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2) Meddelelser fra formanden
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14) Status for regnbetingede overløb
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18) Opfølgning på virksomhedsplan 2021-2023
19) Mål og målsætninger 2022
20) Forsikringsoversigt
21) Indkøbspolitik
22) Brancheudvikling
23) Eventuel
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Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S drøfter strategien med henblik om behov for justeringen inden 
strategien kan godkendes. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand AIS godkendte strategi for grundvandsbeskytte/se. 

9) Formidlingscenter

Jævnfør virksomhedsplanen er der arbejdet videre med konkretisering af planerne for 
formidlingscenter Skovmøllen. Status på arbejdet er vedhæftet, og der arbejdes pt i retning af at 
samle flere partnere og aktiviteter i et fælles kompetencecenter om natur, vand og miljø.

Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og 
Svendborg affald A/S tager status til efterretning. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Forsyning AIS, Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS og 
Svendborg affald AIS tog status til efterretning. 

10) Vedvarende Energianlæg i Svendborg Kommune

Svendborg VE A/S har udarbejdet et forslag til hvorledes selskabet kan igangsætte og facilitere 
udbygningen af vedvarende energianlæg i Svendborg kommune. Se vedhæftede dokumenter der er 
sendt til Svendborg Kommune for afklaring af roller og opgaver. Der forventes, at der skal arbejdes 
videre med etablering af et fællesejet markbaseret solcelleanlæg, hvor Svendborg Kommune og V A 
på sigt skal ejer andele svarende til eget elforbrug. Hvis der skal arbejdes videre med dette, 
forventes det også, at selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg 
Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S investerer i ejerandele svarende til eget elforbrug.

Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og 
Svendborg Forsyningsservice drøfter mulighed og villighed til investering i VE anlæg. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS, Svendborg Affald AIS og Svendborg 
Forsyningsservice drøftede oplægget fra Svendborg VE AIS og er som udgangspunkt positiv 
indstillet på at investere i VE anlæg i forhold til ovenstående. 

11) 
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12) Blødgøring af drikkevand

Kort notat om muligheder og erfaringer med blødgøringsanlæg er udarbejdet og vedhæftet. Der er pt. 
relativ få erfaringer med anlæg i Danmark. Vejledning om blødgøring af drikkevand har lige være i 
høring og vedhæftet.

Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand A/S tager ovenstående til efterretning og beslutter at udviklingen med 
blødgøringsanlæg følges tæt. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand AIS tog ovenstående til efterretning og besluttede at udviklingen med 
blødgøringsanlæg skal følges tæt. 

13) Rensning for miljøfremmede og medicinrester.

Notat om miljøfremmede stoffer og medicinrester i spildevand blev udarbejdet til bestyrelsesmødet 
5. marts 2021. Kort opdatering er udarbejdet og vedhæftet. Væsentligste ændring er, at der er sat 
fokus på området i den kommende revision af EU byspildevandsdirektiv.

Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg Spildevand A/S tager orienteringen til efterretning, og udvikling på området 
fortsat følges tæt. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Spildevand AIS tog orienteringen til efterretning, og udvikling på området 
skal fortsat følges tæt. 

14) Status på regnbetingede overløb

Status på de regnbetingede overløb primo 2022 er udarbejdet og vedhæftet.
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Beretning fra direktionen, Svendborg Vand A/S,  
Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg 

Forsyningsservice A/S og  
Svendborg Forsyning A/S, den 11. marts 2022 

 

Tværgående udviklingsaktiviteter i den forløbne periode             

Recertificering efter hovedefterprøvninger i efteråret 2021 er nu gennemført og de rejste 
afvigelser afhjulpet. Vi har hhv. den 22. dec. 2021 og 2. februar 2022 modtaget de sidste 
certifikater. Dvs. vi er nu certificeret efter de nyeste standarder indenfor arbejdsmiljø (ISO 
45001), kvalitetsstandard (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og fødevarer (ISO 22000). 

Ny strategi for SamAqua A/S er vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. december. Markering af 
SamAquas 10 års jubilæum finder sted den 25 .marts.  

Forbrugervalget mellem 5 kandidater blev afsluttet den 30. november 2021, og Arne Knudsen 
og Johan Weltzin Kristensen blev valgt til bestyrelsen.  

Medarbejdervalg til bestyrelsen er igangsat og valget finder sted den 4. april 2022. Nyvalgte 
forbruger- og medarbejderrepræsentanter, samt ny udpegede fra kommunalbestyrelsen, 
tiltræder ved Generalforsamlingen den 16. maj 2022 

Vi har indgået aftale med Ærø Forsyning A/S om at varetage lønkørsel for dem fra den 1. 
januar 2022.   

Power BI er taget i brug, men skal udvikles yderligere i forbindelse med rapportering af KPI’er.  

Tilbud om undervisning i dansk, matematik og særlig tilbud til ordblinde er taget godt imod, og 
godt 20 medarbejdere er startet på VUC i begyndelsen af 2022.   

Uddrag af artikler og annoncer i perioden er vedhæftet som bilag. 

Driftsspecifikke aktiviteter i den forløbne periode      

Vand  

Effekten af sektionering, effektiv lækagesøgning og ledningsrenovering har bevirket et 
historisk lavt lækageprocent i 2021 på 3,5 %.  

Partnerskab om skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket: Landbrugsstyrelsen er i fuld gang 
med forhandlingerne med lodsejerne i forbindelse med den multifunktionelle jordfordeling. Pt. 
er der fokus på at finde erstatningsjord til de lodsejere, der ønsker dette. Om alt går vel, kan 
den første af flere jordfordelinger gennemføres senere i foråret 2022.  

Partnerskab om pesticidpunktkilder: Region Syddanmark er i fuld gang med planlægning af 
den fortsatte punktkildeopsporing. Endvidere har regionen i efteråret 2021 gennemført en 
geofysisk kortlægning med tTEM i området opstrøms P12. Den endelige rapport om tTEM-
kortlægningen forventes at foreligge i løbet af 1. kvartal 2022. 



BNBO forhandlingerne i hvidkildemagasinet er sat i bero på ubestemt tid pga. den verserende 
sag om fornyelse af vandindvindingstilladelsen for Hvidkilde Kildeplads. Svendborg Kommune 
har bedt WSP om en ”second opinion” i efteråret, og vi har her i februar modtaget kopi af 
denne, hvor WSP med visse forbehold bakker op om kommunens vurdering. Niras er i gang 
med at udarbejde deres perspektiv på sagen. Opsamlende møde forventes i april.  

Øvrige BNBO :Svendborg Kommune er blevet færdig med risikovurderingerne af BNBO på 
Lunde Kildeplads samt kildepladserne tilknyttet Skovmølleværket. Kort fortalt viser 
risikovurderingen som forventet at der skal ske en indsats indenfor BNBO med henblik på at 
beskytte grundvandet imod pesticider og i nogle tilfælde også forurening med nitrat. De 
berørte lodsejere er orienteret af Svendborg Kommune, og der blev afholdt et lodsejermøde 
den 27. januar. I områderne har vi tilknyttet Niras om bistand til de kommende forhandlinger.  

Udbudsmateriale til nyt Skovmølleværk er udsendt efter partneringmodel. 

Der har været afholdt flere møder med Vindeby og Bjerreby vandværk om den fremtidige 
vandforsyning på Tåsinge. Se særskilt punkt 11 på dagsordenen.  

Strategi for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet, se særskilt punkt 8). 

 

Spildevand 

Vi har fortsat bistået Statens Serum Institut med monitorering af SARS-CoV-2 i spildevand fra 
Strandgården, Egsmade og Egebjerg Syd rensningsanlæg tre gange ugentligt. 
Spildevandselskabets omkostninger i forbindelse med projektet refunderes fuldt ud, jf. 
Epidemiloven. 

Miljøstyrelsen udsendte den 15. oktober en foreløbig ny vejledende grænseværdi for PFAS i 
spildevandsslam. Miljøstyrelsen anbefaler en vejledende grænseværdi på 0,01 mg/kg (tørstof) 
for den samlede mængde af fire PFAS-stoffer og 0,4 mg/kg for den samlede mængde af 22 
PFAS-stoffer.  

Der er i november kommet analyseresultater af slammet, som pt. udbringes på landbrugsjord 
som biogødning. Indholdet af PFAS er under grænseværdien.  

På Strandgården Renseanlæg er der udtaget en særskilt prøve af slammet, fordi der ved 
Klintholm Deponi er mulig høje koncentrationer af PFAS i nærliggende vandhuller. 
Koncentrationen på Strandgården er fire gange højere end grænseværdien. Slammet fra 
Strandgården udbringes ikke på landbrugsjord, men behandles i et slammineraliseringsanlæg 
(tagrørsbede). Der er ikke udbragt slam herfra. Der vil blive udtaget prøver fra slambedene. 
Dialog igangværende med myndighed i Svendborg Kommune. 

Styringssystemet STAR er blevet opgraderet til det nye Hubgrade. Styresystemet anvender 
online målinger og hjælper med at optimere driften på renseanlæggene og indeholder en 
række yderligere styringsværktøjer i forhold til den tidligere udgave STAR.   

Der er indkøbt en sensor til måling af lattergas på Egsmade Renseanlæg. Dette for at få 
erfaringer med målinger. I 2025 kommer der grænseværdier for lattergas på større 



renseanlæg (mere end 30.000 PE) Lattergas påvirker klimaet næsten 300 gange mere end 
Co2. 

Svendborg Kommune skal som DK 2020 Kommune udarbejde en klimahandleplan. Planen skal 
bl.a. anvise indsatser, der gør Svendborg Kommune robust over for kommende 
klimaforandringer. Indsatserne skal være beskrevet for mindst de næste fire år og forventes 
fremlagt i foråret 2022. Samarbejdet omkring dette er igangværende med udgangspunkt i 
masterplan for regn og spildevand, samt den nylig vedtagne spildevandsplan. 

Projektering af Ny hovedpumpestation på Svendborg Havn pågår som planlagt i 
partneringsamarbejdet, se særskilt på dagsordenen. 

 

Affald 

Genanvendelsesprocenten er opgjort i 2021 opgjort til 57,9 %, hvilket er forud for målet på de 
55% i 2022.  Svendborgenserne er rigtig gode til at sortere. Genanvendelsen procenten er 
steget fra 35,3% til 57,9% fra 2020 til 2021. Mængden der sendes til energiudnyttelse på 
Svendborg Kraftvarme er halveret fra 2020 til 2021.  

Der afholdes nyt møde med Miljøstyrelsen den 10. marts om den fynske anmodning om 
undtagelse. Det vides pt. ikke hvornår Miljøstyrelsen kommer med en afgørelse omkring 
muligheder for en fynsk eftersorteringsanlæg. 

Den ny bestyrelse i Klintholm I/S er konstitueret. På sidste bestyrelsesmøde i 2021 blev det 
besluttet at der skulle igangsættes en analyse arbejde for to forskellige scenarier for den 
fremtidige organisering af Klintholm. Drift af VA er en af de to scenarier. Analysearbejdet er 
igangværende.  

Der er udarbejdet tre modeller for, hvordan røde kasser kan håndteres i lejligheder, afhængigt 
af, om der er tale om en lille privat udlejningsejendom eller store afdelinger i 
boligforeningerne.   
Alle ejere af lejligheder, som endnu ikke har fået røde kasser til farligt affald, bliver kontaktet i 
løbet foråret 2022 med henblik på at få leveret røde kasser til lejerne – enten en kasse til hver 
lejlighed, eller fælles kasse(r).   
 
Planerne om at lukke Svendborg Kraftvarme ved udgangen af 2022 har som konsekvens at vi 
skal udbyde forbrænding af husstandsindsamlet restaffald og forbrændingsegnet affald fra 
genbrugsstationerne. Dette udbud foregår i samarbejde med øvrige fynske kommuner i regi af 
Samaqua og er opstartet i januar 2022.   
Da affaldet som minimum skal køres til Odense, er det nødvendigt at etablere en omlæsning af 
affaldet for at optimere logistikken.   
Vi er pt. i gang med at undersøge mulighederne for en midlertidig løsning, da tiden frem til 
årsskiftet ikke muliggør etableringen af en permanent løsning til omlæsning.  
 
Samtidig har vi startet processen med at finde en permanent løsning på omlæsningen og 
startet på konkretisering af ideer til nyt ressourcecenter, som er beskrevet i Vand og Affalds 
virksomhedsplan.  
24. november 2021 blev der gennemført en workshop med deltagelse af medarbejdere fra 
Team Affald, administration, projekt, kommunikation og ledelse med det formål at samle 
tanker og ideer om et kommende ressourcecenter. Processen er igangværende. 
 



Realiserede mål pr. 31. december 2021 

I forbindelse med det integrerede ledelsessystem er de realiserede præstationer for 4. kvartal 
opgjort i relation til de nye mål og målsætninger. Grafisk oversigt over KPI’er med 
bemærkninger er vedhæftet som bilag.  
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Sundhed og bevarelse af livsgrundlag

Rensekvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Der har været overskidelser på Egebjerg S som følge af det kolde spildevand og den 

begrænsede evne til at at omsætte det. Det har være flere sammenfaldende overskridelser på 
Bjerreby. Dette er sket i forbindelse med bekæmpelse af trådalger på anlægget med 
klorbehandling,  hvilket har påvikret evnen til at rense i en kortere periode.

Q2:  Der har i perioden været 9 interne overskridelser
3 på Egsmade. 1 på Gudme, 5 på Egebjerg.  
De fem overskridelser på Egebjerg skyldes en længere periode med hæmning af processen på 
anlægget. Problemet blev løst ved at pode anlægget med slam fra Egsmade.

Q3:  Der har været 2 overskridelser på Egebjerg S i perioden.

Q4: Egsmade har haft kortvarige utilsigtede aflastninger i forbindelse med implementering af 
Hubgrade-styring

Vandkvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Der har ikke været verificerede overskridelser på akkrediteret prøve i perioden.

Q2:  Der har ikke været overskridelser i perioden

Q3:  Der har ikke været overskridelser i perioden

Q4: Der har ikke været overskridelser i perioden

Rensekvalitet

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Akk - Antal overskridelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akk. overskridelse sidste år 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CO2

Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
I 2020 var alt vores indkøbte el fra vedvarende energikilder. Af denne årsag var vores CO2 

udledning, stammende fra vores el-forbrug, CO2-neutral. Vores CO2-udledning stammer 
primært fra drift af køretøjer samt en mindre andel fra opvarmning af bygninger.

År:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CO2 brutto [ton] 4.897 4.371 4.418 4.216 3.670 3.214 1.426 310

CO2 fortrængt [ton] -176 -166 -123 -155 -180 -195 -167 -197

CO2 udledt [ton] 4.720 4.205 4.296 4.060 3.489 3.019 1.259 113

Mål [ton] 4.720 4.380 4.040 3.700 3.360 3.020 2.718 927 813 699 585 470
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Klima og Ressourcer

El-forbrug total
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Elforbruget er lavere i periodene end målsætningen. Dette må tilskrives et væsentligt lavere 

elforbrug på renseanlæggene som følge af en lav nedbørsmængde i perioden.

Q2:  Elforbruget er samlet set lavere end samme tidspunkt sidste år. Det skyldes stadig et meget 
lavt nedbørsniveau i starten af året. Maj måned har isoleret set haft et noget højere forbrug 
end sidste år, hvilket skyldes en meget høj nedbørsmængde, som har påvirket både transport 
og rens.

Q3:  El forbruget er på niveau med samme tidspunkt sidste år.

Q4: El forbruget er på niveau med samme tidspunkt sidste år.

Energi produktion
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Energiproduktionen følge målsætningen

Q2:  Efter gasmotorer er installeret på Egebjer Syd er opgarelsen lavet på udnyttelse af produceret 
gas i modsætning til forrige år hvor produceret gas indgik i opgørelse. Gasmotors 
virkningsgrad er ca. 80%. Overordnet ligger energiproduktionen under sidste år pga. mindre 
behov for varme og dermed en mindre produktion af energi via varmeproduktion.

Q3:  Overordnet ligger energiproduktionen lavere end sidste år, hvilket primært skyldes et lavere 
varmeforbrug

Q4: Overordnet ligger energiproduktionen lavere end sidste år, hvilket primært skyldes et lavere 
varmeforbrug Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Energiproduktion ÅTD 83.955 161.663252.461317.929379.351428.297461.265495.078538.385573.729629.166685.064

Energiproduktion sidste år ÅTD 103.128191.482276.054336.526426.324480.888533.231584.746641.553724.639818.007919.656
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Energiproduktion

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Elforbrug ÅTD [kWh] 784.2641.428.02.136.32.721.63.408.83.971.24.536.15.136.25.730.66.430.17.122.57.946.0

Mål ÅTD [kWh] 807.5951.572.92.302.02.866.03.452.23.983.34.503.85.070.65.646.06.338.77.031.57.799.6

Elforbrug ÅTD [kWh] - Sidste år 918.5031.955.42.685.63.243.83.796.84.350.54.898.85.465.75.997.16.615.67.220.87.935.0
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Genanvendelses % - generel
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Genanvendelsesprocenten er på mål og væsentligt højere end sidste år. Det må primært 

tilskrives nye affaldsordninger, samt tilførsel af genavendeligt affald inden for have/park og 
byggeaffald.

Q2:  Genanvendelsesprocenten er stadig på mål og væsentligt højere end sidste år. Det må 
primært tilskrives nye affaldsordninger, samt tilførsel af genavendeligt affald inden for 
have/park og byggeaffald.

Q3:  Genanvendelsesprocenten er stadig på mål og væsentligt højere end sidste år. Det må 
primært tilskrives nye affaldsordninger, samt tilførsel af genavendeligt affald inden for 
have/park og byggeaffald.

Q4: Genanvendelsesprocenten er stadig på mål og væsentligt højere end sidste år. Det må 
primært tilskrives nye affaldsordninger, samt tilførsel af genavendeligt affald inden for 
have/park og byggeaffald.

Genanvendelses % efter bilag 5
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Niveauet er over mål. Stigningen skyldes overvejende nye affaldsordninger.

Q2:  Niveauet er stadig over mål. Stigningen skyldes overvejende nye affaldsordninger.

Q3:  Niveauet er stadig over mål. Stigningen skyldes overvejende nye affaldsordninger.

Q4: Niveauet er stadig over mål. Stigningen skyldes overvejende nye affaldsordninger.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mål for genbrugs-% ÅTD 54,1% 57,0% 59,2% 69,8% 70,5% 71,9% 70,1% 69,0% 72,4% 66,8% 62,2% 56,9%

Total ÅTD - Genbrugs-% 61,3% 62,4% 65,6% 69,2% 70,7% 72,2% 72,9% 73,1% 73,2% 73,0% 72,8% 72,4%

Total % ÅTD - Sidste år 49,3% 49,8% 49,1% 54,3% 56,3% 58,5% 59,5% 59,9% 61,0% 61,2% 61,2% 61,0%
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Genanvendelse %

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mål ÅTD - Bilag 5 % 34,1% 35,5% 36,8% 41,2% 43,6% 45,3% 46,1% 46,5% 47,2% 47,1% 46,8% 46,2%

Bilag 5 % 56,0% 56,5% 60,2% 55,6% 59,1% 58,8% 56,1% 57,5% 57,9% 58,5% 60,4% 58,4%

Bilag 5 % ÅTD 56,0% 56,2% 57,7% 57,2% 57,6% 57,8% 57,5% 57,5% 57,6% 57,7% 57,9% 57,9%

Bilag 5 % - Sidste år 36,3% 35,5% 26,5% 37,7% 37,1% 34,3% 34,9% 33,3% 37,5% 37,9% 37,3% 33,3%
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Vandtab %
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År: vandtabsprocenten opgøres årligt. Det fortsat lave niveau skyldes en øget overvågning og en 

fokuseret indsats på at finde lægekagerne, når de bliver opdaget

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tabs-% 14,3% 9,2% 8,3% 8,0% 9,5% 11,1% 12,5% 8,1% 5,4% 4,1% 3,5%
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Fællesskaber og samarbejde

Driftsstop - Transport
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Der har ikke været kundeoplevede driftstop i perioden

Q2:  Der har ikke været kundeoplevede driftstop i perioden

Q3:  Der har ikke været kundeoplevede driftstop i perioden

Q4: Der har ikke været kundeoplevede driftstop i perioden

Ledningsbrud - Vand
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Det har være fem brud i februar, som skyldes den meget kolde periode.

Q2:  Der har været seks brud i juni måned, som fortrinsvis må tilskrives en aktiv indsats i.f.t. at 
nedbringe formodet spild i visse sektioner.

Q3:  Det har være syv brud i perioden.

Q4: 11 brud i perioden er en kombination af er kortere periode med meget hård frost i julen samt 
en aktiv indsats som følge af den øgede overvågning af forbruget på ledningsnettet.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal brud 2 5 1 1 1 6 3 3 1 5 1 6

Antal brud pr. 100 km- ÅTD 0,4 1,5 1,7 1,9 2,2 3,5 4,1 4,8 5,0 6,1 6,3 7,6

Brud pr. 100 km, sidste år - ÅTD 0,7 0,9 2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 3,5 3,7 4,1

Mål - antal brud pr. 100 km ÅTD 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Driftsstop oplevet af kunde ÅTD
[stk] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sidste år ÅTD [stk] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mål ÅTD [stk] 1,4 2,2 3,3 4,3 4,7 5,4 5,7 5,9 7,0 7,8 8,7 10,0
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Kundeoplevede driftsstop - Transport
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Driftsfejl - Vejbelysning
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Antal driftsfejl i Q1 er som forventet og følger vores målsætning. Antal fejl i vinterperioden er 

typisk højere end i sommerperioden. Det skyldes bl.a. at gadelyset har flere driftstimer i den 
mørke periode og fejl bliver derved nemmere opdaget. Der er i perioden kørt planlagt 
driftseftersyn på anlægget, hvor fejl konstateres og udbedres.

Q2:  Antal driftsfejl i Q2 er som forventet. Juni måned overstiger dog lidt den forventede 
målsætning, men det har ingen betydning og er forventeligt. Selvom størsteparten af vores 
belysningsanlæg nu er udskiftet til LED-belysning, kan der sagtens komme udslag på dem 
også.

Q3:  Antal driftsfejl i september Q3, er større end forventet. Det skyldes at vores driftsentreprenør 
har udført stort eftersyn på hele belysningsanlægget i august og september og har i den 
forbindelse fundet fejl på gadelyset, som ikke har været registreret.

Q4: Antal driftsfejl i Q4, er lidt mindre end forventet. Det skyldes, at vores driftsentreprenør har 
kørt eftersyn på belysningsanlægget i Q3/Q4 og eventuelle driftsfejl er dermed blevet 
udbedret.

Uafhentet dagrenovation - Affald
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Niveauet på afvigelser er meget højt, og det har flere årsager:

1. Efter aftale med Marius Pedersen kører vi en periode med tæt opfølgning på arbejdsmiljø 
for chaufførerne = adgangsveje. Dette arbejde styres i afvigelsessystem og, hvis kunden ikke 
bringer dette i orden efter at være gjort opmærksom på det, vil det resultere i en "ikke 
afhentet affald" ved den efterfølgende tømning.
2. Samme sag registreres flere gange - det vil sige at både kunde og renovatør registerer  at 
affald ikke er afhentet. Dette kan ske flere gange, hvis kunden ikke bringer adgangsforhold i 
orden.
Det skønnes at 50-75%  af afvigelserne skyldes disse to årsager, afvigelserne forventes 
normaliseret i løbet af 2. kvartal.

Q2:  Den forventede normalisering i Q2 er ikke sket - der er fortsat en forklaring mange afvigelse 
på adgangsveje, som giver mange afvigelser og flere på samme adresse. Tillige er overgangen 
fra ca. adresser med 700 sække til spande givet udfordringer i ft. Adgangsveje. Arbejdet med 
adgangsveje fortsætter i Q3.

Q3:  Udviklingen i afvigelser har været nedadgående i Q3. Det gælder alle afvigelser, men især 
kundehenvendelse. Niveauet er dog stadig over målsætningen. Der er fortsat løbende dialog 
med renovatør om praksis i tømning og afvigelsesregistrering.

Q4: Udvklingen i antallet af afvigelser har fortsat den faldende tendens i Q4, med en stigning i 
december på grund isglat føre mellem jul og nytår.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal driftsfejl 43 24 16 21 11 11 9 18 49 45 28 34

Mål [stk] 47 23 10 24 14 6 12 7 23 49 29 59
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Kundeoplevede driftsstop - Vejbelysning

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Resultat måned 4,09 3,68 2,94 4,04 3,83 4,30 3,92 3,72 2,12 2,94 1,97 2,48

Resultat ÅTD 4,09 3,88 3,57 3,69 3,71 3,81 3,83 3,81 3,63 3,56 3,41 3,33

Sidste år - ÅTD 1,27 1,29 1,28 1,31 1,45 1,44 1,48 1,51 1,50 1,51 1,53 1,55
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Kundetilfredshed - Vand
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1+Q2: 

Q3+Q4:  

Kundetilfredshed - Spildevand
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1+Q2: 

Q3+Q4:  

Det er grundet få antal svar på kundetilfredshedsmålinger svært at konkludere om hvor 
tilfreds vores kunder er med ydelserne. Der arbejdes fortsat med at forbedre 
kundetilfredshedsmåling.

Det er grundet få antal svar på kundetilfredshedsmålinger svært at konkludere om hvor 
tilfreds vores kunder er med ydelserne. Der arbejdes fortsat med at forbedre 
kundetilfredshedsmåling. 

Der er en markant lavere svar% for spildevand end vand. Formodnigen er, at det skyldes typen 
af henvendelse. Der er mange henvendelser der vedrører det offentlige rum., hvor 
henvendelser om vand ofte vedrører den enkelte kunden. Det lader til, at lysten til at svare 
hænger sammen med, hvor tæt man har været på problemet.

Det er grundet få antal svar på kundetilfredshedsmålinger svært at konkludere om hvor 
tilfreds vores kunder er med ydelserne. Der arbejdes fortsat med at forbedre 
kundetilfredshedsmåling.

Det er grundet få antal svar på kundetilfredshedsmålinger svært at konkludere om hvor 
tilfreds vores kunder er med ydelserne. Der arbejdes fortsat med at forbedre 
kundetilfredshedsmåling.

2016-1 2016 2017-1 2017 2018-1 2018 2019-1 2019 2020-1 2020 2021-1 2021

Kundetilfredshed 92% 94% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Svar-% kvt 38% 23% 82% 0% 5% 8% 21% 15% 33% 30% 44% 39%
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Kundetilfredshed år - Vand

2016-1 2016 2017-1 2017 2018-1 2018 2019-1 2019 2020-1 2020 2021-1 2021

Kundetilfredshed 63% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Svar-% 4% 17% 36% 20% 10% 40% 41% 50% 8% 13% 5% 9%

63%

82%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%

Kundetilfredshed år - Transport
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Socialt ansvarlig virksomhed

Elever
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År:

Antal i praktik, arbejdsprøvning
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År:

Mål for antal elever er opfyldt.

Mål for antal i praktik og arbejdsprøvning er opfyldt.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Realiseret elever 5 3 5 6

Mål elever 3 3 3 3
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Sygefravær
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Det samlede sygefravær efter 1. kvartal 2021 er på 1,44%, hvilket er under målsætningen på 

3%. 

Q2:  Det samlede sygefravær efter 2. kvartal 2021 er på 1,24%, hvilket er under målsætningen på 
3%. 

Q3:  Det samlede sygefravær efter 3. kvartal 2021 er på 1,59%, hvilket er under målsætningen på 
3%. 

Q4: Det samlede sygefravær efter 4. kvartal 2021 er på 2,22%, hvilket er under målsætningen på 
3%. 

Arbejdsulykker
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Der har været 1 arbejdsulykke i 1. kvartal

Q2:  Der har været 1 arbejdsulykke i 2. kvartal

Q3:  Der har ikke være arbejdsulykker i 3. kvartal.

Q4: Det har for hele året være tre arbejdsulykker med fravær. Resterende tre arbejdsulykker har 
ikke medført fravær. Fremadrettede vil den detaljerede redegørelse for hændelserne blive 
håndteret i Arbejdsmiljø ledelsessystemet.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

ÅTD Sygefravær % 1,44 1,44 1,44 1,24 1,24 1,24 1,59 1,59 1,59 2,22 2,22 2,22

ÅTD Sygefravær sidste år 2,80 2,80 2,80 1,67 1,67 1,67 2,16 2,16 2,16 1,95 1,95 1,40
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Sygefravær

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Kvartalsmål 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Arbejdsulykker 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1

Arbejdsulykker pr. kvartal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 4 4
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Udløbskvalitet for renseanlæg 2021
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Strandgården - Interne analyser

COD NH3+NH4 Total-N Total-P SS Belastning (PE)
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Gudme - Interne analyser

COD NH3+NH4 Total-N Total-P SS Belastning (PE)
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Egebjerg Syd - Interne analyser

COD NH3+NH4 Total-N Total-P SS Belastning (PE)
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Bjerreby - Interne analyser

Antal driftsanalyser Antal overskridelser
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Egsmade - Interne analyser

COD NH3+NH4 Total-N Total-P SS Belastning (PE)
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Bjerreby - Interne analyser

COD NH3+NH4 Total-N Total-P SS Belastning (PE)
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6 SVENDBORG

Det sejler stadig på Svendborgbanen
trods ni harmdirrende borgmesterbreve
Svendborgs borg-
mestre har igennem 
de sidste 12 år 
skrevet ni gange til 
skiftende transport-
ministre og klaget 
over driften på 
Svendborgbanen, og 
der er stadig ikke 
sket de store forbed-
ringer på banen. 
Både borgmester Bo 
Hansen (S) og Mette 
Kristensen er (V) er 
frustrerede over 
situationen.

FAKTA
NI BREVE PÅ 12 ÅR

SVENDBORG KOMMUNE

6. oktober 2021: Bo Hansen (S) skriver til transportminister Ben-
ny Engelbrecht (S) vedr. Arrivas problemer på Svendborgbanen.

9. oktober 2020: Bo Hansen (S) svarer transport Benny Engel-
brecht (S), som har inviteret til dialogmøde vedr. problemer på 
Svendborgbanen.

8. oktober 2020: Transportminister Benny Engelbrecht (S) invite-
rer Bo Hansen (S) til et virtuelt møde om signalproblemer på 
Svendborgbanen.

7. februar 2020: Bo Hansen (S) og en række sydfynske borgmes-
tre skriver til transportminister Benny Engelbrecht (S) vedr. ud-
skiftning af de gamle signalsystem på Svendborgbanen.

22. februar 2018: Bo Hansen (S) skriver på vegne af Byregion Fyn 
et høringssvar vedrørende trafikplanen for den statslige jernba-
ne 2017-2032. Her bliver det anført, at det gamle signalsystem 
bør udskiftes og at der bør være flere krydsningsmuligheder på 
banen.

28. juni 2017: Lars Erik Hornemann (V) og en række fynske borg-
mestre skriver til transportminister Ole Birk Olesen (LA), at der er 
udfordringer med ustabil drift og mange aflysninger. Der ønskes 
vigespor og flere tog.

27. januar 2017: Lars Erik Hornemann (V) og kommunaldirektør 
Erik Meldgaard Bendorf skriver i et høringsvar vedr. indførelse af 
halvtimesdrift på Svendborgbanen, at der er problemer på ba-
nen.

17. december 2015: Lars Erik Hornemann (V) skriver til trans-
portminister Hans Christian Schmidt (V) vedr. store problemer på 
Svendborgbanen.

20. april 2009: Lars Erik Hornemann (V) skriver til transportmini-
ster Lars Barfoed (V) vedr. driftsproblemer på Svendborgbanen.

Andrea Bisgaard Hansen
anbi@fynsamtsavis.dk

Ni borgmestrebreve på 12 år har ikke skabt forandringer på Svendborgbanen.
Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

tilføjer:
- Bolden ligger hos trans-

portministeren og borgmes-
teren. Det er dem, der sidder
med taktstokken, så det er
også dem, der skal gøre noget
ved problemet.

Transportminister Benny
Engelbrecht afventer en ana-
lyse af punktligheden, før han
vil kommentere situationen.
Ifølge Transportministeriet
er analysen klar i løbet af et
par dage.

SVENDBORG: Det kører stadig
ikke for Svendborgbanen,
selvom Svendborgs borgmes-
tre igennem de seneste 12 år
har underskrevet ikke færre
end ni - til tider - harmdir-
rende breve til skiftende
transportministre over den
dårlige drift på banen.

Ifølge en aktindsigt, som
Fyns Amts Avis har fået hos
Svendborg Kommune, står
borgmester Bo Hansen (S)
bag fem af brevene, og så sent
som den 6. oktober 2021
skrev han endnu et brev til
transportminister Benny En-
gelbrecht (S) over bøvlet på
banen.

"Så er den gal igen," starter
han i brevet.

"I foråret, sommeren og ef-
teråret 2021 har passagererne
på Svendborgbanen oplevet
aflysninger, indskrænkninger

manglende interesse for
Svendborgbanen fra statens
side.

- Den oprindelige aftale
var, at signalanlæggene skul-
le være skiftet i 2021, men det
er nu udsat på ubestemt tid.
Jeg har deltaget i flere møder
om Svendborgbanen, og det
er under alt kritik, at der ikke
er sket noget endnu. Vi får
gang på gang undskyldninger
for, hvorfor banen ikke bliver
prioriteret, forklarer hun og

i driften, pladsmangel og for-
sinket kommunikation i ho-
betal. Og der er adskillige ek-
sempler på, at dem, der har
råd, flygter over i privatbiler."

Og han fortsætter:
"At Arriva er sat til at beta-

le bod for manglende drift
(cirka en halv million kroner,
red.), hjælper ikke passage-
rerne umiddelbart, og ser slet
ikke ud til at kunne afhjælpe
de grundlæggende proble-
mer med banen."

Det har igennem flere år
været kendt, at banen først
kan køre optimalt, når der
kommer et vigespor på
strækningen mellem Sten-
strup og Svendborg, og sig-
nalsystemet bliver udskiftet.

Borgmesteren efterlyser i
sit brev en dato for, hvornår
en undersøgelse af et nyt vi-
gespor kan blive sat i gang.
Der er afsat seks millioner
kroner til en undersøgelse i
den seneste infrastruktur-
plan. Samtidig vil han gerne
vide, hvornår det gamle sig-

nalsystem, som er årsag til
mange af aflysningerne, bli-
ver udskiftet.

Borgmesteren har ikke fået
svar fra ministeren endnu,
men overfor Fyns Amts Avis
erkender han, at han måske
skal skifte taktik, set i lyset af
de mange breve, der igennem
årene er blevet afsendt fra
borgmesterkontoret i Svend-
borg.

- Jeg må bare erkende, at vi
i løbet af den sidste fireårige
periode ikke er lykkedes med
at få forbedringer på stræk-
ningen. Jeg er ked af, at man
stadig ikke kan regne med
Svendborgbanen. Jeg har haft
fire møder med transportmi-
nisteren - to fysiske og to vir-
tuelle - og det er altid endt
med, at der bliver nedsat en
eller anden task force-grup-
pe, og så sker der ikke rigtig
mere, forklarer Bo Hansen.

Han vil derfor forsøge at
gøre sig endnu tydeligere
overfor transportministeriet,
næste gang han henvender

sig.
- De skal vide, at Svend-

borgbanen skal være absolut
førsteprioritet, næste gang
der skal afsættes penge til in-
frastruktur på Sydfyn, siger
han og undrer sig over, hvor-
dan det kan være så svært at
finde penge til en forbedring
af banen.

- Man kan flyve til månen,
men man kan åbenbart ikke
finde penge til et vigespor. Jeg
er træt af, at vi hele tiden bli-
ver spist af med prioriterings-
planer, når vi nu ved, hvor
vigtig Svendborgbanen er for
så mange menneskers hver-
dag, forklarer han.

En analyse, som kommu-
nen har fået udarbejdet, an-
slår, at det vil koste et sted
mellem 60 og 100 millioner
kroner at få opgraderet ba-
nen.

- Det er en relativ lille in-
vestering, som jeg mener bør
prioriteres, siger Bo Hansen.

Mette Kristensen (V) er
også frustreret over den

Fluorstoffer holder sig under grænseværdien
Er der for mange PFAS-stoffer i Svendborgs drikkevand? Det 
er det, som har været undersøgt i alle Svendborgs vandværker 
og boringer. Og selvom der er fundet en meget lille mængde 
PFAS-stoffer i et vandværk i kommunen, så har analyserne 
heldigvis et positivt udfald.

Linea Marie Andersen
limai@jfmedier.dk

drikkevand er så sårbart
overfor pesticider og andre af
de kemikalier, vi omgiver os
med. Det, vi gør i Vand og Af-
fald, er, at vi hele tiden spiller
sammen med myndigheder-
ne, lyder det fra anlægsche-
fen.

Der er ligeledes blevet taget
fem jordprøver ved og om-
kring brandskolen på Poul
Smeds Vej, hvor der i to af
prøverne er fundet spor af ét
stof, PFOS. I begge tilfælde i så
lille en mængde, at det er
uden betydning, fremgår det
af en orientering på Miljø- og
Naturudvalgets dagsorden.

fundet for højt indhold af
PFAS-stoffer, altså de giftige
fluorstoffer.

Den vandboring er stadig
ude af drift, men alle andre
vandværker og boringer i
kommunen er blevet analy-
seret for PFAS-stoffer og re-
sultatet er kommet, fortæller
Gry Tully Robsahm, der er an-

SVENDBORG: I sommer lukkede
Vand og Affald en vandbor-
ing i Svendborg Kommune.
En boring, som leder vand til
Sørupværket, hvori der blev

lægschef i Vand og Affald i
Svendborg.

- Vi har fundet et meget
lavt indhold af PFAS-stoffer i
Sørupværket, men alle andre
vandværker er helt rene. I
dem er der ingen spor af
PFAS-stofferne, fortæller
hun.

Der er dog ingen grund til

panik, selvom Gry Tully
Robsahm siger, at der er fun-
det et "meget lavt indhold af
PFAS-stoffer i Sørupværket".
For mængden, der er fundet,
er under den grænseværdi,
som Miljøstyrelsen har sat,
oplyser hun.

Skader ikke nogen
Miljøstyrelsen har for nylig
ændret væsentligt i grænse-
værdien, så der i dag kun må
være under to nanogram pr.
liter i drikkevand. Mængden
af PFAS-stoffer, der er fundet
i Sørupværket i Svendborg
Kommune, er på 1,1 nano-
gram, og vandet kan derfor

fint drikkes.
- Det er et giftigt stof, så

derfor har myndigheder
skærpet det væsentligt. Jeg sy-
nes, det er rigtig ærgerligt, at
vi overhovedet finder det i
vandværket, men jeg er glad
for, at det er under grænse-
værdien. Det er så lidt, at det
ikke skader nogen, forsikrer
Gry Tully Robsahm.

Gry Tully Robsahm fortæl-
ler, at hun er lettet over den
gode melding fra analyserne,
men at Vand og Affald
fremadrettet vil overvåge
drikkevandet nøje for de far-
lige fluorstoffer.

- Det er ærgerligt, at vores
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16 SVENDBORG.
- Svendborg 
Kommune 
kan blive 
pioner på 
det her 
område
Både Svendborg Kommune og dens borgere 
har grønne ambitioner, og det er godt, 
mener energiforsker Daniel Møller Sneum, 
for vi skal op af sofaen, hvis vi skal lykkes 
med omstillingen til et mere klima- og miljø-
venligt samfund. Her er et bud på, hvordan 
fremtidens grønne Sydfyn bliver til.

KLIMAVALG

Signe Kirstine Andersen
sigan@fyens.dk

SVENDBORG: De politiske dags-
ordener, såvel lokalt som na-
tionalt, har fået et ordentligt
dyp i den grønne farvelade de
senere år, hvor temaer som
klimaneutralitet, biodiversi-
tet og bæredygtighed i stigen-
de grad har indtaget en væ-
sentlig plads i danskernes, og
dermed vælgernes, bevidst-
hed.
De grønne farver sætter og-

så et tydeligt aftryk på årets
kommunalvalg i Svendborg
Kommune: Hele 36 procent -
og dermed den næststørste
andel - af de stemmeberetti-
gede borgere peger på "klima,
miljø og natur" som det em-
ne, de allerhelst ser, at kom-
munens politikere tager sig
af. Ser man isoleret på de yng-
ste vælgere mellem 18 og 34
år, ligger natur, miljø og kli-
ma endda helt i top. Det viser
en ny måling foretaget af Epi-
nion for Danmarks Natur-
fredningsforening.
Med Svendborg Kommu-

nes officielle målsætning om,
at kommunen som geogra-
fisk enhed skal være 100 pro-
cent omstillet til vedvarende
energi i 2040, er lokalpoliti-
kerne tilsyneladende allerede
trukket i arbejdstøjet. Men
skal vi kigge os omkring i et
fuldstændig grønt landskab
om bare 18 år, må der mere
end gode intentioner til.

