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Politikområde: Erhvervskontoret 

Frederiksø 16 - forbedring af lejemål 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø 16, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Kammerateriet har et erhvervslejemål på Frederiksø 16 på ca. 170 m², 
som blev indgået med virkning fra 1. juli 2014, og som er under 
genforhandling. 
 
Kammerateriet har nogle ønsker til forbedring af lejemålet, som også vil 
være gavnlige og ønskelige for eventuelt andre fremtidige lejere. Udgiften 
til forbedring kan betales via huslejeforhøjelse. 
 
De ønskede forbedringer er  

- Opvarmning 
- Udluftning på toiletter 
- Ny port/indgang 
- Kommunen overtager udgiften til specialtilpassede forsatsvinduer 
- El, vand og afløb på kajen 
- Parasolrør ifm. ny belægning 

 
Ift. opvarmning vurderes det muligt at installere en varmepumpe, hvilket 
er i overensstemmelse med beslutningen fra Miljø- og Naturudvalgets 
møde den 16. juni 2020.  
 
På mødet blev det besluttet at oversende temaerne ”Udmøntning af CO2-
reduktionplan 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” til Teknik- og Erhvervsudvalget.   
 
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 fjernevarmeforsyningen. 
  
Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, såledesFrederiksøen bliver en del af projektet, anbefaler 
administrationen at afvente eventuel etableringen af enkeltstående 
varmepumper og i stedet beregne omkostningerne forbundet med 
tilkobling til havvarmepumpen.  
 
Lejer har fået udført forsatsvinduer tilpasset bygningens vinduer. 
Forsatsvinduerne bør følge bygningen. Administrationen anbefaler derfor, 
at kommunen overtager udgiften og får dækket omkostningen via 
huslejen. 
 
For så vidt angår lejers ønske om el, vand og afløb på kajen, vurderes det 
alene muligt at etablere el og vand. Dette udføres i forbindelse med Blå 
Kant. Et afløb vil kræve, at der etableres og betales for tilslutning til 
Svendborg Vand og Affald. I forhold til parasolrør i belægningen er det 
administrationens vurdering, at dette sker efter nærmere aftale, og at 
omkostningen til såvel udførelse som retableringen af belægningen skal 
påhvile lejer i forbindelse med lejekontraktens ophør.  
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I henhold til seneste lejekontrakt påhviler udgiften til udvendig 
vedligeholdelse udlejer, herunder henhører døre og vinduer.  
 
På sigt vil det være udgiftsneutralt for Svendborg Kommune. Der vil skulle 
foretages en konkret beregning af konsekvenserne for lejen. 
 
 

Behov/ønsker  
Div. forbedringer i lejemålet 
 

Økonomi 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. 
 
Anlæg: 656.000 kr.  

- En ”luft til vand” varmepumpe installation estimeres til 500.000 kr.   
- Installation af udluftning på toiletter estimeres 12.000 kr.  
- Ny port/indgang estimeres til 43.200 kr.  
- Forsatsvinduer estimeret til 50.400 kr.  
- El og vand estimeres til 50.400 kr.  

 
Afledt drift: 30.000 kr. 
 
Alle ovenstående anlægs- og driftsudgifter bør pålignes lejen. 
 
Etablering af Parasolrør er estimeres til 2.000 kr./stk., og indgår ikke i den 
samlede anlægsudgift. 
 
El og vand afregnes efter Svendborg Havns takster, hvilket er 
forbrugsafhængigt og afregnes direkte til Svendborg Havn.  
 
Administrationen gør opmærksom på, at udgiften til etablering af 
varmepumper berører økonomien i budgettema ”Klimaskærm og 
varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse”, idet 
udgiften udgør 0,6 mio. kr. af den samlede økonomi på 19,2 mio. kr. vedr. 
etablering af varmepumper på Frederiksøen. 

Øvrige bemærkninger   
Installation og driftsomkostninger er beregnet ud fra eksisterende 
bygningsforhold. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 0,656 mio. kr.  
Drift: 53.000 kr. årligt 

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 –  
udf ø re ls e

Udførelse 656 0 0 0 656

Sam let  an lægs pro jek t 0 656 0 0 0 656

Lånefinansiering -500 0 0 0 -500

Afledt drift –  afdrag 23 23 23 23 92
Afledt drift 30 30 30 30 120

Samlede likviditet, netto 0 209 53 53 53 368

Økonomi
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