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Politikområde: Ejendomsservice 

Forslag: Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for 
renovation (i de kommunale institutioner) 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte bygninger, som Svendborg Kommune har driftsansvaret for. 

Overordnet 
beskrivelse 

Nødvendige anlægsarbejder ved udendørs affaldsgårde. 

Behov/ønsker Der er tidligere truffet politisk beslutning om en ny struktur for afhentning 
af dagrenovation, organisk affald og for 4 genanvendelige materialer.  
Der er afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning af øget 
affaldssortering på alle skoler og institutioner i kommunen. 
Der vil blive behov for at ombygge og lovliggøre en række udendørs 
affaldsgårde ved forskellige institutioner, som ikke vil leve op til gældende 
myndighedskrav, når de nye sorteringsordninger udrulles. Udfordringen er, 
at der skal være plads til flere sorteringsenheder/containere, og det vil 
være en særlig udfordring på nogle institutioner pga. manglende plads. 
Affaldsgårdene skal leve op til sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold.  
Det er endnu ikke besluttet, hvem der bliver renovatør af større containere 
over 770 liter. Vand og Affald gennemfører et udbud herom pt. Der skal 
efterfølgende være en dialog med renovatøren om mulige 
tømmefrekvenser mm. Jo færre tømmedage, des mere behov for plads til 
containere. Herefter skal alle skoler og institutioner gennemgås og 
vurderes. 

Økonomi Prisoverslag kendes ikke pt., da det afhænger af beholderstørrelser og 
tømmefrekvenser ved de kommunale institutioner. Det forventes, at der kan 
præsenteres et konkret prisoverslag til august 2020. 
Der vil ske en markant udhuling af de nuværende driftsbudgetter i CETS, 
Ejendomsservice, hvis der ikke afsættes specifik økonomi til disse 
anlægsinvesteringer. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Affaldsgårdene skal/vil leve op til gældende love og regler i henhold til bl.a. 
sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold. 

Øvrige bemærkninger  Investering til anlægsarbejder ved udendørs affaldsgårde blev også varslet 
ifm. budget 2020, hvor der blev bevilget 1,3 mio. kr. til indkøb af 
indendørs affaldsbeholdere. 
Det skal endvidere bemærkes, at administrationen nøje følger de politiske 
forhandlinger om en ny klimahandlingsplan, som kan komme til at 
indbefatte en endnu højere grad af sortering, og dermed også behov for et 
øget antal affaldsbeholdere, containere, større affaldsgårde mm. Der 
arbejdes derfor efter fremtidssikrede løsninger i forhold til affaldsgårdenes 
størrelser og placeringer. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Ingen bilag 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Se venligst afsnit om økonomi  Der er tale om en 
engangsudgift i 2021 
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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 0

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

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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