Regnskabsgymnastik
Det mener i hvert fald Dani-
el Møller Sneum, der er post-
doc ved Danmarks Tekniske

Universitet, hvor han blandt
andet forsker i energiøkono-
mi. Og så er han i øvrigt selv
opvokset i Svendborg.
- Derfor synes jeg også, det

er lidt ekstra sjovt at kunne
bidrage til den her artikel,
som han siger, inden han
fortsætter ned ad klimaspo-
ret.
- Det er meget prisværdigt

at have den målsætning (for
2040, red.), men så kræver
det, at man bliver lidt mere
specifik for at se, hvor langt
bukserne kan strækkes for
den grønne omstilling. Nu
skal man finde ud af, om det
er fysisk indenfor kommune-
grænsen, at den her omstil-
ling skal foregå, eller om det
skal være den regnskabsgym-
nastiske øvelse, der er, at ’vi
bygger noget ovre i Vestjyl-
land, hvor der er en masse
dejlig vind, og så får vi lige-
som de grønne certifikater
derfra.’
Daniel Møller Sneum me-

ner, at det første skridt for en
ny kommunalbestyrelse i ret-
ning af en markant mere kli-
mavenlig kommune vil være
at anlægge et nyt blik på den
grønne omstilling.
- Hvis man vil udmærke sig

på den grønne omstilling og
være en foregangskommune,
så synes jeg i bund og grund,
at toget er kørt nu. Da skulle
man have været med for 10-
15 år siden. Men så kan man
i stedet vælge at se klima og
miljø som en lille brik i det
store bæredygtighedspusle-
spil, hvor man tænker på den
klassiske definition af bære-
dygtighed, nemlig både mil-
jømæssig, økonomisk og so-
cial bæredygtighed, siger han
og uddyber:

FAKTA
SVENDBORG KOMMUNE: 
BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
Svendborg Kommune har faktisk allerede en "Bæredygtigheds-
strategi 2020 - version 1.0".

Ifølge strategien arbejder Svendborg Kommune med "et hel-
hedsorienteret bæredygtighedsbegreb", der søger at skabe og 
bevare økonomisk, social og miljømæssig balance i kommunen.

I strategien defineres bæredygtighed ved: mindst mulig miljøpå-
virkning, økonomisk balance, og at sociale forhold tilgodeses. "I 
praksis sker der en afvejning i det konkrete arbejde, hvor det kan 
forekomme, at enten mindst mulig miljøpåvirkning, det økono-
miske eller de sociale forhold vægter mere end de to øvrige", 
fremgår det af strategien.

Borgmester Bo Hansen (S) og formand for miljø- og naturudval-
get Bruno Hansen (SF) har med bæredygtighedsstrategien skre-
vet under på, at borgerinddragelse er en væsentlig komponent i 
udarbejdelsen af kommunens næste version af bæredygtig-
hedsstrategien - version 2.0.

Politikerne har desuden forpligtet sig på, at der allerede i år, alt-
så i 2020, vil blive lavet en handlingsplan for implementeringen 
af bæredygtighedsstrategien indenfor hvert kommunale direk-
tørområde.

- Jeg har indtryk af, at
Svendborg Kommune især på
den sociale front allerede har
gjort et godt stykke arbejde.
Så det, de kunne gøre for at
være pionerer, er at bringe de
tre klassiske bæredygtigheds-
principper sammen.
- Der er ikke så mange, der

er vant til at tænke på tværs
og for eksempel koble biodi-
versitet til det sociale område
til økonomien og til energi.
Der findes en masse akade-
mikere, som sidder i deres el-
fenbenstårn og tænker man-
ge tanker om det, men jeg har
ikke set mange kommuner,
der har formuleret helheds-
planer for, hvordan vi får det
hele til at hænge sammen.
Det er dét, der er pionerarbej-
det i det, mener energiforske-
ren.

Langsigtede løsninger
Daniel Møller Sneum medgi-
ver dog, at det er et omfatten-
de arbejde at tænke ikke ale-
ne i grønne baner, men i bæ-
redygtighed i bred forstand.
- Det er enormt svært at

gøre, for klima og energi er
meget eksakt, og man kan
tælle ton CO2, men så snart,
man taler for eksempel soci-
al bæredygtighed, bliver det
noget sværere at måle. Men
hvis kloden skal bestå, er vi
nødt til at finde ud af, hvor-
dan vi tænker det hele sam-
men. Og hvis Svendborg kan
vise det, eller i hvert fald kan
tage nogle vigtige skridt på
den front, så synes jeg virke-
lig, man har noget at komme
med, understreger han.
For ham at se er politisk

velvilje, også på lang sigt, et af
de vigtigste værktøjer i arbej-
det for en bæredygtig kom-
mune.
- Man er nødt til at dedike-

re nogle mentale ressourcer

til det, både hos politikere og
centrale aktører – prioritere
det. Og så er man nødt til at
sætte penge af til det simpelt-
hen. For der er både nogen,
der skal være med til at spar-
ke det i gang, og nogen, der
skal drive det, så det kan væ-
re en blivende proces, pointe-
rer han.
Han fortsætter:
- Min forskning viser, at

klare, tydelige og langsigtede
mål er meget væsentlige, hvis
man vil opnå en form for om-
stilling eller handling. Det,
virksomheder og aktører, der
skal gøre noget – dem, der
kommer med pengene – har
brug for, er som regel en sik-
kerhed for, at det ikke bare er
i denne her valgperiode eller
de næste to år, man har fået
nogle puljemidler, men at in-

CC
Så længe, vi ikke har 
en eller anden 
science fiction-
teknologi, der kan 
stå på en eller anden 
ø langt væk fra alle 
og levere al den 
energi, vi har brug 
for, så bliver vi nok 
nødt til at acceptere, 
at vi kommer til at 
kigge på nogle 
vindmøller eller 
nogle solceller.
DANIEL MØLLER SNEUM, ENERGI-
FORSKER VED DTU

vesteringen er mere langsig-
tet.
- Og så kan man gøre det

attraktivt for grønne virk-
somheder, socialøkonomiske
virksomheder, højskoler, der
har et særligt perspektiv, at
bosætte sig i kommunen. El-
ler bare nogen, der tænker i
de baner, og som kan være
med til at gøde jorden for den
her omstilling.

Dimser i landskabet
Politikerne kan gøre meget,
markedet endnu mere, hvis
rammerne er rigtige. Men vi
kommer ikke udenom, at det
hele begynder hos dem, der
med valgkortet i lommen be-
giver sig mod stemmeurner-
ne inden længe, mener Dani-
el Møller Sneum.
- Der er et godt citat fra en

klimaaktivist, der hedder Bill
McKibben. En af de mange
gange, han er blevet arreste-
ret for at demonstrere, sagde
han: ’Jeg vil hellere sidde her,
end jeg vil sidde foran fjern-
synet.’ Så det handler om at
komme op af den sofa, og det
er meget svært for mange –
inklusive mig selv – men der
sker ikke noget, med mindre
folk prikker til dem, der skal
gøre noget, siger forskeren.
Som bekendt er der ikke

megen fidus i at slås mod
hverken vejr- eller vindmøl-
ler. For Daniel Møller Sneum
at se står borgerne i Svend-
borg Kommune derfor over-
for et nødvendigt skift i per-
spektiv, hvis samfundet skal
forandres til det grønnere på
et grundlæggende plan.
- På Sydfyn – ligesom i res-
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Lodrette landbrug og droner 
baner vej for bæredygtighed
Signe Kirstine Andersen
sigan@fyens.dk

be en elbil. Det kan være virksomheder, der
køber elbiler og opstiller ladestandere og
stiller standerne til rådighed for borgere i af-
tentimerne, eller det kan være borgere, der
går sammen om at købe en elladestander til
hele villavejen, siger han.
Desuden ligger der vedvarende en stor

kommunal opgave i at etablere cykelstier, så
flere mennesker har lyst til at sætte gang i
rugbrødsmotorerne.
- Det er gået rigtig super godt med at åbne

folks øjne for elcykler, og cykelstier popper
op som et emne, hver eneste gang man spør-
ger borgerne, hvad de ønsker sig mere af. En
tommelfingerregel siger, at én kilometer cy-
kelsti koster tre millioner kroner, så det er jo
en mundfuld, men vi skal tilbyde en tryg in-
frastruktur - det arbejde må aldrig stoppe. Så
vi må spise den her cykelstielefant i små bid-
der, mener Niels Christian Nielsen.

4 LODRETTE LANDBRUG
I Rudme er fire unge iværksættere fra
virksomheden Hydrovertic i fuld sving

med at hjælpe den grønne omstilling på vej.
Virksomheden har netop lanceret prototy-
pen på et modulbaseret system til dyrkning
af eksempelvis spinat; et system, som kan
gøre det nemmere for især mindre gartneri-
er at dyrke krydderurter, bladgrønt og små
blomster i flere lag, og samtidig gøre det
uden brug af jord, pesticider og med langt
mindre vand end normalt.
Afgrøderne dyrkes i et lukket system, hvor

vandet recirkuleres, så man kan blive ved
med at genbruge det. Ved at bruge for ek-
sempel kokosfibre i stedet for jord har man
også styr på alle næringsstoffer i kredsløbet,
og da afgrøderne dyrkes i lag og med LED-
lys, har man samtidig en meget påpasselig
produktionsmetode, der giver en pålidelig
og præcis høst.
- Timingen er helt rigtig. Hvis vi havde

startet virksomheden for tre år siden, havde
det været for tidligt. I år er det perfekt, for
det giver fuldstændig mening at bruge tek-
nikken nu, og interessen for vertical farming
er der. Nordic Harvest har rejst mange pen-
ge til at bygge deres hal i Høje Taastrup, Sal-
ling Group har lavet en aftale med tyske In-
farm, der leverer hydroponisk mikrogrønt
til deres varehuse, og der er også stor inter-
esse fra restaurationsbranchen, fortalte civil-
ingeniør og direktør i Hydrovertic Rudy
Mandrup Cazelles til Jysk Fynske Mediers
Erhverv+ i september.

5 MILJØDRONER TIL SØS
Svendborg-virksomheden Danadyna-
mics demonstrerede allerede sidste

sommer for miljøminister Le Wermelin (S),
hvordan deres første droneskib, der blandt
andet kan bruges til at scanne havbunde i
havne, tog sig ud til søs. Og inden længe
kommer virksomhedens miljødrone i hand-
len.
Miljøovervågningsdronen vil kunne sam-

le vand- og bundprøver i helt ned til 40 me-
ters dybde, ligesom den vil kunne kortlægge
bunden, og den kan betjenes af en enkelt
operatør, som befinder sig på land.
- Dronen eliminerer den menneskelige

faktor, hvilket minimerer antallet af fejl, og
så betyder den, at der kan bruges flere res-
sourcer på at analysere data i stedet for at
indsamle dem, oplyste Lasse Skriver Møller,
den ene af to direktører i Danadynamics, i et
interview til Fyns Amts Avis i 2020.
I første omgang vil miljødronen kunne

operere i ferskvandssøer, men tanken er, at
den med tiden skal laves i en udgave, som
også kan klare sig i havvand. Det vil være
nyttigt til blandt andet at overvåge ålegræs.

SVENDBORG: I 2019 besluttede det politiske
udvalg for miljø og natur at skærpe Svend-
borg Kommunes målsætninger på klima- og
energiområdet - og de nye mål, de er ambi-
tiøse: Allerede i 2030 skal energiforbruget
være omstillet til 100 procent vedvarende
energi for kommunen som virksomhed og i
2040 for kommunen som geografisk enhed.
Vejene til at nå målene er mange, og nogle

mere åbenlyse, omdiskuterede eller bare
snusfornuftige end andre. Her er fem tiltag,
som allerede er sat i værk.

1 BØLGEMARK OG HAVHAVE
Inden længe får Svendborg sin helt
egen såkaldte bølgemark. Den skal lig-

ge midt i Svendborg Havn, og her vil ejerne -
foreningen Svendborgsund Havhave - gro
blåmuslinger og tang.
- Det helt grundlæggende er, at vi kan få

basale fødevare som ikke blot er sunde, men
også gode for miljøet, forklarede Jens Asser
Thellesen, der udover at være formand for
foreningen til daglig arbejder som kok i ca-
teringvirksomheden Spisetid, til Fyns Amts
Avis i august sidste år.
- Visionen er på sigt at skabe en bæredyg-

tig produktion. Muslinger skal ikke fodres,
og de fjerner co2 fra området, så vi får fak-
tisk ikke iltsvind i vandet omkring muslin-
gerne, og det er jo noget, man kæmper med i
alle danske farvande. Muslingerne filtrerer
vandet, så fiskene omkring får det også bed-
re, så der er ligesom en dobbeltgevinst for
miljøet, udtalte han.
Foreningen Svendborgsund Havhave sik-

rede sig forleden de sidste penge til at kunne
realisere projektet, da Spar Nord Fonden
donerede 49.500 kroner til bølgemarken.
Det vides ikke præcist, hvornår den nye bøl-
gemark kommer til Svendborg, men havha-
veforeningens formand håber, at det bliver
på denne side af jul.

2 ANDELSSOLCELLEPARK
Hos svendborgensiske Go2green, en
nonprofitorganisation med et erklæret

mål om at reducere energiforbrug, skåne
miljøet og bane vej for bæredygtig vækst,
har projektleder og kommunalbestyrelses-
medlem Niels Christian Nielsen (S) et ønske
om at gentænke den andelsbevægelse, der i
høj grad prægede Danmark fra slutningen af
1800-tallet og næsten 100 år frem.
- Vi arbejder på at etablere et andelspro-

jekt for solceller. Det skal være en solcelle-
park på 40 hektar, som borgere kan købe
andele i. Vi trænger til et borgerenergifælles-
skab her i kommunen, og hos Go2green vil
vi gerne være med til at revitalisere andel-
stanken. I første omgang med et solcellepro-
jekt, men det gælder også for vindmøller,
understreger Niels Christian Nielsen.

3 ELEKTRISK TRANSPORT OG RUGBRØDSMOTOR
I kraft af sin position både som lokal-
politiker og som projektleder i Go2gre-

en gennem ti år er Niels Christian Nielsen
(S) også med til at skubbe på den grønne
omstilling på transportområdet.
- Vi har allerede vedtaget i kommunalbe-

styrelsen, at samtlige busser i kommunen
skal være rene elbusser i 2024. Derudover
har vi en ambition om, at alle kommunale
færger skal være elfærger, og derfor søger vi
også om midler til nye, elektriske færger hos
statens grønne færgepulje. Desuden skal vi
til at tænke meget mere i ladeinfrastruktur,
så langt flere borgere får incitament til at kø-

Meningsmåling foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsfore-
ning i Svendborg Kommune. Målingen viser, at mere end en tredjedel af 
de sydfynske vælgere anser klima, miljø og natur for at være kommu-
nalpolitikernes vigtigste opgave at tage sig af. Grafik: Signe Andersen

Energiforsker ved DTU Daniel Møl-
ler Sneum mener, at Svendborg 
Kommune kan blive en bæredyg-
tig foregangskommune. Men det 
kræver, at man ændrer syn på de 
energikilder, der nødvendigvis vil 

skyde op i landskabet - for ek-
sempel omkring Broholm Slot ved 
Gudme, hvor et vindmølleprojekt 
gennem længere tid har været 

under heftig beskydning. Arkivfo-
to: Katrine Becher Damkjær

Meningsmåling foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsfore-
ning i Svendborg Kommune. Rent drikkevand, affaldshåndtering og na-
tursikring er blandt de grønne initiativer, borgerne kerer sig mest om. 
Grafik: Signe Andersen

ten af verden – har folk ikke
helt forstået, hvor meget der
skal ske, før den grønne om-
stilling kan folde sig ud for
fuldt drøn. Folks mentalitet
er måske nødt til at skifte i
forhold til, hvad de vil accep-
tere, påpeger han og uddyber:
- Så længe, vi ikke har en el-

ler anden science fiction-tek-
nologi, der kan stå på en eller
anden ø langt væk fra alle og
levere al den energi, vi har
brug for, så bliver vi nok nødt
til at acceptere, at vi kommer
til at kigge på nogle vindmøl-
ler eller nogle solceller. Og så
kan man jo vælge at kigge på
dem som en øjebæ, eller man
kan sige: ’Det er til ære for mi-
ne børnebørn.' Hvis vi vil ha-
ve den her grønne omstilling,
og hvis Svendborg Kommune
og Sydfyn vil opnå de her
konkrete energimål, og de i
øvrigt skal være lokale, så er
der ikke nogen vej udenom at
ændre sin holdning til, hvad
der må stå i landskabet, me-
ner han.
Som fortaler for ny- og

samtænkning på tværs af sek-
torer opfordrer Daniel Møller
Sneum derfor også til, at man,
både som lokalpolitikere og
som borgere, ser muligheder-
ne fremfor begrænsningerne,
eksempelvis når det drejer sig
om fremtidens energikilder.
- Der er jo ikke noget i vej-

en for at tænke etablering af

nye energianlæg sammen
med for eksempel natur-
genopretning eller med det,
vi har en fin tradition for her
i Danmark, nemlig at et lokal-
samfund går sammen om at
købe anparter i eksempelvis
vindmøller, og fortjenesten
så kommer de små samfund
til gode i form af midler til et
nyt forsamlingshus eller lig-
nende. Det er jo helt fint, at
folk får noget ud af det ud-
over en vindmølle, der fylder
i horisonten og en vag ide
om, at der kommer noget
grøn energi et eller andet
sted, konstaterer energifor-

skeren.
Han er overbevist om, at

med en helhedsorienteret til-
gang til bæredygtighed og et
perspektivskifte hos den en-
kelte indbygger, så vil Svend-
borg som kommune være
godt på vej mod en grønnere
fremtid.
- Hvis man på Sydfyn kan

få de to ting til at gå op – den
folkelige accept af de dimser,
der skal stå i landskabet, og så
det, at de faktisk bidrager til
lokalsamfundene – så vil det
være en helt ny front. Og der
er allerede eksempler på, at
det godt kan lade sig gøre.
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Lokalpolitikerne sidder ikke kun i byrådet. De har også en række andre poster i kommunale besty-
relser. Arkivfoto: Andrea Bisgaard

Nu er alle 
bestyrelses-
poster fordelt
Fordelingen er på plads. Nu ved vi, hvem der 
skal sidde i de kommunale bestyrelser de 
næste fire år, og hvad de får i vederlag.

Emil Bang Hansen
embha@jfmedier.dk

FAKTA
FORDELING AF BESTYRELSESPOSTER

HTTPS://WWW.SVENDBORG.DK/DAGSORDEN/KOMMUNALBESTYRELSEN-06-12-2021

Beredskabskommission: Bo Hansen (S)●
Distriktsudvalg for hjemmeværnet: Henrik Nielsen (K)●
Ekspropriations- og taksationskommission: Hans Erik Nellegaard (V) 

og Niels Christian Nielsen (S)
●

Fredningsnævn: Ole Jørgensen (K)●
Grundlisteudvalget: Kim Christiansen (S), Dorthe Ullemose (DF), Hans 

Ole Olsen (K), Emily Stillinger-Beresford (SF) og Henrik Noes Piester (V)
●

Handicaprådet: Anne Katrine Olsen (S) og Lars Erik Hornemann (V)●
KL's repræsentantskab: Henrik Nielsen (K)●
Klintholm I/S: Pia Dam (S)●
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed: Henrik Nielsen (K)●
Stenstrup Fjernvarme: Anders Andersen (S)●
Svendborg Fjernvarme A.m.b.A.: Henrik Nielsen (K) og Jesper Kiel (EL)●
Svendborg Kraftvarme: Torben Frost (S), Ove Engstrøm (K), Dorthe Ul-

lemose (DF)
●

Trafikselskabet FynBus: Jesper Kiel (EL)●
Vand og Affald: Karl Magnus Bidstrup (S), Torben Frost (S), Henrik Niel-

sen (K), Birger Jensen (V), Jesper Kiel (EL)
●

Bestyrelsen for Landsstævne 2022: Bo Hansen (S), næstformand, 
Flemming Madsen (S), Hanne Ringgaard Møller (RV)
●

CSV Sydfyn: Karl Magnus Bidstrup (S)●
Den Frie Lærerskole, Ollerup: Kasper Krebs (Å)●
FGU Syd- og Midtfyn: Hanne Ringgaard Møller (RV)●
Film Fyn A/S: Arne Ebsen (SF)●
Fonden Fylla: Bo Hansen (S)●
Fonden Gudmehallerne og Gudmehallerne A/S: Louise Haldbo Balslev 

(K) og Jesper Ullemose (V)
●

Forsamlingshusudvalget: Kristine Andersen (S)●
Geopark - Det sydfynske Øhav: Bo Hansen (S) og Henrik Nielsen (K)●
Gl. Elmegaard, Drejøs Bygningskulturhistoriske Bevaringsfond: Lars 

Erik Hornemann (V)
●

Go2Green: Jesper Kiel (EL)●
Grønt Råd: Jesper Kiel (EL) og Torben Frost (S)●
Haludvalget: Anne Katrine Olsen (A)●
Integrationsrådet: Maria Haladyn (S) og Ib Knudsen (EL)●
Modtagestation Syddanmark I/S: Jesper Kiel (EL)●
Naturama: Bo Hansen (S) og Lars Erik Hornemann (V)●
Simac: Bo Hansen (S) og Per Nykjær Jensen (V)●
Skatteankenævn Lillebælt og øhavet: Bruno Hansen (SF)●
Skolerådet for Svendborg Søfartsskole: John Arly Henriksen (S) og Jo-

nas Simonsen (I)
●

Stenstrup-Hallen: Bente Krautwald (S) og René Haahr (V)●
Svendborg Erhvervsråd: Bo Hansen (S), John Arly Henriksen (A) og Hen-

rik Nielsen (K)
●

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Maria Haladyn (S)●
Svendborg Gymnasium: Karl Magnus Bidstrup (S)●
Svendborg Kommunes Uddannelseslegat: Bo Hansen (S), Maria Hala-

dyn (S) og Mette Kristensen (V)
●

Svendborg Vandrehjem: Mikael Hansen (S)●
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond: Bo Hansen (S) og Henrik Niel-

sen (K)
●

Sydfyns Fri Fagskole: Maj Stillinger (SF)●
Sygekassens Hjem: Rita Pilgaard (S), Lotte Theilsø (S) og Käthe Lund 

(SF)
●

Turistforeningen Sydfyn: John Arly Henriksen (S)●
Vester Skerninge-Hallen: Birger Jensen (V)●
Vurderingsankenævn Fyn: Flemming Madsen (A) og Lars Okton (K)●
Ø-udvalget: Mikael Hansen (S) og Jesper Kiel (EL)●

SVENDBORG: Når udvalgs- og
bestyrelsesposter skal forde-
les mellem politikerne, er det
ikke ligegyldigt, hvilket ben
de får.
Der er nemlig stor forskel

på, hvor meget hver enkelt
post giver. Det kan beløbe sig
til flere hundredetusinde kro-
ner, hvis politikerne spiller
deres kort rigtigt. Og det ved
vi nu, efter at den endelige
konstituering faldt på plads
mandag aften.
En udvalgsformand får så-

ledes 164.000 kroner, og det
er vel og mærket en nedgang
på 25.000 kroner i forhold til
de seneste år. Det skyldes, at
kommunalbestyrelsen valgte
at udvide med et ekstra ud-
valg, da den skulle konstitue-
re sig.
Udover de 164.000 kroner

får hvert medlem af kommu-
nalbestyrelsen 98.700 kroner
om året.
Det betyder eksempelvis,

at Henrik Nielsen (K) kom-
mer til at få i omegnen af
418.300 kroner for at sidde i
byrådet og samtidigt være 1.
viceborgmester (76.100), for-
mand for Børne,- Unge- og
Uddannelsesudvalget, og der-

udover sidde i Økonomiud-
valget (37.000) og Svendborg
Fjernvarme (30.000) samt
Vand og Affalds bestyrelser
(12.500).
Ser man på nogle af de be-

styrelsesposter, som giver de
højeste vederlag, så er det Kl-
intholm I/S og Vurderingsan-
kenævnet. De giver henholds-
vis 130.465 og 91.000 kroner
om året.
Pia Dam (S) er ny formand

i Klintholm I/S. Hun overta-
ger for Henrik Nielsen, som
har siddet på posten de sene-
ste fire år. Flemming Madsen
(S) og Lars Okton (K) tager
hver en plads i Vurderingsan-
kenævnet.
En anden højdespringer er

vederlaget, som formanden
for paragraf-18-udvalget får.
Det giver nemlig 71.400 kro-
ner, og den plads har Mette
Kristensen (V) trukket. Hun
bliver i øvrigt også 2. vice-
borgmester, som giver et ve-
derlag på 32.600 kroner.
Til sidst er der borgmeste-

ren Bo Hansen, som får et ve-
derlag på 1.087.210 kroner.
Dertil har han også nogle be-
styrelsesposter, men han har
- ligesom han gjorde i inde-
værende valgperiode - valgt
af afstå yderligere vederlag,
da han mener, det hører med
til borgmestergerningen.
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Nye dage for 
afhentning 
af affald i 
Svendborg
Flere borgere har modtaget en flyer, hvor 
der står, at deres skraldespande bliver tømt 
på en ny dag. Men det betyder også, at de 
ved overgangen kan opleve, at der går over 
14 dage mellem afhentning af affald.

Emil Bang Hansen
embha@jfmedier.dk

Grundet en 
ændring i de 
sydfynske 
skraldemænds 
arbejdsuge, 
som bliver æn-
dret fra fire til 
fem dage, så 
oplever flere 
svendborgen-
sere, at der 
kan gå næsten 
fire uger mel-
lem tømning 
fra december 
til januar. Ar-
kivfoto: Katrine 
Becher Dam-
kjær

SVENDBORG: Lisbeth Nelle-
mann fik sidst hentet affald
den 21. december, og hun har
fået besked om, at det først
bliver hentet igen den 14. ja-
nuar. Men det er alt for lang
tid at vente, mener hun.
- Vores affaldssække var jo

fyldt før nytår. Hvis vi skal ha-
ve skrald til at stå i så lang tid,
risikerer der at komme rotter,
og det begynder at lugte, siger
Lisbeth Nellemann.
Fra Vand og Affalds side

har de taget højde for fyldte
sække i det omfang, at de har

fra underleverandør Marius
Pedersen, at der skulle laves
en ny plan for afhentning af
affald.
- Det har været for at opti-

mere ruterne, siger han.
Gert Stisen, der er regions-

chef for Marius Pedersen, for-
klarer, at det skyldes en ænd-
ring i skraldemændenes ar-
bejdsuge, som bliver ændret
fra fire til fem dage for at gø-
re dagene kortere.
- Det er jo et fysisk hårdt

job, og derfor har der været et
ønske om at forkorte dagene,
siger Gert Stisen.
Det forklarer dog ikke,

præcis henover jul og nytår.
- Selvfølgelig er det til gene

for dem, der har holdt jule-
træsfest, men der er mindst li-
geså mange, hvis ikke flere,
der ikke har holdt jul hjem-
me. Og de synes nok, at det
passer meget godt, lyder det
fra Michael Jørgensen.
Derudover henviser han til,

at man altid er velkommen til
at bestille en ekstra tømning.
Noget som Lisbeth Nelle-
mann også har valgt at gøre,
men som rejser et nyt spørgs-
mål.
Hvis I kan komme ved en

ekstra bestilling, hvorfor kom-

mer I så ikke bare i første om-
gang?
- Alle får hvad de betaler

for, og det er 26 afhentninger
på et år. At det så lige falder
sammen med, at den sidste
afhentning var den 21. de-
cember, og vi starter op fra
den 14. januar, det er selvføl-
gelig uheldigt, siger Michael
Jørgensen, som understreger,
at det ikke er for at genere no-
gen, og at hele ændringen
skal forbedre renovationen
fremover.

oplyst de berørte borgere om,
at de velkommen til at sætte
ekstra affaldssække frem,
som vil blive afhentet kvit og
frit ved næste afhentning.
Men det huer ikke Lisbeth

Nellemann, som mener, det
er dårlig planlægning at lave
sådan en ændring henover
jul og nytår.
- Der er jo netop ekstra

meget skrald efter juleaften,
julefrokost og nytårsaften, si-
ger hun.

Ny arbejdsuge er skyld i 
ændringen
Ifølge Michael Jørgensen,
som er økonomichef i Vand
og Affald, er det efter ønske

hvorfor der næsten skal gå fi-
re uger mellem tømning, ba-
re fordi de skal komme på en
anden dag. Et spørgsmål, der
heller ikke er nemt at svare på
for Michael Jørgensen.
- Det er svært at svare på,

men det er hele vores system,
der er hængt op på de her ru-
ter. Logistikken med sådan
nogle ruter er omfattende, og
derfor kan der være et langt
spring mellem afhentning for
nogle få. Men det er selvfølge-
lig uheldigt, siger han.
Han anerkender heller ik-

ke argumentet om, at det er
jævnt uheldigt at gør det lige

Nu er der åbent for drop in-vaccination
i vaccinationscentret på Odensevej
SVENDBORG: Har du ikke fået
dit første, dit andet eller dit
tredje stik i armen mod co-
rona-virus? Så behøver det
ikke længere være ret be-
sværligt at få det gjort.
Region Syddanmark åb-

ner nu for drop in-vaccina-
tioner 14 steder i regionen,
og Svendborg er én af de by-
er, der er med på listen.
Fra torsdag 6. januar kan

man, nøjagtig når det passer
ind i ens egne planer, kigge

forbi Vaccinecentret på
Odensevej 26 og få sin vacci-
nation. Ingen tidsbestilling
er nødvendig. Her er åbent
fra 8.30 til 21.20 mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag og
søndag. Dog lukker centret
for vaccinationer en halv ti-
me før lukketid, så der er tid
nok til at observere de vacci-
nerede, inden de bliver
sendt hjem igen.
Har man allerede bestilt

tid til en vaccination ude i

fremtiden, er man stadig vel-
kommen til at kigge forbi til
en drop in-vaccination, hvis
man gerne vil vaccineres før
den tid, man har. Bliver man
vaccineret på den måde, bli-
ver ens tidsbestillingen au-
tomatisk annulleret i syste-
met.
Ønsker man at blive vacci-

neret hos sin egen læge eller
på apoteket, er det også sta-
dig en mulighed.

Faktabutik får ansigtsløft 
og bliver til Coop 365
Fakta på Nyborgvej 
holder lukket i to 
uger på grund af 
ombygning. Og når 
den åbner på ny, 
bliver det som Coop 
365 Discount-butik.

Henrik Nguyen
heng@faa.dk

Fakta-butikken på Nyborgvej i 
Svendborg skal omdannes til 
Coop 365 Discount. Ombygningen 
indebærer en midlertidig lukning. 
PR-foto: Coop

SVENDBORG: Stamkunderne i
Fakta på Nyborgvej i Svend-
borg skal vænne sig til et nyt
navn og udseende, når de
fremover skal gøre deres dag-
lige indkøb. Dagligvareforret-
ningen skal henover de kom-
mende uger gennemgå en
større ombygning og for-
vandles til en Coop 365 Di-
scount-butik.
Det meddeler Coop i en

pressemeddelelse. Her frem-
går det, at Fakta fra søndag 9.
januar holder lukket i små to
uger for at bygge om. Og når

omdannelsen medfører et
løft i kvaliteten og et udvidet
sortiment. Ting, som kunder-
ne efterspørger.
- Vi har spurgt kunderne,

hvordan deres ideelle daglig-
varebutik ser ud. Svaret er
klart, at de ønsker at foretage
hele deres indkøb i én og
samme butik, så de undgår at
skulle handle flere steder på
en travl hverdag. De vil også
have kvalitet og ansvarlighed.
Og de vil have det til den la-
veste pris, siger Thomas Niel-
sen.
- Derfor har Coop 365 Di-

scount en kundefokuseret
grøn og ansvarlig tilgang,
som forener et godt og bredt
sortiment af kvalitetsvarer til
discountpriser. Det arbejder
alle vores dedikerede medar-
bejdere på 365 dage om året
at kunne levere – deraf nav-
net Coop 365 Discount, tilfø-
jer han.
Det er fredag 21. januar

klokken 8.00, at den nye
Coop 365 Discount på Ny-
borgvej officielt åbner for før-
ste gang.

den genåbner fredag 21. ja-
nuar, bliver det altså som en
del af kædens nyeste disco-
untkoncept.
Skiftet kommer ifølge bu-

tikschef Michael Rhee kun-
derne til gavn.
- Jeg glæder mig til at se

kunderne igen og vise vores
helt nye Coop 365 Discount-
butik, som vi er meget stolte
over. Vores mål er, at det altid
skal være billigt, nemt og
godt at handle her. Så hvis
der er kunder, der synes, der
er noget, vi kan gøre bedre,
må de endelig tage fat i mig,
siger butikschefen ifølge pres-
semeddelelsen.
Kædedirektør i Coop, Tho-

mas Nielsen, pointerer, at

Fire bilister taget for kørsel med narko i blodet
SYDFYN: Paragraf 54 i færds-
elsloven måtte hele fire gan-
ge inden for det seneste
døgn i brug i det sydfynske.
Man må ikke køre bil un-

der påvirkning af euforise-
rende stoffer, men det var
ikke desto mindre, hvad fire
bilister blevet taget i at gøre i
mødet med betjente på pa-
trulje, oplyser Ian Kabbel,
der er politikommissær ved
Fyns Politi i Svendborg.
Onsdag aften 20.15 var

det en 45-årig mand, som en
patruljevogn så køre ind på
en rasteplads ved Siødæm-
ningen. Patruljen fulgte efter

og tog en snak med man-
den, og det gav anledning til
et pust i narkometeret. Det
viste, at manden var påvir-
ket af stoffer, og han blev
derfor sigtet efter paragraf
54 i færdselsloven.
Samme ende blev der på

en 19-årig mands møde med
færdselspatruljen, da han
kom kørende på Nyborgvej
om eftermiddagen samme
dag. Politiet havde noteret
sig, at han både kørte uden
nummerplade på forenden
af bilen, og at han nøje fulg-
te med i patruljevognens
færden, så han blev vinket

ind til siden og bedt om at
puste i narkometeret.
Natten til torsdag var

narkometeret også i brug.
01.50 var det en 21-årig
mand, der mødte politiet og
måtte forholde sig til en sig-
telse for at have narko i blo-
det.
Og klokken 03.57 var det

en lige så gammel bilist, der
fik narkometeret til at slå ud.
De fire blev taget med på

sygehuset til en blodprøve
og kan nu afvente afregnin-
gen med samfundet.
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 A�ald/Genbrug Svendborg

 Jens undrer sig: Hvorfor kan storskraldsbilen ikke
bakke ned til mit hus?

 Faa.dk, 8. februar 2022 05:01, Rikke Laugesen rilau@jfmedier.dk..., 801 ord, Id:e8abb538,

En gang om måneden er det muligt at komme af med sit storskrald, når genbrugsbilen
kører rundt. Jens Svensson undrer sig dog over, hvorfor lastbilen ikke kan bakke ned ad
grusvejen til hans hus. 

Stenstrup: Jens Svensson bor sammen med sin kone for enden af en lille grusvej på cirka
50 meter i Stenstrup. Hernede ved huset har de placeret deres to sorte a�aldsspande til
husholdningsa�ald, som en renovationsbil kører ned for at tømme. Men hvis de eller
naboen på grusvejen vil ska�e sig af med noget større skrald, skal det slæbes op til den
o�entlige vej. Det vækker lidt undren ved Jens Svensson.

- Jeg kan ikke se, hvorfor en storskraldsbil ikke må bakke herned? Det skulle være så
simpelt ned ad vores lige vej, siger han.

For parret har af og til storskrald, som de gerne vil af med. Derfor vil de gerne benytte
tilbuddet om at få det hentet af genbrugsbilen, når den kommer forbi en gang om
måneden.

Men selvom det undrer Jens Svensson, at det ikke kan blive hentet nede ved huset, så har
han ikke så meget imod at bære det op til den o�entlige vej.

- Selvfølgelig skal de (chau�ørerne, red. ) ikke rende og slæbe på vores a�ald, siger han.

Men han ser en udfordring i at placere storskraldet oppe ved vejen. For her skal det
placeres for enden af en hæk - det kan både være ind til den ene nabo eller den anden,
som er henholdsvis en blomsterforretning og en fysioterapi.

- Hvis det er et par poser, så generer det nok ikke så meget, men hvis vi begynder at sætte
en sofa eller et køleskab, så kan det fylde noget. Og hvis naboen og jeg hver sætter ti
sække herop, hvor langt kommer det så ikke til at gå ud? spørger han, mens han svinger
armen ud mod vejen, siger han.

Det er særligt personer, der skal ind til fysioterapi, han er bekymret for.

- Det er jo folk, der går dårligt, har dårlig ryg eller hvad det ellers kan være. Skal de så gå
udenom om alt vores a�ald?
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Sådan er reglerne

Udfordringen med storskraldet, har fået Jens Svensson til at skrive et opslag i Facebook-
gruppen Hjælp hinanden Svendborg, for at høre om andre svendborgenser har lignende
udfordringer med a�ald. Dog har han nu slettet opslaget, forklarer han.

- Der blev en masse polemik. Nogle var enige og andre var fuldstændig uenige, og vi
kunne bare gøre sådan og sådan. Så slettede jeg det, fordi så havde folk ikke forstået
problematikken i det.

Jens Svensson undrer sig dog stadig. Men kigger man nærmere på reglerne, er der ikke så
meget for ham at gøre. For på Vand og A�alds hjemmeside står der følgende:

"A�aldet skal stilles ud til o�entlig vej eller privat fællesvej inden klokken 7.00 på
afhentningsdagen. Ejendomme på blinde veje uden vendemulighed skal sætte a�aldet
frem til farbar vej med vendemulighed."

Den regel henviser økonomichef i Vand og A�ald Michael Jørgensen også til, da han ikke
kender den konkrete sag. Han uddyber dog med, at det er en vurderingssag fra sted til
sted.

- Vejene er så forskellige, så det kan ikke generaliseres, hvorvidt vi kan bakke ned ad dem
eller ej. Hvis det er en meget lille grusvej, eller det er til fare for øvrige trafikanter, gør vi det
ikke. Vi vurderer fra vej til vej, om det er forsvarligt sikkerhedsmæssigt, siger han.

 
Genbrugsbilen

En fast dag i måneden kommer genbrugsbilen forbi din adresse, hvor den henter møbler,
indbo, plast med mere.

Materialerne skal pakkes i 110 liters klare plastsække og skal sorteres hver for sig. For
eksempel elektronik i en pose.

Der må afleveres 10 enheder per hustand per gang. En enhed er en sæk eller en genstand.
En enhed må maksimalt veje 11 kilogram med undtagelse af hårde hvidevarer, møbler,
fjernsyn, cykler, a�aldsbeholdere og benzin/eldrevne haveredskaber.

Du kan læse mere om, hvad genbrugsbilen kan tage med samt krav til placering på
www.vandoga�ald.dk
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Afleverer selv storskraldet

Tilbage i Stenstrup accepterer Jens Svensson, at reglerne er sådan og kører derfor nu selv
sit storskrald på genbrugsstationen. For han ønsker ikke at genere naboerne, selvom han
ikke har snakket med dem om, hvorvidt det vil være en udfordring for dem. Men han har
stadig et ønske om, at der bliver kigget på reglerne.

- De burde vurdere reglerne igen, for jeg kender flere, der har det på samme måde, siger
han.

Jeg accepterer betingelserne* og Jysk Fynske Mediers privatlivspolitik

 
Læs mere om "Spørg redaktionen" her

Dit spørgsmål og navn kan blive brugt i en artikel på Jysk Fynske Mediers nyhedssites
samt i den trykte avis. Har vi opfølgende spørgsmål, bliver du kontaktet af en journalist.
Du giver samtidig tilladelse til, at Fyns Amtsavis må kontakte dig på mail med tilbud på et
abonnement. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Jens Svensson fra Stenstrup undrer sig over, hvorfor genbrugsbilen ikke kan hente
storskrald ved huset. Foto: Hans-Henrik Dyssel Det er i dette område, at Jens
Svensson skal placerer sit storskrald. Han er bekymret for, hvordan det vil spærre
fortovet, hvis han og naboen placerer ti enheder her. Foto: Hans-Henrik Dyssel



Vi gi’r igen
Affald i 
juledagene
I år falder både 
juleaften og 
nytårsaften på en 
fredag. Det bety-
der, at der ikke er 
nogle ændringer i 
tømmedagene.

Hent app’en  
Affaldsportal
I vores app kan du 
bl.a. finde tømme-
dage, sorterings-
guide og meget 
andet. 
Den er god 
lige at have 
ved hånden.

Er gavepapir 
papir?
Nej. Gavepapir 
kan ikke genan-
vendes, da kvali-
teten er for dårlig. 
Det skal i rummet 
til restaffald.  

Hjælp skral-
demanden i 
vintervejret
Når vinteren mel-
der sig, er skralde-
manden afhængig 
af snerydning 
og saltning. Det 
gælder både på 
vejene, på fortovet 
og på adgangs-
vejen hen til dine 

affaldsbeholdere 
eller dit genbrugs-
affald. Husk derfor 
at rydde sne og 
gruse eller salte.

Juleanden ud 
af afløbet
Lad være med 
at hælde fedtet 
fra julemaden i 
køkkenvasken. Det 
kan skabe proble-
mer både for dig 
selv og rensean-
læggene. Du kan 
i stedet samle 
fedtet i en behol-
der og smide det 
til madaffald, når 
det er kølet af.

Fyrværkeri
Brugt fyrværkeri 
kan lægges i rum-
met til restaffald 
eller afleveres 
på genbrugssta-
tionen. Har du 
ubrugt fyrværkeri 
kan du også tage 
det med på gen-
brugsstationen. 
Du må ikke bruge 
de røde kasser til 
fyrværkeri.

Vi ønsker alle 
vores kunder 
en glædelig 
jul og et godt 
nytår!

