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Politikområde: Kommunale Ejendomme 

Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning 

Projektbeskrivelse 
 
Fysisk location 
(adresse) 
 

 
Filippavej 64, 5762 Vester Skerninge 

 
Overordnet 
beskrivelse 
 

 
På baggrund af Lokaludvalgets indstilling besluttede Teknik- og 
Erhvervsudvalget den 5. marts 2020, at der blev udarbejdet et 
anlægsudvidelsestema til budgetforhandlingerne for 2021 for sanering og 
genetablering af en del af bygning og nedrivning af resten af Filippahuset 
såfremt at Hundstrup Borgerforening ønsker at overtage en del af huset. 
 
Udvalget besluttede herudover, at der til prisfastsættelsen skal indhentes 
tilbud på udgifter for sanering og genetablering af en del af bygningen, og 
en nedrivning af den resterende del af Filippahuset. 
 
Bygningen er beliggende på en 15.787 m2 grund, bestående af fire 
matrikler (19 c, 19d og 22b samt 18m, hvoraf de første tre matrikler er 
sam-matrikuleret). Selve bygningen er placeret på matrikel 19d, hvor det 
store grønne areal ligeledes er placeret.   
 
Det anbefales, at ejendommen sælges samlet således, at kommunen ikke 
står tilbage med en restejendom. Det vil dog være muligt at udstykke 
ejendommen og sælge den som to særskilte ejendomme, hvilket er 
forbundet med omkostninger, der ikke er medtaget her. 
 
Ved budgetforliget for 2019 er der indarbejdet, at indtægten ved et salg af 
Filippahuset skal medfinansiere projektet på Vestermarkskolen. Indtægten 
er estimeret til kr. 381.750. Det anbefales, at såfremt ejendommen 
sælges, er det med en minimumspris som sikrer realiseringen af det 
indarbejdede indtægtsbudget. 
 
I budgetforliget for 2020 blev Hundstrup Borgerforening tilbudt at overtage 
Filippahuset for 1 kr. Hundstrup Borgerforening ønsker imidlertid ikke at 
overtage Filippahuset, førend det er miljøsaneret. Dele af aktiviteter i 
ejendommen er eller har været rykket til andre lokationer, herunder 
Hundstrup Kro.  
 
Hundstrup Borgerforening har på deres hjemmeside haft en 
brugerundersøgelse i gang for at afdække behovet for lokaler og ønsker til 
anvendelse af område og bygninger. Det fremgik af hjemmesiden, at 34 
medlemmer deltog i undersøgelsen. Efterfølgende er der afholdt møde 
mellem Hundstrup Borgerforenings bestyrelse og Svendborg Kommune. På 
mødet orienterede kommunen om de muligheder der er for at Hundstrup 
Borgerforening kan anvende huset. Hundstrup Borgerforening ønskede på 
mødet, at der indhentes tilbud på følgende scenarier:  

 
1) Scenarie 1:  

Sanering og nedbrydning af bygning 1.  
Sanering og retablering af bygning 2+3. 
Baderummene genetableres ikke, men efterlades som råhus 
med installationerne. 
Samlet anlægsinvestering: 5,3 mio. kr. 
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2) Scenarie 2: 
Sanering og nedbrydning af bygning 3. 
Sanering og reetablering af bygning 1+2. 
Baderummene i bygning 2 og toiletter i bygning 1 genetableres 
ikke, men efterlades som et råhus med installationerne.  
Der etableres kun ét køkken. 
Samlet anlægsinvestering: 5,9 mio. kr. 

 
3) Scenarie 3:  

Miljøsanering og nedbrydning af bygning 1+2+3 
Samlet anlægsinvestering: 2,7 mio. kr. 

 
Hundstrup Borgerforening har afholdt generalforsamling den 25. august 
2020, hvor de har truffet beslutning om, at de anmoder Byrådet om at 
afsætte midler til at gennemføre scenarie 1. 
 
Administrationen vurderer, at Svendborg Kommune har følgende 
muligheder for at imødekomme Borgerforeningens ønskede scenarie: 
 
1. Udleje ejendommen til erhvervsformål 
2. Råderetsaftale til Hundstrup Borgerforening 
 

 
Ad 1 Udleje ejendommen til erhvervsformål 
For at kunne udleje ejendommen til Hunstrup Borgerforening til 
forsamlingshus, skal der være tale om en overskydende bygning, som 
kommunen vurderer anvendt i kommunalt regi på et senere tidspunkt. I så 
fald skal lejen fastsættes til markedsleje. Den afledte drift vil indgå i lejen. 
Kommunal udgift: Pris for sanering og nedbrydning: Scenarie 1: 5,3 mio. 
kr. + ikke realiserbar salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 5,7 mio. kr. 

 
Ad 2 Råderetsaftale 
En råderetsaftale kan indgås med foreninger. Det fordrer, at der ikke 
drives erhverv fra den del af ejendommen, eksempelvis forsamlingshus 
el.lign., hvortil der er råderet, og at foreningens formål falder inden for 
Folkeoplysningslovens rammer. Driften af et forsamlingshus falder ikke 
inden for Folkeoplysningslovens rammer.  
 
