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Politikområde: Kommunale Ejendomme 

Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale 
bygningsmasse 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø –kommunale bygninger  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
Der er fra lejere og brugere løbende ønsker om at få varme i de 
kommunale bygninger på Frederiksø. Administrationen har analyseret den 
kommunale bygningsmasse samt de varmetekniske installationer. Mange 
af bygningerne har en ringe isoleringsgrad, hvorfor administrationen må 
konkludere, at det alene er administrationsbygningen, der på nuværende 
tidspunkt er egnet til varmepumpedrift. De øvrige bygningers 
klimaskærme skal forbedres væsentligt, førend de er egnet til 
varmepumpedrift, særligt henset til kommunens klimamålsætninger.  
 
Klimamålsætninger 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme reducere CO2-
udledningen med 2.130 tons i 2030.  
 
I 2019 blev det vedtaget, at kommunen som virksomhed skal være 100 % 
omstillet til vedvarende energi i 2030. Ved at installere varmepumper, vil 
det bidrage til at opfylde målsætningen, hvilket ligeledes er i 
overensstemmelse med Miljø- og Naturudvalgets beslutning fra august 
2020 i ovennævnte tema.  
 
På Miljø- og Naturudvalgets møde den 16. juni 2020 blev det besluttet, at 
temaerne ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030” og ”Udmøntning 
af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på mindst 900 ton i 2021 på 
virksomhedsniveau i form af indkøb af varmepumper samt udskiftning af 
de kommunale fossilbiler til elbiler, herunder ladekapacitet” skulle 
oversendes til Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 
 
Muligheder for opfylde målsætning 
Hvis der vælges at installere varmepumper, gør administrationen 
opmærksom på, at det vil give et negativt udslag i kommunes 
klimaregnskab, da bygningen på nuværende tidspunkt betegnes som 
uopvarmet, og dermed ikke påvirker opgørelsen for CO2-udledningen. 
 
Såfremt bygningen skal opvarmes med varmepumper, gør 
administrationen opmærksom på bygningens ringe isoleringsgrad. For at 
bygningen skal kunne egne sig til varmepumper, vil klimaskærmens 
tilstand skulle forbedres væsentligt.  
 
Alternativ mulighed - stor havvarmepumpe 
Administrationen skal orientere om, at der på nuværende tidspunkt pågår 
forhandlinger om etablering af en havvarmepumpe i forbindelse med 
SIMAC-byggeriet. I disse forhandlinger indgår udvidelse af området, 
således Frederiksøen ligeledes bliver omfattet af fjernvarmeforsyningen. 
  
Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, således Frederiksøen bliver en del af projektet, 
anbefaler administrationen at afvente eventuel etableringen af 
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enkeltstående varmepumper og beregne omkostningerne forbundet med 
tilkobling til havvarmepumpen.  
 
 

Behov/ønsker  
At etablere varme i uopvarmede bygninger på Frederiksø 
 
At omlægge opvarmningen i de opvarmede bygninger i den kommunale 
ejendomsmasse på Frederiksøen til varmepumper. 
 
At forbedre klimaskærmene i den kommunale ejendomsmasse på 
Frederiksøen.  
 

Økonomi Investeringsbeløbene er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat, 
der er udarbejdet ud fra bygningernes nuværende stand.  
 
Det anslås, at udgiften til at overgå til varmepumper i samtlige kommunale 
bygninger på Frederiksøen beløber sig til ca. 19,2 mio. kr. med en årlig 
drift på anslået til ca. 1,6 mio. kr. under nuværende forhold. Udgiften til 
eventuel klimaskærm er ikke medregnet.  
 
Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). Det 
er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). Det skønnes, at en varmepumpe 
har en levetid på ca. 15 år. 
 
Det vurderes at investeringen i varmepumper kan deles ud over flere år.  
Fordelingen foreslås således:  

 I 2021 investeres der 2,4 mio. kr. i Administrationsbygningen og 
Frederiksø 1 

 I 2022-2023 investeres der samlet 13,2 mio. kr. i Frederiksøen 
16A-F (Rundbuehallen) 

 I 2024 investeres der 3,6 mio. kr. i Frederiksø 18A-E 
 
Administrationen gør opmærksom på, at budgettemaerne ”Modernisering 
af Rundbuehallens faciliteter” og ”Frederiksø 16 forbedring af lejemål” helt 
eller delvist berører den samlede økonomi på 19,2 mio. kr., idet temaet 
”Modernisering af Rundbuehallens faciliteter” udgør 13,2 mio. kr. af den 
samlede økonomi, og ” Frederiksø 16 forbedring af lejemål” udgør 0,6 mio. 
kr. af den samlede økonomi.  
 
Der skal i udregningerne og i forbindelse med opførelsen tages forbehold 
for følgende: 

 Der skal findes et passende udeareal til varmepumpen, som kan 
afskærmes, hvor støjgrænsen og andre myndighedskrav kan 
overholdes. Det kan blive en udfordring at finde arealet, idet 
arealet muligvis alene kan findes på eksisterende 
parkeringsarealer.  

 det nuværende forbrug og drift kendes ikke, og der kan derfor ikke 
drages sammenligninger 

 
Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 19,2 mio. kr.  
Drift: fra ca. 0,3 mio. kr. til 2,5 mio. kr.  

Investering i periode fra 2021 
til 2024 
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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 2.400 6.600 6.600 3.600 19.200

Sam let  an lægs pro jek t 0 2.400 6.600 6.600 3.600 19.200

Lånefinansiering -2.400 -6.600 -6.600 -3.600 -19.200

Afledt drift –  afdrag 108 405 702 864 2.079
Afledt drift 200 800 1.400 1.600 4.000

Samlede likviditet, netto 0 308 1.205 2.102 2.464 6.079

Økonomi
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