Sådan bliver taksterne for 2022
Samlet årlig pris for affald, vand og spildevand 
for en gennemsnitsfamilie

2021
inkl. moms

2022
inkl. moms

Samlet årlig pris for affald - 2 x 240 l beholder ved 
husstanden samt alle andre affaldsordninger

2.950,00 kr. 3.355,00 kr. 

Samlet årlig pris for vand og afledning ved et 
forbrug på 130 m2

9.324,70 kr. 9.194,80 kr.

I alt 12.274,70 kr. 12.549,80 kr.

Ryttermarken 21 - 5700 Svendborg - www.vandogaffald.dk - Tlf. 6321 5515



Resultat af forbrugervalg 2021
Tak for deltagelsen i vores forbrugervalg. Vi har talt  
stemmerne sammen, og resultatet er nu klar.

Arne Knudsen og Johan Weltzin Kristensen er valgt som forbruger-
repræsentanter til Vand og Affalds betyrelse for perioden maj 2022 til 
maj 2026.

Rasmus Schjødt Kold, Kristian Albertsen, og Jeanne Griff er valgt som 
suppleanter i nævnte rækkefølge.

Husk at du stadig kan være en del af vores miljøforretning, ved at følge 
med på vores hjemmeside vandogaffald.dk og på vores facebookside 
vandogaffald.dk/facebook. Vi tager også altid gerne imod gode idéer 
og input fra vores kunder.

Eventuel klage over valget skal være modtaget skriftligt ved Vand og Affald senest  
den 14. december 2021.

Vand og Affald arbejder med at udvikle og implementere løsninger indenfor klimatilpasninger, 
energioptimeringer, procesoptimeringer, drikkevandssikkerhed, spildevandshåndtering og  
maksimering af udnyttelsen af ressourcer i affaldsstrømme.

Vores klimadagsorden betyder at vores ydelser og viden ikke blot skal  
udmøntes lokalt, men tillige kan udnyttes i et større perspektiv i samarbejde  
med andre. Vi arbejder med at opbygge en ny miljøforretning, hvor grøn  
vækst spiller en væsentlig rolle.

Forbrugervalg 2021
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Budgetopfølgning for

Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Vand A/S

Svendborg Affald A/S
Svendborg Forsyningsservice A/S



Budgetopfølgning - Koncern sammendrag

Resultatopgørelse 31. december 2021

i 1.000 kr. Budget Realiseret Budget realiseret Budget realiseret

Svendborg Vand A/S 9.780 10.237 3.000 3.210 28.292 28.262
Svendborg Spildevand A/S 33.500 34.054 3.000 3.257 97.044 98.793
Svendborg Affald A/S 62.167 63.906 3.200 3.469 67.907 69.028
Svendborg Forsyningsservice A/S 42.435 44.940 10.350 10.580 54.900 57.591

I alt 147.882 153.137 19.550 20.516 248.143 253.674

* FADO er anvendt (FADO = Faktiske driftsomkostninger, dvs. uden afskrivninger)

Koncerneliminering, realiserede FADO ift. budget (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2021 ÅTD Forbrug i %

Svendborg Vand A/S 14.235 10.720 75%
Svendborg Spildevand A/S 38.000 24.459 64%
Svendborg Affald A/S 1.170 6.689 572%
Svendborg Forsyningsservice A/S 600 148 25%

Investeringsbudget, total 54.005 42.016 78%

Koncernlikviditet (i 1.000 kr.)

Langfristet koncerngæld kontra Investeringer
i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 2021

Rentebærende gæld (KommuneKredit) 472.468 479.290 467.154 486.465 458.786
Anlægsinvesteringer pr. år 54.887 57.574 56.341 82.279 42.016

   Prod. & dist. omk.*   Administrationsomk.      Omsætning

114.647 118.001
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Budgetopfølgning - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse 31. december 2021

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Vandbidrag - variabel 17.379 17.507 128 1%
Vandbidrag - fast 10.094 9.801 -293 -3%
Tilslutningsbidrag 239 301 62 26%
Andre indtægter 580 654 74 13%
Omsætning i alt 28.292 28.262 -30 0%

Produktionsomkostninger
Boringer -350 -290 60 -17%
Vandværker -3.550 -4.028 -478 13%
Afskrivninger produktion -2.020 -1.956 64 -3%
Produktionsomkostninger i alt -5.920 -6.274 -354 6%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet, trykf. og stik -5.880 -5.919 -39 1%
Afskrivninger distribution -4.750 -4.913 -163 3%
Distributionsomkostninger i alt -10.630 -10.833 -203 2%

Resultat af primær drift 11.742 11.156 -586

Administrationsomkostninger -3.000 -3.210 -210 7%
Afskrivninger administration -400 -356 44 -11%
Finansielle poster, netto -3.066 -2.937 129 -4%

Periodens resultat før skat og regulering 5.276 4.653 -623

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2021 ÅTD

Projektinvesteringer 14.235 10.720

Forbrug i %

75%
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Budgetopfølgning - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse 31. december 2021

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Vandafledning - variabel 87.127 88.060 933 1%
Vandafledning - fast 5.935 5.953 18 0%
Vejafvandingsbidrag 1.757 2.158 401 23%
Tilsl., filterskv. og særbidrag 1.575 2.066 491 31%
Andre indtægter 650 556 -94 -14%
Omsætning i alt 97.044 98.793 1.749 2%

Produktionsomkostninger
Rens- og slambehandling -21.500 -21.628 -128 1%
Afskrivninger produktion -3.650 -3.428 222 -6%
Produktionsomkostninger i alt -25.150 -25.056 94 0%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet og stik -3.800 -4.035 -235 6%
Pumpestationer og bassiner -8.200 -8.391 -191 2%
Afskrivninger distribution -28.770 -28.737 33 0%
Distributionsomkostninger i alt -40.770 -41.163 -393 1%

Resultat af primær drift 31.124 32.574 1.450

Administrationsomkostninger -3.000 -3.257 -257 9%
Afskrivninger administration -440 -419 21 -5%
Finansielle poster, netto -10.152 -10.015 137 -1%

Periodens resultat før skat og regulering 17.532 18.884 1.352

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2021 ÅTD

Projektinvesteringer 38.000 24.459

Forbrug i %

64%
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Budgetopfølgning - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse 31. december 2021

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Restaffald 31.878 32.540 662 2%
Boligbidrag 35.079 34.847 -233 -1%
Erhvervsordninger 750 749 -1 0%
Andre indtægter fra affaldsordninger mv. 200 892 692 346%
Omsætning i alt 67.907 69.028 1.121 2%

Produktionsomkostninger
Tømning af restaffaldsbeholdere -24.390 -23.805 585 -2%
Tømning af ressourcebeholdere -5.122 -4.265 857 -17%
Genbrugsbilen -3.810 -6.615 -2.805 74%
Genbrugsstationer -28.845 -29.221 -376 1%
Afskrivninger produktion -5.303 -5.309 -6 0%
Produktionsomkostninger i alt -67.470 -69.215 -1.745 3%

Resultat af primær drift 437 -187 -624

Administrationsomkostninger -3.200 -3.469 -269 8%
Afskrivninger administration -500 -447 53 -11%
Finansielle poster, netto -970 -850 120 -12%

Periodens resultat før skat og regulering -4.233 -4.954 -721

Likviditet (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2021 ÅTD

Projektinvesteringer 1.170 6.689

Forbrug i %

572%
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Budgetopfølgning - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse 31. december 2021

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Svendborg Spildevand A/S 22.800 22.793 -7 0%
Svendborg Vand A/S 10.400 10.690 290 3%
Svendborg Affald A/S 20.700 23.344 2.644 13%
Svendborg Vejbelysning A/S 1.000 764 -236 -24%
Omsætning i alt 54.900 57.591 2.691 5%

Produktionsomkostninger
Løn og personaleomkostninger -40.285 -42.491 -2.206 5%
Ejendomsomkostninger -1.200 -1.504 -304 25%
Autodrift -100 -74 26 -26%
Afskrivninger produktion -850 -871 -21 2%
Produktionsomkostninger i alt -42.435 -44.940 -2.505 6%

Resultat af primær drift 12.465 12.651 186

Administrationsomkostninger -9.500 -9.669 -169 2%
Afskrivninger administration -850 -911 -61 7%
Finansielle poster, netto -741 -565 176 -24%

Periodens resultat før skat og regulering 1.374 1.506 132

Likviditet (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2021 ÅTD

Projektinvesteringer 600 148

Forbrug i %

25%
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Status 4. kvartal 2021 - Svendborg Vand A/S
Investeringer i kr.

Baggrund Samlet budget Budget 2021
Korrigeret 

budget
Saldo pr. 

31.12.2020
Saldo pr. 

31.12.2021 Forbrug i 2021 Bemærkninger

Grundvand og Boringer  

Grundvandsbeskyttelse Strategi for V&A 2.000.000 100.000 916.521 996.630 80.109 Forbruget har været lidt lavere end budgetteret da statens grundvandskortlægning har været forsinket.

Dyrkningsaftaler indenfor BNBO på Hvidkilde Kildeplads Opdrag fra bestyrelse A 5.400.000 50.000 195.757 243.908 48.151
Forbruget har været meget begrænset i 2021, da forhandlingerne om en dyrkningsaftale indenfor BNBO er sat i bero pga. usikkerhed om 
vandindvindingstilladelsen.

Dyrkningsaftaler indenfor BNBO på Lunde Kildeplads Udløb lejeaftale A 200.000 50.000 0 35.761 35.761
Svendborg Kommune er først blevet færdig med risikovurdering af BNBO i december 2021. Dermed er der først nu skabt grundlag til igangsætning af 
forhandlinger med henblik på indgåelse af en aftale om pesticidfri drift indenfor BNBO.

To nye boringer i Holmdrup Fremtidens Vand 3.370.000 0 64.904 67.667 2.763
Forhandlinger med lodsejere om placering af de nye indvindingsboringer afventer resultatet af jordfordeling i oplandet til Skovmølleværket. Er der mulighed for at etablere 
nye anlæg på arealer, der erhverves med henblik på skovrejsning i forbindelse med jordfordelingen vil det være klart at foretrække. 

Grundvandskortlægning (dokumentation af grundvandsressourcen) Strategi for V&A 1.300.000 250.000 1.133.588 1.175.670 42.082

Forbruget har været væsentligt mindre end forventet. Det skyldes bl.a., at det har været en særdeles langsommelig proces at få søsat pesticidpartnerskabets 2. fase. 
Endvidere har udfordringerne med at få fornyet vandindvindingstilladelserne på Vand & Affalds kildepladser krævet flere ressourcer end forventet og det har derfor været 
nødvendigt at nedprioritere kortlægningsaktiviteter.

Renovering af boring B4 på Grubbemølleværket Fremtidens Vand 250.000 850.000 0 92.955 92.955
Projektet er i fuld gang, men er først rigtigt kommet i jorden i januar 2022. Forbruget afspejler primært VA egentid, hvor fakturaer på rådgiver og boreydelser forventes 
udskudt til 2022.

Vandindvindingstilladelser Myndighed /koordinering 750.000 200.000 545.690 641.041 95.351

Forbruget har været mindre end forventet. Det skyldes, at Svendborg Kommunes behandling af vores ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelserne trækker ud. 
Der har derfor ikke som forventet været anledning til at følge op på vilkår i vandindvindingstilladelserne - eksempelvis etablering af vandføringsmålestationer og 
pejleboringer m.v.

Grubbemøllen reduktionsventil / trykforøger Fremtidens Vand 700.000 700.000 0 7.413 7.413 Etablering af trykforøger/trykreduktion er en del af fremtidens vand, og skal foretages inden landsstævnet. Projektet er flyttet til forår 2022.

Samlede investeringer - Grundvand og Boringer 404.584

Vandværker og højdebeholdere

Nyt vandværk ved Skovmølleværket Fremtidens Vand A 53.000.000 500.000 2.143.542 3.556.478 1.412.937
Udbudsproces for partnering for rådgiver og entreprenør er i gang. Tidsplan er blevet fremrykket, så vi er længere end oprindeligt planlagt med 
udbudsprocessen. Økonomien afspejler VA tidsforbrug samt brug af rådgivere i udbudsprocessen.

Heldagervej højdebeholder - tætning af gamle klimaskærm Fremtidens Vand A 1.300.000 0 1.209.048 1.350.894 141.846 Projektet er færdigt. Økonomien afspejler slutfakturaer på sagen.

Samlede investeringer - Vandværker og Højdebeholdere 1.554.782

Investering i ledningsnet - eksisterende:

Badstuestræde Tilstand/koordinering 80.000 80.000 0 168.814 168.814 Projektet er færdigt. Blev dyrere på grund af trafik og vejen kunne ikke spærres.

Graaesvej Tilstand/koordinering 600.000 600.000 0 0 0 Projektet er udskudt til 2024 pga. koordinering m. SIMAC.

Strandhuse fra nr 52A - Kogtvedvej Tilstand/koordinering 1.530.000 1.530.000 0 1.095.946 1.095.946 Projektet er færdigt. Blev billigere end forventet.

Femte Maj Plads Tilstand/koordinering 1.100.000 1.100.000 39.336 928.804 889.468 Projektet er færdigt. Blev billigere end forventet.

Klosterplads Byfornyelse 350.000 350.000 0 276.903 276.903 Projektet er færdigt.

Havnepladsen Tilstand/koordinering 500.000 500.000 17.078 17.078 0 Dårlig ledning iflg. Brudstatistik. Koordineres m. forventet vejprojekt. Projektet er udskudt til der kommer aktiviteter i vejprojektet. 

Nyborgvej - fra Østre Skolevej til Linkenkærsvej Tilstand/koordinering 2.900.000 2.900.000 0 2.890.401 2.890.401 Projektet er færdigt.

Svendborg Kraftvarme Tilstand/koordinering 100.000 100.000 0 0 0 Stik til Svendborg Kraftvarme ændres. Projektet udskydes pga. usikkerhed om Kraftvarmeværkets fremtid.

Engvej i Stenstrup Nytilslutning 410.000 0 264.995 264.995 Projektet er færdigt. Blev billigere end forventet.

Sørupvej Tilstand/koordinering 1.300.000 0 161.416 161.416 Projektet fortsætter i 2022.

Falkenbjerg Tilstand/koordinering 0 12.801 12.801 Udføres i 2022

Ole Rømers Vej - etape 1 Tilstand/koordinering 0 4.556 4.556 Udføres i 2022

Trykreduktionsventil Skårupørevej Tilstand/koordinering 100.000 100.000 0 0 0 Projektet er udskudt.

Koordinerede ledningsprojekter Tilstand/koordinering 500.000 500.000 0 0 0 Koordinering med andre projekter i Svendborg kommune. Økonomien er brugt på ovenstående sager - derfor ingen kontering på denne sag.

Investeringsplan for ledninger Revision 200.000 200.000 0 0 0 Træder i stedet for UR-plan. Fortsætter i 2022.

Samlede investeringer Eksisterende Ledningsnet 5.765.299
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Ledningsnet Nyanlæg

Ledningsanlæg Tankefuld DGI Landsstævne 2022 840.000 700.000 164.419 207.234 42.815 Udvidelse af Hovedledning i Tankefuldområdet. Fortsætter under projekt Karen Billesvej (økonomi)

Fremtidig forsyningsstruktur på Tåsinge Fremtidens Vand A 10.000.000 500.000 753.911 929.111 175.200 Projektet fortsat i forhandling.

Skovsbo Eng (Kogtvedslagtergrunden) Byggemodning 500.000 500.000 0 0 0 Byggemodning Skovsbo Eng (Kogtvedslagteren) - afventer

Eriksholm Byggemodning 500.000 500.000 0 0 0 Byggemodning Eriksholm - afventer.

Øvrige byggemodninger Byggemodning 700.000 580.000 0 0 0 Øvrige forventede byggemodninger. Sofienlund Skovvej indgår i det samlede budget.

Skytten - De Syv Høje Byggemodning 600.000 1.000.000 892.615 1.060.348 167.733 Projektet er færdigt.

Karen Billesvej - 37 grunde Byggemodning 120.000 120.000 0 27.948 27.948 Projektet fortsætter i 2022.

Dalmosevej Ny forbruger 400.000 400.000 0 105.839 105.839 Projektet er færdigt. Blev billigere end forventet.

Slidlag 2021 Fordeles 0 0 0 146.432 146.432 Fordeles ved årets afslutning

Tværgående projekter 2021 Fordeles 0 0 0 433.753 433.753 Fordeles ved årets afslutning. 

Sektionering 2021 UR-plan 2.850.000 950.000 0 1.065.450 1.065.450 Sektioneringsprojekter er i gang. Bliver ikke færdigt i år, men afsluttes næste år. Omfanget i 2021 har været større end forventet.

Målerudskiftning 2021 Sikkerhedsstyrelsen 700.000 700.000 0 320.389 320.389 2 partier - er udskudt pga Corona til 2022. 

Stik 2021 Nytilslutninger 500.000 500.000 0 509.313 509.313 Løbende tilkomst af enkeltbyggerier.

Samlede investeringer Ledningsnet nyanlæg 2.994.871 Det samlede forbrug på Eksisterende ledningsnet har været væsentligt lavere end forventet på grund af større forventet aktivitet ift. byggemodninger end der er kommet.

Samlede investeringer Svendborg Vand A/S 10.719.536

Tilknyttede projekter

Formidlingscenter Skovmøllen Fremtidens Vand 0 92.993 132.323 39.330
Projekt fortsættes i samarbejde med Nyt Skovmølleværk. Afklaring omkring rådighedsarealer forventes i 2023. Aktivitetsniveau begrænset i 2022 pga. udbud af 
partneringprojekt for Nyt Skovmølleværk.

Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket (Håndteres som 
driftsudgift)

Arbejdsplan for 
grundvandsområdet 
2019-2023 A 50.000.000 100.000 0 4.000.000 4.000.000 Der forventes tidligst udgifter til arealerhvervelser i 2022. Udgifterne i 2021 omfatter først og fremmest internt tidsforbrug inkl. formidlingsaktiviteter.

Nytilkomne projekter 2021

Som planlagt

OBS på ændrede forhold

Skærpet fokus

Samlet forbrug Q4 2021 10.719.536 kr.

Budgetramme 2021 14.235.000 kr.
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Ledningsnet nyinvestering:

Trykledning fra Fjællebroen til Egebjerg Syd Renseanlæg Driftsoptimering 945.000 0 946.999 946.999 Projektet er afsluttet.

Ledningsanlæg Tankefuld Landstævne 2022 1.000.000 9.653 9.653 0 Landsstævnet er udskudt til 2022, så ledningsarbejderne forventes først at gå i gang i 2022. 

Samlede investeringer - ledningsnet nyinvestering 946.999

Ledningsnet renovering:
Renovering af ledninger

Renovering af udluftningsventiler på trykledning til Egsmade Renseanlæg Vedligeholdelse 600.000 312.973 321.648 8.675

Ventilbrøndene på trykledningen fra hovedpumpestationen på Svendborg Havn til Egsmade 
Renseanlæg skal ombygges pga. dårlig arbejdsmiljøforhold i brøndene. Desuden er mange af 
ventilerne meget tæret og står under indtrængende grundvand. 
Projektering er i gang og de første ventilbrønde er udskiftet. Arbejdet med udskiftning af de 
resterende ventiler og ventilbrønde forventes afsluttet medio 2022. 

Fornyelse overløbsledning Ulbølle til bassin Rødkildevej Fornyelsesplan / Klimatilpasning 2.500.000 59.810 59.810 0 Projektet er udsat på ubestemt tid.

Undersøgelse af tilstand havledninger til øerne Vedligeholdelse 600.000 15.300 143.800 128.500

Tilstanden af havledninger til øerne skal undersøges for at afklare nødvendige tiltag. Der 
planlægges en rensning af havledningerne med rensegrise, hvilket vil omfatte to nye 
oppumpningsbrønde hhv. på Skarø og ved Lehnskov. Det forventes, at arbejdet kan opstartes i 
foråret 2022.

Forundersøgelser åbning af Kobberbækken Klimatilpasning 500.000 0 7.700 7.700
Forundersøgelser og beregninger vedr. Vand og Affalds medfinansiering af kommunens projekt 
for åbning af Kobberbækken. Budget foreløbigt. Justeres i takt med projektets udvikling.

Renovering olieudskillere Elvira Madigans Vej og Lundbyvej Vedligeholdelse 600.000 0 14.400 14.400 Projektet er under udførelse. Forventes afsluttet marts 2022

Katodisk beskyttelse trykledning Bratenskoven til Øreodden Vedligeholdelse 250.000 92.044 148.653 56.609
Den fælles katodiske beskyttelse af gasledningen og spildevandstrykledningen fra Bratenskoven 
til Øreodden skal adskilles. Arbejdet forventes udført i foråret 2022.

Udskiftning af stikledninger 2021 Vedligeholdelse 300.000 0 29.615 29.615 Færre stik er blevet udskiftet akut i 2021 end forventet.

Opsamling afsluttede projekter 2021 500.000 0 280.361 280.361
Omkostninger dækker bl.a. udlægning af slidlag og retablering af græsarealer for projekter 
afsluttet i 2020.

Regnvandsstik Trappebæksvej 23 - 48 Klimatilpasning 450.000 0 174.379 174.379

I henhold til spildevandsplanen skal den nordlige del af Trappebæksvej separatkloakeres. 5 
ejendomme er blevet separatkloakeret og en ejendom har etableret LAR-anlæg. Mindreforbruget 
skyldes, at der mangler afklaring fra 4 grundejere.

Klimatilpasning Strandvænget, Svendborg Fornyelsesplan / Klimatilpasning 1.250.000 0 26.461 26.461 Planlægning er igangsat. Budgettet er skønnet.

Strømpeforing 2021 Fornyelsesplan 500.000 0 339.913 339.913 Strømpeforing af ledninger ved Baagøes Alle, Æblevænget, Villabakken og Søvangen er udført. 

Udskiftning af dæksler 2021 Kommunens program for asfaltarbejder 200.000 0 63.630 63.630 Der er udskiftet færre dæksler end forventet i henhold til kommunens asfaltarbejder.

Kloakfornyelse diverse 2021 Fornyelsesplan 500.000 0 380.496 380.496 Der er udført mindre fornyelsesprojekter på Lakkendrupvej, Bagergade og Majvænget. 

Klimatilpasning opland pumpestation Storkehavevej, Gudme Fornyelsesplan / Klimatilpasning 950.000 0 402.332 402.332
Plan for klimatilpasning af oplandet til pumpestationen ved Storkehavevej i Gudme er under 
udarbejdelse. Ledningsstrækning i markareal er blevet fornyet, da ledningen var faldet sammen.

Kloakfornyelse regnvandsledning Fjællebrovejen Fornyelsesplan 460.000 0 361.930 361.930 Regnvandsledningen er strømpeforet.

Strømpeforing Industrivænget, Svendborg Fornyelsesplan 380.000 0 387.226 387.226 Ledninger i Industrivænget er blevet strømpeforet pga. rødder

Strømpeforing Klosterplads Fornyelsesplan 350.000 0 325.749 325.749 Strømpeforingen er udført.

Kloakfornyelse Nyborgvej 86 - 112 Fornyelsesplan 300.000 0 309.834 309.834 Projektet er afsluttet, bortset fra at der skal udføres en stikreparation. 

Slidlag 2021 200.000 53.727 53.727 Der blev udlagt slidlag på færre ledningsopgravninger end forudsat i 2021.

Omlægning af Søgårdsbækken ved Høje Bøge Vej Nyt byggeri 250.000 0 265.794 265.794 Arbejdet er udført

Regnvandsafledning Frederiksgade / Havnepladsen Klimatilpasning A 9.000.000 4.349.056 9.143.371 4.794.315
Alle de projekterede anlægsarbejder var udført pr. udgangen af juni måned 2021..
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Renovering af pumpestationer

Konvertering af pumpestyringer Vedligeholdelse 1.000.000 526.113 786.159 260.046

Der er udskiftet styringer i 24 pumpestationer, så de stadig kan overvåges og styres. 
Mindreforbruget skyldes bl.a. at udskiftning af de resterende 4 styringer flyttes til ny sag 
"Renovering og energioptimering af pumpestationer 2022".

Ny hovedpumpestation Svendborg Havn
Tilstandsvurdering pumpestationer / 
Helhedsplan for havneområdet A 93.000.000 5.140.170 8.735.469 3.595.299

Projekteringen er i gang og de første skitser for designet af både funderingen og 
overbygningen er udarbejdet. Der er oprettet et projektkontor i de gl. 
mandskabsbygninger på havnen. Den endelige tagetpris forventes inden 1. april. 2022. 
Fysisk opstart på havnen forventes at være august 2022

Renovering af pumpestation Mejerivej Tilstandsvurdering pumpestationer 1.000.000 0 12.600 12.600 Planlægning er igangsat

Tilbagestrømssikring af pumpestationer Tilstandsvurdering pumpestationer 600.000 6.300 9.000 2.700
Arbejdet med opgradering af tappesteder til kl. 4 og kl. 5 er i gang. Opgraderingsarbejdet 
fortsætter i 2022. 

Renovering pumpestation Stokkebæk Strand Tilstandsvurdering pumpestationer 1.250.000 311.821 1.658.817 1.346.996
Merudgiften skyldes først og fremmest pælefundering af teknikhuset. Overpumpnings- og 
omkoblingsarbejdet har også været mere omfattende end forventet. 

Renovering og energioptimering af pumpestationer 2021 Tilstandsvurdering pumpestationer 400.000 0 605.913 605.913

Der er udskiftet pumper og guiderør i pumpestationerne på Kirkestræde, Storkehavevej, 
Askevænget, Elsehoved 47 og Solvænget. Merudgiften skyldes bl.a., at projektet er blevet 
udvidet med pumpestationen på Solvænget.

Renovering pumpestation Drejø, Færgehavn Tilstandsvurdering pumpestationer 2.700.000 748.257 751.941 3.684 Projektets omfang skal afklares i 2022

Fornyelsesplaner

Tv-inspektion Gudme og Gudbjerg Temaplan for kloakfornyelse 1.350.000 2.700 342.409 339.709

Tv-inspektion af hovedkloakledninger i Gudme for fastlæggelse af ledningernes tilstand er udført. 
Mindreforbruget skyldes bl.a.,  at der i 2022 oprettes en særskilt sag for Tv-inspektion af 
hovedkloakledninger i Gudbjerg.

LAR (Lokal afledning af regnvand) s

LAR-refusioner 2021 Klimatilpasning 700.000 0 601.023 601.023
I 2021 har 17 ejendomme etableret private LAR-anlæg, og dermed frakoblet regnvandet fra 
kloaksystemet

Ledningsregistrering

Ledningsregistrering 2021 500.000 0 437.667 437.667 Løbende ajourføring af ledningsdatabasen

Samlede investeringer Ledningsnet renovering 15.617.282

Bassiner:
Regnvandsbassiner 

Regnvandsbassin Assensvej 270 Klimatilpasning 1.100.000 193.573 336.103 142.530 Anlægsarbejdet forventes udført  i perioden 19. april til 1. juli 2022.

Samlede investeringer bassiner 142.530

Byggemodninger:

Stik 2021 700.000 0 733.089 733.089 Etablering af kloakstik ved byggemodning af grunde

Byggemodning Karen Billes Vej, Tankefuld Lokalplan 2.000.000 0 157.136 157.136 Anlægsarbejdet udføres i perioden 3. januar til 1. maj 2022.

Byggemodning Vestergårds Allé 21 -42 Lokalplan 1.200.000 0 1.098.049 1.098.049 Anlægsarbejdet er afsluttet.

Byggemodning Eriksholmvej Lokalplan 200.000 1.350 6.300 4.950 Projekteringen pågår.

Samlede investeringer byggemodninger 1.993.224
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Øvrige projekter:
Masterplan, forskningsprojekter mv.

Implementering af Masterplan 
Masterplan for regn- og spildevand / 
Klimatilpasning 1.050.000 829.904 862.832 32.928

Arbejdet omkring implementering af Masterplan for regn- og spildevand pågår i tæt samspil med 
Svendborg Kommunes Klimahandleplan, i form af koordinering og fælles planlægning for 
klimatilpasning af Svendborg Kommune

Flytning og forbedring af vaskeplads - flytning af olieudskiller Ryttermarken 21 Sørupværket/Drift 1.500.000 334.748 608.330 273.582

Vaskepladsen flyttes udfra en hygiejnebetragning, da den eksisterende vaskeplads er placeret 
tæt på Sørupværket uden barriere. Desuden lever den eksisterende vaskeplads ikke op til 
gældende krav mht. sandfang og fundering til brug af de køretøjer vi har idag. Der har været 
afholdt licitation med meget høje priser, hvilket betyder at prisen for projektet er markant højere 
end først estimeret af rådgiveren. Bestyrelsen har på mødet den 17. september 2021 besluttet at 
udskyde projektet til 2023

Beredskab for skybrud og stormflod Klimatilpasning 200.000 129.058 132.208 3.150

Projektet omhandler sikring af kystnære spildevandsinstallationer mod havstigninger. Desuden 
færdiggørelse af risikovurdering af alle kystnære spildevandsinstallationer, samt  konkret 
højvandssikring af de mest kritiske installationer. 

Udtagning af prøver for Covid 19 på renseanlæg

Vi er pålagt af udtage prøver til Covid 19 
analyse på Egebjerg Syd, Strandgården og 
Egsmade 0 0 21.450 21.450 SSI betaler eventuelle omkostninger forbundet med prøvetagningen.

MUDP med rensegrisafsender Forsknings- og udviklingsprojekt 100.000 11.025 66.125 55.100

MUDP projektet omhandler svovlbrintebekæmpelse ved hjælp af automatisk rensegrisafsender, 
luftrensning samt koordinering med kemikalietilsætning mod svovlbrintedannelse i 
kloaksystemer. Projektet er opstartet i dec. 2020, og fortsætter i 2022. Budgettet er delvist 
finansieret af statstilskud, ca. 50%.

Tværgående projektarbejde 2021 1.300.000 1.052.043 1.052.043 Omkostningerne dækker forbrug som ikke kan konteres på enkelte projekter

Samlede investeringer øvrige projekter 1.438.253

Renseanlæg:
Generelt

Reinvestering Renseanlæg 2021 Driftsoptimering / Vedligeholdelse 1.900.000 0 964.421 964.421
Robot er installleret. Broer på Egsmade og Bjerreby er malet. Renoveringer af midterpartier på 
Gudme og Strandgården er gennemført. Kapselblæsere bestilt og forventes installeret i foråret

Struktur, energi og ressourceoptimering Renseanlæg Drifts- og energioptimering 525.000 0 73.850 73.850
Der arbejdes i 2022 videre med energioptimering på renseanlæggene. Udarbejdelse af en 
masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur forventes igangsat i 2022.

Udskiftning / opgradering af STAR til Hubgrade Driftsoptimering 1.000.000 0 1.006.661 1.006.661 Alle anlæg er i drift.

Egsmade

Ny modtagerstation for slamsuger, Egsmade Driftsoptimering 550.000 3.150 47.250 44.100 Beløbet er afsat til forprojekt. Projektet forventes udskudt til 2023

Ny indløbsrist samt sandpumper, Egsmade Driftsoptimering / Vedligeholdelse 1.900.000 0 245.476 245.476 Indløbsriste installeres i uge 10

Renovering af rotorgear, Egsmade Vedligeholdelse 1.000.000 0 744.031 744.031 Projektet afsluttes og fortsættes i ny sag "Bundbeluftning af procestankene, Egsmade"

Strandgården

        Renovering af slampumpestation Strandgården Vedligeholdelse 480.000 0 477.395 477.395 Arbejdet er udført

Egebjerg Syd

Hus over omrører til gasmixer, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 150.000 1.508 1.508 0
Projektet er udvidet til at omfatte et skur til gasmixeren og til en kompresser. Byggetilladelsen er 
modtaget medio oktober

Omlægning af indløbsledning til rist, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 150.000 0 6.750 6.750 Projektet forventes igangsat foråret 2022.

Renovering af bærende bjælker i Buffertank 4 samt coating af bjælker, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 750.000 0 757.872 757.872 Projektet er afsluttet

Samlede investeringer renseanlæg 4.320.556

kr. 24.458.844

kr. 38.000.000
Samlet forbrug i 2021:

Budgetramme 2021:
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Budgetopfølgning 4. kvartal 2021 – VA 
Bilag: VA Budgetopfølgning Q4, budgetopfølgning Investeringer Q4 Vand og -Spildevand  

 

Overordnet 

På koncernniveau, så ligger de faktiske driftsomkostninger ca. 3,4 mill. kr. over budgetteret, hvilket 
hovedsageligt skyldes de ekstra udfordringer med affaldsfraktioner og nye affaldsordninger i 
affaldsselskabet. Budgetoverskridelsen har været drøftet og belyst på samtlige bestyrelsesmøder i Q1-, Q2- 
og Q3-2021. 

På Investeringssiden, så ligger vi under det budgetterede i året til trods for den markante overskridelse i 
affaldsselskabet.  
På koncernniveau har det ikke været nødvendigt at indhente likviditet eksternt fra, hvorfor finansiering af 
underdækning i affaldsselskabet er sket via mellemregning og forventes afviklet i indeværende regnskabsår 
(2022).    

Koncernens rentebærende gæld er på trods af store investeringer igennem de seneste 5 år stadig fornuftig 
og under afvikling. De seneste 5 år er der investeret for ca. 293 mill. anlægskroner, samtidig med, at den 
samlede gæld netto er afviklet med 14 mill. kr. Den massive afvikling af gæld er med til at opretholde en 
sund soliditet i koncernen.  

 

Svendborg Vand A/S (SVVA) 

Drift: 

SVVA er kommet tilfredsstillende ud af 2021. 

Der er ingen væsentlige afvigelser i selskabets indtægter og det balancerer fint med budget. 

Omkostninger til Vandværker (Produktionsomkostninger) har været en smule udfordret i 2021, hvilket er 
orienteret siden Q2. Der har været foretaget ekstra mange analyser af vandkvalitet i året. Tillige har Lunde 
Vandværk været udfordret med store udgifter til drift og vedligehold. 

Anlæg: 

Budget: 14.235 tkr. 
Realiseret: 10.720 tkr. 

Realiseret ligger lavere end det budgetterede, hvilket primært har årsag i, at eksterne myndigheder, 
byggeudviklere, og andre eksterne aktører ikke er kommet så langt i deres processer, som forventet i 
budgettet. 
Enkelte ledningsarbejder ligger også under budget, hvilket har været tilfredsstillende. 

På trods af ovenstående, så har Skovmølleværket forsøgt fremrykket, hvorfor udbudsproces er kommet 
tidligere i gang, hvilket har medført en positiv overskridelse.  

Opfølgningsark på investeringssiden er vedlagt og giver ikke anledning til yderligere uddybning. Farveskala 
anvendt indikerer at alle investeringer er på et tilfredsstillende niveau.  

  



Svendborg Spildevand A/S (SVSP) 

Drift: 

SVSP er kommet tilfredsstillende ud af 2021. 

På indtægtssiden er der solgt ca. 30 tusinde m3 mere spildevand end budgetteret, hvilket har resulteret i 
en større indtjening. Endvidere er særbidrag og vejafvandingsbidrag over budget, hvilket dels skyldes større 
bidrag end budgetteret for året, men også forskydninger i årsregulering tidl. år. 

På omkostningssiden (Produktion og distribution) er der ingen væsentlige overskridelser, hvilket er 
tilfredsstillende og har derfor ikke givet anledning til bemærkninger.  

Anlæg: 

Budget: 38.000 tkr. 
Realiseret: 24.459 tkr. 

Realiseret ligger lavere end det budgetterede, hvilket primært har årsag i, at eksterne myndigheder, 
byggeudviklere, og andre eksterne aktører ikke er kommet så langt i deres processer, som forventet i 
budgettet. Tillige er enkelte projekter udskudt til 2022 eller senere pga. knaphed på tid/kapacitet i VA. 
Enkelte ledningsrenoveringer færdigafsluttet under budget, hvilket anses for tilfredsstillende.  
Ny Hovedpumpestation på havnen følger budgettet fint. 

Opfølgningsark på investeringssiden er vedlagt og giver ikke anledning til yderligere uddybning. Farveskala 
anvendt indikerer at alle investeringer er på et tilfredsstillende niveau. Enkelte gule bemærkninger hvor 
forklaring følger i arket.  

 

Svendborg Affald A/S (SVAF) 

SVAF har været udfordret af nye affaldsordninger, fortsat projektledelse af SUA (Svendborg Uden Affald) 
mv. Alle udfordringer har stort set været kendt siden primo 2021, hvorfor budgetoverskridelserne har 
været fremlagt på samtlige bestyrelsesmøder i 2021.  

Til trods for de store overskridelser, så har vi ikke valgt at ansøge om ekstern finansiering. Finansiering er 
sket via mellemregning til søsterselskaber, som vil blive afviklet på kort sigt via affaldstaksterne. 

Drift: 

På indtægtssiden følger det realiserede det lagte budget, hvilket er tilfredsstillende. Den merindtægt som 
ses under ”Andre indtægter…” skyldes en efterregning til Kommunen for igangsætning af affaldsordning for 
Kommunen i 4. kvartal 2020 (Ej budgetlagt som ekstraordinær i 2021). 

Omkostningerne i SVAF er hjulpet på vej af forbedrede sorteringsvillighed blandt vores kunder. Væsentligt 
mindre restaffald er indsamlet og flere genanvendelsesfraktioner er afleveret end budgetteret, hvilket har 
betydet at tømningsomkostningerne er ca 1,4 mill. kr. bedre end budgetteret. 

Genbrugsbilen er blevet en stor og ny og væsentlig ordning i Svendborg Kommune.  
Genbrugsbil-ordningen er vokset til dobbelt størrelse med nyansættelse af 4 medarbejdere. Tillige er 
plastindsamling blevet en del af ordningen, hvor vi har samlet ca. 25-30 tons plast om måneden, svarende 
til en ekstraudgift på ca. 750 tkr./år. 

Med ovenstående faktorer, som har sat medført forøgede udgifter i hele selskabet (tillige administrationen 
og projektledelse mv.), så vurderes driften og administrationen i selskabet at være tilfredsstillende. 

 



Anlæg:  

Budget: 1.170 tkr. 
Realiseret: 6.689 tkr. 

Der har været lagt et fuldstændig fejlagtigt budget på anlægssiden for året 2021. Hvis vi havde været 
vidende om de tiltag, som affaldsbekendtgørelsen har medført samt de udfordringer som har vist sig med 
nye ordninger, Genbrugsbilen mv., så havde vi budgetteret anderledes. Budgetteret har været for 
optimistisk og uden at afsætte ekstra midler til opfølgning og konsolidering af nye ordninger, udfordringer 
med nye ordninger (adgangsveje problematikker etc.). 

Overordnet anlægsøkonomi for året 2021: 

- Indkøb af røde kasser og delvis udbringning: 2.500 tkr.  Ej afsat (delvis afsat i budget 2020) 
- Indkøb af poser: 300 tkr. Ej afsat (delvis afsat i budget 2020) 
- Projektledelse samt intern tid VA-medarb.: 1.800 tkr. Ej afsat (Svaldbardvej, nye ordninger mv.) 
- Adgangsveje og besigtigelser i SVK.: 200 tkr. Ej afsat (projektledelse) 
- Reetablering arealer pga. nedlagte miljøst.: 200 tkr. Ej afsat (projektledelse + entreprenør) 
- Containere indkøb (gbs): 300 tkr. Afsat i budget 2021 
- Komprimatorbiler (Genbrugsbiler) og truck 900 tkr. Delvis afsat i budget 2021 
- Systemer, rådgiver, kommunikation etc. 500 tkr. Ej afsat (delvis afsat i budget 2020) 
I alt 6.700 tkr.  

 

 

Svendborg Forsyningsservice A/S (SVFS) 

Drift: 

SVFS følger budgettet tilfredsstillende når vi tager højde for den tilgang af medarbejdere der er gjort ifm. 
nye affaldsordninger/Genbrugsbilen. 
Det har medført forøget indtægter under affald, da vi har solgt de nye medarbejdere til affaldsselskabet. 
Løn og personaleomkostninger er tilsvarende steget ifm. ansættelse af nye medarbejdere (primært i affald). 

Anlæg: 

Budget: 600 tkr. 
Realiseret: 148 tkr. 

Realiseret ligger lavere end det budgetterede, hvilket primært har årsag i, at investeringer som foretages i 
SamAqua vedr. vores it-systemer har vi valgt fremadrettet at driftsføre. 
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Godkendt af bestyrelsen den 11. marts 2022     
 
 
Finansiel strategi for Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald 
A/S, Svendborg VE A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S og Svendborg Forsyning A/S. 

 
Formål 
Den finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, for Svendborg Vand A/S, Svendborg 
Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S og 
Svendborg Forsyning A/S (i det følgende alene benævnt ”Vand og Affald”) betragtes som et 
arbejdsredskab for selskabets administration til brug for den løbende håndtering af selskabets 
finansielle portefølje. 
 
Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Vand og Affalds 
finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder en evt. obligationsbeholdning 
(aktivpleje) og gæld og kreditter (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, man er 
villig til at påtage sig.  
 
Strategien har desuden til formål at sikre, at Vand og Affald har et fuldt overblik over de rente- og 
valutarisici, der er forbundet med selskabets aktiv- og passivside. 
  
Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af 
finansieringsomkostninger inden for de nedennævnte rammer i nærværende strategi, som er 
vedtaget af Bestyrelsen i Vand og Affald. 
Selskaberne følger Svendborg Kommunes finansielle politik i forhold til etiske retningslinjer. 
 
