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Politikområde: Havne og Færger 

Forslag: Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af 
Hjortø. 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg, Hjortø, Skarø og Drejø 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der skal udarbejdes en plan for generel færgebetjening af småøerne med 
fokus på bedre infrastruktur og nedbringelse af færgernes klimaaftryk. 
Denne skal danne grundlag for indkøb af nyt fartøj som erstatning for 
nuværende Hjortøbo fra 1976 til besejling af ruten Svendborg – Hjortø (og 
andre øer). Planen skal også danne grundlag for valget af nyt fartøj, som 
erstatning for Højestene inden for en årrække på 3-5 år. 

Behov/ønsker Midler til bistand af udarbejdelse af plan for generel færgebetjening af 
småøerne, samt til behovsanalyse og efterfølgende indkøb af nyt fartøj, 
som erstatning af Hjortøboen. 
 

Økonomi Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et 
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til 
havneområdet. 
 
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.  
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, kraner 
m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” kan 
finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut.  
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan 
låne til hos KommuneKredit. 
  
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand 
og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift 
ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.   
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Beløbet er et foreløbigt administrativt skøn. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder betjening af Hjortø. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Ca. 5 – 10 mio. kr. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 5.000 5.000 10.000

Sam let  an lægs pro jek t 0 5.000 5.000 0 0 10.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 5.000 5.000 0 0 10.000

Økonomi
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