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Baggrund: 

Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibespa-

relser i Svendborg kommune. 

 

Byrådet besluttede den 26. juni 2012 at vælge model 2 – innovativ 

energispareprojekt i Svendborg kommune. 

Det innovative projekt består i alt af 4 faser. Udviklingsfasen, udbudsfa-

sen, gennemførelsesfasen og projektopfølgningsfasen. 

 

Miljø- og Teknikudvalget har ansvar for det innovative energiprojekts 

gennemførelse. 

 

Miljø og Teknik har ansvar for, at kommissorium for det samlede projekt 

udarbejdes. 

 

I udviklingsfasen etableres den innovative tænketank, som har til formål 

at igangsætte den ideskabende proces. 

 

Go2Green inddrages som samarbejdspart og i samarbejder med Miljø og 

Teknik omkring udarbejdelse af forslag til kommissorium for Tænketan-

ken. 

 

Kommissorium for projektet fremlægges for Styregruppen for Bygge- og 

Anlægsprojekter for godkendelse. 

 

I Udviklingsfasen har Miljø og Teknik tovholderrollen for tænketankens 

samlede virke, hvor Go2Green har tovholderrolle i forhold til partnere i 

foreningen Go2green. 

 

Udbuds- og gennemførelsesfasen håndteres af administrationen i Miljø 

og Teknik, Svendborg Kommune. Der udarbejdes organisationsplan i 

overensstemmelse med ”Ny projektorganisering i Svendborg kommune”. 
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Mål for projektgruppens arbejde: 

 

- at gennemføre det innovative energispareprojekt i overensstem-

melse med beskrivelsen af Svendborg kommunes model 2 for et 

innovativt energispareprojekt uden ESCO indbygget. Beskrivelsen 

fremgår af notat – Svendborg kommunes alternative modeller for 

energispareprojekter rev. 29/5-2012.’ 

- Leve op til målsætninger i Svendborg kommunes klima- og ener-

gipolitik 

- at det Innovative Energispareprojekt suppleres med begrebet 

”fremrykkede projekter”, sammenholdt med igangværende sko-

lestrukturprojekter. 

- at bygningsmassen energimærkes  

- at der udarbejdes optimeringskatalog for politisk beslutning 

- at der sikre månedlig redegørelse for økonomi og status i projek-

tet overfor styregruppe for anlægsprojekter 

- at sikre investeringerne samlet set kan finansieres af besparelser 

- at sikre vidensdeling mellem de involverede parter 

- at der evalueres under processen og på de afsluttede projekter  

 

 

Rammer for projektgruppens arbejde: 

 

Projektgruppens arbejde skal organiseres efter ”Ny projektorganisering i 

Svendborg kommune”. 

 

Tidsrammen for projektet er medio 2012 til ultimo 2018 i henhold til 

politisk vedtaget tidsplan af. 

 

Tids- og procesplan: 

Starttidspunkt: 

1-09-2012 

Sluttidspunkt: 

31-12-2018 

 

Forslag til ressourcer: 

Der afsættes ressourcer til de respektive projektmedarbejdere, svarende 

til de opgaver der skal løses.  

 

Økonomi: 

Som udgangspunkt er der afsat 70 mio. kr. på budgettet til det innova-

tive energispareprojekt. Yderligere afsættes 2,1 til energimærkning og 

rådgivning. 

 

Bestemmelse af endeligt investeringsbeløb fastlægges når analyse og 

energimærkning af bygningsmassen er gennemført og optimeringskata-

loget godkendt. 

 

Udarbejdelse af projektbeskrivelse: 

Ja:X  Nej: 
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