Den finansielle strategi vil løbende blive revideret i takt med udviklingen i de finansielle markeder 
og selskabets vurderinger af finansiel risiko, dog minimum en gang om året i forbindelse med 
selskabets regnskabsaflæggelse eller låneoptagelse. 
 
Lånesiden omfatter alle selskabets kort- og langfristede lån. 
 
Likviditetsstrategi – likvide aktiver 
Poster der omfatter likviditetsstrategien er på aktivsiden de likvide aktiver. 
Selskabet ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede 
afkast bliver størst mulig inden for strategiens rammer. 
 
Selskaberne kan investere dets kapital i følgende typer værdipapirer fra lande/valutaer i EU/EØS: 
 

 Aftaleindskud  
 Statsobligationer 
 Realkreditobligationer 
 Investeringsbeviser  
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Selskaberne kan indgå porteføljeaftaler med samarbejdspartnere som efter nærmere aftale får stillet 
et beløb til rådighed for en periode på maksimalt 2 år. 
 
Selskabet kan kun indgå aftaleindlån med finansielle institutioner, der som minimum har en 
kreditvurdering på minimum A2 hos Moody´s eller A hos Standard & Poors, eller finansielle 
institutioner der er udpeget som SIFI (Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark). 
 
Den korrigerede varighed må maksimalt være 4. 
 
Afkastet på porteføljen holdes op mod et benchmark, hvor der i første omgang anvendes Bloomberg 
Barclays Series-E Denmark Govt 1-5 Yr.  
 
Beslutningskompetence 
Beslutning om indgåelse af finansielle instrumenter, herunder rente- og valutaswaps mv., skal 
godkendes af bestyrelsen i selskaberne. 
 
Selskabet bemyndiger den adm. direktør sammen med økonomichefen i Vand og Affald til at 
placere overskudslikviditet inden for strategiens rammer samt at indgå 
porteføljemanagementaftaler. Porteføljeplejen baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver. 
 
Finansieringsstrategi - finansiel gæld 
I selskabets finansielle strategi fastlægges generelle retningslinier i forbindelse med lånoptagelse og 
pleje af selskabernes låneportefølje. Formålet er at minimere selskabernes finansieringsudgifter 
under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, 
at selskaberne har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med selskabernes 
låneportefølje. 
 
I et finansielt marked med mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at 
sammensætte selskabernes låneportefølje på, er det vigtigt at virksomheden inden for de af 
bestyrelsen vedtagne retningslinier, kan reagere uden først at have bestyrelsens godkendelse. 
 
Selskabets finansielle strategi omfatter alle selskabets kort- og langfristede lån. 
 
Beslutningskompetencer 
Beslutning om optagelse af lån og lånebeløbets størrelse, samt evt. løbetid og afdragsform træffes af 
Bestyrelsen med endelig godkendelse af Svendborg Byråd. 
 
Beslutning om de konkrete lånevilkår og omlægning af lån er uddelegeret den adm. direktør 
sammen med økonomichefen i Vand og Affald inden for strategiens rammer.  
Omlægning af porteføljen baseres på rådgivning fra ekstern rådgiver. 
 
Fast og variabel rente. 
Selskaberne har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet finansiering og kan 
omlægge både til fast og variabel finansiering. 
 
Variabelt forrentede lån må maksimalt udgøre 60 % af den samlede låneportefølje. 
 
Udbud af lån 
Når det drejer sig om lån indhentes der tilbud fra KommuneKredit og som hovedregel fra et større 
finansieringsinstitutter for at opnå de mest fordelagtige priser og vilkår. 
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Løbetider 
Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde af Bestyrelsen på grundlag af en vurdering af 
selskabets langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs 
levetid. Afdragsprofilen fastlægges ud fra samme principper. Ved lån mod kommunal garanti skal 
løbetiden til enhver tid overholde reglerne i lånebekendtgørelsen. 
 
Valuta. 
Selskabets låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta. Lån kan optages i DKK 
eller EUR. Lån kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen overstiger 0,10% -point p.a. 
Andelen af EUR lån kan maksimalt udgøre 40% af den samlede låneportefølje. 
 
I de tilfælde hvor rentebesparelsen er under det angivne niveau optages ikke valutafinansiering. 
 
Reglerne kan sammenfattes således: 
 

Finansieringsvaluta Renteforskel Andel 

DKK  40 % - 100 % 

EUR Over 0,10 %-point 0 % - 40 % 
 
Finansielle instrumenter. 
Selskabet kan anvende finansielle instrumenter. De finansielle instrumenter kan kun anvendes i 
relation til direkte betalingsforpligtelser vedrørende selskabets gæld. 
 
De instrumenter, der kan anvendes i Vand og Affald, er: 
 
FRA (Fremtidig Rente Aftale) 
 
Rente- og valutaswaps  
 
Valutaterminsforretninger 
 
Til forklaring af ovennævnte instrumenter se nedenstående bilag 1 til den finansielle strategi. 
 
Modpartsrisiko Rente- og valutasikringsinstrumenter er finansielle produkter, der indebærer 

en risiko for tab i de tilfælde, hvor modparten i aftalen ikke kan opfylde sine 
forpligtelser f.eks. på grund af konkurs. Selskabet kan kun indgå swap-
aftaler, optionsforretninger og valutaterminsforretninger med finansielle 
institutioner, der som minimum har en kreditvurdering på minimum A2 hos 
Moody´s eller A hos Standard & Poors, eller finansielle institutioner der er 
udpeget som SIFI (Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark).  
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Valg af metode til omlægning af lån. 
Lån kan omlægges ved: 
 

 indfrielse af det gamle lån og optagelse af et nyt lån 
 at der udfærdiges en allonge til det eksisterende gældsbrev 
 indgåelse af en swap. 

 
Valg af metode til omlægning afhænger af, hvilken lånetype, der skal omlægges (konverterings-
mulighed m.v.). Endvidere indgår en vurdering af, hvad der administrativt er mest hensigtsmæssigt 
i den givne situation. 
 
Risikoprofil. 
Ovenstående kan sammenfattes i en risikoprofil for Vand og Affald samt for hvert enkelt selskab, 
hvor profilen kan betegnes som ”medium risiko”. 
 
Valuta andel 0 % - 40 % 
Variabel rente andel 0 % - 60 % 
Fast rente andel 40 % - 100 % 
Finansielle instrumenter  Konverterbare obligationer 

 Fastforrentede aftalelån 
 Variabelt forrentede lån 
 Lån i DKK og EUR 
 Simpel rente swap 
 Simpel valuta swap 
 Valutaterminsforretninger 
 FRA (Fremtidig Rente Aftale) 

 
Lovgivning 
Ved lånoptagelse mod kommunal garantistillelse skal låntagning til enhver tid overholde reglerne i 
lånebekendtgørelsen.
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Bilag 1 til Vand og Affalds finansielle strategi 
 

       FRA                             Med en FRA (Fremtidig Rente Aftale - renteterminsforretning) er det muligt, 
at lægge renten fast i en periode på et variabelt forrentet lån, og dermed sikre 
lånet mod en rentestigning i aftaleperioden.  

 
               Eksempel: Et selskab har optaget et lån, der forrentes med udgangspunkt i 

3 måneders CIBOR – Copenhagen InterBank Offered Rate (den rente 
bankerne i Danmark låner ud til hinanden fastsat udfra udbud og 
efterspørgsel). Der forventes stigende, korte renter i markedet, og selskabet 
ønsker derfor at fastlåse renten i den kommende 3 måneders renteperiode. 
Derfor indgår selskabet en FRA. 
 

 
Rente- og  
valutaswaps En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af 

et lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente 
omlægges til variabel rente – og omvendt – og eventuelt også til en anden 
valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtelser. 

 
 Eksempel: Et selskab har optaget et fast forrentet lån, hvor selskabet betaler 

en årlig rente på 5 %. Lånet ønskes omlagt til et variabelt lån med 3 måneders 
renteperioder. 

 Selskabet indgår derfor en swapaftale, hvor selskabet modtager den faste 
rente, der skal betales på lånet. Til gengæld betaler selskabet en variabel rente 
på 3 måneders CIBOR. 

 
 Swaps er også et velegnet instrument til omlægning af lån, der har særlige 

indfrielsesvilkår eller er inkonverterbare. Fordelen består heri, at et lån, der 
kun vanskeligt eller umuligt kan indfris, kan omlægges, uden at det er 
nødvendigt, at realisere et valuta- eller kurstab. 

 
Valutatermins- En valutaterminsforretning er en forpligtende aftale mellem to parter om  
forretninger levering af valuta på et aftalt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Valuta- 
 terminsforretninger kan f.eks. anvendes, hvis et selskab har optaget et lån i 

udenlandsk valuta og ønsker at sikre en eller flere kommende 
ydelsesbetalinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsopgørelse

Journalnr: G-4422

Svendborg Forsyningsservice A/S

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

CVR 33081146

Fra 01.01.2021 til 31.12.2021 Indeksværdi: 280,858

Lån uden støtte

Status

Lånenr Lånetype Nom. renteUdløbs datoUdbetalings

dato

Obl. 

kurs

Fondskode Restgæld i DKKRestgæld i valutaOpr. hovedstol i 

valuta

Valuta 

kurs

Valuta Markedsværdi

201442824 KKbasis 26.11.2014 28.02.2033 DKK  100,00  24.756.242,57  16.282.872,08  16.282.872,08 -- - -

 16.282.872,08

Bevægelser  i perioden

Lånenr Andre betalingerRente Afdrag Indeksopskr.Hovedstol 

udbetalinger

BidragLånetype Valuta I alt

201442824  1.282.253,90  377.954,43  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.660.208,33-

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb. Oplysning om lån og swaps, som er indgået med endnu ikke udbetalt, 

kan oplyses ved henvendelse til KommuneKredit. Årsopgørelse forudsætter rettidig indbetaling. 

Markedsværdier på swaps er vejledende og er beregnet som nutidsværdien til tidspunktet for opgørelsesperiodens udløb. Beregningerne er baseret på markedsdata fra eksterne 

kilder. KommuneKredit indestår ikke for, at sådanne markedsdata er nøjagtige eller fyldestgørende. KommuneKredits beregninger kan afvige fra beregninger foretaget af 

trediemand. KommuneKredit påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger om markedsværdierne. 

De anvendte kurser og markedsdata er pr. 31-12-2021 ved handelsdagens afslutning. 

Side 1 af 114.01 2022 kl. 16.38.57 



Årsopgørelse

Journalnr: G-4033

Svendborg Vand A/S

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

CVR 30235843

Fra 01.01.2021 til 31.12.2021 Indeksværdi: 280,858

Lån uden støtte

Status

Lånenr Lånetype Nom. renteUdløbs datoUdbetalings

dato

Obl. 

kurs

Fondskode Restgæld i DKKRestgæld i valutaOpr. hovedstol i 

valuta

Valuta 

kurs

Valuta Markedsværdi

201442821 KKbasis 05.12.2014 07.06.2033 DKK  100,00  4.824.831,74  3.204.963,29  3.204.963,29 -- - -

201442823 KKbasis 05.12.2014 30.01.2037 DKK  100,00  9.069.396,68  6.669.228,25  6.669.228,25 -- - -

201543445 KKbasis 05.03.2015 05.03.2040 DKK  100,00  10.000.000,00  7.536.398,43  7.536.398,43 -- - -

201545092 KKbasis 30.12.2015 24.10.2033 DKK  100,00  22.455.806,33  15.519.442,78  15.519.442,78 -- - -

201645314 KKbasis 11.02.2016 11.02.2041 DKK  100,00  27.000.000,00  21.600.425,72  21.600.425,72 -- - -

201747100 KKbasis 30.03.2017 30.03.2057 DKK  100,00  36.000.000,00  32.765.029,92  32.765.029,92 -- - -

201848479 KKbasis 01.03.2018 01.03.2058 DKK  100,00  18.000.000,00  16.765.898,24  16.765.898,24 -- - -

201949993 KKfast 31.01.2019 29.01.2049 DKK  100,00  10.000.000,00  9.198.074,51  9.198.074,51 -- - 1,50000%

202052718 KKfast 11.09.2020 12.09.2050 DKK  100,00  10.000.000,00  9.666.666,68  9.666.666,68 -- - 0,48000%

 122.926.127,82

Bevægelser  i perioden

Lånenr Andre betalingerRente Afdrag Indeksopskr.Hovedstol 

udbetalinger

BidragLånetype Valuta I alt

201442821  245.487,16  95.536,17  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  341.023,33-

201442823  363.687,17  180.674,26  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  544.361,43-

201543445  375.327,79  90.933,17  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  466.260,96-

201545092  1.192.136,05  232.628,94  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.424.764,99-

201645314  970.608,36  354.862,45  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.325.470,81-

201747100  700.307,67  564.477,66  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.264.785,33-

201848479  342.223,01  295.464,03  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  637.687,04-

201949993  271.320,46  140.519,50  0,00  0,00 0,00KKfast DKK  411.839,96-

202052718  333.333,32  50.075,55  0,00  0,00 0,00KKfast DKK  383.408,87-

Side 1 af 214.01 2022 kl. 16.39.06 



Årsopgørelse

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb. Oplysning om lån og swaps, som er indgået med endnu ikke udbetalt, 

kan oplyses ved henvendelse til KommuneKredit. Årsopgørelse forudsætter rettidig indbetaling. 

Markedsværdier på swaps er vejledende og er beregnet som nutidsværdien til tidspunktet for opgørelsesperiodens udløb. Beregningerne er baseret på markedsdata fra eksterne 

kilder. KommuneKredit indestår ikke for, at sådanne markedsdata er nøjagtige eller fyldestgørende. KommuneKredits beregninger kan afvige fra beregninger foretaget af 

trediemand. KommuneKredit påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger om markedsværdierne. 

De anvendte kurser og markedsdata er pr. 31-12-2021 ved handelsdagens afslutning. 

Side 2 af 214.01 2022 kl. 16.39.06 



Årsopgørelse

Journalnr: G-4034

Svendborg Spildevand A/S

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

CVR 30235851

Fra 01.01.2021 til 31.12.2021 Indeksværdi: 280,858

Lån uden støtte

Status

Lånenr Lånetype Nom. renteUdløbs datoUdbetalings

dato

Obl. 

kurs

Fondskode Restgæld i DKKRestgæld i valutaOpr. hovedstol i 

valuta

Valuta 

kurs

Valuta Markedsværdi

201442826 KKbasis 05.12.2014 05.09.2031 DKK  100,00  157.927.886,09  105.407.989,69  105.407.989,69 -- - -

201442827 KKbasis 05.12.2014 05.12.2034 DKK  100,00  83.840.891,54  58.214.815,88  58.214.815,88 -- - -

201442828 KKbasis 05.12.2014 13.02.2037 DKK  100,00  9.208.694,82  6.771.661,85  6.771.661,85 -- - -

201543446 KKbasis 05.03.2015 05.03.2040 DKK  100,00  48.000.000,00  36.174.712,51  36.174.712,51 -- - -

201645315 KKbasis 11.02.2016 11.02.2041 DKK  100,00  25.000.000,00  20.000.394,18  20.000.394,18 -- - -

201747101 KKbasis 30.03.2017 30.03.2057 DKK  100,00  32.000.000,00  29.124.471,06  29.124.471,06 -- - -

201848478 KKbasis 01.03.2018 01.03.2058 DKK  100,00  10.000.000,00  9.314.387,91  9.314.387,91 -- - -

201339953 KKvar 14.02.2013 16.02.2038 DKK  100,00  10.000.000,00  7.032.915,42  7.032.915,42 -- - DKK-ECP6M

 272.041.348,50

Bevægelser  i perioden

Lånenr Andre betalingerRente Afdrag Indeksopskr.Hovedstol 

udbetalinger

BidragLånetype Valuta I alt

201442826  8.422.970,75  4.376.308,82  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  12.799.279,57-

201442827  3.883.570,16  1.759.826,81  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  5.643.396,97-

201442828  369.273,10  194.243,38  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  563.516,48-

201543446  1.801.573,41  436.479,18  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  2.238.052,59-

201645315  898.711,44  328.576,33  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.227.287,77-

201747101  622.495,69  501.757,92  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.124.253,61-

201848478  190.123,90  164.146,68  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  354.270,58-

201339953  356.521,10 -7.036,30  0,00  0,00 0,00KKvar DKK  349.484,80-

Side 1 af 214.01 2022 kl. 16.46.21 



Årsopgørelse

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb. Oplysning om lån og swaps, som er indgået med endnu ikke udbetalt, 

kan oplyses ved henvendelse til KommuneKredit. Årsopgørelse forudsætter rettidig indbetaling. 

Markedsværdier på swaps er vejledende og er beregnet som nutidsværdien til tidspunktet for opgørelsesperiodens udløb. Beregningerne er baseret på markedsdata fra eksterne 

kilder. KommuneKredit indestår ikke for, at sådanne markedsdata er nøjagtige eller fyldestgørende. KommuneKredits beregninger kan afvige fra beregninger foretaget af 

trediemand. KommuneKredit påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger om markedsværdierne. 

De anvendte kurser og markedsdata er pr. 31-12-2021 ved handelsdagens afslutning. 

Side 2 af 214.01 2022 kl. 16.46.21 



Årsopgørelse

Journalnr: G-4390

Svendborg Affald A/S

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

CVR 33054696

Fra 01.01.2021 til 31.12.2021 Indeksværdi: 280,858

Lån uden støtte

Status

Lånenr Lånetype Nom. renteUdløbs datoUdbetalings

dato

Obl. 

kurs

Fondskode Restgæld i DKKRestgæld i valutaOpr. hovedstol i 

valuta

Valuta 

kurs

Valuta Markedsværdi

201340956 KKbasis 20.09.2013 20.09.2038 DKK  100,00  17.815.000,00  13.521.696,08  13.521.696,08 -- - -

201442820 KKbasis 05.12.2014 05.09.2035 DKK  100,00  8.661.236,91  6.097.256,60  6.097.256,60 -- - -

202052719 KKfast 11.09.2020 11.09.2030 DKK  100,00  32.000.000,00  28.800.000,00  28.800.000,00 -- - -

 48.418.952,68

Bevægelser  i perioden

Lånenr Andre betalingerRente Afdrag Indeksopskr.Hovedstol 

udbetalinger

BidragLånetype Valuta I alt

201340956  588.422,31  426.667,57  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  1.015.089,88-

201442820  384.472,36  156.509,37  0,00  0,00 0,00KKbasis DKK  540.981,73-

202052719  3.200.000,00 -35.855,12  0,00  0,00 0,00KKfast DKK  3.164.144,88-

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb. Oplysning om lån og swaps, som er indgået med endnu ikke udbetalt, 

kan oplyses ved henvendelse til KommuneKredit. Årsopgørelse forudsætter rettidig indbetaling. 

Markedsværdier på swaps er vejledende og er beregnet som nutidsværdien til tidspunktet for opgørelsesperiodens udløb. Beregningerne er baseret på markedsdata fra eksterne 

kilder. KommuneKredit indestår ikke for, at sådanne markedsdata er nøjagtige eller fyldestgørende. KommuneKredits beregninger kan afvige fra beregninger foretaget af 

trediemand. KommuneKredit påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger om markedsværdierne. 

De anvendte kurser og markedsdata er pr. 31-12-2021 ved handelsdagens afslutning. 

Side 1 af 114.01 2022 kl. 16.57.25 



 

 

 

  

SVENDBORG VANDS 
STRATEGI FOR 

GRUNDVANDSBESKYTTELSE 
      

Februar 2022 
      



 

 
 

1 
 

Indholdsfortegnelse 

1. Resumé…………………………………………………………………………………………………………………………. 2 
2. Indledning…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 
3. Baggrund og formål………………………………………………………………………………………………………. 3 
4. Definition……………………………………………………………………………………………………………………… 4 
5. Målsætning…………………………………………………………………………………………………………………… 5 
6. Indsatser……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 
7. Interesseområder………………………………………………………………………………………………………….. 10 
8. Prioritering……………………………………………………………………………………………………………………. 12 
9. Økonomi……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 
10. Implementering…………………………………………………………………………………………………………….. 19 
 Bilag………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 
 

1. Resumé 

Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Det kræver en vedholdende og målrettet indsats at sikre drikkevand af 
høj kvalitet nu og på langt sigt. Denne indsats omfatter bl.a. beskyttelse af grundvandsressourcen, som 
produktionen af drikkevand er baseret på. Med denne strategi er det hensigten at skabe rammer og retning 
for Svendborg Vands indsats for at beskytte grundvandet på kildepladserne. Målet er at fastholde 
”Bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”. I strategien fokuseres der først og 
fremmest på de forebyggende indsatser. Der præsenteres et virkemiddelkatalog, hvoraf det fremgår, hvilke 
indsatser Svendborg Vand vil prioritere i en indsats for at beskytte grundvandet på kildepladserne. 
Indsatserne omfatter bl.a. medfinansiering af skovrejsning, dyrkningsaftaler, sløjfning af private brønde og 
boringer samt ekstern kommunikation.  

Indsatsen for at beskytte grundvandet på kildepladserne er målrettet indvindingsoplandene til 
kildepladserne, som er kortlagt i forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning. Samlet set 
omfatter indvindingsoplandene til Svendborg Vands kildepladser et areal på godt 46 km2. Der er dog ikke 
behov for en målrettet indsats for at beskytte grundvandet på hele dette areal. Et mere nuanceret billede 
af beskyttelsesbehovet skabes via en underopdeling af indvindingsoplandene i interesseområder. Alt andet 
lige er behovet for at beskytte grundvandet størst indenfor de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
samt de dele af indvindingsoplandene, der er kendetegnet ved, at grundvandet har en forholdsvis kort 
transporttid til kildepladserne. Med denne strategi målrettes den forebyggende indsats først og fremmest 
imod de dele af indvindingsoplandene, hvor grundvandet har en transporttid til kildepladserne på mindre 
end 25 år. Denne del af indvindingsoplandene kaldes for ”næroplande” og omfatter pt. et areal på knap 25 
km2 på Svendborg Vands kildepladser. 

Når der skal foretages en prioritering af forebyggende indsatser, er der med denne strategi lagt op til, at 
der først foretages en prioritering på kildepladsniveau og dernæst på matrikelniveau. Prioriteringen på 
kildepladsniveau indebærer klassifikation af alle kildepladser som enten A-, B- eller C-kildepladser, der 
afspejler, hvor højt forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet er prioriteret – 
henholdsvis højt, mindre højt og lavt. På kildepladser, hvor forebyggende indsatser er højt prioriteret, 
foretages der dernæst en prioritering på matrikelniveau, hvor der dels tages stilling til, hvilke forebyggende 
indsatser, der skal tages i anvendelse, og dels, hvor de skal tages i anvendelse. Denne prioritering tager 
afsæt i indsatsprogrammerne, der er udarbejdet for henholdsvis A- og B-kildepladser. Af 
indsatsprogrammerne fremgår det endvidere, hvilke forebyggende indsatser, der har henholdsvis 1. og 2. 
prioritet. 

Som et led i udarbejdelsen af strategien er der foretaget en vurdering af omfanget af forebyggende 
indsatser på Svendborg Vands kildepladser. Det vurderes, at der vil være behov for at beskytte grundvandet 
via skovrejsning og dyrkningsaftaler på et areal på mellem 645 og 765 ha. Størstedelen af denne indsats vil 
være målrettet A-kildepladser – kildepladserne tilknyttet Skovmølleværket. Hvor stor en forbyggende 
indsats, der skal gennemføres på Hvidkilde Kildeplads, er forbundet med stor usikkerhed grundet den 
verserende sag med Svendborg Kommune om fornyelse af vandindvindingstilladelsen. 

Udgifterne, der er forbundet med beskyttelse af grundvandet på Svendborg Vands kildepladser, vurderes 
samlet set at beløbe sig til i størrelsesordenen 65 til 75 mio. kr. Denne vurdering er dog forbundet med stor 
usikkerhed. Da indsatsen for at beskytte grundvandet vil blive betragtet som et led i opfyldelsen af et 
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statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt mål, vil der være mulighed for at øge den 
økonomiske ramme med et tillæg i henhold til §11 i bekendtgørelse nr. 938 om økonomiske rammer for 
vandselskaber med henblik på at dække udgifterne. 

2. Indledning 

Dansk vandforsyning er stort set uden undtagelser baseret på grundvand. Grundvandet har som 
udgangspunkt en kvalitet, der gør det muligt at producere drikkevand uden anvendelse af avanceret 
vandbehandling. Som regel er den simple beluftning og filtrering gennem sandfiltre, der finder sted på de 
danske vandværker, tilstrækkelig. Målet er at fastholde dette privilegium og derfor bygger dansk 
drikkevandspolitik på forebyggelse frem for rensning. Det kræver, at der gøres en indsats for at beskytte 
grundvandet. Denne indsats gennemføres af både offentlige og private aktører.  

Staten spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre et godt udgangspunkt for indsatsen for at beskytte 
grundvandet via den gældende lovgivning, nationale vandplaner, pesticidhandlingsplaner, en 
godkendelsesordning for pesticider og en national overvågningsindsats (NOVANA). Med henblik på at skabe 
grundlag for, at der lokalt kan gennemføres en målrettet indsats for at beskytte grundvandet, kortlægger 
staten endvidere grundvandsressourcerne i forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning.  

Regioner og kommuner spiller ligeledes en væsentlig rolle i indsatsen for at beskytte grundvandet. 
Regionerne har ansvaret for at kortlægge og oprense forurening fra de ca. 38.000 forurenede grunde, der 
udgør en potentiel trussel imod grundvandet, og i kommunerne administreres en miljølovgivning, der bl.a. 
omfatter en lang række tilladelses- og godkendelsesordninger, der dels regulerer arealanvendelsen og dels 
regulerer placering og drift af anlæg, der udgør en potentiel grundvandstrussel. Kommunerne har 
endvidere ansvaret for at udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse på baggrund af resultaterne, 
der opnås i forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning.  

Kommunernes planlægning baner vej for, at der lokalt kan gennemføres en målrettet indsats for at 
beskytte grundvandet – en indsats, hvor vandforsyningerne spiller en central rolle både med hensyn til 
eksekvering og finansiering. Hvordan denne rolle udfyldes, er der stor forskel på fra vandforsyning til 
vandforsyning. Det kan der være mange forklaringer på. Her skal blot fremhæves størrelsen af 
vandforsyningen som en afgørende faktor. Sammenlignes et lille privat vandværk, der forsyner 100 
husstande, med en stor regional vandforsyning, der forsyner en større dansk provinsby, er der stor forskel 
på forudsætningerne for at kunne arbejde målrettet med grundvandsbeskyttelse. Der er også stor forskel 
på ansvaret, der bæres med hensyn til at kunne opretholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhed. 

Hvilken rolle ønsker Svendborg Vand at spille i indsatsen for at beskytte grundvandsressourcen, som vores 
produktion af drikkevand er baseret på? Dette spørgsmål gives der et svar på med denne strategi. 

3. Baggrund og formål 

Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Det kræver en vedholdende og målrettet indsats at sikre at 
drikkevandet, som vi leverer til vores kunder, har en høj kvalitet nu og på langt sigt. Denne indsats starter 
helt ude i det yderste led af forsyningskæden, hvor grundvandet, som vores drikkevandsproduktion er 
baseret på, dannes, og slutter først, når vi har leveret et produkt af høj kvalitet til vores kunder. 
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At beskytte grundvandet, som vores produktion af drikkevand er baseret på, er en kompleks opgave. 
Kvaliteten af grundvandet som vi indvinder på kildepladserne, afspejler nemlig i vid udstrækning det der 
kaldes for ”fortidens synder”. Det skyldes, at grundvandet som vi indvinder på kildepladserne, er mange år 
gammelt, når vi pumper det op af grundvandsmagasinerne. En logisk følge heraf er, at den fulde effekt af 
indsatsen, som vi gennemfører med henblik på at beskytte grundvandet, først ses om mange år. Planlægning 
af grundvandsbeskyttelse fordrer derfor en langsigtet forsyningsplanlægning for at sikre, at vi på langt sigt 
høster det fulde udbytte af vores investeringer i grundvandsbeskyttelse.   

Det er dog ikke alene tidsperspektivet, der bidrager til opgavens kompleksitet, når grundvandet skal 
beskyttes. Kompleksiteten er også en afledt konsekvens af usikkerheden, der er forbundet med 
kortlægningen grundvandets strømningsveje. At vide hvor man skal sætte ind for at få den ønskede effekt, 
kan derfor være vanskeligt. Med Den Nationale Grundvandskortlægning er der dog skabt et stærkt 
fundament for planlægning af en indsats med henblik på at beskytte grundvandet i de områder, hvor effekten 
er størst. Endvidere har vi i dag stor viden om, hvilke trusler imod grundvandet, der er størst, og som derfor 
fordrer en målrettet indsats.  

På Svendborg Vands kildepladser er det pesticiderne, der uden sammenligning udgør den største trussel. Der 
er således påvist udbredt forurening af grundvandet med pesticider på alle Svendborg Vands kildepladser 
undtagen Hvidkilde Kildeplads. Flere steder har forureningen tilmed et omfang, hvor vi nærmer os 
grænseværdierne for det tilladelige indhold i drikkevand. På kildepladserne i Svendborg By er denne trussel 
imod grundvandets kvalitet endvidere ledsaget af en anden væsentlig trussel i form af talrige forurenede 
grunde. 

På baggrund af resultaterne, der er opnået i forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning og 
supplerende kortlægningsaktiviteter udført af Svendborg Vand, er der allerede taget meget væsentlige skridt 
for at beskytte strategisk vigtige grundvandsressourcer. Partnerskabet med Naturstyrelsen og Svendborg 
Kommune om statslig skovrejsning øst for Svendborg i oplandet til kildepladserne tilknyttet 
Skovmølleværket, er det mest iøjnefaldende eksempel på dette. Denne indsats kan dog ikke stå alene. Der 
er derfor behov for en overordnet strategi for, hvordan indsatsen med henblik på at beskytte grundvandet 
skal gribes an på alle Svendborg Vands kildepladser. Det indebærer afklaring med hensyn til hvilke indsatser, 
der skal tages i anvendelse, hvor de skal tages i anvendelse og hvordan de skal prioriteres. Formålet med 
denne strategi for grundvandsbeskyttelse er at skabe denne afklaring for derigennem at sikre rammer og 
retning for indsatsen i de kommende år med henblik på at beskytte grundvandet. 

4. Definition 

Selvom det kan virke ganske åbenlyst, er det vigtigt indledningsvis at definere, hvad der i denne strategi skal 
forstås ved grundvandsbeskyttelse som begreb. Ofte defineres begrebet forholdsvis snævert som den 
målrettede indsats, der foregår i oplandet til en kildeplads med henblik på at forhindre forurening af 
grundvandet. I denne strategi er der dog valgt at tage afsæt i en bredere definition af begrebet med henblik 
på at skabe grundlag for en helhedsorienteret indsats. En helhedsorienteret indsats integrerer 
vandindvindingsstrategi, afværgeforanstaltninger og videregående vandbehandling som forhold, der også 
spiller en rolle i grundvandsbeskyttelsen. Med den rette vandindvindingsstrategi sikres den bedst mulige 
kvalitet af det oppumpede vand via kildepladsstyring. Med afværgeforanstaltninger kan forurening fra 
punktkilder fikseres og dermed forhindres at forurening spredes i grundvandsmagasinet. Med videregående 
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vandbehandling nyttiggøres en grundvandsressource af mindre god kvalitet samtidig med at risikoen for 
overudnyttelse af den rene ressource mindskes. 

En følge af ovenstående definition er bl.a., at videregående vandbehandling ikke ses som et alternativ til 
grundvandsbeskyttelse, men som et virkemiddel i en bæredygtig anvendelse af grundvandsressourcen, der 
bidrager til at værne om den rene ressource ved at forhindre potentiel overudnyttelse. I denne strategi ses 
grundvandsbeskyttelse og videregående vandbehandling derfor ikke som et ”enten-eller”, men derimod som 
et ”både-og”. 

5. Målsætning 

Med denne strategi er der sat følgende mål for vores indsats med henblik på at beskytte grundvandet: 

”Bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”  

Med bæredygtig produktion menes produktion under hensyn til mennesker og miljø. Det indebærer bl.a., at 
der i produktionen både tages højde for forsyningssikkerhed, arbejdsmiljø, energi- og materialeforbrug samt 
miljøpåvirkning. 

Med rent grundvand menes grundvand, der overholder de til enhver tid gældende krav til drikkevandskvalitet 
jf. Drikkevandsbekendtgørelsen med mindre, der er tale om naturligt forekommende stoffer, der kan 
håndteres i forbindelse med den almindelige vandbehandling. Med andre ord må grundvandet hverken 
indeholde pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i en koncentration, der overskrider den til enhver tid 
gældende grænseværdi for drikkevand. 

Målsætningen er i tråd med Svendborg Vands gældende ejerpolitik, hvoraf det fremgår: 

”Svendborg Vand A/S skal arbejde aktivt for sikring af drikkevand i dag og for fremtidige generationer gennem 
(……) sikring af kildepladser mod forurening af tidligere og nuværende aktiviteter” 

Svendborg Kommune påtænker at revidere ejerpolitikken i løbet af foråret 2022.  

6. Indsatser 

I denne strategi er det primære fokus på indsatserne, som Svendborg Vand har forudsætninger for at 
gennemføre. Denne indsats står ikke alene, men skal ses som en del af en større helhed, hvor også private 
og offentlige aktører (kommune, region og stat) spiller en central rolle i bestræbelserne på at opfylde 
målsætningen om ”Bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”. 

Svendborg Vand har mulighed for at beskytte grundvandet via: 

 Forebyggende indsatser: Indsatser, der først og fremmest har til hensigt at forhindre forurening 
grundvandet fra nye forureningskilder. Et oplagt eksempel på forebyggende indsatser er 
skovrejsning og dyrkningsaftaler. 

 Afværgeforanstaltninger: Indsatser, der først og fremmest har til hensigt at forhindre eller mindske 
forurening af grundvandet fra kendte forureningskilder. Eksempler på afværgeforanstaltninger 
omfatter afværgepumpning og renovering af indvindingsboringer med skorstenseffekt m.v. 

 Bæredygtig vandindvinding: Spiller indirekte en væsentlig rolle i en indsats for at beskytte 
grundvandet. Formålet med indsatsen er at tilpasse kildepladsens drift til de givne forhold med 
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henblik på at sikre den bedst mulige vandkvalitet nu og på langt sigt. Eksempler på indsatser, der 
kan bidrage til bæredygtig vandindvinding, er etablering af nye kildepladser, ændret 
vandindvindingsstrategi, aktiv kildepladsstyring og videregående vandbehandling m.v.   

I denne strategi er det valgt at fokusere på de forebyggende indsatser, som der er redegjort for i 
virkemiddelkataloget, der præsenteres nedenfor. I virkemiddelkataloget er det valgt at skelne mellem 
forebyggende indsatser målrettet den enkelte kildeplads (jf. afsnit 6.1) og indsatser med et bredere sigte (jf. 
afsnit 6.2). Bemærk, at virkemiddelkataloget ikke må opfattes som udtømmende. Det skal i stedet ses som 
et udtryk for det bedste bud på virkemidler på det foreliggende grundlag, når der skal prioriteres og 
planlægges en forebyggende indsats med henblik på at beskytte grundvandet. Det vil ikke være 
fyldestgørende i alle tilfælde og til alle tider og skal derfor løbende tilpasses den virkelighed som strategien 
skal hjælpe os med at navigere i (jf. kap. 10).  

6.1 Forebyggende indsatser på kildepladsen 

Nedenfor er forebyggende indsatser på kildepladsen beskrevet. Vægten er lagt på de forebyggende 
indsatser, der pt. vurderes at have størst relevans i forhold til beskyttelse af grundvandet på Svendborg 
Vands kildepladser. 

Medfinansiering af offentlig skovrejsning 

Når grundvandsbeskyttelse gennemføres via medfinansiering af offentlig skovrejsning, medfører det en 
effektiv beskyttelse af grundvandet, da det samtidig sikres, at der hverken må anvendes, håndteres eller 
opbevares pesticider eller gødning på de erhvervede arealer. Dette forbud tinglyses via en varig 
deklaration. Desuden tinglyses fredskov på det erhvervede areal. Det indebærer, at arealet forbliver skov i 
al fremtid i henhold til Skovlovens bestemmelser, hvilket giver en ekstra sikkerhed ved denne form for 
grundvandsbeskyttelse. I forbindelse med medfinansiering af offentlig skovrejsning vil vandselskabet 
endvidere få vide beføjelser med hensyn til erstatningsfri placering af vandforsyningsanlæg i skoven 
(boringer, ledninger og adgangsveje m.v.). 

Der er også andre fordele forbundet med medfinansiering af offentlig skovrejsning. Der er således mange 
synergier knyttet til offentlig skovrejsning i form af CO2-binding, mindsket næringsstofudvaskning, øget 
biodiversitet, rekreativ værdi, folkesundhed samt øget bosætning og forbedret skattegrundlag. Af samme 
årsag vurderer Det Økonomiske Råd, at grundvandsbeskyttelse via offentlig skovrejsning er det bedste 
tiltag med henblik på at beskytte grundvandet ud fra en samfundsøkonomisk betragtning 
(https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/skovrejsning-samfundsoekonomisk-gevinst).  

Grundvandsbeskyttelse via medfinansiering af offentlig skovrejsning fordrer dog tålmodighed, da 
skovrejsningen gennemføres ad frivillighedens vej. Grundvandsbeskyttelsen realiseres således i takt med at 
lodsejerne ønsker at sælge eller bytte jord til formålet. Frivilligheden er dog også en styrke, da denne 
præmis alt andet lige opfattes positivt af de berørte lodsejere. Der er således tale om et virkemiddel, der 
som udgangspunkt er mindre konfliktfyldt end dyrkningsaftaler. 

I september 2020 blev der indgået en skovrejsningsaftale mellem Svendborg Vand, Svendborg Kommune 
og Naturstyrelsen om statslig skovrejsning indenfor oplandene til kildepladserne tilknyttet 
Skovmølleværket (Holmdrup og Skovmølle Kildeplads). Skovrejsningsaftalen indebærer køb af op til 540 
hektar jord med henblik på statslig skovrejsning over en periode på 20 år. Svendborg Vand medfinansierer 
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jordkøbet med 50 % imod, at der tinglyses en deklaration på de erhvervede arealer, der indebærer, at der i 
al fremtid hverken må anvendes, håndteres eller opbevares pesticider og gødning på de erhvervede arealer 
ligesom der ikke må deponeres, håndteres og opbevares ”returjord” og spildevandsslam. 

Medfinansiering af privat skovrejsning 

Som et alternativ til medfinansiering af offentlig skovrejsning findes der også eksempler på partnerskaber 
mellem vandselskaber og private virksomheder om privat skovrejsning. Et godt eksempel på dette er Brylle 
Vandskov, der er beliggende sydvest for Odense – et skovrejsningsprojekt, der er realiseret via et 
partnerskab mellem VandCenter Syd og Hedeselskabet. Parterne har endvidere indgået en 
skovrejsningsaftale om privat skovrejsning på Holmehave Kildeplads øst for Glamsbjerg, der indebærer 
erhvervelse af op til 300 hektar jord over en periode på 5 år med henblik på privat skovrejsning. 
VandCenter Syd medfinansierer jordkøbet med 50 % imod, at der tinglyses en deklaration, der indebærer, 
at der i al fremtid hverken må anvendes, håndteres eller opbevares pesticider og gødning på de erhvervede 
arealer ligesom der ikke må deponeres, håndteres og opbevares ”returjord” og spildevandsslam. Med 
partnerskabsaftalen følger endvidere vide beføjelser med hensyn til erstatningsfri placering af 
vandforsyningsanlæg i skoven (boringer, ledninger og adgangsveje m.v.) på lige fod med bestemmelserne i 
skovrejsningsaftaler om medfinansiering af offentlig skovrejsning. 

Ligesom ved offentlig skovrejsning er der også talrige synergier knyttet til privat skovrejsning i form af CO2-
akkumulation, mindsket næringsstofudvaskning, øget biodiversitet, rekreativ værdi og folkesundhed m.v. 
Betingelserne for offentlighedens adgang til og brug af skoven er dog som udgangspunkt ikke de samme jf. 
bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. 

Dyrkningsaftale (pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm) 

Det er også muligt at beskytte grundvandet via en dyrkningsaftale. En dyrkningsaftale, hvor effekten er 
sammenlignelig med effekten ved grundvandsbeskyttelse via offentlig eller privat skovrejsning, er en varig 
dyrkningsaftale om pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm. Ved en dyrkningsaftale af denne art 
tinglyses et varigt forbud imod anvendelse af pesticider på det berørte areal og mulighederne for at gøde 
arealet begrænses med henblik på at reducere udvaskningen af nitrat til grundvandet. Endvidere vil aftalen 
typisk også omfatte et forbud imod at tilføre spildevandsslam til de deklarationsbelagte arealer. 

Der er færre synergier forbundet med dyrkningsaftaler om pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm. En 
reduceret kvælstofnorm vil reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, og er der tale om en meget 
restriktiv aftale, vil det også kunne have en afsmittende effekt på biodiversiteten. 