Såfremt der skal laves en råderetsaftale, som er forenelig med 
kommunalfuldmagten, forudsættes det, at der ikke anvendes betydelige 
midler på sanering af ejendommen. I stedet kan der indgås aftale med 
foreningen om, at de selv forestår og bekoster udgiften til miljøsanering og 
genopretning af bygningen til deres formål. Dette kan evt. gøres ved hjælp 
fra fondsmidler, som foreningen kan søge. 

 
Det vil være i strid med Konkurrencelovens regler om 
konkurrenceforvridende støtte til private at give råderet til et 
forsamlingshus, idet et forsamlingshus udlejes til diverse private 
arrangementer.  
 
Alternative muligheder for at realisere bygningen 
Administrationen vurderer, at der ydermere er følgende muligheder, 
såfremt Hundstrup Borgerforenings ønske om scenarie 1 ikke kan 
imødekommes: 

 
A. Bygning på lejet grund 
B. Salg af grund 
C. Salg af ejendom som den fremstår på nuværende tidspunkt 
 

 



Budget 2021  
Anlæg 2021 - 2024: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Side 3 af 6 

 
Ad A Bygning på lejet grund 
Nedrive ejendommen, hvor den tomme grund udlejes til opførelse af ny 
bygning(er) på lejet grund. Lejeindtægten forudsættes at være til 
markedsværdi, hvilket vurderes til at udgøre en lejeindtægt på op til 
15.000 kr. pr. måned, svarende til 11,40 kr./m² årligt.  
Kommunal udgift: Pris for sanering og nedbrydning 2,7 mio. kr. + ikke 
realiserbar salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. 
Pris for ny bygning afhænger af, hvilke krav lejer har til bygningen, 
herunder størrelse og materialevalg.   
 
Ad. B Salg af grund 
Nedrive ejendommen og afhænde den til markedspris ved offentligt udbud. 
Kommunal udgift: Pris for nedrivning 2,7 mio. kr. + ikke realiserbar 
salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. 
Kommunal indtægt: Ny salgspris ukendt, idet det på nuværende tidspunkt 
ikke er muligt at sælge grunden iht. Kommuneplanen. I så fald skal der 
laves en lokalplan for området. 
 
Ad C Salg af ejendom i helhed 
Afhænde ejendommen som den er uden miljøsanering og ved offentligt 
udbud. I dette tilfælde vil det for en ny ejer være muligt at søge 
eksempelvis Landsbyfornyelsespuljen eller andre fonde om medfinansiering 
til sanering og istandsættelse, jf. § 38b i lov om byfornyelse og udvikling af 
byer.  
Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da en forventet 
salgsindtægt på ca. 0,4 mio. kr. vil modsvarer tidligere indarbejdet 
salgsindtægt, fra Budgetforlig 2019. 
 
Ved valg af løsning skal man være opmærksom på, at det kan være i 
konflikt med kommunalfuldmagt at anvende betydelige midler på en 
bygning, som ikke forudsættes anvendt i kommunalt regi. 
 
Mulighederne kan prøves ved Ankestyrelsen, men det forventes ikke, at vi 
vil få tilladelse til at anvende kommunale midler for efterfølgende at sælge 
ejendommen til en lavere pris end udgiften til sanering, og med den 
nuværende sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen vil et svar formentlig først 
foreligge i medio 2021. 
 

 
Behov/ønsker 
 

 
Ønskes bygningen anvendt er det nødvendigt at miljøsanere den, således 
at PCB-niveauet nedbringes til under 300 ng/m3, som er 
Sundhedsstyrelsens anbefaling. Herefter skal bygningen genetableres med 
henblik på anvendelse.   
 

 
Projektets samlede 
udgift og periode 
 

Anlæg: fra 3,1 mio. kr. til 5,7 mio. kr. 
Drift: fra 0 kr. til -0,18 mio. kr.  

2021 
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Scenarie Ad 1 - Udleje ejendommen til erhvervsformål 

  

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

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

Udførelse 5.682 0 0 0 5.682

Sam let  an lægs pro jek t 0 5.682 0 0 0 5.682

Samlede likviditet, netto 0 5.682 0 0 0 5.682

Økonomi

 

Scenarie Ad 2 – Råderetsaftale 

Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da det ikke forventes at have indvirkning på 
kommunens samlede økonomi. 

 

Scenarie Ad A - Bygning på lejet grund 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

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

Udførelse 3.082 0 0 0 3.082

Sam let  an lægs pro jek t 0 3.082 0 0 0 3.082

Afledt drift 0 -180 -180 -180 -540

Samlede likviditet, netto 0 3.082 -180 -180 -180 2.542

Økonomi
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Scenarie Ad B – Salg af grund 

  

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

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

Udførelse 3.082 0 0 0 3.082

Sam let  an lægs pro jek t 0 3.082 0 0 0 3.082

Samlede likviditet, netto 0 3.082 0 0 0 3.082

Økonomi

 
 

Scenarie Ad C – Salg af ejendom som den fremstår på nuværende tidspunkt 

Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da en forventet salgsindtægt vil modsvarer tidligere 
indarbejdet salgsindtægt fra Budgetforlig 2019. 
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