 -0,2 -0,5 3,0 -3,5
Miljøbeskyttelse 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgernære serviceområder 53,0 58,3 68,6 46,8 21,8
Vedligehold 30,0 35,3 43,4 36,8 6,6
- Skoler 3,6 2,8 3,2 3,2 0,0
- Dagtilbud 2,0 4,8 6,1 4,0 2,1
- Ældreområdet 1,2 0,5 1,1 0,7 0,4
- Øvrige 23,2 27,2 33,0 28,9 4,1
Nybygning og renovering 23,0 23,0 25,2 10,0 15,2
- Skoler 4,5 0,0 1,3 0,8 0,5
- Dagtilbud 12,6 13,0 11,6 6,2 5,4
- Sundhedsområdet 0,1 6,9 7,5 0,1 7,4
- Ældreområdet 2,0 0,4 -0,7 -1,0 0,3
- Øvrige 3,8 2,7 5,5 3,9 1,6

Energi 7,2 13,6 5,8 5,3 0,5
Energiprojekter 7,2 13,6 5,8 5,3 0,5

Byudvikling 2,8 9,2 11,2 4,1 7,1
Byfornyelse 4,3 9,2 11,2 4,1 7,1
Torv og tilgrænsende byrum -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Administration 0,9 3,1 12,2 0,7 11,5
Administration 0,9 3,1 12,2 0,7 11,5

Skattefinansieret anlæg i alt 95,0 118,6 123,6 83,5 40,1
 
  - = indtægter og + = udgifter 
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