Grundvandsbeskyttelse via varige dyrkningsaftaler om pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm kan 
gennemføres hurtigere end grundvandsbeskyttelse via offentlig eller privat skovrejsning. Men det 
forudsætter, at kommunen er indstillet på at gennemføre indsatsen via ekspropriation, da det ikke vil være 
alle lodsejere, der vil være fristet af en vidtrækkende aftale af denne karakter. I Svendborg Kommune er 
der på byrådsmødet den 29. juni 2021 truffet en principbeslutning om ekspropriationsvilje, såfremt det ikke 
er muligt at indgå frivillige dyrkningsaftaler indenfor BNBO. Det betyder med andre ord, at en indsats med 
henblik på at beskytte grundvandet indenfor BNBO alt andet lige må forventes at kunne gennemføres 
indenfor en kortere årrække. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at ekspropriation 
også kan være en langstrakt affære, hvilket taksationssagerne fra Beder og Bjellekær illustrerer. 
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Dyrkningsaftale (pesticidfri drift) 

Det er også muligt at beskytte grundvandet via en mindre vidtrækkende dyrkningsaftale, der alene 
omfatter pesticidfri drift. Det er dog vigtigt at understrege, at en dyrkningsaftale af denne art ikke har en 
effekt, der kan sidestilles med effekten, der kan opnås via medfinansiering af offentlig eller privat 
skovrejsning. Ved en dyrkningsaftale om pesticidfri drift tinglyses der et varigt forbud imod at anvende, 
håndtere eller opbevare pesticider på arealet, der er omfattet af aftalen. Endvidere vil aftalen typisk også 
omfatte et forbud imod at tilføre spildevandsslam til de deklarationsbelagte arealer. 

Der er kun få synergier forbundet med dyrkningsaftaler om pesticidfri drift. En dyrkningsaftale om 
pesticidfri drift vil (i princippet) kunne kombineres med økologisk drift. Når det ikke sker i praksis, skyldes 
det, at erstatningen for pesticidfri drift vil være en hindring for at opnå økologitilskud med de nuværende 
regler for EU-støtte.  

Grundvandsbeskyttelse via dyrkningsaftaler om pesticidfri drift kan gennemføres hurtigere end 
grundvandsbeskyttelse via offentlig eller privat skovrejsning. Men det forudsætter, at kommunen er 
indstillet på at gennemføre indsatsen via ekspropriation, da det ikke vil være alle lodsejere, der vil være 
fristet af en dyrkningsaftale af denne karakter. I Svendborg Kommune er der på byrådsmødet den 29. juni 
2021 truffet en principbeslutning om ekspropriationsvilje, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige 
dyrkningsaftaler indenfor BNBO. Det betyder med andre ord, at en indsats med henblik på at beskytte 
grundvandet indenfor BNBO alt andet lige må forventes at kunne gennemføres indenfor en kortere 
årrække. Som nævnt ovenfor viser de aktuelle taksationssager fra Beder og Bjellekær dog, at ekspropriation 
også kan være en langstrakt affære. 

Jordkøb  

Et vandselskab kan erhverve landbrugsjord med henblik på at beskytte grundvandet, når det sker i 
overensstemmelse med en indsatsplan. Det kan være en sidste udvej i de tilfælde, hvor hverken 
medfinansiering af skovrejsning eller indgåelse af dyrkningsaftaler lader til at være en farbar vej. I givet fald 
vil hensigten som regel være enten midlertidig bortforpagtning til eksempelvis pesticidfri drift, salg med 
tinglyste restriktioner, jordbytte eller skovrejsning som vandselskabet selv forestår. 

At erhverve jord med henblik på at beskytte grundvandet er i sagens natur et meget omkostningstungt 
virkemiddel at tage i anvendelse, da vandselskabet som udgangspunkt bærer hele byrden ved 
finansieringen. Dertil kommer, at der ikke er mulighed for at afskrive investeringen over en længere 
årrække ved køb af jord, hvilket i mange tilfælde gør det svært at anvende dette virkemiddel i praksis. Det 
forventes der til gengæld at blive lavet om på jf. finanslovsaftalen for 2022, hvoraf det fremgår, at 
”aftalepartierne er enige om … at give vandselskaberne mulighed for fremover at fordele udgifter til køb af 
jord, således at opkrævning af omkostninger hertil kan spredes over en årrække”. 

Tilskud til sløjfning af private brønde og boringer 

Private brønde og boringer, der ikke længere anvendes, udgør en potentiel risiko for forurening af 
grundvandet via kortslutning mellem de øvre jordlag, hvor grundvandet ofte er mere forurenet med 
eksempelvis pesticider, og de dybereliggende grundvandsmagasiner, som produktion af drikkevand typisk 
er baseret på. Som udgangspunkt er det ejers pligt at sløjfe ubenyttede brønde og boringer. Kommunerne 
giver som regel ejere af brønde og boringer påbud om sløjfning ved tilslutning til almen vandforsyning. Der 
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findes dog stadig mange ubenyttede brønde og boringer i det åbne land, som kommunerne ikke har 
kendskab til. Med henblik på at imødekomme dette problem findes der mange eksempler på ”frit lejde 
kampagner”, hvor vandselskaber eller vandsamarbejder tilbyder ejere af ubenyttede brønde og boringer 
gratis sløjfning. Noget tyder dog på, at tilbuddet om gratis sløjfning kan blive udbredt til hele landet via en 
statslig tilskudsordning. Det fremgår således af finanslovsaftalen for 2022, at der som led i en styrket 
indsats for at beskytte grundvandet skal oprettes en ”tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der 
ikke er sløjfet på forsvarlig vis”. Det bliver interessant at se, hvordan dette udmøntes – i særdeleshed om 
tilskuddet dækker alle omkostninger ved sløjfning.  

Ekstern kommunikation 

En målrettet indsats med henblik på at beskytte grundvandet på kildepladsen indebærer også, at der gøres 
en indsats for at fremme en ”grundvandsvenlig” adfærd hos de mennesker, der bor eller på anden vis 
benytter arealerne i oplandet til kildepladsen. Denne indsats vil skulle skræddersys med blik for hvilke 
målgrupper, der er mest relevante at nå via en målrettet kommunikationsindsats. I det åbne land vil det 
primært være landbruget, skovbruget og øvrige erhvervsdrivende, der spiller en central rolle i denne 
sammenhæng, hvorimod det i byområder i højere grad vil være villaejere og boligforeninger m.v. En indsats 
overfor erhvervsdrivende vil primært være dialogbaseret, mens indsatsen over for private borgere i højere 
grad vil have karakter af målrettede kampagner og kompetenceudvikling.  

6.2 Øvrige forebyggende indsatser 

Øvrige forebyggende indsatser omfatter i denne strategi indsatser, der ikke er målrettet den enkelte 
kildeplads, men som også vurderes at spille en væsentlig rolle, når målsætningen om ”bæredygtig 
produktion af drikkevand baseret på rent grundvand” skal imødekommes. Nedenfor er de væsentligste 
forebyggende indsatser af denne karakter beskrevet.  

Samarbejde med eksterne interessenter 

Som nævnt i indledningen er der mange offentlige og private aktører, der spiller en vigtig rolle i indsatsen 
for at beskytte grundvandet. At være opmærksom på de muligheder, der byder sig i samarbejdet med 
eksterne interessenter, er derfor afgørende. Det er eksempelvis denne opmærksomhed, der har banet vej 
for skovrejsningsaftalen med Svendborg Kommune og Naturstyrelsen samt partnerskabet med Svendborg 
Kommune og Region Syddanmark om opsporing af pesticidpunktkilder.  

Udover rollen som samarbejdspartner spiller Svendborg Kommune i sagens natur også en helt central rolle 
som både ejer og myndighed, der er værd at fremhæve i denne sammenhæng. Med hensyn til kommunens 
myndighedsopgaver er det i særdeleshed kommune- og sektorplanlægningen samt den almindelige 
myndighedsbehandling i forbindelse med eksempelvis vandindvindingstilladelser og miljøgodkendelser, der 
har betydning i forhold til Svendborg Vands grundvandsinteresser. 

Skoletjenesten 

Skoletjenesten tager imod besøgende på Svendborg Vands anlæg og tilbyder besøg i børnehaver og på 
skoler, og spiller dermed en vigtig rolle i en langsigtet, forebyggende indsats. Ved at udbrede viden om 
vores arbejdsområder og udfordringer, kan vi være med til at skabe en endnu stærkere interesse og 
forståelse for det ansvar, vi alle har for at passe på grundvandet.  
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Skovmølleværket og det omkransende skovområde kan komme til at spille en større rolle som 
formidlingscenter bl.a. med fokus på grundvandsbeskyttelse i takt med at et nyt vandværk etableres og 
planerne om en udvidelse af undervisningsfaciliteterne realiseres.  

Desuden har Skoletjenesten i samarbejde med SEF, Go2Green, Svendborg Kommune og Tåsingeskolens 
Science-linje lanceret undervisningsmaterialet ”Klima til læring og debat”, som retter sig mod elever i 
udskolingen og indeholder forskellige perspektiver og dilemmaer i forhold til rent drikkevand. 

Ekstern kommunikation 

En række eksterne interessenter kan adresseres for at fremme en mere grundvandsvenlig adfærd hos 
specifikke målgrupper - eksempelvis haveejere samt børn og unge – eller mere generelt kunder/borgere i 
Svendborg Kommune. Det kan ske via mærkedage (f.eks. Vandets Dag), kampagner (f.eks. giftfri have-
kampagner), kompetenceudvikling (f.eks. kurser i giftfri køkkenhave) samt rundvisninger på anlæg eller i 
det kommende skovområde m.v.   

7. Interesseområder 

Ved prioritering og planlægning af en målrettet indsats med henblik på at beskytte grundvandet på 
Svendborg Vands kildepladser spiller metoden, der benyttes i forbindelse med afgrænsningen af 
interesseområderne for indsatsen, en central rolle. Som et led i Den Nationale Grundvandskortlægning 
foretages der på baggrund af modelberegninger en udpegning af indvindingsoplandene til kildepladserne 
med udgangspunkt i de gældende vandindvindingstilladelser. Hermed gives et godt bud på, hvad der kan 
danne ramme for en målrettet indsats. Udpegningen af indvindingsoplandene fremgår af Bekendtgørelse 
nr. 2071 af 11. november 2021 om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Det er ikke dog alle områder i indvindingsoplandene, hvor der er behov for en målrettet indsats med 
henblik på at beskytte grundvandet. Ved prioritering og planlægning af en målrettet indsats er det derfor 
nødvendigt at skabe et mere nuanceret billede af beskyttelsesbehovet. Det skabes ved at foretage en 
opdeling af indvindingsoplandene i interesseområder, der afspejler behovet. Opdelingen kan foretages på 
baggrund af kendskab til de følgende forhold på kildepladsen: 

 Grundvandets transporttid:  
o Hvor lang transporttid har grundvandet til indvindingsboringerne på kildepladsen? 

 Grundvandsdannelse:  
o Hvor sker der grundvandsdannelse? 
o Hvor stor er grundvandsdannelsen?  
o Hvilke dele af indvindingsoplandet er grundvandsdannende opland til kildepladsen?  

 Grundvandets sårbarhed:  
o Hvilke dele af indvindingsoplandet er udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat i 

forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning?  
o Er grundvandet i indvindingsoplandet sårbart overfor forurening med pesticider og 

nedbrydningsprodukter?  

I denne strategi er det valgt at benytte grundvandets transporttid til kildepladserne som grundlag for en 
opdeling af indvindingsoplandene i interesseområder på regional skala. De dele af indvindingsoplandene, 
hvor grundvandet har en transporttid til kildepladserne på mindre end 25 år, kaldes for ”næroplande”, 
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hvorimod de dele af indvindingsoplandene, hvor grundvandet har en transporttid til kildepladserne på 
mere end 25 år, kaldes for ”fjernoplande”. Denne opdeling benyttes som grundlag for en overordnet 
prioritering af den målrettede indsats med henblik på at beskytte grundvandet. Her vægtes en indsats i 
næroplande højest, da der indenfor næroplande er større risiko for at forurening af grundvandet vil udgøre 
en trussel imod kildepladserne, og en målrettet indsats netop her derfor (alt andet lige) vil være mere 
effektfuld. 

Når en transporttid på 25 år er valgt som skelsættende, skyldes det, at mange miljøfremmede stoffer enten 
nedbrydes eller fortyndes i et omfang, der medfører en betydelig reduktion af risikoen for forurening af 
kildepladserne ved en transporttid i grundvandsmagasinerne på mere end 25 år. Det er dog vigtigt at 
understrege, at der heri ligger en grov generalisering, da miljøfremmede stoffer er en kompleks gruppe af 
stoffer med vidt forskellige fysiske og kemiske egenskaber. En transporttid i grundvandsmagasinerne på 25 
år vil sandsynligvis ikke være tilstrækkelig ved svært nedbrydelige miljøfremmede stoffer såsom 
perfluorerede PFAS-forbindelser. I forbindelse med udarbejdelsen af denne strategi er det dog valgt at 
antage, at anvendelse og bortskaffelse af disse vil blive strengere reguleret fremover med henblik på at 
undgå forurening af vandmiljøet. Valget af en transporttid på 25 år som skelsættende i strategien skal 
derfor primært ses som en skelnen, der afspejler et trusselbillede domineret af pesticider og 
nedbrydningsprodukter. 

Transporttiden spiller også en central rolle i kortlægningen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 
som Miljøstyrelsen foretager som et led i Den Nationale Grundvandskortlægning. I denne forbindelse 
foretages der en modelberegning af BNBO med anvendelse af en transporttid på 1 år omkring alle aktive 
indvindingsboringer. Ved beregningerne tages der udgangspunkt i de gældende vandvindingstilladelser og 
den aktuelle fordeling af indvindingsmængderne mellem de aktive indvindingsboringer. Resultatet af 
beregningerne fremgår af Bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 2021 om udpegning af 
drikkevandsressourcer.  

Kildeplads Beregningsgrundlag BNBO Næropland  
(T < 25 år) 

Fjernopland  
(T > 25 år) 

Indvindingsopland 

Hovedværket 600.000 m3/år 26,4 ha 5,08 km2 1,73 km2 6,81 km2 
Grubbemøllen 300.000 m3/år 10,6 ha 2,26 km2 3,21 km2 5,47 km2 
Holmdrup 550.000 m3/år 11,7 ha 

9,42 km2 9,58 km2 19,00 km2 
Skovmølle 350.000 m3/år 12,7 ha 
Hvidkilde 700.000 m3/år 29,4 ha 5,85 km2 5,89 km2 11,74 km2 
Landet 100.000 m3/år 4,2 ha 1,13 km2 0,26 km2 1,39 km2 
Lunde 200.000 m3/år 4,0 ha 1,04 km2 0,81 km2 1,85 km2 
Sum 2.700.000 m3/år 99 ha 24,78 km2 21,48 km2 46,26 km2 

Tabel 1: Tabellen viser arealerne af henholdsvis BNBO, nær- og fjernoplande samt indvindingsoplande på Svendborg Vands 
kildepladser. Bemærk, at én km2 svarer til 100 hektar. Endvidere viser tabellen indvindingsmængden, der er benyttet som grundlag 
for beregningen. Indvindingsmængden, der benyttes som grundlag for beregningen, skal ideelt set afspejle 
vandindvindingstilladelsen. Det har dog ikke været muligt i alle tilfælde, da der endnu ikke foreligger en vandindvindingstilladelse 
for Hvidkilde Kildeplads samt kildepladserne i byen. Her er der i stedet taget udgangspunkt i de ansøgte vandindvindingsmængder i 
ansøgningen til Svendborg Kommune fra november 2019. 

Med henblik på at illustrere, hvor store områder, der er udpeget som henholdsvis BNBO, nær- og 
fjernoplande samt indvindingsoplande på Svendborg Vands kildepladser, er der i tabel 1 præsenteret en 
oversigt på kildepladsniveau. Det fremgår af figur 1, at BNBO på Svendborg Vands kildepladser udgør i alt 
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ca. 1 km2, hvilket svarer til ca. 2 % af indvindingsoplandenes samlede areal. Endvidere fremgår det af 
tabellen, at næroplande på Svendborg Vands kildepladser udgør lidt mere end halvdelen af 
indvindingsoplandenes samlede areal. Beliggenheden af oplandene er vist på figur 1. 

Både i forhold til interesseområdernes størrelse og beliggenhed er det vigtigt at understrege, at 
Miljøstyrelsen ikke har haft mulighed for at foretage beregningerne på baggrund af gældende 
vandindvindingstilladelser. I stedet har Miljøstyrelsen taget udgangspunkt i de indvindingsmængder, der er 
benyttet som grundlag for ansøgningen om fornyelse af vandindvindingstilladelserne på Svendborg Vands 
kildepladser fra november 2019 (jf. tabel 1). I skrivende stund har Svendborg Kommune endnu ikke taget 
endelig stilling til ansøgningen vedr. Hvidkilde Kildeplads samt kildepladserne i byen (Hovedværket og 
Grubbemøllen). Meget tyder dog på, at Svendborg Kommune ikke er indstillet på at give Svendborg Vand 
tilladelse til at indvinde de 700.000 m3/år, der er søgt om. I stedet er der blevet stillet en tilladelse på blot 
300.000 m3/år i udsigt. Såfremt kommunen står fast, vil der derfor være behov for at foretage en 
genberegning af interesseområdernes størrelse og beliggenhed på både Hvidkilde Kildeplads og de øvrige 
kildepladser, hvor der vil være behov for at øge indvindingen for at kompensere for tabet. 

Figur 1: Kortet viser afgrænsningen af indvindingsoplande og næroplande til Svendborg Vands kildepladser (ekskl. Landet 
Kildeplads). Indvindingsoplande er optegnet med sorte streger, hvorimod næroplande er vist med grøn farve. Svendborg Vands 
indvindingsboringer er vist som blå prikker på kortet.  

Et andet forhold, der ikke er taget højde for ved beregningerne, som Miljøstyrelsen har foretaget i 
forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning, er Svendborg Vands langsigtede planer for 
kildepladserne. Planerne om udvidelsen af Holmdrup Kildeplads er således ikke medregnet. Her vil 
Miljøstyrelsens modelberegninger i stedet blive suppleret af modelscenarioberegninger, som Svendborg 
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Vand selv foranlediger, med henblik på at få skabt et tilfredsstillende beslutningsgrundlag. I praksis betyder 
det, at en indsats vil kunne udvides udover de interesseområder, der er kortlagt i forbindelse med Den 
Nationale Grundvandskortlægning, når det er begrundet med planer om øget indvinding på eksisterende 
kildepladser eller etablering af helt nye kildepladser. 

Endelig er det også vigtigt at nævne, at modelberegninger altid vil være forbundet med usikkerhed. 
Modelberegninger af interesseområdernes beliggenhed må derfor ikke bruges ukritisk. Når der i denne 
strategi lægges op til, at en indsats målrettet næroplande til kildepladserne prioriteres højest reduceres 
usikkerheden, da udpegningen af denne del af indvindingsoplandene er langt mere sikker. Usikkerheden 
tages der desuden også højde for, når der på baggrund af en konkret vurdering skal tages stilling til hvilken 
indsats, der skal gennemføres med henblik på at beskytte grundvandet (jf. kap. 8). 

8. Prioritering af indsatser 

På baggrund af de forebyggende indsatser (jf. kap. 6) og afgrænsningen af interesseområderne (jf. kap. 7) 
præsenteres i dette kapitel en overordnet model for prioritering af forebyggende indsatser med henblik på 
at beskytte grundvandet. Som tidligere nævnt omfatter forebyggende indsatser både indsatser målrettet 
den enkelte kildeplads og indsatser med et bredere sigte.  

I denne sammenhæng er fokus rettet mod prioritering af forebyggende indsatser målrettet kildepladsen, da 
denne indsats spiller den altafgørende rolle i forhold til opfyldelsen af målsætningen om ”bæredygtig 
produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”. Disse indsatser er desuden forbundet med store 
omkostninger (jf. kap. 9). Det er eksempelvis i forbindelse med denne prioritering, der træffes beslutning 
om, hvor der som et led i indsatsen for at beskytte grundvandet skal erhverves jord med henblik på 
skovrejsning eller indgås dyrkningsaftaler. 

I forbindelse med prioritering af forebyggende indsatser på kildepladsen er det i denne strategi valgt, at der 
først foretages en overordnet prioritering på kildepladsniveau og dernæst en prioritering på matrikelniveau 
(lokalt niveau). Prioriteringen på kildepladsniveau har til hensigt at fastlægge det overordnede 
ambitionsniveau for indsatsen på kildepladsen, hvorimod prioriteringen af indsatsen på matrikelniveau har 
til hensigt at sikre, at de forebyggende indsatser tages i anvendelse i de dele af interesseområderne, hvor 
effekten vurderes at være størst. 

Kildeplads Prioritering af forebyggende indsatser på 
kildepladsniveau 

Primært interesseområde for 
forebyggende indsatser 

Type A Forebyggende indsatser for at beskytte 
grundvandet er højt prioriteret. 

Næroplande 

Type B Forebyggende indsatser for at beskytte 
grundvandet er mindre højt prioriteret. 

BNBO 

Type C Forebyggende indsatser for at beskytte 
grundvandet er lavt prioriteret. 

25 m beskyttelseszoner 

Tabel 2: Tabellen viser klassifikationen af Svendborg Vands kildepladser, som danner grundlag for prioritering af forebyggende 
indsatser på kildepladsniveau.  
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8.1 Prioritering på kildepladsniveau 

Ved prioritering af forebyggende indsatser på kildepladsniveau foretages en klassifikation af alle 
kildepladser som enten A-, B- eller C-kildepladser. Formålet er at skabe grundlag for, at ressourcerne, der 
anvendes på forebyggende indsatser, målrettes kildepladserne, hvor udbyttet er størst. Klassifikationens 
betydning for prioriteringen af forebyggende indsatser fremgår af tabel 2. Når der skal foretages en 
klassifikation af kildepladserne, er de følgende forhold udslagsgivende: 

 Kildepladsens fremtid: Ved planlægning af en indsats for at beskytte grundvandet på en kildeplads 
er det afgørende at vide, hvilken rolle kildepladsen forventes at spille i fremtiden. Er der planer om 
at lukke kildepladsen? Er det muligt at få tilladelse til at indvinde den ønskede vandmængde? Hvis 
det ikke er tilfældet, skaber det et særdeles spinkelt grundlag for langsigtede investeringer i en 
forebyggende indsats med henblik på at beskytte grundvandet. 

 Forsyningssikkerhed: Ved planlægning af en forebyggende indsats for at beskytte grundvandet 
spiller kildepladsens betydning for forsyningssikkerheden en central rolle, når der skal tages stilling 
til omfanget af indsatsen. Hvis kildepladsen spiller en central rolle i denne sammenhæng, skal det 
også afspejles i forbindelse med prioriteringen af en forebyggende indsats med henblik på at 
beskytte grundvandet. 

 Arealanvendelse: Ved planlægning af en indsats for at beskytte grundvandet på en kildeplads spiller 
potentialet for gennemførelse af forebyggende indsatser i oplandet til kildepladsen en central rolle, 
når der skal tages stilling til omfanget af indsatsen. Er potentialet begrænset, vil der være stor 
sandsynlighed for, at en forebyggende indsats ikke vil være udslagsgivende i forhold til 
mulighederne for at kunne opretholde en produktion drikkevand baseret på rent grundvand. Det 
gør sig eksempelvis gældende for kildepladserne i Svendborg By. Omfanget af den forebyggende 
indsats skal derfor være afstemt i forhold til denne virkelighed. 

På baggrund af forholdene, der er beskrevet ovenfor, foretages en klassifikation af Svendborg Vands 
kildepladser via flowdiagrammet, der er vist på figur 2. Tabel 3 viser den aktuelle klassifikation af Svendborg 
Vands kildepladser. Det fremgår af tabel 3, at to kildepladser er klassificeret som type A (Holmdrup og 
Skovmølle), to kildepladser er klassificeret som type B (Lunde og Byen), én kildeplads er klassificeret som 
type C (Landet) og én kildeplads pt. er uafklaret (Hvidkilde). Årsagen til, at Landet er klassificeret som type C 
er, at kildepladsen forventes lukket indenfor en kortere årrække. Årsagen til, at der ikke er foretaget en 
klassifikation af Hvidkilde Kildeplads, er stor usikkerhed om kildepladsens fremtid. Svendborg Vand har søgt 
om tilladelse til at indvinde 700.000 m3/år, men hidtil har Svendborg Kommune stillet i udsigt, at der kun 
kan gives en tilladelse på maksimalt 300.000 m3/år og med vilkår, der indebærer, at tilladelsen kan 
nedsættes yderligere såfremt tilstanden i Hvidkilde sø ikke bedres. Når der er skabt klarhed om 
kildepladsens fremtid (forventeligt i løbet af 2022) vil der blive foretaget en klassifikation i henhold til 
metoden, der er skitseret i figur 2. Heraf følger naturligvis også stor usikkerhed med hensyn til omfanget af 
en forebyggende indsats med henblik på at beskytte grundvandet på kildepladsen (jf. kap. 9). 
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Figur 2: Flowdiagrammet illustrerer metoden, der benyttes ved klassifikation af Svendborg Vands kildepladser. 

Kildeplads Kildepladsens fremtid Forsyningssikkerhed Arealanvendelse Type 
Byen Stor sikkerhed Stor betydning Lille potentiale B 
Holmdrup Stor sikkerhed Stor betydning Stort potentiale A 
Hvidkilde Uafklaret Stor betydning Stort potentiale ? 
Landet Lille sikkerhed Lille betydning Stort potentiale C 
Lunde Stor sikkerhed Lille betydning Stort potentiale B 
Skovmølle Stor sikkerhed Stor betydning Stort potentiale A 

Tabel 3: Tabellen viser den aktuelle klassifikation af Svendborg Vands kildepladser. Metoden, der er benyttet i forbindelse med 
klassifikationen, fremgår af figur 2. Klassifikationen er dynamisk og vil være genstand for løbende evaluering, da væsentlige 
ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for klassifikationen, kan have indflydelse på klassifikationen. 

8.2 Prioritering på matrikelniveau 

Når der er foretaget en prioritering af forebyggende indsatser på kildepladsniveau, er der banet vej for 
detailprojektering af den forebyggende indsats på matrikelniveau. Ved detailprojektering på matrikelniveau 
tages der udgangspunkt i indsatsprogrammerne for henholdsvis A-kildepladser (jf. tabel 4) og B-
kildepladser (jf. tabel 5). Indsatsprogrammerne illustrerer, hvor det kan være relevant at gennemføre 
forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet, samt hvilke forebyggende indsatser, der i 
givet fald har henholdsvis 1. og 2. prioritet. Bemærk, at indsatsprogrammerne for henholdsvis A- og B-
kildepladserne er identiske indenfor BNBO og fjernoplande. Forskellen mellem indsatsprogrammerne 
afspejles alene i omfanget af forebyggende indsatser indenfor næroplande, hvilket er i tråd med 
klassifikationen i tabel 2. Ønskes en mere udførlig forklaring på de valg, der er truffet i forbindelse med 
udarbejdelsen af indsatsprogrammerne, henvises til bilag 1. 
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Indsatsprogram for A-kildepladser 

                                          Interesseområde 
Indsats 

BNBO (T < 1 år) Næropland (T < 25 år) Fjernopland (T > 25 år) 

Medfinansiering af skovrejsning    

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift)    

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift og 
reduceret kvælstofnorm) 

   

Jordkøb    

Sløjfning af private brønde og boringer    

Ekstern kommunikation    

Tabel 4: Indsatsprogrammet viser, hvor der kan være behov for forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet på 
A-kildepladser. Farverne viser, hvilke forebyggende indsatser, der i givet fald har henholdsvis 1. prioritet (rød) og 2. prioritet (gul). 
Vurderes der derimod ikke at være behov for en forebyggende indsats udover den offentlige indsats, er det vist med grøn signatur. 

Indsatsprogrammerne er først og fremmest tænkt som beslutningsstøtte og giver dermed ikke endelige 
svar med hensyn til hvilken forebyggende indsats, der skal gennemføres, og hvor den skal gennemføres. 
Den endelige beslutning vil altid bero på en konkret vurdering, hvor detailviden om de hydrogeologiske 
forhold (grundvandsdannelse og sårbarhed m.v.), forureningskilderne (kortlagte punktkilder og nuværende 
arealanvendelse m.v.), planmæssige forhold (kommuneplaner, indsatsplaner og vandforsyningsplaner etc.) 
samt intern forsyningsplanlægning ligeledes inddrages. 

Indsatsprogram for B-kildepladser 

                                          Interesseområde 
Indsats 

BNBO (T < 1 år) Næropland (T < 25 år) Fjernopland (T > 25 år) 

Medfinansiering af skovrejsning    

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift)    

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift og 
reduceret kvælstofnorm) 

   

Jordkøb    

Sløjfning af private brønde og boringer    

Ekstern kommunikation    

Tabel 5: Indsatsprogrammet viser, hvor der kan være behov for forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet på 
B-kildepladser. Farverne viser, hvilke forebyggende indsatser, der i givet fald har henholdsvis 1. prioritet (rød) og 2. prioritet (gul). 
Vurderes der derimod ikke at være behov for en forebyggende indsats udover den offentlige indsats, er det vist med grøn signatur. 
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9. Økonomi 

I dette kapitel er der redegjort for udgifterne, der vil være forbundet med implementeringen af Svendborg 
Vands strategi for grundvandsbeskyttelse. Der er alene redegjort for udgifterne, der vil være forbundet 
med forebyggende indsatser, der er omfattet af indsatsprogrammerne (jf. tabel 4 og 5), da langt 
hovedparten af udgifterne til grundvandsbeskyttende foranstaltninger kan henføres til forebyggende 
indsatser på kildepladserne. Størst betydning i denne sammenhæng har omfanget af forebyggende 
indsatser i form af medfinansiering af skovrejsning og dyrkningsaftaler på Svendborg Vands kildepladser. I 
tabel 6 er der vist en vurdering af omfanget. Bemærk, at der for Hvidkilde Kildeplads er angivet et interval, 
der udtrykker usikkerheden, der er forbundet med klassifikationen af kildepladsen jf. tabel 3. Intervallet 
afspejler om kildepladsen klassificeres som enten type A, B eller C. 

Kildeplads Medfinansiering af 
skovrejsning 

Dyrkningsaftaler 
Pesticider Pesticider og kvælstof 

Grubbemølleværket 0 ha 0 ha 0 ha 
Hovedværket 0 ha 5 ha 0 ha 
Hvidkilde 0 ha 0 - 120 ha 0 ha 
Landet 0 ha 0 ha 0 ha 
Lunde 0 ha 0 ha 10 ha 
Skovmølle 

540 ha 60 ha 30 ha 
Holmdrup 
Sum 540 ha 65 - 185 ha 40 ha 

Tabel 6: Tabellen viser en vurdering af omfanget af forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet på Svendborg 
Vands kildepladser i form af henholdsvis medfinansiering af skovrejsning og dyrkningsaftaler. Det er vigtigt at understrege, at 
vurderingen er forbundet med forholdsvis stor usikkerhed.  

I tabel 7 er der med afsæt i det vurderede omfang af indsatsen (jf. tabel 6) foretaget en beregning af de 
forventede udgifter til forebyggende indsatser på Svendborg Vands kildepladser. Det fremgår af tabel 7, at 
udgifterne, der er forbundet med beskyttelse af grundvandet på Svendborg Vands kildepladser, samlet set 
forventes at beløbe sig til mellem 65 og 75 mio. kr. Drift og internt tidsforbrug er ikke medregnet. 

 Udgift pr. enhed  
(inkl. procesomkostninger) 

Omfang af indsats Samlet udgift 

Medfinansiering af skovrejsning 
 

100.000 kr./ha 540 ha 54 mio. kr. 

Dyrkningsaftaler – pesticider 
 

80.000 kr./ha 65 – 185 ha 5,2 – 14,8 mio. kr. 

Dyrkningsaftaler – pesticider og 
reduceret kvælstofnorm 

120.000 kr./ha 40 ha 4,8 mio. kr. 

Sløjfning af private brønde og 
boringer 

12.000 kr./stk. 0 stk. 0 kr. 

Ekstern kommunikation 1 mio. kr. 
Sum 65 – 74,6 mio. kr. 

Tabel 7: Tabellen viser budgettet for de forebyggende indsatser, der er omfattet af indsatsprogrammet (jf. tabel 4). Internt 
tidsforbrug og drift er ikke medregnet. I budgettet for medfinansiering af skovrejsning, er der forudsat en medfinansieringsgrad ved 
jordkøb på 50 %. Budgettet for dyrkningsaftaler, er baseret på en gennemsnitsbetragtning mht. erstatningsniveauet. I praksis vil der 
blive udbetalt lavere erstatninger for arealer, der ikke er i omdrift, hvorimod der forventes at blive udbetalt højere erstatninger for 
omdriftsarealer, hvor der dyrkes højværdiafgrøder.  
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Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forholdsvis stor usikkerhed forbundet med budgettet for 
forebyggende indsatser på kildepladserne. De væsentligste kilder til usikkerhed er følgende: 

 Beskyttelsesbehovet: Vurderingen af omfanget af forebyggende indsatser på Svendborg Vands 
kildepladser (jf. tabel 6) er forbundet med stor usikkerhed. Usikkerheden er størst på Hvidkilde 
Kildeplads, hvor omfanget afhænger af udfaldet af den verserende sag angående fornyelsen af 
vandindvindingstilladelsen. Usikkerheden er der taget højde for ved udarbejdelsen af budgettet ved 
at angive et interval, der afspejler om kildepladsen klassificeres som enten type A, B eller C.  

 Jordprisen: Udgifterne, der vil være forbundet med forebyggende indsatser på Svendborg Vands 
kildepladser, er proportionale med jordens pris. Budgettet i tabel 7 af baseret på en gennemsnitlig 
jordpris på 200.000 kr. pr. ha. 

 Erstatningstakster: Ved indgåelse af dyrkningsaftaler skal alle lodsejere have fuld erstatning for 
tabet som de pålagte restriktioner medfører. Der vil være stor forskel på erstatningsniveauet og 
procesomkostningerne fra sag til sag. Gennemsnitsbetragtningen, der danner grundlag for 
budgettet i tabel 7, er derfor forbundet med forholdsvis stor usikkerhed. 

 Skovrejsningsaftalen: I Skovrejsningsaftalen forudsættes det at være muligt at erhverve et areal på i 
alt 540 hektar over en periode på 20 år med henblik på skovrejsning. Det svarer til opkøb af i 
størrelsesordenen 85 % af områderne, der er omfattet af skovrejsningsaftalen. Da opkøb af jord 
med henblik på skovrejsning er baseret på frivillighed, er denne prognose usikker. Bliver omfanget 
mindre, forventes en del af den manglende indsats i stedet at blive gennemført via 
dyrkningsaftaler. 

 Forsyningsstruktur: Budgettet for de forebyggende indsatser tager afsæt i den nuværende 
forsyningsstruktur. På længere sigt vil der uvægerligt ske ændringer i forsyningsstrukturen, der 
ændrer på forudsætningerne og som derfor fordrer en revision af budgettet. Det vil eksempelvis 
være tilfældet ved etablering af nye kildepladser eller evt. overtagelse af private vandværker. 

Udgifterne til forebyggende indsatser forventes at skulle afholdes over en periode på 20 år, hvilket også 
afspejler den nuværende tidshorisont for skovrejsningsaftalen med Svendborg Kommune og 
Naturstyrelsen. Antages en ensartet fordeling af udgifterne i hele denne periode svarer det til en årlig 
udgift på mellem 3,25 og 3,73 mio. kr. Ved et vandforbrug på 2 mio. m3/år medfører det en øget vandpris 
på mellem 2,03 og 2,33 kr./m3 inkl. moms. For en husstand med et vandforbrug på 130 m3/år svarer det til 
en stigning i den forbrugeroplevede pris på mellem 264 og 303 kr./år inkl. moms. 

Med hensyn til finansieringen af de forebyggende indsatser forventes der som udgangspunkt ikke at være 
behov for lånefinansiering. Det skyldes først og fremmest, at der som et led i skovrejsningsaftalen med 
Svendborg Kommune og Naturstyrelsen er indgået en betalingsaftale med Naturstyrelsen i 2021. I henhold 
til betalingsaftalen indbetales der hvert år et fast beløb på en konto hos Naturstyrelsen, der finansieres via 
et tilsvarende tillæg til indtægtsrammen. Hvis det viser sig, at Svendborg Vand har succes med indgåelse af 
frivillige dyrkningsaftaler som et led i BNBO-indsatsen, kan det dog afstedkomme forholdsvis store udgifter 
til dette formål i de kommende år. Her kan lånefinansiering undtagelsesvis blive aktuelt. 

Den økonomiske ramme for vandselskaber kan øges med tillæg i henhold til §11 i bekendtgørelse nr. 938 
om økonomiske rammer for vandselskaber med henblik på at dække udgifterne til grundvandsbeskyttelse. 
Det forudsætter dog, at grundvandsbeskyttelsen gennemføres som et led i opfyldelsen af et statsligt eller 
kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt mål. Det er tilfældet for udgifterne til medfinansiering af statslig 
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skovrejsning ved Skovmølleværket. Det vil også være tilfældet i forbindelse med indsatsen for at beskytte 
grundvandet imod forurening med pesticider og nitrat indenfor BNBO. Det vurderes endvidere, at udgifter 
til øvrige forebyggende indsatser, også vil kunne dækkes via et tillæg til indtægtsrammen, såfremt de 
gennemføres på baggrund af en kommunalt vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (jf. kap. 10). Er 
der tvivl om mulighederne for at kunne få dækket omkostningerne via et tillæg til indtægtsrammen, vil der 
være mulighed for at søge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om forhåndsgodkendelse, inden udgifterne 
afholdes. 

10. Implementering 

Denne strategi er udarbejdet parallelt med, at der allerede gøres en aktiv indsats for at beskytte 
grundvandet på Svendborg Vands kildepladser. Med hensyn til de forebyggende indsatser omfatter denne 
indsats dels medfinansiering af statslig skovrejsning ved Skovmølleværket og dels en indsats med henblik 
på at beskytte grundvandet indenfor BNBO foranlediget af Miljøstyrelsens genberegning af BNBO, 
Svendborg Kommunes politiske beslutning om ekspropriationsvilje (jf. byrådsmødet den 29. juni 2021) samt 
resultatet af kommunens risikovurdering af BNBO på Svendborg Vands kildepladser.  

Strategien viser, hvordan den igangværende indsats indgår i en samlet plan for, hvad der skal til for at 
imødekomme målsætningen om ”bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”. Hvad 
det mere præcist indebærer, vil fremgå af handleplaner, der udarbejdes for Svendborg Vands kildepladser 
med afsæt i strategien. Dette planarbejde forventes igangsat parallelt med Svendborg Kommunes arbejde 
med en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal afløse den oprindelige plan fra 2009. Da Den 
Nationale Grundvandskortlægning på Fyn er blevet revideret med virkning fra 1. januar 2022 (jf. 
bekendtgørelse nr. 2071 af 11. november 2021 om udpegning af drikkevandsressourcer) og Svendborg 
Kommune dernæst har et år til at udarbejde et udkast til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (jf. 
bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner), forventes det derfor, at der vil foreligge et 
udkast til en indsatsplan ultimo 2022. 

Som et led i kommunens indsatsplanarbejde skal der udarbejdes en tidsplan for implementeringen af 
indsatserne, der er omfattet af indsatsplanen. Af samme årsag omfatter denne strategi ikke en tidsplan for 
implementering. I stedet vil der blive udarbejdet tidsplaner for implementering som et led i udarbejdelsen 
af handleplanerne for kildepladserne. Der er dog muligt allerede på det foreliggende grundlag at give en 
klar indikation af den overordnede tidshorisont for indsatsen. For de forebyggende indsatser, der allerede 
er igangsat i form af statslig skovrejsning ved Skovmølleværket og en indsats med henblik på at beskytte 
grundvandet indenfor BNBO, er der således fastsat en tidshorisont for indsatsen.  

For den statslige skovrejsning er det hensigten at realisere målsætningen om et skovrejsningsprojekt på 
540 hektar over en periode på 20 år fra 2020 til 2040. Statslig skovrejsning bygger dog på frivillig deltagelse 
fra lodsejernes side, så hastigheden, hvormed skovrejsningsprojektet kan realiseres afhænger derfor både 
af de involverede parters engagement og lodsejernes villighed til at afstå jord til formålet. På trods af de 
lange udsigter forventes skovrejsningsprojektet at komme godt fra start via den igangværende 
multifunktionelle jordfordeling, og derfor er der et begrundet håb om at nå forholdsvis langt på forholdsvis 
kort tid indenfor de næste par år. 
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BNBO-indsatsen kan formentlig gennemføres indenfor en forholdsvis kort tidshorisont. Når det er realistisk, 
bunder det i, at der i Svendborg Kommune er truffet en politisk beslutning om ekspropriationsvilje, såfremt 
det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. 

Den ovenstående beskrivelse af, hvordan strategien vil blive implementeret skulle gerne illustrere at 
planlægningen af indsatsen skal være kendetegnet ved at være agil og dynamisk, da det på stående fod kan 
være vanskeligt at forudsige, hvad der er muligt, hvor det er muligt og hvornår det er muligt. Den samme 
agilitet og dynamik skal også kendetegne den strategiske planlægning og dermed denne strategi for 
grundvandsbeskyttelse. Ændres forudsætningerne for arbejdet med grundvandsbeskyttelse i væsentligt 
omfang som følge af både interne og eksterne forhold, vil det afstedkomme evaluering og eventuelt 
justering af strategien. Evaluering af strategien gennemføres som udgangspunkt hvert år samt når 
bestyrelsen vurderer, at der er behov for det. 
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Bilag 1: Bemærkninger til indsatsprogrammer 

Medfinansiering af skovrejsning 

Det fremgår af indsatsprogrammerne at forebyggende indsatser med henblik på at beskytte grundvandet 
via medfinansiering af skovrejsning er højere prioriteret end forebyggende indsatser i form af henholdsvis 
dyrkningsaftaler om pesticidfri drift samt pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm. Det skyldes, at der, 
som beskrevet i afsnit 6.1, er mange fordele forbundet med anvendelsen af dette virkemiddel. Den 
væsentligste forskel er i denne sammenhæng fredskovbestemmelserne, der giver en ekstra sikkerhed på 
langt sigt ved medfinansiering af skovrejsning. 

I indsatsprogrammerne sondres der ikke mellem medfinansiering af statslig, kommunal og privat 
skovrejsning. Som følge af skovrejsningsaftalen af 21. september 2020, er det pt. først og fremmest 
medfinansiering af statslig skovrejsning, der er aktuel på Svendborg Vands kildepladser. I 
skovrejsningsaftalen er der en målsætning om at erhverve op til 540 hektar jord med henblik på statslig 
skovrejsning. Mulighederne for at udvide indsatsen om nødvendigt vurderes at være begrænsede. På de 
øvrige kildepladser i det åbne land, hvor der er behov for en forebyggende indsats, er det pt. kun på Lunde 
Kildeplads, hvor der i betydeligt omfang er udpeget skovrejsningsområder i kommuneplanen. På dette 
grundlag vurderes potentialet for beskyttelse af grundvandet via medfinansiering af skovrejsning udover 
arealerne, der allerede er omfattet af skovrejsningsaftalen af 21. september 2020, i vid udstrækning at 
være udtømte. Men pga. de mange fordele ved at prioritere grundvandsbeskyttelse via skovrejsning 
fremfor dyrkningsaftaler, vil mulighederne fortløbende blive vurderet. Her vil opmærksomheden også være 
rettet imod etablering af nye partnerskaber. 

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift) 

Forurening af grundvandet med pesticider vurderes pt. at være den største trussel i forhold til at indfri 
målsætningen om ”bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand”. Af samme årsag har 
Svendborg Kommune vurderet, at der skal gennemføres en indsats med henblik på at beskytte 
grundvandet indenfor BNBO imod forurening med pesticider på alle Svendborg Vands kildepladser med 
undtagelse af Landet Kildeplads. I det omfang det ikke er muligt at gennemføre indsatsen via 
medfinansiering af skovrejsning, skal indsatsen gennemføres via dyrkningsaftaler.  

Det forventes kun, at dyrkningsaftaler om pesticidfri drift vil blive anvendt i et forholdsvis begrænset 
omfang udenfor BNBO. Med den nuværende klassifikation af kildepladserne kan det komme på tale på 
Holmdrup og Skovmølle Kildeplads, hvor medfinansiering af statslig skovrejsning ikke er en mulighed. Om 
det kan komme på tale på Hvidkilde Kildeplads afhænger af fremtidsudsigterne for kildepladsen.  

Dyrkningsaftaler (pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm) 

Forurening af grundvandet med nitrat vurderes generelt ikke at være en stor trussel imod grundvandet på 
Svendborg Vands kildepladser. På nogle kildepladser er der dog i forbindelse med Den Nationale 
Grundvandskortlægning udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat. Det er bl.a. tilfældet på Lunde og 
Skovmølle Kildeplads. Her har Svendborg Kommune vurderet, at der er behov for en indsats med henblik på 
at beskytte grundvandet indenfor BNBO imod forurening med både pesticider og nitrat. Her kan 
dyrkningsaftaler, der både omfatter pesticidfri drift og reduceret kvælstofnorm, således komme på tale i 
det omfang, der ikke er mulighed for at gennemføre indsatsen via medfinansiering af skovrejsning. 
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Jordkøb 

Som nævnt i afsnit 6.1 kan jordkøb i visse tilfælde være en farbar vej i de tilfælde, hvor hverken 
medfinansiering af skovrejsning eller indgåelse af dyrkningsaftaler vurderes at være den rette løsning. 
Jordkøb kan undtagelsesvis blive aktuelt, såfremt det sker med henblik på videresalg med tinglyst 
deklaration eller evt. jordbytte, der kan bane vej for skovrejsning eller en dyrkningsaftale.  

Sløjfning af private brønde og boringer 

Det fremgår af indsatsprogrammerne, at tilskud til sløjfning af private brønde og boringer er en højt 
prioriteret indsats indenfor næroplande til både A- og B-kildepladser. Det er dog i denne sammenhæng 
vigtigt at bemærke, at der i finanslovsaftalen for 2022 er lagt op til, at der skal oprettes en ”tilskudspulje til 
afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis”. Udmøntningen vil vise, hvorvidt det er 
relevant, at Svendborg Vand spiller en aktiv rolle i denne sammenhæng. Det vil være nærliggende at få 
afklaret dette i forbindelse med Svendborg Kommunes udarbejdelse af en indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse. 

Ekstern kommunikation 

Det fremgår af indsatsprogrammerne, at indsatser målrettes næroplande til både A- og B-kildepladser. Det 
fremgår af afsnit 6.1, hvad denne indsats kan omfatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I forbindelse med at VA skal bygge et nyt vandværk som erstatning for det nuværende 
Skovmølle vandværk ved Skårupøre, kigger vi på mulighederne for at forbedre rammerne for 
undervisning i vand, spildevand og klimatilpasning.  

Vandværket ligger på en stor naturgrund, som kan anvendes til formidlingsaktiviteter, 
ligesom både det nye og det eksisterende vandværk og den nuværende rentvandsbeholder kan bruges til 
formidling, laboratorier, udstilling, mm. 

Her får man indblik i virkelighedens vandproduktion, mulighed for eksperimentel undervisning i et 
laboratoriemiljø, mulighed for leg og læring gennem modeller af virkeligheden, mv. Tankerne om et sådant 
formidlingscenter og dets aktiviteter er beskrevet i bilag 1 - Formidlingscenter Skovmøllen. 

Der er dog mulighed for at tænke aktiviteterne bredere og inddrage andre interessenter i at skabe et større 
formidlings- og kompetencecenter, som det er beskrevet i bilag 2 - Formidlingscenter Skovmøllen - fælles 
kompetencecenter for natur, vand og klima. 

Der er således tale om to ”modeller” for et fremtidigt formidlingscenter:  

1. En ”lille” model hvor VA udvikler formidlingsaktiviteterne ”indenfor matriklen” og fortsætter det 
nuværende gode samarbejde med Svendborg Natur- og Miljøskole omkring undervisning (bilag 1).  

2. En ”større” model hvor vi udvider de fysiske rammer og feltet af interessenter, og går sammen med 
andre aktører om at skabe et formidlings- og kompetencecenter med flere muligheder og en større 
målgruppe (bilag 2).  

Lige nu undersøger vi om grundlaget er til stede for at arbejde med den større model, og har indledende 
drøftelser med bl.a. Svendborg Natur- og Miljøskole, Geopark det Sydfynske Øhav og Svendborg Kommune. 
Næste skridt er udvikling af fælles vision og koncept og afsøgning af fondsmuligheder. Sideløbende ønsker 
vi at inddrage andre interessenter, herunder Svendborg Museum, Kulinarisk Sydfyn, m.fl.  

 

Bilag 1: Formidlingscenter Skovmøllen (den lille model) 

Bilag 2: Formidlingscenter Skovmøllen - fælles kompetencecenter for natur, vand og klima (den større 
model) 

Bilag 3: Overordnet tidsplan for Formidlingscenter Skovmøllen - fælles kompetencecenter for natur, vand 
og klima (den store model) 

Bilag 4: Visuel fremstilling af ”den store model” 

Bilag 5: Interessetilkendegivelse fra Svendborg Natur- og Miljøskole 
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Projektbeskrivelse – Formidlingscenter Skovmøllen 
 

1. Overordnet beskrivelse  

Vand- og spildevandsområdet er under forandring. Fra at have været et på mange måder 
”usynligt” forsyningsområde, er vand og spildevand genstand for øget opmærksomhed, 
ligesom den enkelte i højere grad skal forholde sig til konsekvenserne af egne og kollektive handlinger. 
Derfor spiller undervisning og formidling om vand, spildevand og vores adfærds indflydelse på det større 
fællesskab en vigtig rolle.  

Med Formidlingscenter Skovmøllen ønsker VA at styrke denne undervisning og formidling, så vi i endnu 
højere grad end i dag kan give vores interessenter i alle faser af livet et større indblik i nutidige og 
fremtidige udfordringer og deres egen indflydelse på disse.  

2. Vision for formidlingscenteret 

VA’s vision handler om i fællesskab at bevare vores livsgrundlag, vores fælled. Vi er ikke blot en 
virksomhed, der forsyner med en vare, men en del af et fællesskab, der har ansvaret for noget af uvurderlig 
værdi – vores klima, drikkevand, affald/ressourcer og spildevand.  

Vand er grundlaget for al liv, men både globalt og lokalt i Svendborg er vi udfordrede af konsekvenserne af 
de menneskabte påvirkninger af vores klima og miljø. Vi ser flere eksempler på spor af sprøjtegifte og 
miljøfremmede stoffer i vores drikkevand. Vi har øgede regnmængder, der udfordrer vores 
spildevandssystemer og truer vores vandmiljø, og dermed stiller krav til nye måder at håndtere regnvand 
på. Vi skal håndtere miljøfremmede stoffer som medicinrester og mikroplast i spildevandet.  

Disse udfordringer kan vi ikke løse alene – de kræver involvering og samarbejde med vores medborgere. 
Derfor er en af vores opgaver at fremme forståelsen hos vores interessenter for den rolle, vi alle spiller i 
fællesskabet og for bevarelsen af vores livsgrundlag.  

Visionen for Formidlingscenter Skovmøllen er derfor at være et stærkt centrum for dannelse og 
uddannelse af vores børn og medborgere, så de bliver nysgerrige, vidende og kompetente til at tage vare 
på vores fælled.  

3. Undervisning og formidling koblet til virkeligheden – i et autentisk miljø 

Vi vil danne og uddanne  
Udfordringerne er ikke lokale, men i høj grad regionale, nationale og globale. Derfor skal den enkelte i 
fællesskabet forstå sammenhængen mellem hverdagens adfærd og effekten på fællesskabets ressourcer og 
for den rolle vi alle spiller for bevarelsen af vores livsgrundlag. Vi skal derfor danne og uddanne vores børn 
og medborgere til at tage vare på vores fælles ressourcer, vores fælled.  

Vores genbrugsstationer, renseanlæg og vandværker er allerede i dag ramme for en del af den dannelse, 
når vi hvert år får besøg af omkring 2000 elever og lærere i alle aldersgrupper fra børnehavealderen til 
videregående uddannelser. Hos denne målgruppe oplever vi et stigende behov for undervisning, der 
supplerer klasseundervisningen ved at være koblet til virkeligheden og afspejle autentiske situationer og 
problemstillinger. Hos foreninger og organisationer oplever vi ligeledes et øget ønske om at komme bag 
kulisserne og få større viden om vores livsvigtige infrastruktur. 

 

Svendborg 
2. marts 2022 

Pia Duus Jensen 
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Derfor ønsker vi at udvikle rammerne for og indholdet af vores undervisningstilbud og dermed være med til 
yderligere at åbne verden og skabe nysgerrighed, viden og forståelse hos vores målgrupper og 
interessenter for sammenhængen mellem ydre påvirkninger, forsyningssystemer og hverdagens konkrete 
handlinger. I forbindelse med byggeriet af det nye Skovmølleværk har vi en unik mulighed for dette. 

De fysiske rammer 
Skovmølleværket ligger på en 15.000 m2 stor matrikel i et naturskønt område, hvor et kvarters gang 
gennem en kommunalt ejet skov fører forbi Svendborg Natur- og Miljøskole og videre til Egsmade 
Renseanlæg. Denne beliggenhed hvor vandværk og renseanlæg er placeret så tæt på hinanden giver en 
unik mulighed for at formidle viden om hele vandets kredsløb, ligesom vi gennem øget samarbejde med 
Svendborg Natur- og Miljøskole og brug af skoven kan udvide undervisningstilbuddet og de rekreative 
muligheder. 

Skovmølleværket er fra starten af 1970’erne, et ældre vandværk, hvor der er direkte adgang til råvandet i 
forbindelse med beluftning og filtrering. Det betyder, at Skovmølleværket i dag ikke er særligt velegnet som 
fremvisningsvandværk. Til trods for dette, tager vi imod besøgende på vandværket og mærker tydeligt en 
stigende interesse for besøg. 

Matriklen omkring Skovmølleværket bliver i dag ikke anvendt i formidlingsmæssig sammenhæng, men det 
vil være nærliggende at indtænke udendørsarealet i fremtidige undervisningsfaciliteter, der knytter sig til 
drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Skovområdet vil være oplagt at inddrage som rekreativt område 
i forbindelse med besøg.  

4. Målgrupper 

Grundskoler og ungdomsuddannelser  
Denne målgruppe er særdeles relevant og søger allerede i dag VA’s undervisningstilbud. Ved at 
undervisningen tager udgangspunkt i den konkrete praksis og de problemstillinger, vi som samfund står 
overfor, kan vi være med til at åbne verden for eleverne, så de opnår erfaringer med den virkelighed, der 
omgiver dem. Med udgangspunkt i løsning af konkrete problemstillinger vil de kunne bidrage til at udvikle 
samfundet i en bedre retning.  

Studerende på videregående uddannelser 
For studerende på videregående uddannelser vil der også være relevant viden at hente i Formidlingscenter 
Skovmøllen. Det kan være studerende fra maskinmesteruddannelsen, som allerede i dag hyppigt 
frekventerer især vores rensningsanlæg, men også lærerstuderende, som vil kunne bruge viden fra et besøg 
i deres undervisning. 

Foreninger og virksomheder 
Vi ønsker at stille viden til rådighed for alle vores medborgere. Man behøver således ikke være en skole 
eller institution for at besøge os. Alle interesserede grupper (eksempelvis være spejdere, seniorklubber, 
integrationstilbud, virksomheder mv.) er velkomne og søger også i dag i mindre grad vores 
undervisningstilbud.  

Borgere, som besøger stedet uden for åbningstid 
Skovmølleværket er beliggende i et rekreativt område med skoven som nærmeste nabo. Med denne 
placering er det oplagt at stille viden til rådighed for skovens besøgende, både for dem, som bevidst lægger 
vejen forbi vandværket og for forbipasserende, der tilfældigvis kommer forbi. Dette vil understøtte vores 
ønske om at gøre vores medborgere nysgerrige, vidende og dermed kompetente til at tage vare på og føle 
ansvar for vores fælles ressourcer.  
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5. Aktiviteter 

Herunder forslag til de aktiviteter, der kan etableres i forbindelse med Skovmølleværket. Besøget på 
Skovmølleværket kan kombineres med besøg på Egsmade Renseanlæg.  

Indblik i virkelighedens vandproduktion 
I 2023 påbegyndes byggeriet af det nye Skovmølleværk, som erstatter det nuværende vandværk, der er fra 
1970’erne og dermed utidssvarende. I byggeriet af det nye vandværk indtænkes, at det skal egne sig som 
fremvisningsvandværk. Derfor vil der arbejdes med eksempelvis indkig til rentvandstanke og filtre, 
mulighed for at tage smagsprøver af vandet i forskellige ”faser” (råvandet og det behandlede vand), 
etablering af fremvisningsboring, med videre.  

Med rundturen på vandværket får eleverne et konkret indblik i, hvordan vi producerer drikkevand i 
Svendborg, og der vil være mulighed for at dykke længere ned i særlige fokusområder tilpasset forskellige 
klassetrin. Et fokusområde til de større klasser kunne knytte sig til, hvorfor man ovenfra har besluttet, at 
den danske drikkevandsproduktion skal være baseret på simpel vandbehandling. Hér vil eleverne skulle 
forholde sig til forskellige synspunkter og interessemodsætninger som spiller ind på grundvandsressourcen.  

Eksperimentel undervisning 
Vi ønsker at etablere laboratoriefaciliteter til eksperimentel undervisning om drikkevand, spildevand og 
klimatilpasning. Laboratoriefaciliteterne vil eksempelvis kunne indrettes i det nuværende vandværk. Dette 
vil give mulighed for at skabe et anderledes læringsrum, der adskiller sig fra klassiske undervisningslokaler, 
og hvor rummet i sig selv fortæller en historie om, hvordan drikkevandsbehandling har ændret sig gennem 
tiden. Alternativt vil laboratoriet kunne etableres i særskilt undervisningslokale, der opføres som en del af 
det nye vandværk. Det skal undersøges nærmere, hvor de bedste rammer for laboratorieundervisning er.  
 
Med den eksperimentelle undervisning kan eleverne arbejde med forsøg, der knytter sig til: 

• Grundvandsdannelse og problematikken med forurening af grundvandet. Dette er en aktivitet der 
tager udgangspunkt i grundvandmodellen.  

• Drikkevandsproduktion - byg dit eget minivandværk.  
• Spildevandsrensning - mikroskopering af spildevand, fældningsforsøg.  
• Klimatilpasning - augmented reality sandbox, som giver eleverne mulighed for at arbejde med 

hvordan øgede regnmængder og havstigninger påvirker landskabet og komme med konkrete 
løsninger på klimatilpasninger 

Den eksperimentelle undervisning vil komme til at tage udgangspunkt i de problemstillinger, vi står overfor 
f.eks. ift. forekomsten af miljøfremmede stoffer i vores drikkevand, udfordringerne med stigende 
nedbørsmængder samt tilpasning til havstigninger. 

Modeller af virkeligheden  
Den store matrikel rundt om Skovmølleværket er oplagt til at skabe unikke og anderledes 
undervisningssituationer, baseret på modeller af virkeligheden med henblik på interaktion, handling og 
samtaler. 

• Vandets (kultur)kredsløb 

I denne aktivitet kommer vi hele vejen rundt i vandets kredsløb fra vandet pumpes op som grundvand og 
bliver bearbejdet på vandværket, sendes ud til forbrugerne og bliver til spildevand, ledes til renseanlægget 
og videre ud i vandmiljøet, fordamper og falder som regn, siver ned gennem jorden og bliver til grundvand 
igen. Modellen laves som en bane, hvor eleverne skal være aktive for at få vandet til at bevæge sig gennem 
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kredsløbet. Gennem aktiviteten kommer eleverne til at arbejde med en forsimplet, men samtidig naturtro 
model af forsyningssystemer, som de kan knytte direkte til deres hverdag.  

• Grundvandsdannelse og miljøfremmede stoffer i grundvandet 

Digital grundvandsmodel, som består af en animeret video på baggrundsvæg med forskellige jordlag og       
-strukturer. Væggen vil i sig selv give mulighed for at tale om forskellige jordlag og disses indflydelse på 
dannelse af grundvand, spredning af pesticider mm. Derudover suppleres fortællingen af den animerede 
video, hvor man får viden om grundvandsdannelse og de udfordringer, der knytter sig til grundvandet som 
drikkevandsressource.  

Modellen tager udgangspunkt i vores kostbare drikkevandsressource, som er en naturlig del af elevernes 
nære omverden. Samtidig lægger den op til, at eleverne forholder sig til menneskers påvirkning af 
naturgrundlaget, hvilket kan danne baggrund for en diskussion om betydningen af denne menneskelige 
påvirkning dels på samfundsniveau og dels på det personlige niveau. Modellen kan ligeledes lægge op til en 
diskussion af forskellige natursyn, som giver anledning til lokale interessemodsætninger (jf. fx skovrejsning, 
BNBO’er, mv).  

• Klimatilpasning 

Model af ”Vandporten” som et konkret eksempel på en af VA’s klimatilpasningsløsninger, der har afhjulpet 
oversvømmelse i midtbyen. Hér vil det være oplagt at lave modellen med henblik på aktiv elevdeltagelse, 
hvor eleverne selv skal aktivere modellen og illustrere forskellige scenarier (tørvejr vs. skybrud).  

Modeller af separatkloakering og LAR-løsninger vil give eleverne et konkret indblik i, hvordan vi tilpasser os 
de udfordringer, vi står overfor, når der ikke længere er plads i kloakken til at huse de store 
regnvandsmængder.  

Samtlige modeller, der knytter sig til undervisning om klimatilpasningsløsninger, bør tilrettelægges, så 
eleverne skal være aktivt deltagende i aktiviteten og have mulighed for at komme med deres bud på 
praktiske løsninger.  

• Oplevelse og læring i den gamle rentvandsbeholder 

Den underjordiske rentvandsbeholder kan inkluderes i undervisningen og skabe en fornemmelse af 
historiens vingesus. Beholderen vil i sig selv kunne fortælle en historie om, hvordan behandling af 
drikkevand har ændret sig gennem tiden. Måske bliver der også mulighed for mere sanselige oplevelser i 
rentvandsbeholderen, hvis den kan indrettes med lys, udstillinger, koncerter eller lignende.  

• En rejse gennem kloakken 

Alternativt kan beholderen – eller kælderen i det nuværende vandværk - indrettes til at vise ”en rejse (både 
i tid og sted) igennem kloakken”, hvorved eleverne på en sjov og anderledes måde kan tilegne sig viden om 
både nutidens og fortidens kloaksystemer og spildevandshåndtering.  
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Formidlingscenter Skovmøllen 
- fælles kompetencecenter for natur, vand og klima 
I området omkring Skårupøre Strandvej er der i dag samlet forskellige aktiviteter vedrørende 
vand, natur og klima:  

 VA’s Skovmølleværket udvinder drikkevand til en stor del af Svendborg Kommune og 
bruges af VA til rundvisning og undervisning om vand. 

 Svendborg Natur- og Miljøskole modtager skoleklasser til undervisning i emner inden for natur og 
miljø og bruger den omkringliggende skov og stranden/havet som ramme for undervisningen. 

 VA’s renseanlæg, Egsmade, renser størstedelen af spildevandet i Svendborg Kommune og 
modtager besøgende på rundvisning.  

 Svendborg biavlerforening holder biavlerkurser i skoven. 
 Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og VA, planlægger at etablere op til 540 hektar fredskov nord 

for Skovmølleværket som led i grundvandsbeskyttelse. 

I forbindelse med at VA skal bygge et nyt vandværk som erstatning for det eksisterende Skovmølleværk, vil 
vi gerne udvide vores formidlingsfaciliteter, så der på området ved vandværket bliver mulighed for mere 
eksperimentel og hands on-undervisning inden for drikkevand, spildevand og klimatilpasning.  
 
Det er en oplagt lejlighed til at inddrage andre interessenter til sammen at skabe et formidlingscenter, 
der kan favne bredt og være et fyrtårn for formidling om natur, vand og klima.  

Udover de nuværende interessenter i området kan andre interessenter inviteres ind, eksempelvis:  

 Geopark det Sydfynske Øhav, som f.eks. kan byde ind med formidling om landskabet eller med 
rekreative aktiviteter 

 Svendborg Museum med udstillinger/formidling om kulturhistorien omkring Skovmøllen 
 Kulinarisk Sydfyn med formidling om f.eks. mad fra naturen 
 Ligesom en række andre lokale interessenter kan inviteres ind i et samarbejde  

Mulighederne er mange – det kan også være, at vi i fællesskab kan etablere faciliteter til overnatning, 
madlavning, udstillinger og ophold før eller efter et besøg i formidlingsområdet. I området ligger den gamle 
Skårup Skovmølle, en bevaringsværdig bygning, som indtil for få år siden har huset en skovbørnehave, men 
som i dag står tom, og som eventuelt kan tænkes ind. Således kunne vi etablere et kompetencecenter med: 

 Rundvisning og undervisning  
 Guidede ture til skov og strand 
 Oplevelser i naturen 
 Mad og fællesskab 
 Kultur og historie 
 Overnatning og lejrskole 

 
I dag er målgruppen i høj grad børn og unge fra grundskole og gymnasier. Det vil kunne udvides til 
foreninger, virksomheder og enkeltpersoner, som tager rundt på egen hånd eller deltager i planlagte 
aktiviteter eller til lejrskoler, som kan bruge dagene i området på både undervisningsaktiviteter og 
rekreation.  

 

 

2. marts 2022 

Pia Duus Jensen 
Lene Ribens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2021 2024-2026

Overordnet tidsplan for Formidlingscenter Skovmøllen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

Fase 1: Indledende research
Inspirationsture

Fase 4: Realisering
Fondssøgning

Projektbeskrivelse af den "lille" model
Fase 2: Afklaring af samarbejdsmuligheder for "større" model

Møder med centrale aktører 

Involvering af øvrige samarbejdspartnere
Involvering af brugere

Afsøgning af fondsmuligheder
Beslutning om videre samarbejde
Fase 3: Konkretisering

Projektbeskrivelse

Fælles vision og overordnet koncept



Formidlingscenter Skovmøllen
Fælles kompetencecenter for natur, vand og klima

Den gamle skovmølle 
• Bevaringsværdig bygning
• Kan tænkes ind i 

projektet

Eng, strand og hav
• Mad fra strand og hav
• Natur og biodiversitet
• Snorkling

Egsmade renseanlæg
• Rundvisning

Naturskolen
• Rundvisning og 

undervisning
• Mad i og af naturen

Skoven
• Rekreativt område
• Udsigtspunkt?
• Shelter?
• Vandløb, søer, stier

Det gamle vandværk
• Bæredygtig renovering (træ/grønne facader)
• Laboratorie / undervisningslokale
• Historiefortælling (vandrensning i gl dage)
• Kloakbane

Den gamle rentvandstank
• Historiefortælling
• Udstillinger
• Koncerter
• Sansehave / insektvenlig beplantning

Det nye vandværk
• Indsyn til processer
• Råvandshane
• Bæredygtigt byggeri
• Grønne tage og facader
• Grøn energi
• LAR-løsninger

Læring og aktiviteter om vand
• Kredsløb
• Grundvandsdannelse
• Menneskets påvirkning af naturen
• Vandbane til leg og læring

Læring og aktiviteter om klima
• LAR-løsninger
• Klimatilpasning  
• Klimabane til leg og læring
• Virtuelle fremstillinger

Kommende fredskov
• Grundvandsbeskyttelse
• Rekreative aktiviteter
• Rundvisning

Geopark det Sydfynske Øhav
• Formidling om 

Istidslandskaber, 
kultur og natur?

• Snorkling?
• Mountainbike?

 Rundvisning og undervisning 
 Guidede ture til skov og strand
 Oplevelser i naturen
 Mad og fællesskab
 Kultur og historie
 Overnatning og lejrskole



 

Skårup skovmølle 21/2-22 

 
 

Koblingen mellem Naturskole og Vand og Affalds projekt om et 
formidlingscenter ved Skovmølleværket. 
 
På Svendborg Natur- og miljøskole arbejder vi med at understøtte den naturfaglige undervisning 
som den praktiseres ude på skolerne i Svendborg Kommune. Således har vi året rundt besøg af 
stort set samtlige skoleklasser fra folke-, privat- og friskoler i Svendborg Kommune. Målet er at 
supplere den eksisterende naturfagsundervisning, med naturskolebesøg hvor eleverne er i naturen 
og deltager aktiv i undervisningen. Vi har til huse på Skårup Skovmølle, og ligger placeret mellem 
Skovmølleværket og Egsmade rensesanlæg. 
 
Vi har i en årrække samarbejdet med Vand og Affald omkring undervisningsforløb til udeskolingen, 
der sætter fokus på problematikker omkring grundvand, drikkevand og spildevandsrensning. Disse 
forløb er efterspurgte af de lokale klasser, som udover naturskolebesøget også introduceres til 
vandværket og rensningsanlægget. 
  
På naturskolen ser vi nogle spændende muligheder i at videreudvikle det eksisterende  samarbejde 
i rammerne af det skitserede projekt om et formidlingscenter ved Skovmølleværket. Især vil de dele 
som sigter på at udvikle faciliteter og forløb, der kobler natur- klima- og miljøproblematikker i 
aktive, udendørs undervisningsforløb, have relevans for naturskolen .   
Vi ser derfor frem til at følge det videre forløb om et formidlingscenter for Skovmølleværket. 
 
Med venlig hilsen 
Lasse og Ulrik, Underviserne på Svendborg Natur- og Miljøskole. 
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Ole Steensberg Øgelund

Fra: Ole Steensberg Øgelund
Sendt: 7. februar 2022 15:57
Til: Jens Otto Kromann; Marianne Wedderkopp 

(Marianne.Wedderkopp@Svendborg.dk)
Emne: Udbygning af Vedvarende Energianlæg i Svendborg Kommune
Vedhæftede filer: 2.2 Organisering af Svendborg VE.pdf; 2.1 Svendborgs vedvarende 

energifællesskaber.pdf

Kære Jens Otto Kromann og Marianne Wedderkopp 
 
På foranledning af bestyrelsen i Svendborg VE A/S fremsendes hermed vedhæftede materiale og nedenstående 
beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg VE A/S.  Svendborg Kommune bedes tage stilling til de 
foreslåede anbefalinger om organisation og proces. 
 
På forhånd tak 
 
 
Beslutningsprotokol Svendborg VE A/S den 4. februar 2022: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at protokol samt bilag 2.1 og 2.2  sendes til Svendborg Kommune, der anmodes om at tage 
stilling til de foreslåede anbefalinger om organisering og proces. Det bemærkes at de specifikke anbefalinger er af 
overordnet karakter, og nogle af disse kan blive justeret i forbindelse med det videre arbejde om kvalificering og 
detaljeniveau. 
 
Bestyrelsen anbefalede overordnet:  
At accelerere overdragelse/rådighedsaftaler af store og små varmepumper for at opnå afgiftsbesparelser hurtigst 
muligt. 
At Svendborg VE A/S igangsætter arbejdet med processen med markbaserede solcelleanlæg under forudsætning af, 
at der er opbakning til at skabe de planmæssige rammer for 40 hektar fællesejet solcelleanlæg. 
At Svendborg VE A/S igangsætter et pilotprojekt med igangsætning og facilitering af minimum et energifællesskab. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der indgås en yderligere dialog med Svendborg Kommune om kvalificering og model for 
kapitalbehov til ovenstående opgaver. Denne model skal være udarbejdet forud for de politiske behandlinger af 
sagen, og bestyrelsen i Svendborg VE A/S skal have mulighed for at kommentere dette forud for de politiske 
behandlinger.  
 
Bestyrelsen besluttede at bakke op om de foreslåede anbefalinger fra notatet bilag 2.2. som ligeledes er gengivet i 
det nedenstående:    
 
For blokvarmecentraler anbefales 

at de eksisterende blokvarmecentraler/større varmepumper overdrages til et nystiftet anpartsselskab, der kan 
betragtes som et energifællesskab overfor aftagerne af varme, 

at nye blokvarmecentraler etableres af selskabet efter varmeforsyningsloven bestemmelser herom, 

at de afledte afgiftsbesparelser ved overgangen af blokvarmecentraler til selskabet indgår i udviklingen af SVE’s 
aktiviteter, jf. afsnit 6, 

at anlæggene drives i henhold til varmeforsyningsloven, 
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at varmeaftagerne repræsenteres i bestyrelsen eller igennem et samarbejdsforum med henblik på at cementere 
selskabet som et energifællesskab, 

at selskabets formål er at investere i og eje varmeproducerende anlæg, hvis primære energikilder betragtes som 
vedvarende energi og at forsyne kommunale ejendomme med varme fra disse anlæg, og 

at selskabet indgår aftale med SVE om administration, drift og vedligeholdelse, og at dette honoreres. 

 

For de individuelle mindre varmepumper anbefales 

at ejerskabet af eksisterende og nye individuelle varmepumper er hos kommunen, således at de på et givet tidspunkt 
kan indgå som en aktivitet i et lokalt energifællesskab, 

at der indgås råderetsaftaler mellem SVE og kommunen, således at SVE har anvendelsesret, planlægning, etablering, 
drift, vedligeholdelse og renovering af de individuelle varmepumper, og 

at de afledte afgiftsbesparelser ved råderetsaftalerne indgår i udviklingen af SVE’s aktiviteter, jf. afsnit 6. 

 

For VE-selskabet (solcelleselskabet) anbefales 

at solcelleselskabet organiseres som et partnerselskab (P/S), idet dette sikrer, at anlæg og drift af solenergiselskabet 
behandles skattemæssigt efter de for kommuner gældende reger, ligesom selskabet er omfattet af selskabsloven 
med de deraf følgende organisatoriske fordele,      

at selskabet stiftes med en minimumskapital på 500.000 kr.,  

at selskabet løbende tilføres midler, når der er lividitetsbehov, herunder midler til udvikling af konkrete projekter, 

at selskabet stiftes med det primære formål at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den således 
producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre selskabet det bedst mulige økonomiske grundlag indenfor den 
lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer solcelleanlægs afregning af el- produktion, drift m.v.. Derudover har 
selskabet som formål at give sine ejere og/eller de lokalområder, hvor det opererer, miljømæssige, økonomiske eller 
sociale fællesskabsfordele, 

at selskabet finansieres ved indskud som egenkapital og ved lånoptagelse, 

at borger- og virksomhedsinddragelse i solcelleselskabet sker med udgangspunkt i Svendborg Kommunes Klima- og 
Energipolitik for 2020-25, 

at borger- og virksomhedsinddragelse indledningsvist sker via dialogmarketing, og at der sammen med lokale 
aktører udarbejdes en marketingplan, 

at der udarbejdes en plan for forholdet til naboerne til VE-anlægget, jf. lov om fremme af vedvarende energi, 

at SVE administrerer den grønne pulje med henblik på at udvikle VE og lokale initiativer, 

at den proces for udviklingen af et lokalt større VE-anlæg, der er beskrevet i afsnit 4.c, følges, og 

at der allokeres økonomiske midler til SVE, så større VE-projekter kan håndteres professionelt i både planlægnings-, 
etablerings- og driftsfaserne, jf. afsnit 6 om SVE’s forretningsmodel. 

 

For de lokale energifællesskaber anbefales 

at Svendborg Kommune, borgere og virksomheder indgår samarbejde om udvikling af lokale energirelaterede ydelser 
på baggrund af de nye aktører på energimarkedet: VE-fællesskaber, 
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at VE-fællesskaber stiftes med begrænset hæftelse som andelsselskaber eller som foreninger med begrænset 
hæftelse, 

at VE-fællesskaber stiftes med det formål at købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi med fokus på brug og 
udbredelse af vedvarende energi. Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående formål, direkte eller indirekte, over 
for og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er andelshavere, 

at VE-fællesskabers finansiering sker ved kommunale indskud og indskud fra borgere og virksomheder, hvor indskud 
f.eks. kan være kommunale individuelle varmepumper, 

at de solcelleanlæg, der har opnået dispensation fra selskabsudskillelse, forbliver i kommunalt ejerskab, indtil der 
eventuelt kan gennemføres en overdragelse til energifællesskaber, 

at VE-fællesskaber kan beskæftige sig med de aktiviteter, som lovgivningen sætter rammerne for, herunder 
produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til opladning af 
elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller kapitalejere, 

at borgere og virksomheder inddrages efter en marketingsstrategi, som ligner den strategi, der er lagt for større VE-
anlæg, idet lokale energifællesskaber dog kan opstå på baggrund af lokale initiativer fra borgere og virksomheder, 
og 

at SVE inddrages i planlægning, etablering, drift, vedligeholdelse og renovering i det omfang, der er ønsker og behov 
herfor, idet det forudsættes at kommunale installationer planlægges, etableres, drives, vedligeholdes og renoveres af 
SVE efter aftale herom med energifællesskabet. Se om SVE’s forretningsmodel i afsnit 6. 

 

På baggrund af de 4 indsatsområder er der beskrevet en forretningsmodel for SVE med følgende anbefalinger: 

at selskabets formål formuleres ud fra selskabets ændrede position som f.eks. SVE skal udbrede kendskab til og 
iværksætte konkrete VE-aktiviteter i Svendborg Kommune i et samarbejde med kommunen, borgerne, virksomhederne 
og andre lokale aktører, der ønsker at fremme VE, således at Svendborg Kommunes VE-mål opfyldes og udvikles, og 
således at de forskellige aktører indtænker VE i enhver relevant sammenhæng, 

at selskabet gennem den foreslåede vision: Svendborg Kommune er et fyrtårn for udbredelsen af VE, hvor klima- og 
energiaktiviteter sikrer, at lokalsamfundene er selvbærende og resiliente over for klima- og energirelaterede 
udfordringer sikrer sin koordinerende rolle i kommunens VE-strategi, 

at der i selskabet indgår 4 overordnede opgavetyper: 

1) Udvikling og installation af kommunal VE 

2) Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber 

3) Økonomisk og administrativt arbejde 

4) Teknik/drift, 

at der for hver opgavetype sammensættes pakker af services, og 

at disse services håndteres i nogle aftalestandarder for de forskellige services. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ole Steensberg Øgelund 
Adm. direktør 
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Svendborgs vedvarende 
energifællesskaber 

 
Senest i 2040 skal Svendborg Kommune være omstillet til 100 procent 
vedvarende energi. Sådan lyder ambitionen i kommunens klima- og 
energipolitik for 2020-25. Vigtige brikker i denne omstilling er udbygningen af 
vedvarende energianlæg som vindmøller og solceller, reduktion i el- og 
varmeforbrug og en øget elektrificering af varmesektoren.  
 
Med klima og energipolitikken (s.24) vil Svendborg Kommune blandt andet:  

 Medvirke til udbygning af vind- og solenergianlæg, hvor det er muligt. 
 Facilitere mere lokalt ejerskab af VE-anlæg, hvor muligt. 
 Etablere vedvarende energianlæg på kommunale arealer inklusive tagflader via 

Selskabet Svendborg VE, hvor der åbnes mulighed for, at borgere og virksomheder kan 
købe andele. 

 Formidle muligheder for brug af vedvarende energikilder til borgere og erhvervsliv. 

Svendborg Kommune har derfor bedt Svendborg VE:  
 Undersøge muligheden for at drifte kommunale varmepumper og bidrage til etablering 

af mindre solcelleanlæg på kommunalt ejede bygninger.  
 Undersøge muligheden for at etablere andelsbaserede solcelleanlæg (markanlæg) med 

en årlig produktion, der som minimum modsvarer Svendborg Kommune og VA’s 
samlede elforbrug.  

Svendborg VE ser, ligesom det er ønsket med klima- og energipolitikken, en oplagt mulighed 
for, at dette i høj grad kan løses i samarbejde med borgere, der vil styrke grøn omstilling og 
sammenhængskraft i deres lokalsamfund. Udover klimamæssige fordele vil indsatsen for mere 
vedvarende energi i Svendborg Kommune således også medføre sociale og økonomiske fordele 
for lokalsamfundet. Dermed bidrager kommunen til verdensmålene om Bæredygtig Energi, 
Bæredygtige Byer og Lokalsamfund og Klimaindsats. 
 

  
 
Dette overordnede notat beskriver med udgangspunkt i opdraget fra Svendborg Kommune 
mulighederne for at etablere mere vedvarende energi med en høj grad af borgerinddragelse og 
lokalt ejerskab. Punkterne 1-4 uddybes i det vedlagte notat Organisering af Svendborg VE A/S.  
 

1. Drift af varmepumper: Beskriver mulighederne for at overdrage drift af varmepumper 
til Svendborg VE for dermed at opnå optimale drift- og afgiftsfordele.  

2. Solcelleanlæg – markbaseret: Beskriver mulighederne for at etablere et lokalt ejet, 
markbaseret solcelleanlæg. 

3. Lokale energifællesskaber (VE-fællesskaber): Beskriver mulighederne for at etablere 
energifællesskaber, hvor kommune, borgere og/eller virksomheder i fællesskab kan 
etablere vedvarende energi-løsninger, herunder tagbaserede solcelleanlæg på 
kommunale bygninger. 

4. Svendborg VE’s fremtidige rolle. 
5. Overordnet tidsplan 
6. Kommunikation og borgerinddragelse. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Svendborg VE 
26. januar 2022 

 
Pia Duus Jensen 
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1. Drift af varmepumper  
 
I dag ejer Svendborg Kommune cirka 58 individuelle varmepumper (med en kapacitet under 
250 kW) og seks blokvarmecentraler (varmepumpeanlæg med en kapacitet på over 250 kW).  
 
Af et notat fra advokatfirmaet Energi og Miljø af 6.maj 2020 fremgår det, at man ved at 
udskille kommunens eksisterende varmepumpeanlæg til selskabsregi vil kunne opnå optimal 
drift af varmepumperne, foruden en økonomisk fordel, da man ved drift i selskabsregi kan 
opnå en besparelse på ca. 60 øre/kwh på elafgiften. Det vil medføre en årlig besparelse på 
omkring 2 millioner kr. for alle varmepumpeanlæg (NB: dette er den samlede besparelse for 
eksisterende og planlagte varmepumpeanlæg). 
 
Svendborg VE er derfor blevet bedt om at undersøge muligheden for at driften kan overdrages 
til Svendborg VE. 
 
1.1 Blokvarmecentraler 
 
Svendborg Kommune har seks varmepumpeanlæg med en kapacitet på over 250 kW 
(blokvarmecentraler). Disse producerer alene varme til Svendborg Kommunes eget 
varmeforbrug. Blokvarmecentralerne reguleres af varmeforsyningsloven og skal derfor 
organiseres i et separat selskab.  
 
Svendborg VE foreslår, at der oprettes et anpartsselskab, som ejer varmepumperne og 
varetager planlægning, etablering, finansiering og drift af disse. Det foreslås, at selskabets 
formål er at investere i og eje varmeproducerende anlæg, hvis primære energikilder betragtes 
som vedvarende energi og at forsyne kommunale ejendomme med varme fra disse anlæg. Der 
laves en aftale mellem selskabet og Svendborg VE om varetagelse af opgaverne for selskabet, 
hvor Svendborg VE honoreres.  
 
 
1.2 Individuelle varmepumper 
 
Baggrund (behandlet på møde i MNU 7.12.21 og TEU 9.12.21): Ankestyrelsen vurderer, at 
Svendborg Kommune kan udskille varmepumper med en varmekapacitet på under 250 kW, 
der leverer varme til kommunens egne bygninger, til Svendborg VE og samtidig bevare 
rådigheden over selskabet.  
 
Svendborg VE foreslår, at ejerskabet over de individuelle varmepumper fortsat ligger hos 
Svendborg Kommune, og at der indgås en råderetsaftale mellem Svendborg VE og Svendborg 
Kommune. Svendborg VE’s opgave vil være mod honorar at planlægge, etablere og drifte 
varmepumperne med henblik på at forsyne kommunale ejendomme. 
 
Ved fortsat at lade ejerskabet ligge hos Svendborg Kommune vil de individuelle varmepumper 
efterfølgende kunne indgå som kommunens indskud i et lokalt energifællesskab (VE-
fællesskab), hvor kommunen sammen med borgere og/eller virksomheder vil kunne etablere 
tagbaserede solcelleanlæg og eventuelt andre lokale VE-aktiviteter (læs mere om dette i afsnit 
3 Lokale energifællesskaber).  
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2.  Solcelleanlæg - markbaseret 
 

Ønsket med et markbaseret solcelleanlæg er som minimum at dække det samlede 
energiforbrug hos Svendborg Kommune som organisation og selskaberne under Vand og 
Affald, hvilket vil kræve et anlæg på 16 MW, gerne mere. Samtidig er det ønsket, at 
anlæggene etableres i en borgerinddragende proces og med lokalt ejerskab. 
 
Ejerskabet af disse anlæg kan være fordelt på Svendborg Kommune, selskaber under Vand og 
Affald og andre interessenter som lokale virksomheder, private borgere og lokalsamfund. 
Intentionerne hos Svendborg VE er tidligere formuleret således:  
 

- Vi drømmer om en model baseret på fællesskab og lokalt ejerskab.  
- Overskuddet ender lokalt hos andelshaverne – ligesom i de gamle andelsforeninger. 
- Vi ønsker at inddrage naboer og lokalsamfund.  
- Vi drømmer om at skabe øget værdi: Udover grøn el får vi græsningsarealer, 

biodiversitet, bier, mm.  
- Vi får meget mere grøn strøm for pengene, når vi går sammen om store solcelleanlæg. 

 
2.1 Hvorfor fællesskab om produktion af VE 
 
Mange kommuner oplever borgermodstand i forbindelse med etablering af større energianlæg 
som vindmøller og solceller. Modstanden kan i mange tilfælde skyldes, at borgerne oplever 
manglende inddragelse, manglende gennemskuelighed i beslutningsprocessen og at 
fordelingen af byrder og fordele ved projekterne er ulige. 
 
Derfor ønsker vi at involvere lokale borgere, virksomheder m.fl. i en proces, der er 
gennemskuelig og åben, hvor de både skal kunne involvere sig i processen og blive medejere 
af anlægget. Det kan være med til at sikre en accept af anlægget, både hos lokalsamfund og 
andre interessenter, ligesom det kan give sidegevinster i form af ændrede forbrugsmønstre, 
kapacitetsopbygning og opmuntring til andre klimaprojekter. 
 
På den måde tilbyder vi en mulighed for lokalsamfundet for at gå forrest i den grønne 
omstilling, generere økonomi til lokalsamfundet og indgå i et energifællesskab, der også kan 
knytte an til andre lokale fællesskaber. Vi indstiller os samtidig på, at vi ikke har kontrol over 
alle dele af projektet eller skal detailregulere det, så længe det ligger inden for rammerne af, 
hvad vi kan samarbejde om. Det betyder også, at der kan ende med at være flere mindre 
anlæg i stedet for et stort. 
 
2.2 Organisering, formål og Svendborg VE’s rolle 
 
Svendborg VE anbefaler, at et solcelleselskab stiftes som et partnerselskab, hvor enhver fysisk 
eller juridisk person kan indtræde som partner. I notatet Organisering af Svendborg VE A/S 
uddybes fordele og ulemper ved denne selskabskonstruktion, herunder at selskabet er 
skatteretligt transparent og beskatning sker med udgangspunkt den enkelte partners 
skatteforhold. 
 
Selskabets formål vil være at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den således 
producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre selskabet det bedst mulige økonomiske 
grundlag indenfor den lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer solcelleanlægs afregning 
af el- produktion, drift m.v. Derudover har selskabet som formål at give sine ejere og/eller de 
lokalområder, hvor det opererer, miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele. 
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Svendborg VE’s rolle  
 

 Igangsætter og tovholder for processen omkring etablering af solcelleselskabet og 
solcelleanlægget. 

 Samarbejde med eksterne rådgivere. 
 Stille opstartskapital til rådighed gennem tilskud fra Svendborg Kommune. 
 Drift og administration af solcelleanlægget efter aftale med solcelleselskabet. 
 Administration af den grønne pulje, som er et beløb pr. opstillet MW, som opstillerne 

pålægges at betale til den kommune, hvor der opstilles VE-anlæg. Midlerne skal 
fortrinsvist støtte projekter ansøgt af nære naboer til VE-anlægget samt grønne tiltag i 
kommunen.  

 
2.3. Borgerinddragelse i solcelleselskab 
 
Svendborg VE anbefaler en proces for borgerinddragelse, hvor Svendborg VE på baggrund af 
en screening af relevante lokalområder etablerer en arbejdsgruppe sammen med lokale 
ressourcepersoner. Da Svendborg Kommunen ikke har foretaget en planlægning for store 
vindmøller og solenergianlæg, er der vide rammer for lokaliseringen af et eller flere lokale 
anlæg. Der skal dog foretages en indledende screening af netkapaciteten i kommunens 
områder. Desuden vil borgerdialog være et vigtigt element i lokaliseringen af egnede områder.  
 
Arbejdsgruppen for solcelleselskabet kan i samarbejde med Svendborg VE formulere de 
nærmere rammer for projektet, hvorefter øvrige borgere i lokalområdet kan inddrages via 
eksempelvis borgermøder. Derefter stiftes selskabet og den videre proces omkring VVM-
screening og tilladelser kan igangsættes. Processen må forventes at vare 2-3 år. 
 
 

3. Lokale energifællesskaber (VE-
fællesskaber) 

 
Svendborg Kommune har bedt Svendborg VE undersøge mulighederne for at etablere mindre 
solcelleanlæg på de kommunale tage. Solceller på kommunale tage kan som udgangspunkt 
(der er undtagelser i forbindelse med nybyggeri og gennemrenoveringer) etableres via et 
kommunalt solcelleselskab eller af en tredjepart, såsom en solcellevirksomhed eller et lokalt 
energifællesskab.  
 
Svendborg VE foreslår, at Svendborg Kommune som udgangspunkt indgår i lokale 
energifællesskaber (VE-fællesskaber) og lader disse etablere solceller på de kommunale tage, 
fremfor at etablere solcellerne gennem et kommunalt solcelleselskab. Dette foreslås af 
følgende grunde:  
 

 Det kommunale solcelleselskab kan alene producere til eget forbrug, hvilket betyder, at 
institutioner og andre bygninger, der er lukket i ferieperioder, ikke kan transportere 
overskudselektricitet andre steder hen. 

 Et lokalt VE-fællesskab vil derimod kunne transportere overskudsstrømmen til de 
forbrugssteder, der er omfattet af energifællesskabet, f.eks plejehjem, private 
virksomheder, mv. Det gør økonomien i opsætning af solceller på kommunale tage 
mere bæredygtig. 

 Med et VE-fællesskab inddrages lokale borgere og virksomheder i den grønne 
omstilling. 
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Det forudsættes, at der udvælges et lokalområde, hvor der er kommunale tage til solceller og 
Svendborg Kommune er villig til at investere i solceller på disse. Der kan være kommunale 
bygninger, som ligger i områder, hvor det ikke vil give mening at etablere lokale 
energifællesskaber. Her kan mulighederne for at etablere solceller gennem et kommunalt 
solcelleselskab undersøges.  
 
3.1 Hvorfor lokale energifællesskaber / VE-fællesskaber 
 
Med lokale energifællesskaber (VE-fællesskaber) kan forskellige aktører – f.eks. virksomheder, 
borgere, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber og kommunen – samles om aktiviteter, der 
bidrager til produktion af vedvarende energi.  
 
Kommunen kan sammen med andre i energifællesskabet investere i solcelleanlæg på de 
kommunale tage, som vil kunne forsyne den kommunale bygning (og andre bygninger i 
energifællesskabet) med elektricitet. Kommunen kan også indskyde de mindre kommunale 
varmepumper i energifællesskabet.  
 
Kommunen kommer dermed til at virke som en løftestang for igangsættelsen af 
energifællesskabet, som derefter vil kunne blive enige om andre VE-aktiviteter, med eller uden 
kommunens medvirken. Med energifællesskaber kan kommunen altså være med til accelerere 
den grønne omstilling gennem inddragelse af en række lokale aktører, som investerer i VE-
projekter, de selv aktivt er med til at formulere. Med en aktiv deltagelse kommer øget 
forståelse for behovet for udvikling af lokal VE. 
 
Udover de oplagte klimamæssige fordele ved lokale energifællesskaber bidrager de også til det 
samlede energisystems effektivitet og bæredygtighed. For eksempel er det en fordel, at de 
forskellige aktører bruger strøm på forskellige tidspunkter, således at energien i højere grad 
kan bruges, når den produceres. Dermed udnyttes den vedvarende energi bedre, og behovet 
for kostbar udbygning af forsyningsnettene mindskes.   
 
I takt med at medlemmerne i energifællesskabet får større indblik i kollektive 
forsyningssystemer, forventes interessen for intelligent brug af energi og energioptimering 
også at stige. 
 
Endelig er der de økonomiske fordele ved at deltage i energifællesskaber. Der kan f.eks. ske 
en reduktion i energiomkostninger gennem: 
 

 Optimering af varmesystemer, el-anvendelse og klimaskærm 
 Egenproduktion af vedvarende energi og anvendelsen af denne i f.eks. varmepumper 
 Styring af fælles anlæg for at undgå forbrugsspidser 
 Effektiv udnyttelse af forsyningsnettenes kapacitet 
 Evt. udnyttelse af overskudsvarme/køling fra butikker mv 
 El til elbiler  
 Mulighed for på sigt at få lavere nettariffer f.eks. grundet større lokal VE-produktion, 

der kommer elnettet til gode, fordi der dermed ikke skal investeres i netudbygning i det 
overordnede net. 

  
Sidst men ikke mindst har et energifællesskab mulighed for at allokere et eventuelt overskud 
til projekter i lokalsamfundet, således at lokalsamfundet styrkes.  
 
 
3.2 Organisering og formål 
Svendborg VE foreslår, at VE-fællesskaber i Svendborg Kommune organiseres som 
andelsselskaber eller foreninger med begrænset hæftelse ud fra den betragtning, at det er 
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organiseringsformer, som er velkendte og signalerer at et overskud kommer lokalsamfundet til 
gavn.  
 
Det foreslås at VE-fællesskaber i Svendborg Kommune stiftes med et formål om at ”købe, 
producere, forbruge, lagre og sælge energi med fokus på brug og udbredelse af vedvarende 
energi. Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående formål, direkte eller indirekte, over for 
og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er andelshavere”. 
 
Der kan være forskellige måder at indtræde i energifællesskabet på. Som eksempler kan 
nævnes: 

 Fysiske investeringer som f.eks. indskud af eksisterende solcelleanlæg eller 
varmepumper. 

 Deltagere i energifællesskabet kan indskyde kapital til brug for iværksættelse af 
konkrete aktiviteter, som f.eks. ladestandere, solcelleanlæg og kollektive 
varmepumper. 

 Producenter og/eller aftagere af ydelser fra energifællesskabet kan indgå i fællesskabet. 

Energifællesskabet har mulighed for at igangsætte en række lokale aktiviteter, som hver især 
kan gøre det muligt at indtræde i energifællesskabet på sin egen måde.  
 
 
3.3 Svendborg VE’s rolle i energifællesskaberne 
 
Svendborg VE’s rolle svarer stort set til den rolle, der er nævnt under solcelleselskabet. 
Forskellen er dog, at Svendborg VE under dannelsen og den fortsatte drift af solcelleselskabet 
har en afgørende rolle, mens det lokale VE-fællesskab hviler mere på lokale kræfters fortsatte 
engagement i fællesskabet. 
 

 Igangsætte og facilitere opstart af energifællesskab. 
 Planlægning, etablering, udbud, drift, vedligehold og renovering i det omfang, 

energifællesskabet ønsker det  
 Det forudsættes at kommunale installationer planlægges, etableres, drives, 

vedligeholdes og renoveres af Svendborg VE efter aftale herom med 
energifællesskabet.  

Processen for etablering af VE-fællesskaber vil ligne den proces, der er skitseret for et større 
solcelleanlæg. Dog vil lokale energifællesskaber også kunne opstå på baggrund af initiativer fra 
borgere og virksomheder, og det vil være et væsentligt parameter, at der er lokale kræfter til 
at bære initiativet. 
 
Svendborg VE foreslår, at der i første omgang igangsættes et pilotprojekt med etablering af et 
energifællesskab i ét lokalområde for at indhente erfaringer med potentialer og muligheder i 
forhold til at udbygge VE med lokalt engagement. På baggrund af pilotprojektet skal det 
afklares, om der skal ske en yderligere udbygning af energifællesskaber initieret af Svendborg 
VE, og Svendborg Kommunes og Svendborg VE’s roller, samt finansiering af disse. 
 
 
 

4.  Svendborg VE’s formål og opgaver 
 
Svendborg VE foreslår, at Svendborg VE’s formål, vision og opgavetyper formuleres ud fra 
selskabets ændrede aktiviteter, således:  
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Formål: Svendborg VE skal udbrede kendskab til og iværksætte konkrete VE-aktiviteter i 
Svendborg Kommune i et samarbejde med kommunen, borgerne, virksomhederne og andre 
lokale aktører, der ønsker at fremme VE, således at Svendborg Kommunes VE-mål opfyldes og 
udvikles, og således at de forskellige aktører indtænker VE i enhver relevant sammenhæng. 
 
Vision: Svendborg Kommune er et fyrtårn for udbredelsen af VE, hvor klima- og 
energiaktiviteter sikrer, at lokalsamfundene er selvbærende og resiliente over for klima- og 
energirelaterede udfordringer. 
 
Opgavetyper:  

1) Udvikling og installation af kommunal VE 
2) Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber 
3) Økonomisk og administrativt arbejde 
4) Teknik/drift, 

5.  Overordnet tidsplan 
 
Drift af varmepumper: Proces er igangsat.  
Solcelleanlæg – markbaseret: Igangsættes efter godkendelse hos økonomiudvalg, forventet 
ibrugtagning 2025 
Energifællesskaber / VE-fællesskaber: Igangsættes efter godkendelse hos økonomiudvalg, 
forventet oprettelse i 2023.  
 

6. Kommunikation og borgerinddragelse 
 
Hvis vi ønsker at skubbe til grøn omstilling gennem øget borgerinvolvering, er etableringen af 
et fællesejet solcelleanlæg og lokale VE-fællesskaber vigtige skridt på vejen.  
 
Der er tale om udviklingsprojekter, hvor involveringen af lokale aktører er afgørende for deres 
gennemførsel. Samtidig giver involveringen mulighed for at accelerere den grønne omstilling 
lokalt og igangsætte projekter, som de forskellige parter ikke ville kunne gennemføre alene.  
 
Dertil kommer de afledte positive effekter som kapacitetsopbygning, lokale netværk og ændret 
adfærd i takt med at viden om produktion og forbrug af VE stiger. 
 
Etableringen af lokale samarbejder vil indledningsvist bygge på screeninger af relevante 
lokalsamfund med henblik på at vurdere potentialerne for et samarbejde. Disse screeninger vil 
både angå fysiske forhold og lokale, mulige samarbejdspartnere. Vi holder os samtidig åbne  
over for henvendelser fra andre aktører/lokalsamfund. 
 
Selvom projekterne igangsættes og faciliteres af Svendborg VE, er det ønsket, at de forankres 
i lokale arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper vil derfor også være med til at definere de 
virkemidler og kommunikationskanaler, der er relevante for det pågældende lokalsamfund og 
projekt. Det kan spænde over borgermøder, ambassadørnetværk, udstillinger og events, 
klimacertifikater, platforme for deling af produktionstal, mv.  
 
Svendborg VE vil dog stå for generel omtale af aktiviteter, som Svendborg VE deltager i, på 
VA’s hjemmeside, Facebook og i pressen. 
 
Svendborg VE har følgende principper for kommunikation og borgerinddragelse:  

 Mest mulig åbenhed og transparens i alle dele af processen.  
 Anerkendelse af lokale borgere som ”eksperter” på deres lokalområde. 
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 Projekterne er så vidt muligt borgerdrevne, således at det er borgere (og ikke politikere 
eller embedsfolk), der træder i forgrunden, omend suppleret af viden og kompetencer 
fra Svendborg VE m.fl. 

 Gennemskuelighed for den enkelte aktør af, hvordan man indgår i projekterne og hvilke 
muligheder og risici, de indebærer. 

 Vi anerkender at der kan opstå kritik af projekterne og at kritik kan bidrage til at 
forbedre projektet. 

 Tæt samarbejde med Svendborg Kommune. 
 Eventuel etablering af en følgegruppe for projektet, som består af f.eks. borgere, som 

ikke er direkte involveret i projekterne, og kan kvalificere arbejdet med 
borgerinddragelse uden at være aktivt involveret. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 

Erik Christiansen, direktør, cand.jur. 

EBO Consult A/S 

27-01-2022 

Organisering af Svendborg VE A/S 



 
 

EBO Consult A/S – Blytækkerporten 2, 2.sal - 2650 Hvidovre 
Tlf. 3638 3800 – www.ebo.dk – ebo@ebo.dk  

 

1 

Indhold 
Resumé med anbefalinger. ................................................................................................................................ 2 

Notat om detaljeret organisering af Svendborg VE A/S. .................................................................................. 6 

1. Baggrund ................................................................................................................................................... 6 

2. Organisering af blokvarmecentraler (de store varmepumper). .................................................................. 7 

a. Varmeforsyningsloven og dens indvirkning. ......................................................................................... 7 

b. Forslag til organisering. ......................................................................................................................... 7 

c. Forslag til formål. .................................................................................................................................. 9 

d. Aktiviteter. ............................................................................................................................................. 9 

e. Økonomi. ............................................................................................................................................. 10 

f. Finansiering. ........................................................................................................................................ 10 

g. Anbefalinger. ....................................................................................................................................... 10 

3. Organisering af individuelle varmepumper (mindre varmepumper). ...................................................... 12 

a. Ejerskab, administration, drift, vedligehold, økonomi og finansiering. .............................................. 12 

b. Anbefalinger. ....................................................................................................................................... 13 

4. Organisering af solenergiselskab. ............................................................................................................ 14 

a. Selskabstyper. ...................................................................................................................................... 14 

b. Proces for borgerinddragelse i solenergiselskabet. .............................................................................. 19 

c. Proces for etablering af solcelleanlæg. ................................................................................................ 26 

d. SVE’s rolle. ......................................................................................................................................... 27 

e. Anbefalinger. ....................................................................................................................................... 28 

5. Lokale energifællesskaber. ...................................................................................................................... 29 

a. Kommunale solcelleselskaber. ............................................................................................................ 30 

b. Selskabstyper ....................................................................................................................................... 31 

c. Deltagerkredsen. .................................................................................................................................. 34 

d. Opgaver. .............................................................................................................................................. 36 

e. Borgerinddragelse. ............................................................................................................................... 36 

f. SVE’s rolle. ......................................................................................................................................... 37 

g. Et konkret eksempel. ........................................................................................................................... 37 

f. Anbefalinger. ....................................................................................................................................... 40 

6. SVE’s forretningsmodel. ......................................................................................................................... 42 

a. Formål, vision og værdier. ................................................................................................................... 42 

b. Opgaver og forretningspotentiale. ....................................................................................................... 43 

c. Anbefalinger. ....................................................................................................................................... 45 

 



 
 

EBO Consult A/S – Blytækkerporten 2, 2.sal - 2650 Hvidovre 
Tlf. 3638 3800 – www.ebo.dk – ebo@ebo.dk  

 

2 

27. januar 2021 

Resumé med anbefalinger. 
 

I dette notat er fokus på udviklingen af Svendborg VE A/S (SVE) på 4 indsatsområder: 

- håndteringen af eksisterende og fremtidige blokvarmecentraler (større varmepumper), 
- håndteringen af eksisterende og fremtidige individuelle og mindre varmepumper, 
- udviklingen af et solcelleselskab (et VE-selskab – VE: vedvarende energi) og 
- udviklingen af lokale energifællesskaber. 

SVE er tænkt som dynamoen for VE i Svendborg Kommune gennem disse indsatsområder. 

Notatet indeholder følgende anbefalinger: 

 

For blokvarmecentraler anbefales 

at de eksisterende blokvarmecentraler/større varmepumper overdrages til et nystiftet anpartsselskab, 
der kan betragtes som et energifællesskab overfor aftagerne af varme, 

at nye blokvarmecentraler etableres af selskabet efter varmeforsyningsloven bestemmelser herom, 

at de afledte afgiftsbesparelser ved overgangen af blokvarmecentraler til selskabet indgår i 
udviklingen af SVE’s aktiviteter, jf. afsnit 6, 

at anlæggene drives i henhold til varmeforsyningsloven, 

at varmeaftagerne repræsenteres i bestyrelsen eller igennem et samarbejdsforum med henblik på at 
cementere selskabet som et energifællesskab, 

at selskabets formål er at investere i og eje varmeproducerende anlæg, hvis primære energikilder 
betragtes som vedvarende energi og at forsyne kommunale ejendomme med varme fra disse anlæg, 
og 

at selskabet indgår aftale med SVE om administration, drift og vedligeholdelse, og at dette 
honoreres. 

 

For de individuelle mindre varmepumper anbefales 

at ejerskabet af eksisterende og nye individuelle varmepumper er hos kommunen, således at de på 
et givet tidspunkt kan indgå som en aktivitet i et lokalt energifællesskab, 

at der indgås råderetsaftaler mellem SVE og kommunen, således at SVE har anvendelsesret, 
planlægning, etablering, drift, vedligeholdelse og renovering af de individuelle varmepumper, og 

at de afledte afgiftsbesparelser ved råderetsaftalerne indgår i udviklingen af SVE’s aktiviteter, jf. 
afsnit 6. 
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For VE-selskabet (solcelleselskabet) anbefales 

at solcelleselskabet organiseres som et partnerselskab (P/S), idet dette sikrer, at anlæg og drift af 
solenergiselskabet behandles skattemæssigt efter de for kommuner gældende reger, ligesom 
selskabet er omfattet af selskabsloven med de deraf følgende organisatoriske fordele,      

at selskabet stiftes med en minimumskapital på 500.000 kr.,  

at selskabet løbende tilføres midler, når der er lividitetsbehov, herunder midler til udvikling af 
konkrete projekter, 

at selskabet stiftes med det primære formål at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den 
således producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre selskabet det bedst mulige 
økonomiske grundlag indenfor den lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer solcelleanlægs 
afregning af el- produktion, drift m.v.. Derudover har selskabet som formål at give sine ejere 
og/eller de lokalområder, hvor det opererer, miljømæssige, økonomiske eller sociale 
fællesskabsfordele, 

at selskabet finansieres ved indskud som egenkapital og ved lånoptagelse, 

at borger- og virksomhedsinddragelse i solcelleselskabet sker med udgangspunkt i Svendborg 
Kommunes Klima- og Energipolitik for 2020-25, 

at borger- og virksomhedsinddragelse indledningsvist sker via dialogmarketing, og at der sammen 
med lokale aktører udarbejdes en marketingplan, 

at der udarbejdes en plan for forholdet til naboerne til VE-anlægget, jf. lov om fremme af 
vedvarende energi, 

at SVE administrerer den grønne pulje med henblik på at udvikle VE og lokale initiativer, 

at den proces for udviklingen af et lokalt større VE-anlæg, der er beskrevet i afsnit 4.c, følges, og 

at der allokeres økonomiske midler til SVE, så større VE-projekter kan håndteres professionelt i 
både planlægnings-, etablerings- og driftsfaserne, jf. afsnit 6 om SVE’s forretningsmodel. 

 

For de lokale energifællesskaber anbefales 

at Svendborg Kommune, borgere og virksomheder indgår samarbejde om udvikling af lokale 
energirelaterede ydelser på baggrund af de nye aktører på energimarkedet: VE-fællesskaber, 

at VE-fællesskaber stiftes med begrænset hæftelse som andelsselskaber eller som foreninger med 
begrænset hæftelse, 

at VE-fællesskaber stiftes med det formål at købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi med 
fokus på brug og udbredelse af vedvarende energi. Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående 
formål, direkte eller indirekte, over for og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er 
andelshavere, 
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at VE-fællesskabers finansiering sker ved kommunale indskud og indskud fra borgere og 
virksomheder, hvor indskud f.eks. kan være kommunale individuelle varmepumper, 

at de solcelleanlæg, der har opnået dispensation fra selskabsudskillelse, forbliver i kommunalt 
ejerskab, indtil der eventuelt kan gennemføres en overdragelse til energifællesskaber, 

at VE-fællesskaber kan beskæftige sig med de aktiviteter, som lovgivningen sætter rammerne for, 
herunder produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller 
ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller 
kapitalejere, 

at borgere og virksomheder inddrages efter en marketingsstrategi, som ligner den strategi, der er 
lagt for større VE-anlæg, idet lokale energifællesskaber dog kan opstå på baggrund af lokale 
initiativer fra borgere og virksomheder, og 

at SVE inddrages i planlægning, etablering, drift, vedligeholdelse og renovering i det omfang, der 
er ønsker og behov herfor, idet det forudsættes at kommunale installationer planlægges, etableres, 
drives, vedligeholdes og renoveres af SVE efter aftale herom med energifællesskabet. Se om SVE’s 
forretningsmodel i afsnit 6. 

 

På baggrund af de 4 indsatsområder er der beskrevet en forretningsmodel for SVE med følgende 
anbefalinger: 

at selskabets formål formuleres ud fra selskabets ændrede position som f.eks. SVE skal udbrede 
kendskab til og iværksætte konkrete VE-aktiviteter i Svendborg Kommune i et samarbejde med 
kommunen, borgerne, virksomhederne og andre lokale aktører, der ønsker at fremme VE, således at 
Svendborg Kommunes VE-mål opfyldes og udvikles, og således at de forskellige aktører indtænker 
VE i enhver relevant sammenhæng, 

at selskabet gennem den foreslåede vision: Svendborg Kommune er et fyrtårn for udbredelsen af VE, 
hvor klima- og energiaktiviteter sikrer, at lokalsamfundene er selvbærende og resiliente over for 
klima- og energirelaterede udfordringer sikrer sin koordinerende rolle i kommunens VE-strategi, 

at der i selskabet indgår 4 overordnede opgavetyper: 

1) Udvikling og installation af kommunal VE 

2) Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber 

3) Økonomisk og administrativt arbejde 

4) Teknik/drift, 

at der for hver opgavetype sammensættes pakker af services, og 

at disse services håndteres i nogle aftalestandarder for de forskellige services. 
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Nedenfor illustreres den rolle, som SVE foreslås at indtage i udviklingen af VE i Svendborg 
Kommune, idet det er forudsat, at SVE er en del af koncernen Vand og Affald. 

 

 

Svendborg Kommune, VE-selskabet og det lokale energifællesskab er alle selvstændige 
retssubjekter, med hvilke SVE har indgået samarbejdsaftaler med. 

SVE-Varme ApS figurerer her som en del af koncernen i Vand og Affald.  
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Notat om detaljeret organisering af Svendborg VE A/S. 

1. Baggrund 
 

Bestyrelsen for Svendborg VE A/S (SVE) har besluttet at arbejde videre med den model for 
organisering af SVE, der blev forelagt på bestyrelsesmødet den 19. november 2021. Se notat af 10. 
november 2021 om forslag til organisering. 

Herefter er det aftalt, at der skal udarbejdes dette notat om en mere detaljeret beskrivelse ud fra 
følgende plan i rækkefølge: 

- organisering af blokvarmecentralerne (de store varmepumper), 

- organisering af mindre varmepumper, 

- organisering af energifællesskaber – større VE-anlæg (sol)  

- organisering af de lokale energifælleskaber og 

- udarbejdelse af forretningsplan for SVE på baggrund af de foranstående redegørelser. 

Notatet indeholder forslag til konkrete selskabsdannelser, forslag til formål (forslag til vedtægter 
kan udarbejdes), forslag til organisering og forslag til driftsaktiviteter. 

I forretningsplanen for SVE samles alle selskabers aktiviteter i en beskrivelse af arbejds- og 
udviklingspotentialer.  

Det skal bemærkes, at der af Svendborg Kommune er afsat 40 mio.kr. til udvidelse af antallet af 
varmepumper – formentlig 6 større varmepumper og 10-15 af de mindre varmepumper. 
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2. Organisering af blokvarmecentraler (de store varmepumper). 
 

a. Varmeforsyningsloven og dens indvirkning. 
 

I notatet af 10. november 2021 er følgende foreslået om organiseringen af blokvarmecentralerne, 
idet ENF betyder energifællesskab: 

Blokvarmecentralerne er reguleret af varmeforsyningsloven, og prissætning samt investeringer sker 
i henhold til de regler, som loven stipulerer. Derfor foreslås centralerne at indgå i deres eget ENF. 
Der kan etableres en organisation, hvor lokale varmeaftagere er repræsenteret i ENF’s ledelse. 

Som nævnt er centralerne omfattet af varmeforsyningslovens reguleringer, idet det er oplyst, at de 
alle er på 0,25 MW eller mere. Det er også oplyst, at centralerne alene har kommunale bygninger 
som aftagere, hvorfor de alene har varmeproduktion til Svendborg Kommunes eget varmeforbrug. 

Da der alene er tale om eget forbrug og ingen eksterne kunder, vil aktiviteterne ikke være omfattet 
af varmeforsyningslovens omfattende regler om anmeldelse af priser, priseftervisning m.m., hvilket 
gør administrationen af aktiviteterne enklere. Der skal f.eks. driftes, aflæses målere, udarbejdes 
årsopgørelser m.m., men dette foregår uden de særlige krav som varmeforsyningsloven anviser i 
bl.a. prisbestemmelserne. 

Det skal dog nævnes, at etableringen af nye varmecentraler/-pumper skal ske efter de retningslinjer, 
der er indeholdt i varmeforsyningsloven, herunder de mere detaljerede regler i 
projektbekendtgørelsen. Der er ikke her taget stilling til, hvorvidt eksisterende anlæg er etableret i 
henhold til varmeforsyningsloven. 

I denne sammenhæng foreslås, at de fremtidige varmepumper, der er omtalt i afsnit 1, indgår i en 
særlig udviklings- og tidsplan. Såfremt hvert projekt for større varmepumper skal gennemføres efter 
reglerne i varmeforsyningsloven, må der påregnes en planlægsproces på ca. 1-3 måneder, en 
beslutningsproces i kommunalbestyrelsen på ca. 1-2 måneder og en udbuds- og udførelsesfase på 
ca. ½ år. Der kan være en tidsmæssig besparelse, såfremt kommunalbestyrelsen under godkendelsen 
af det første varmeprojekt giver administrationen bemyndigelse til at forestå godkendelsesprocessen 
og afgøre sagerne for de efterfølgende konkrete varmeprojekter.  

 
b. Forslag til organisering. 

 

Set i lyset af de relativt begrænsede aktiviteter vedrørende større varmepumper, foreslås det, at der 
etableres et anpartsselskab, der ejer varmepumperne, eller har råderet over dem. I sidstnævnte 
tilfælde skal der være økonomiske grunde til ikke at overdrage eksisterende varmepumper til 
selskabet. For nye større varmepumper anbefales det, at selskabet varetager planlægning, etablering, 
finansiering og drift af disse, således at ejerskabet af varmepumperne ligger i selskabet fra 
driftsstart.  

Årsagerne til forslaget om etablering af anpartsselskabet er,  
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at det kan organiseres enkelt,  

at selskabet har begrænset hæftelse, og 

at det kan etableres med en mindre indskudskapital. 

Det er her forudsat, at SVE og/eller Svendborg Kommune er stifter af selskabet. 

 

- Enkel organisering 

Anpartsselskabet kan ledes af en mindre bestyrelse eller en direktion. 

Vælges bestyrelsesmodellen skal generalforsamlingen udpege bestyrelsesmedlemmerne. Der 
udpeges en bestyrelse, som kan bestå af 3 repræsentanter. Disse kan bestå af 2 
bestyrelsesmedlemmer fra SVE samt direktøren for SVE, alternativt 3 bestyrelsesmedlemmer fra 
SVE. 

Da selskabets kunder er kommunale enheder, så vil der kunne etableres et ”brugerdemokrati”, hvor 
brugerne kan få indflydelse på selskabets beslutninger, og hvor selskabet og dets administrator 
(SVE) kan indgå i en dialog om f.eks. energibesparelser ved ændringer af brugeradfærd. Derudover 
vil den tætte kontakt med brugerne efter al sandsynlighed minimere antallet af brugerklager, da 
brugerne er i løbende dialog med administrator. Det kan ske ved, at det i vedtægterne fastsættes, at 
en repræsentant fra brugerne vælges til bestyrelsen på generalforsamlingen. Denne model kan være 
et supplement til ovenstående model, men da det forudsættes, at bestyrelsen har et ulige antal, så må 
det anbefales, at antallet af medlemmer udvides til 5, eller at et af de 3 medlemmer udtræder til 
fordel for brugerrepræsentanten. 

Vælges direktionsmodellen, er det direktøren, der vil lede selskabet. Det vil dog altid være 
selskabets generalforsamling, der udpeger direktøren. Ved denne model foreslås, at direktøren for 
SVE udpeges som direktør i selskabet. 

Indskydes kapital, herunder apportindskud, fra Svendborg Kommune, bør det fremgå af 
vedtægterne, at SVE har ovennævnte organisatoriske rettigheder. 

Set i lyset af selskabets aktiviteter må det anbefales, at direktionsmodellen vælges, medmindre der 
ønskes et brugerdemokrati som beskrevet. 

Et anpartsselskab kan stiftes på en meget kort tidshorisont som f.eks. en uge. 

 

- Begrænset hæftelse 

SVE/Svendborg Kommune hæfter alene med indskuddet i selskabet. 

 

- Indskud og navn 

Andelskapitalen skal være mindst 40.000 kr. og denne minimumskapital skal indskydes kontant. 
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Det er dermed en begrænset kapital, der skal stilles til rådighed for stiftelse af selskabet. 

Selskabet kan også stiftes ved apportindskud fra Svendborg Kommune, således at de eksisterende 
varmeproducerende anlæg indgår som kapitalgrundlaget for stiftelsen. Dette kræver dog en 
nærmere dokumentation for apportindskuddets værdi. 

Det er i CVR-registeret undersøgt, om navnet på selskabet kan starte med SVE, hvilket er muligt. 
Da selskabet indgår i et tæt samarbejde med SVE, foreslås det, at selskabet kaldes SVE-Varme 
ApS. 

 
c. Forslag til formål. 

 

Det foreslås, at selskabets formål er: 

at investere i og eje varmeproducerende anlæg, hvis primære energikilder betragtes som 
vedvarende energi og 

at forsyne kommunale ejendomme med varme fra disse anlæg. 

Med dette formål sikres for det første, at der er tale om anvendelse af VE (vedvarende energi), ved 
varmeproduktionen, hvilket er i overensstemmelse med SVE’s overordnede formål, og at 
kundekredsen afgrænses til kommunale ejendomme, således at kommunalfuldmagtens grænser for 
selskabets aktiviteter overholdes. 

Det skal understreges, at selskabet ikke efter varmeforsyningsloven kan varetage elproduktion som 
tilknyttet virksomhed. Skal der etableres solceller, der kan forsyne varmepumperne med el, kan det 
eventuelt ske via lokale energifællesskaber, hvor der indgås aftale mellem selskabet og det lokale 
energifællesskab om elleverance fra solceller eller anden energikilde. Se også muligheden for at 
oprette et kommunalt lokalt solcelleselskab under afsnit 5 om lokale energifællesskaber. 

 
d. Aktiviteter. 

 

Selskabet planlægger, etablerer, ejer og driver varmeproducerende anlæg på 0,25 MW eller mere 
med henblik på at forsyne kommunale ejendomme. 

Da det er forudsat, at SVE varetager opgaverne for selskabet, skal der indgås aftale mellem 
selskabet og SVE om disse opgaver. 

SVE’s arbejde skal honoreres. 

 

 

 



 
 

EBO Consult A/S – Blytækkerporten 2, 2.sal - 2650 Hvidovre 
Tlf. 3638 3800 – www.ebo.dk – ebo@ebo.dk  

 

10 

e. Økonomi. 
 

Selskabet skal danne sig et overblik over driftsøkonomien på de eksisterende blokvarmecentraler. 
Det handler bl.a. om 

- varmepumpernes effekt og produktion, 
- elforbrug, 
- vedligeholdelsesstand og renoveringsbehov, 
- serviceaftaler – honorering og løbetid, 
- overvågningssystem, 
- driftspersonale og 
- økonomiansvarlige. 

Ovenstående data kan også danne grundlag for installation af lokale VE-anlæg, der kan forsyne 
varmepumperne med el. 

Da det er SVE-Varme, der leverer varmen, vil elafgiften blive sparet ifølge oplysninger fra BDO. 
Der henvises til afsnit 6 om SVE’s forretningsmodel. 

Endelig bør det undersøges, i hvilket omfang overgangen til SVE-Varme påvirker kommunens 
bloktilskud. 

Det skal understreges, at selskabet ikke sigter mod overskud, men at alle betalinger for ovennævnte 
serviceydelser, der leveres af SVE, vil kunne indgå i SVE’s udviklingsstrategi. 

 
f. Finansiering. 

 

Efter varmeforsyningslovens § 2.c, stk. 5, kan der opnås kommunal garantistillelse for 
virksomhedens lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter. 

Da Svendborg Kommune allerede ejer blokvarmecentraler, der kan indskydes i selskabet, vil 
selskabet ikke umiddelbart have behov for finansiering af anlæg. 

Som nævnt i afsnit 1 skal der formentlig etableres 6 nye større varmepumpeanlæg, og de skal 
formentlig alle finansieres evt. via Kommunekredit. 

 
g. Anbefalinger. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang anbefales sammenfattende, 

at de eksisterende blokvarmecentraler/større varmepumper overdrages til et nystiftet anpartsselskab, 
der kan betragtes som et energifællesskab overfor aftagerne af varme, 

at nye blokvarmecentraler etableres af selskabet efter varmeforsyningsloven bestemmelser herom, 
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at de afledte afgiftsbesparelser ved overgangen af blokvarmecentraler til selskabet indgår i 
udviklingen af SVE’s aktiviteter, jf. afsnit 6, 

at anlæggene drives i henhold til varmeforsyningsloven, 

at varmeaftagerne repræsenteres i bestyrelsen eller igennem et samarbejdsforum med henblik på at 
cementere selskabet som et energifællesskab, 

at selskabets formål er at investere i og eje varmeproducerende anlæg, hvis primære energikilder 
betragtes som vedvarende energi og at forsyne kommunale ejendomme med varme fra disse anlæg, 
og 

at selskabet indgår aftale med SVE om administration, drift og vedligeholdelse, og at dette 
honoreres. 
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3. Organisering af individuelle varmepumper (mindre varmepumper). 
 

a. Ejerskab, administration, drift, vedligehold, økonomi og finansiering. 
 

Indledningsvis bemærkes, at flere mindre varmepumper på én lokation kan medføre, at de samlet 
bliver betragtet som en blokvarmecentral, hvis de samlet har en effekt på 0,25 MW eller mere. 

Det er oplyst, at der ikke er lokationer, hvor de individuelle varmepumper kan betragtes som 
blokvarmecentraler. 

I det følgende er det forudsat, at der er et fortsat ejerskab til eksisterende mindre varmepumper hos 
kommunen, og hvor der indgås råderetsaftaler mellem SVE og kommunen.   

Svendborg Kommune har i mange sammenhænge indgået råderetsaftaler, og der vil kunne tages 
udgangspunkt i disse aftaler ved udformningen af de konkrete aftaler. 

De individuelle varmepumper kan forsynes med elektricitet fra lokale energifællesskaber, hvor de 
individuelle varmepumper indgår som en aktivitet i disse, hvilket er den væsentligste begrundelse 
for at bevare ejerskabet af de individuelle varmepumper hos kommunen. Se afsnit 5 om lokale 
energifællesskaber. 

Da der er tale om tekniske installationer, er det afgørende, at der dannes et klart billede af 
varmepumpernes tekniske levetid, vedligeholdelse og renovering/udskiftning samt service. 

Der henvises til pkt. 2.e. 

- Aktiviteter: 

Det forudsættes, at der indgås aftale mellem SVE og Svendborg Kommune om planlægning, 
etablering, ejerskab, råderet og drift af varmeproducerende anlæg på under 0,25 MW med henblik 
på at forsyne kommunale ejendomme. 

SVE’s arbejde skal honoreres. 

- Økonomi: 

BDO har konkluderet, at der kan være tale om afgiftsgodtgørelse, når SVE leverer varmen ifølge 
råderetsaftalen. 

Alle udgifter ved varmeleverancen dækkes over varmeregningen, hvor udgangspunktet er ”hvile-i-
sig-selv-princippet”. 

I øvrigt henvises til pkt.  2.e. 

- Finansiering: 

Ifølge BDO kan etablering og installation finansieres ved lån i Kommunekredit, da ejerskabet 
fortsat vil være hos Svendborg Kommune. 
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b. Anbefalinger. 
 

For de individuelle varmepumper anbefales, 

at ejerskabet af eksisterende og nye individuelle varmepumper er hos kommunen, således at de på 
et givet tidspunkt kan indgå som en aktivitet i et lokalt energifællesskab, 

at der indgås råderetsaftaler mellem SVE og kommunen, således at SVE har anvendelsesret, 
planlægning, etablering, drift, vedligeholdelse og renovering af de individuelle varmepumper, og 

at de afledte afgiftsbesparelser ved råderetsaftalerne indgår i udviklingen af SVE’s aktiviteter, jf. 
afsnit 6. 
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4. Organisering af solenergiselskab. 
 

I dette afsnit redegøres for dannelsen af et solenergiselskab, der skal opføre et solcelleanlæg et sted 
i Svendborg Kommune. 

Indledningsvis redegøres for de selskabstyper, der kan danne grundlag for solenergiselskabet, og 
der er forslag til valg af selskabstype, jf. afsnit 4.a.  

Dernæst redegøres for processen omkring borgerinddragelse og bestemmelser i lov om fremme af 
vedvarende energi, der har fastsat særordninger for naboer m.fl. til et solcelleanlæg, jf. afsnit 4.b. 
Der er her taget udgangspunkt i notat af 6. november 2020 fra DLA Piper om mulighederne for at 
deltage i et solenergiselskab: 

” Det er derimod min vurdering, at Svendborg VE A/S godt vil kunne investere i et solcelleanlæg 
sammen med borgere og virksomheder ud fra en ”andelstankegang”, hvor det forudsættes, at 
Svendborg VE A/S og borgerne/virksomhederne indskyder samme beløb pr. ejerandel i projektet. 

Det falder udenfor rammerne af nærværende notat at redegøre nærmere for forskellige 
finansierings- og selskabskonstruktioner, men en mulig model kunne eksempelvis være at etablere 
et nyt A/S eller ApS, som skulle have til formål at investere i, opføre, eje og drive et VE-anlæg, og 
hvor Svendborg VE A/S skulle eje eksempelvis 60 % af kapitalandelene, mens de resterende 40 % 
skulle udbydes til borgere og virksomheder. 

Det vil skulle tilsikres, at Svendborg VE A/S og de private investorer indskyder samme beløb pr. 
ejerandel.” 

Herefter vil planprocessen blive beskrevet, jf. afsnit 4.c. 

Endelig vil de økonomiske forhold blive beskrevet, herunder anlægs- og driftsøkonomi, jf. afsnit 
4.d.  

Afsnittet afsluttes med en række anbefalinger. 

 
a. Selskabstyper. 

 

Forud for ethvert vedvarende energiprojekt er det nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvordan 
organisationsstrukturen for projektet skal etableres.  

Overvejelserne handler i første række om, hvordan Svendborg Kommune kan indgå som investor i 
projektet, og om hvordan borgerne kan deltage i projektet sammen med kommunen, da det er dette 
udgangspunkt, som er omhandlet i principperne i notatet af 19. august 2021 FÆLLESEJET GRØN 
STRØM – SOLCELLER PÅ LOKALE HÆNDER. 

I dette notat fokuseres på aktieselskabet og partnerselskabet, da der ikke er andre relevante 
selskabstyper ved stiftelsen af et solenergiselskab, og det vurderes, i hvilket omfang borgerne kan 
deltage i selskabsdannelsen. 
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Indledningsvis bemærkes, at solenergiselskabet vil være omfattet af reguleringerne i 
elforsyningsloven, jf. § 4, hvor det fastsættes, at selskabet skal organiseres med begrænset hæftelse, 
samt bl.a. indberetningsbestemmelserne i §§ 37 og 37 a. 

 

Aktieselskabet – A/S 

Et helt eller delvist ejet kommunalt ejet aktieselskab er en selvstændig juridisk person.  

Den øverste ledelse er generalforsamlingen, der træffer beslutninger om selskabets overordnede 
forhold samt vælger en bestyrelse.  

Bestyrelsen har ansvar for selskabets forhold og organisation, og den er forpligtet til at fremme 
selskabets interesser, også når det strider mod kapitalejernes interesser. Kapitalejerne har ikke 
instruktionsbeføjelse over for deres bestyrelsesmedlemmer.  

Selskabet er reguleret af selskabslovgivningen, og kommunens deltagelse skal ikke godkendes af 
Ankestyrelsen, og styrelsen fører ikke tilsyn med selskabet.  

Der skal indskydes mindst 500.000 kr. i aktiekapital.  

 

Fordele ved A/S konstruktionen: 

 Hæftelsen i selskabet er begrænset til indskudskapitalen.  

 Selskabet er ikke underlagt Ankestyrelsens tilsyn. Efter elforsyningsloven er Forsyningstilsynet 
myndighed. 

 Udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsesposter er lig med bredere rekrutteringsgrundlag.  

 Selskabskonstruktionen er kendt.  

 

Ulemper ved A/S-konstruktionen er:  

 Der skal opgøres en skattepligtig indkomst og indsendes til skattemyndighederne. Årlig 
driftsudgift. 

 Overskud udloddes som udbytte, hvoraf der betales skat.  

 Der skal indsendes årsrapport til selskabsstyrelsen. Årlig driftsudgift.  

 Der er ingen instruktionsbeføjelse i relation til bestyrelsens medlemmer 

 

Partnerselskabet – P/S 

Partnerselskabet er en selskabsform, der dækker over en hybrid mellem et aktieselskab og et 
kommanditselskab/interessentskab. Derfor kalder man det også et kommanditaktieselskab. 
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Grundliggende er et partnerselskab et kommanditselskab, der i en række henseender er underlagt 
visse af reglerne i aktieselskabsloven. Et partnerselskab er karakteriseret ved, at der skal være 
mindst to selskabsdeltagere i selskabet. 

Deltagerne - ”kommanditaktionærerne” - i et partnerselskab tegner kommanditaktier. Herudover 
skal der deltage mindst én komplementar i lighed med, hvad der kendes fra kommanditselskaber. 

Komplementaren hæfter for partnerselskabets forpligtelser med hele sin formue. Såvel fysiske som 
juridiske personer kan indtræde som komplementar. I dette tilfælde indtræder et anpartsselskab med 
en kapital på 40.000 kr. i denne rolle. Selskabet etableres sammen med P/S, og kapitalindskuddet er 
dækket over aktie-/anpartskøbet. Deltagerne hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser. Dette 
forhold håndteres i praksis ofte ved, at komplementaren bliver et anpartsselskab med en 
selskabskapital på minimumskravet, 40.000 kr., hvilket herefter er det maksimale, selskabet som 
komplementar i så fald kan hæfte for. 

Et partnerselskab er for aktionærerne rent hæftelsesmæssigt at sammenligne med et aktieselskab, 
hvorefter aktionærerne alene hæfter med den kapital, der er indskudt, eller som deltagerne har 
forpligtet sig til at indskyde. 

En række af de selskabsretlige regler, der gælder for partnerselskaber, er ufravigelige. 

Det gælder i særlig grad reglerne om kommanditaktionærernes indskud og den retlige beskyttelse af 
indskudskapitalen. Disse bestemmelser har til formål at beskytte selskabets kreditorer. 

Efter dansk ret udgør et partnerselskab ikke et selvstændigt skattesubjekt. I skattemæssig henseende 
er selskabet således gennemsigtigt, hvilket har afgørende betydning, dels for selskabets egen 
skattemæssige stilling, dels for den skattemæssige behandling af selskabsdeltagerne. 

Partnerselskaber anvendes i særlig grad indenfor selskaber med det formål at udvikle større 
anlægsprojekter som f.eks. solenergiprojekter. 

 

Kommanditaktionærerne 

Enhver fysisk eller juridisk person kan indtræde som kommanditaktionær. 

Der er ingen øvre grænse for antallet af kommanditaktionærer. 

Et partnerselskab adskiller sig fra et almindeligt kommanditselskab ved, at 
kommanditaktionærernes indskud skal være fordelt på aktier. Kommanditaktionærerne skal tegne 
indskudskapitalen i selskabet. Indskudskapitalen skal være fastsat til et bestemt beløb, der skal 
udgøre mindst 500.000 kr. Indskudskapitalen skal være fordelt på én eller flere kommanditaktier, 
der hver lyder på et fast nominelt beløb. 

Indskudskapitalen på 500.000 kr. er også her dækket gennem aktiekøbet. 
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Beskatning af deltagerne 

Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Selskabet er således ikke undergivet 
selskabsbeskatning, men i stedet beskattes kommanditaktionærerne og komplementaren af deres 
ideelle andel af resultatet. Beskatningen hos de enkelte deltagere sker i overensstemmelse med hver 
deltagers egen skattemæssige status. Udbytte fra partnerselskabet beskattes derfor ikke med 
udbytteskat. 

Som følge af at kommanditaktionærerne alene hæfter med den indskudte kapital, er adgangen til 
skattemæssigt fradrag for underskud begrænset. 

Derfor kan der i princippet ikke opnås skattemæssige fradrag, der overstiger det tab, 
kommanditaktionæren kan blive påført. Til styring heraf føres en såkaldt ”fradragskonto” svarende 
til den, der kendes fra kommanditselskaber. 

Anpartsreglerne gælder for beskatning. 

 

Fordele ved P/S konstruktionen:  

 Selskabsformen er omfattet af selskabslovgivningen. Årsrapporterne er offentligt tilgængelige. 

 Der er ingen driftsudgifter til udarbejdelse af selvangivelse.  

 Der sker ingen skattebetaling i selskabet. I relation til solenergiselskabet har partnerselskabet som 
selskabskonstruktion den afgørende fordel, at selskabet rent skatteretligt er transparent. Det betyder, 
at det er Svendborg Kommune og øvrige kommanditaktionærer, der er skattesubjekter og ikke 
partnerselskabet. Beskatning af over- og underskud sker således efter de for kommuner gældende 
regler, hvilket er en fordel, da kommuner ikke er skattepligtige af eventuelle indtægter, de 
oppebærer. Dette er ikke tilfældet for et kommunalt ejet aktieselskab, hvor indtægter vil blive 
beskattet i selskabet. 

 Hæftelsen i selskabet er begrænset til indskudskapitalen i komplementarselskabet. 

 Finansiering kan ske gennem egenkapital og fremmedkapital. Finansiering gennem egenkapital 
sker som udgangspunkt gennem tegning af kapitalandele mod indskud i forbindelse med stiftelsen 
eller ved en senere kapitalforhøjelse. Der kan gennemføres kapitalforhøjelser i selskabet og dermed 
udstedes flere kapitalandele til eksempelvis de eksisterende aktionærer. 

 Selskabet er ikke underlagt Ankestyrelsens tilsyn. Forsyningstilsynet er myndighed. 

 Udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsesposter er lig med bredere rekrutteringsgrundlag.  

 

Ulemper ved P/S konstruktionen:  

 Der skal indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen.  

 Modellen er kompleks, og den kan være svær at kommunikere.  
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 Der skal nedsættes to bestyrelser en for partnerselskabet og en for komplementarselskabet, 
medmindre anpartsselskabsmodellen med en direktion som ledelse vælges.  

 Komplementarselskabet er skattepligtigt efter selskabsskattelovens bestemmelser, der vil skulle 
udarbejdes selvangivelse for selskabet.  

 

Anbefaling: 

Det anbefales, at selskabet stiftes som et partnerselskab, idet dette sikrer, at anlæg og drift af 
solenergiselskabet behandles skattemæssigt efter de for kommuner gældende reger, ligesom 
selskabet er omfattet af selskabsloven med de deraf følgende organisatoriske fordele.      

Selskabet bør stiftes med en minimumskapital på 500.000 kr., da selskabet løbende kan tilføres 
midler, når der er lividitetsbehov f.eks. ved udviklingen af konkrete projekter.     

 

Stiftelse af partnerselskabet: 

Som nævnt forudsætter stiftelsen af et partnerselskab en selskabskapital på minimum 500.000 kr.  

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument der bl.a. skal indeholde oplysninger om stifternes navn, 
tegningskursen for kapitalandelene samt dagen, hvor selskabet bliver virksomt. Når 
stiftelsesdokumentet er vedtaget og underskrevet, skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen.  

Stiftelsesdokumentet vil indeholde et sæt vedtægter, hvor selskabets formål er beskrevet, størrelsen 
på selskabskapitalen, ledelsesforhold og andre krav efter selskabslovgivningen.  

Vedtægterne er offentligt tilgængelige. Der skal i partnerselskabet føres en ejerbog over samtlige 
aktionærer.    

 

Formål: 

Der foreslås følgende formål: 

Selskabets primære formål er at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den således 
producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre selskabet det bedst mulige økonomiske 
grundlag indenfor den lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer solcelleanlægs afregning af 
el- produktion, drift m.v.. 

Derudover har selskabet som formål at give sine ejere og/eller de lokalområder, hvor det opererer, 
miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele. 

 

Ledelse:        

Partnerselskabets øverste organ er generalforsamlingen, og indflydelsen og stemmeretten på 
generalforsamlingen er knyttet til kapitalandelene. Det er aktionærerne, der udøver indflydelsen på 
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generalforsamlingen. Den overordnede ledelse udøves af en bestyrelse, som vælges af 
generalforsamlingen, mens den daglige ledelse typisk varetages af en direktion, som ansættes af 
bestyrelsen.  

Komplementaranpartsselskabet stiftes efter minimumsreglerne i selskabsloven, hvilket betyder, at 
det ikke er nødvendigt at indsætte en bestyrelse i komplementarselskabet.    

 

Finansiering: 

Selskabslovgivningen gælder for partnerselskaber.  

Selskaber kan finansieres gennem egenkapital, gennem fremmedkapital eller en kombination af 
disse to fremgangsmåder. Finansiering gennem egenkapital sker som udgangspunkt gennem tegning 
af kapitalandele i forbindelse med stiftelsen eller ved en senere kapitalforhøjelse. I det omfang der 
skal ske en kapitalforhøjelse i selskabet, vil dette skulle ske efter de almindelige regler om 
kapitalforhøjelser for aktieselskaber i selskabsloven.  

Fremmed finansiering kan ske ved lånoptagelse, evt. med kommunal garantistillelse.  

 

I de foranstående forslag og bemærkninger til selskabsdannelse er der taget udgangspunkt i et 
kommunalt selskab under de i notat af 6. november 2020 fra DLA Piper beskrevne forudsætninger. 

 
b. Proces for borgerinddragelse i solenergiselskabet.  

 

Indledningsvis henvises til Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik for 2020-25, der 
indeholder målsætninger og indsatsområder for perioden. Her er nogle uddrag fra politikken:  

”Klima- og Energipolitikken skal understøtte en udvikling, som fører til: …….. 

* etablering af vedvarende energianlæg i regi af Svendborg VE A/S, hvor der åbnes mulighed for, 
at borgere og virksomheder kan købe andele.” (s. 7) 

”Vi vil….  

* Facilitere mere lokalt ejerskab af VE-anlæg hvor muligt.  

* Etablere vedvarende energianlæg på kommunale arealer inklusiv tagflader via Selskabet 
Svendborg VE A/S, hvor der åbnes mulighed for, at borgere og virksomheder kan købe andele. 

*  Formidle muligheder for brug af vedvarende energikilder til borgere og erhvervsliv. Blandt 
andet i den årlige klimauge.” (s. 24) 

Det ses, at Svendborg Kommune lægger vægt på borgerinddragelse, og at SVE skal spille en 
væsentlig rolle i dette. 

Nedenfor redegøres for dels afgrænsningen af, dels den overordnede proces for borgerinddragelsen. 
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I det efterfølgende afsnit redegøres for de særlige forhold, der skal tages hensyn til overfor naboer 
til solcelleanlægget, og afsnittet om borgerinddragelse afsluttes med en kort gennemgang af 
garantifonden.  

 

Kredsen af interessenter: 

Etableringen af et solcelleselskab med inddragelse af lokale interessenter forudsætter, at der i 
lokalområdet skabes et tillidsfuldt forhold mellem de aktører, der kan være interesseret i at stifte 
fællesskabet. Manglende erfaring med at arbejde med lokale energiprojekter, og navnlig hvordan de 
igangsættes, kan være en væsentlig barriere for virkeliggørelsen af et lokalt energifællesskab 
omkring solceller. Det kræver indsigt, som kan hentes fra lignende projekter i byområder, eller som 
kan hentes hos personer eller selskaber med særlig viden om det konkrete projektindhold. 

Det er derfor vigtigt, at der allerede fra projektets start tages stilling til, hvordan projektet kan 
organiseres, og hvilket formål projektet skal opfylde. 

Desuden kan der lovgivningsmæssigt være barrierer for lokale aktørers deltagelse i 
energifællesskaberne. I denne sammenhæng henvises bl.a. til lov om almene boliger 1, der efter 
lovens § 6 afgrænser boligorganisationers formål og kerneområder. Umiddelbart hører deltagelse i 
energifællesskaber ikke til kerneområdet, hvorfor der efter stk. 2 i samme bestemmelse er en åbning 
for deltagelse i andre aktiviteter udtrykt på følgende måde: 

Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne 
og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet 
gennem sin virksomhed. 

Der er med henvisning til denne bestemmelse udarbejdet en bekendtgørelse om sideaktiviteter i 
almene boligorganisationer 2. I bekendtgørelsens §§ 9-10 er almene boligorganisationers deltagelse 
i forsyningsselskaber og lignende beskrevet.  

Hovedprincippet er, at en almen boligorganisation/-afdeling kan eje og drive varme-, vand-, 
kraftvarmeforsyning, elektroniske kommunikationstjenester og elproduktionsanlæg, der er baseret 
på vedvarende energikilder. Forudsætningen er, at kundekredsen udenfor den almene 
boligorganisation til sådanne anlæg er begrænset, og for elproduktionsanlæggene gælder, at 
elproduktionen skal leveres til boligafdelingen eller til det kollektive elnet, og der er sat en 
maksimumgrænse for levering af el, svarende til en installeret effekt på 6 kW pr. bolig- og 
erhvervsenhed.   

Efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3, kan boligorganisationen eller en afdeling foretage indskud i og 
deltage i ledelsen af ovennævnte anlæg (forsyningsvirksomheder), når de er eksterne, idet 
elproduktionsanlæggene dog ikke ses omfattet af bestemmelsen. Det er en forudsætning, at 
boligorganisationen eller afdelingen aftager det eksterne forsyningsanlægs produkter. 

 
1 Lovbekendtgørelse (LBK) nr. 1877 af 27. september 2021 med senere ændring.  
2 Bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 2015 med senere ændring.  
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I en vejledning til sideaktiviter fra 1998 3 er det anført, at der ikke er stillet krav om indskuddets 
størrelse eller krav om, at anlægget (virksomheden) skal være organiseret på en bestemt måde. 
Boligorganisationens ledelse skal sikre, at det samlede engagement i forsyningsvirksomheden er 
forsvarligt. 

Almene boligorganisationer har herefter adgang til at deltage i eksterne anlæg (energifællesskaber), 
der vedrører de nævnte forsyningsanlæg, bortset fra elproduktionsanlæg. Det må dog antages, at et 
elproduktionsanlæg, der samtidig producerer/leverer el til varmeproduktion, må være omfattet af 
kraftvarmebegrebet.  

Med dette udgangspunkt falder den almene boligvirksomhed udenfor det mulige investorgrundlag 
for solcelleselskabet. De enkelte lejere i de almene boliger vil dog som borgere og fysiske personer 
kunne indtræde i solcelleselskabet som investorer.   

Derimod vil andelsbolig- og ejerboligforeninger have mulighed for at investere, medmindre det i 
vedtægterne for foreningerne er fastsat, at der ikke kan investeres i ekstern(e) VE eller VE-
selskaber. 

Der kan for nogle forsyningsvirksomheder være begrænsninger i selskabernes mulighederne for at 
investere i solcelleselskabet, hvilket bl.a. gælder for fjernvarmeselskaber. Sidstnævnte kan være 
afhængigt af, om solcelleanlægget er placeret nær ved fjernvarmeselskabets produktionsanlæg, 
således at det f.eks. er muligt at forsyne fjernvarmeselskabet med el fra solcelleanlægget via en 
direkte ledning. 

Alle borgere og virksomheder (bortset fra almene boligvirksomheder og til dels 
fjernvarmeselskaber) i lokalområdet vil således have adgang til at deltage i solcelleselskabet.  

 

Processen for borgerinddragelse: 

I notatet om principperne for borgerinddragelse af 19. august 2021 FÆLLESEJET GRØN STRØM 
– SOLCELLER PÅ LOKALE HÆNDER er der redegjort for betydningen heraf. Det er dette notat, 
der er grundlaget for de efterfølgende forslag om procesindhold og -forløb.  

- Generelt: 

Det er afgørende for et energiprojekts succes, at der mellem aktørerne i det kommende 
energifællesskab – solcelleselskabet – opnås konsensus om projektets indhold og forløb, som 
omhandler varetagelsen af projektets planlægning, prissætning, rollefordeling mellem aktører og 
også mellem aktører og evt. 3. part, alternative løsninger/planer, systemdesign, systemets 
forventede produktion og driftserfaringer med systemet, servicefunktioner samt ikke mindst 
finansieringen.  

De organisatoriske rammer for projektet vil i høj grad blive præget af disse faktorer, fordi et 
energifællesskabs organisation skal tilpasses energiprojektets konkrete indhold. Der er f.eks. store 
forskelle på at etablere og drive en vindmølle i forhold til driften af et solcelleanlæg, hvor driften af 
en vindmølle kræver konstant opfølgning på drift og vedligehold, navnlig når vindmøllen ældes, 

 
3 Bolig- og Byministeriet - vejledning nr. 116 af 6. juli 1998 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.. 
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mens et solcelleanlæg har en mere konstant drift og et mere regelmæssigt vedligehold. Disse 
forhold sætter deres præg på de organisatoriske rammer, og den måde energifællesskabet har sit 
daglige virke. 

- Selskabstypen: 

I afsnit 4.a. er det anbefalet, at der arbejdes med P/S-modellen, og det er derfor vigtigt fra start af 
borgerinddragelsen at gøre rede for valget af denne selskabstype. Det handler om: 

1) P/S’et svarer til et kommanditselskab, og denne selskabstype kan forekomme kompleks. I 
dette tilfælde skal selskabstypens indhold forklares sammen med de fordele og ulemper, der 
er for deltagerne i selskabet. 

2) Hvilke fordele og ulemper er der for borgeren/virksomheden ved at indtræde i selskabet? 
Det handler om hæftelsen, der er begrænset, men hvor indskuddet kan gå tabt, hvis projektet 
kuldsejler. 

3) Hvilke skattemæssige fordele/ulemper har det for borgeren/virksomheden? 
Det drejer sig om den direkte beskatning af de enkelte deltagere set i lyset af selskabets 
skattemæssige transparens. 
 

- Marketing: 

I det efterfølgende redegøres for indholdet i dialogmarketing, en marketingplan og en eventuel 
miljøcertificering. 

Dialogmarketing har vist sig meget effektfuld i starten af et projekt, når der skal inddrages lokale 
interessenter som kan være med til at bære projektet igennem. 

Her udvælges ressourcepersoner, som viser, har vist eller kan få en særlig interesse i at deltage 
aktivt i etableringen af solcelleanlægget. Det kan være den lokale brugsuddeler, hvis brugs er 
beliggende nær solcelleanlægget, nabolandmanden eller en nabofabrik, der skal have reduceret sit 
CO2-udslip, eller en miljøaktivist, der i lokalavisen har haft indlæg om behovet for VE i 
lokalområdet. 

Ressourcepersoner skal vise interesse i at bære projektet igennem i de faser, der er nævnt under 
”Generelt” ovenfor. 

Dialogmarketing handler om at overbevise en person om at ”være med på vognen, når den ruller”. 

Nogle indledende spørgsmål kunne være: 

- vi leder efter ledige jordarealer, der er egnet til det bæredygtige formål at bruge solens 
energi til at lave strøm. Kunne du tænke dig at være med i dette arbejde? Her kan måske 
tilføjes bemærkning om, at der arbejdes med brakmarker eller eventuelt marker, der er 
udpinte. 

- solpaneler virker som klimabeskyttelse ved at formindske CO2-udslippet. Kunne du tænke 
dig at være med til at deltage i dette klimaprojekt? 

- Svendborg Kommune arbejder med et stærkt miljøbevidst signal til kommunens borgere om 
anvendelse af VE-kilder, der er med til at sikre borgerne ren energi til fordel for klimaet. Vil 
du deltage i det arbejde? 
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Gennem den indledende dialogmarketing sikres, at de borgere, der er kontaktet direkte, og som har 
accepteret deltagelse, er særligt fokuseret på projektet.   

Dialogmarketing gør det muligt at nedsætte en arbejdsgruppe af borgere, der kan være 
sparringspartnere under hele projektforløbet. Det er vigtigt, at gruppen bevares intakt under hele 
processen, da der kan opsamles viden og opnås en særlig fortrolighed i en sådan gruppe. 

Udarbejdelsen af en marketingplan har nær sammenhæng med projektmodningen. På dette 
tidspunkt er der udpeget et jordareal, og arbejdsgruppen har sat sit præg på det fremadrettede 
procesforløb. Det bør nævnes, at det vil være af betydning for projektet, såfremt jordejeren har vist 
en grøn signatur i forhold til projektet. 

Målgruppen for marketingplanen skal defineres. Der er stor forskel på at markedsføre projektet 
overfor borgere og virksomheder, ligesom der kan være store forskelle i bevæggrundene for at 
deltage i projektet. Det kan være klima-, miljø-, lokal- og kapitalinteresser, der er på spil, eller det 
kan være ønsket om at have et fælles projekt, der kan fremme sociale relationer i lokalsamfundet. 

Solcelleanlæggets tekniske del skal klarlægges i et egentligt prospekt, hvor finansiering, økonomi 
og organisatoriske forhold skal beskrives. Her skal der redegøres for anlægsøkonomi, den 
forventede produktion, forventet forrentning, forventet finansiering (herunder antal aktier til salg), 
redegørelse om eventuelle subsidier, Svendborg Kommunes økonomiske engagement, forventet 
driftsøkonomi, tilbagebetalingstid, skattemæssige forhold for de enkelte målgrupper samt tidsplan.  

Marketingplanen skal indeholde tidspunkter for borgermøder, da det er erfaringen, at borgermøder 
kan være særdeles oplysende for og dialogskabende overfor borgerne, ligesom de kan tage brodden 
af eventuel modstand over for VE-projektet. Til borgermøderne inviteres oplægsholdere, som kan 
være de, der står for projektet, samt eventuelt ressourcepersoner ude fra, der kan oplyse om 
erfaringer med solceller, herunder den tekniske del, om solcellers betydning for CO2-reduktionen 
etc.. Det bør overvejes, om borgermøder skal ledes af lokale solcelleentusiaster.  

Udover prospektet bør marketingplanen indeholde milepæle for mediedækning, f.eks. via Fyns 
Amts Avis, Ugeavisen Svendborg, TV2/Fyn m.fl.. Det kan ske allerede fra nedsættelsen af 
arbejdsgruppen, men bør især ske lige før og under anlægsfasen, hvor finansieringen skal på plads. 
En positiv lokalpresse kan være afgørende for projektsuccessen.  

Endelig kan spørgsmålet om miljø og klima – miljøcertificering – spille ind i markedsføringen. 

Der kan selvfølgelig være en vis form for ”metaltræthed” ved at anvende ord som klima og miljø, 
men på den anden side er der navnlig blandt unge en stigende bekymring for den fælles fremtid på 
planeten. Selv om solcelleprojektet vil medføre udstedelse af miljø-/klimacertifikater, så vil det ikke 
i sig selv være et væsentligt bidrag til at forstå projektets miljø- og klimamæssige betydning. 

Der skal flere input til for at gøre solcelleprojektet interessant på længere sigt. Nedenfor stilles 
forslag til simple initiativer til miljø- og klimamarkedsføring. 
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Hvis man skal sælge et miljø-/klimaprojekt er 
det nødvendigt at:  

Når kunden skal bringes til at ”gi’ sit bidrag” 
til solcelleopsætning: 

 interessenten får en god – helst flere og 
morsomme oplevelser, som evt. kan vises på 
events i lokalområdet.  

 

- bil, der kører på solceller. 

- solcellerobot, der går.  

- en radio/mobiltlf. der fungerer ved hjælp 
af solstrøm (og måske et batteri til 
hjælp)  

- og måske et havespringvand der springer 
– men kun når solen dukker frem. 

 interessenten fornemmer et konkret 
tilhørsforhold, f.eks. får lov til at pille ved en 
solcelle under en event. 

 

- solcelle vises.  

- samt én i overstørrelse, som man kan 
pille fra hinanden. 

- en solcelle kan være et smukt smykke.  

 interessenten føler én eller anden daglig 
tilfredshed med installationen – før, under og 
efter solcelleanlæggets etablering. 

 

- display om produktion af strøm fra 
solcelleanlægget i de(n) lokale by(er). 

- hjemmeside, der oplyser om 
solcelleproduktionen – hvad den f.eks. 
mindsker af CO2-udslip. 

- SMS-tjeneste til ejerne og andre 
interesserede om produktion, herunder 
kobling til fælles 
produktionshjemmeside (særlig 
interessant for investorerne). 

- udstedelse af klimacertifikat fra 
solcelleselskabet. 

 

Borgerinddragelse har mange facetter, der i betydeligt omfang er lokalt inspireret. Ovennævnte 
forslag er alene et uddrag af de mange facetter, der kan komme i spil. Kun fantasien sætter grænser 
– og økonomien. 

 

Særlige forhold for naboer: 

Gode relationer til et VE-projekts naboer er vigtige. Naboer kan forsinke eller medvirke til 
aflysning af VE-projekter, hvilket adskillige eksempler har vist rundt i landet. 
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Derudover har naboer en række rettigheder, der er indeholdt i lov om fremme af vedvarende 
energi4. Det er vigtigt at udarbejde en plan for håndteringen af disse rettigheder. 

Solcelleprojekter med en kapacitet på 499 kW eller derover vil være omfattet af følgende fire 
ordninger i henhold til loven: 

 Værditabsordningen, 

 Salgsoptionsordningen, 

 VE-bonusordningen og 

 Grøn pulje 

Nedenfor redegøres kort for disse ordninger. 

 

Værditabsordningen og salgsoptionsordningen: 

Ordningerne er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi, §§ 6-12, og da solcelleselskabet 
forudsættes at investere i et større solcelleanlæg, vil det være omfattet af disse ordninger. 

Opstillere af solcelleanlæg skal betale for det værditab, som opstillingen af solcelleanlægget 
medfører. Det er vigtigt af understrege, at værditabet opgøres, når anlægget er etableret. Værditab 
afgøres af en taksationsmyndighed. 

Der er i loven en salgsoptionsordning, hvor naboer i 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg 
kan vælge at sælge deres beboelsesejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et 
år efter 1 kWh er produceret fra anlægget. Beboelsesejendommens værdi vurderes også her af en 
taksationsmyndighed, der foretager vurdering af værditab. Alene ejendomsejere, der har fået tildelt 
værditab på over 1 pct. af ejendommens værdi af taksationsmyndigheden, kan anvende 
salgsoptionen. Man skal ansøge om salgsoptionen samtidig med, at der anmeldes krav om værditab.  

 

VE-bonusordning og grøn pulje-ordning: 

Lovens §§ 13-14 beskriver ordningerne. 

VE-bonusordningen giver naboer i 0-200 meters afstand fra større solcelleanlæg ret til en VE-
bonus. Bonussen baseres på produktionen fra anlægget svarende til 6,5 kW. Størrelsen på bonussen 
vil variere i anlæggets levetid i og med, at den afhænger af anlæggets produktion og elprisen. 

Endelig indeholder loven en grøn pulje-ordning. Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende 
energianlæg pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til den kommune, hvori der opstilles 
vedvarende energianlæg. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til 
kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære 

 
4 LBK nr. 1791 af 02/09/2021. 
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naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen. Betalingen af midlerne skal 
ske direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning. 

Det foreslås, at SVE administrerer denne pulje. 

 

Garantifonden: 

For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at lokale borgere, der er med til at undersøge 
muligheden for at etablere et solcelleanlæg vil kunne opnå statsgaranti for udgifter til 
forundersøgelser, jf. lovens § 21. Bestemmelsen forudsætter, at hele projektet er borgerdrevet, og 
garantien gives som en form for ”iværksætter-hjælp”. 

Garantifonden giver mulighed for garanti til undersøgelse af placering af solcelleanlægget, tekniske 
og økonomiske vurderinger af placeringer, forberedelse af ansøgninger til myndigheder og VVM-
redegørelser i forbindelse med forundersøgelser. 

Garantien kan maksimalt udgøre 500.000 kr..  

Da det er Svendborg Kommune, der formodes at være den største initiativtager til solcelleprojektet, 
vil bestemmelsen formentlig ikke have betydning, da den er direkte borgerorienteret. 

 
c. Proces for etablering af solcelleanlæg. 

 

Under dette afsnit redegøres kort for de enkelte trin for etablering af solcelleselskabet og -anlægget. 

1) Udpegning af egnede områder for solcelleanlæg sker ved SVE i samarbejde med 
kommunalforvaltningen.  
Netkapaciteten i områderne skal klarlægges.  
Plangrundlaget for de udpegede områder skal klarlægges. I mange kommuner indeholder 
kommuneplanen anvisninger på de områder, hvor der kan etableres VE-anlæg. I Svendborg 
Kommunes kommuneplan er der henvist til Klima- og Energipolitik 2020-25 omkring 
udbygningen af VE-anlæg. Af sidstnævnte fremgår følgende om planlægningen: 
” I 2017 og 2018 har der været en række politiske drøftelser om den nye politiks 
målsætninger og indhold, samt om hvorvidt kommunen skulle gennemføre en planlægning 
for store vindmøller og markbaserede solenergianlæg. I 2018 besluttede byrådet, at der ikke 
skal udpeges specifikke områder for store vindmøller eller for solenergianlæg, men at der i 
stedet skal tages særskilt stilling til planlægningen fra sag til sag, som måtte komme. På den 
måde sikres formentlig størst mulig udbredelse af VE-anlæg.” (s. 5). 
På side 24 er der følgende passus: 
”Svendborg Kommune har ikke foretaget en planlægning for store vindmøller og 
solenergianlæg. Hver enkelt ansøgning vurderes og investorerne opfordres til at øge andelen 
af lokalt ejerskab til anlæggene. På den måde kan vi formentlig sikre størst mulig udbredelse 
af vedvarende energianlæg.” 
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Ovenstående betyder, at der som udgangspunkt er vide rammer for lokaliseringen af et eller 
flere solcelleanlæg, og at borgerdialog indgår som et vigtigt element i lokaliseringen, jf. pkt. 
4.b om borgerinddragelse. 

2) Borgere i det/de udpegede område(r) inddrages, jf. afsnittet ovenfor. Det kan også vælges, at 
solcelleselskabet stiftes før borgerinddragelse, men der henvises til bemærkningerne herom 
under redegørelsen om borgerinddragelse.  

3) Prospekt udarbejdes og salgsprocessen starter. Solcelleselskabet etableres. Der indskydes 
midler i selskabet.  

4) Selskabet indsender ansøgning om VVM-screening. Kan måske igangsættes hurtigere, hvis 
solcelleselskabet stiftes tidligere. Solcelleselskabet har ansvaret for udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapporten. Kommunen træffer afgørelse i sagen. 

5) Ansøgninger om diverse tilladelser. Der kan ansøges samtidigt om alle tilladelser, og der 
gælder en generel tidsfrist på 2 år for myndighedernes behandling af ansøgninger. Der skal 
søges om byggetilladelse (afgøres af kommunen), etableringstilladelse og 
elproduktionsbevilling (begge afgøres af Energistyrelsen). Der kan være behov for 
supplerende, specifikke tilladelser og dispensationer afhængig af projektets beliggenhed 
eller omgivelser, bl.a. i henhold til reglerne om skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer og 
sø- og åbeskyttelseslinjer, reglerne om fredskovspligtige arealer samt fortidsmindelinjer og 
kirkebyggelinjer, museumslovgivning. Disse og andre mulige projektspecifikke tilladelser 
og dispensationer er ikke omfattet af den samlede tidsfrist, der er beskrevet ovenfor. 
Udgifter til tilladelserne betales af solcelleselskabet. 

6) Indgåelse af nettilslutningsaftale med lokal elnetvirksomhed. Her aftales tekniske og retlige 
forhold ved nettilslutningen. Nettilslutningspunkt og ejergrænse fastsættes. De almindelige 
vilkår og bestemmelser herom fra elnetvirksomheden vil typisk omfatte disse forhold. 
Forhandlingerne med SEV kan derfor få en afgørende betydning. 

7) Ibrugtagning. Byggeprojektet færdigmeldes, og kommunen udsteder ibrugtagningstilladelse.  
8) Forhold overfor naboer – diverse ordninger, der er nævnt under borgerinddragelsen under 

afsnit 4.c. 

Herefter er solcelleanlægget i drift. 

Processen må forventes at vare ca. 2-3 år. 

 
d. SVE’s rolle. 

 

Selskabets rolle er at være tovholder under den proces, der er nævnt under afsnit 4.c. ovenfor. 

Spørgsmålet er, om SVE har de fornødne interne ressourcer til at håndtere processen. Hvis der 
entreres med rådgivere, skal der indgås aftaler og afholdes udgifter til dem, og disse skal betales 
over projektet. SVE’s rolle vil her være at holde tæt kontakt til rådgiverne for at følge 
procesforløbet. 

Hvis det vurderes, at der skal udbygges med VE flere steder i kommunen, bør det overvejes, om der 
skal ansættes personale, der kan varetage disse fremtidige opgaver. 
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For så vidt angår driften af solcelleanlægget vil det være naturligt, at SVE varetager denne opgave 
efter aftale med solcelleselskabet. Det handler om egentlige tekniske driftsmæssige opgaver – 
eventuelt outsourcet til lokale entreprenører – og økonomisk/administrative funktioner i forhold til 
myndigheder, leverandører og ikke mindst ejerne af anlægget. 

Endelig foreslås, at SVE varetager administrationen af grøn pulje, jf. afsnit 4.c om den grønne pulje. 

 
e. Anbefalinger. 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang anbefales 

at solcelleselskabet organiseres som et partnerselskab (P/S), idet dette sikrer, at anlæg og drift af 
solenergiselskabet behandles skattemæssigt efter de for kommuner gældende reger, ligesom 
selskabet er omfattet af selskabsloven med de deraf følgende organisatoriske fordele,      

at selskabet stiftes med en minimumskapital på 500.000 kr.,  

at selskabet løbende tilføres midler, når der er lividitetsbehov, herunder midler til udvikling af 
konkrete projekter, 

at selskabet stiftes med det primære formål at skabe elektricitet ved hjælp af solenergi og sælge den 
således producerede el til den højest opnåelige pris og at sikre selskabet det bedst mulige 
økonomiske grundlag indenfor den lovgivning, aftaler eller lignende, der regulerer solcelleanlægs 
afregning af el- produktion, drift m.v.. Derudover har selskabet som formål at give sine ejere 
og/eller de lokalområder, hvor det opererer, miljømæssige, økonomiske eller sociale 
fællesskabsfordele, 

at selskabet finansieres ved indskud som egenkapital og ved lånoptagelse, 

at borger- og virksomhedsinddragelse i solcelleselskabet sker med udgangspunkt i Svendborg 
Kommunes Klima- og Energipolitik for 2020-25, 

at borger- og virksomhedsinddragelse indledningsvist sker via dialogmarketing, og at der sammen 
med lokale aktører udarbejdes en marketingplan, 

at der udarbejdes en plan for forholdet til naboerne til VE-anlægget, jf. lov om fremme af 
vedvarende energi, 

at SVE administrerer den grønne pulje med henblik på at udvikle VE og lokale initiativer, 

at den proces for udviklingen af et lokalt større VE-anlæg, der er beskrevet i afsnit 4.c, følges, og 

at der allokeres økonomiske midler til SVE, så større VE-projekter kan håndteres professionelt i 
både planlægnings-, etablerings- og driftsfaserne, jf. afsnit 6 om SVE’s forretningsmodel. 
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5. Lokale energifællesskaber. 
 

I dette afsnit gennemgås grundlaget og reglerne for nye aktører på energimarkedet: de såkaldte 
borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber. 

Afsnittet sluttes af med et konkret eksempel på stiftelse m.m. af Vindeby Energifællesskab. 

Men hvorfor skal kommunen overhovedet interesse sig for de lokale energifællesskaber? 

Den 12. januar 2022 udsendte Dansk Energi en brochure under overskriften: ”Magten til grøn 
omstilling” – med tillægsoverskriften: ”Lokalpolitik har aldrig været vigtigere”, der efter 
organisationens opfattelse er en guide til grøn omstilling fra et kommunalt perspektiv. 

Brochuren anviser, hvor vigtigt det er, at kommunerne fører an i omstillingsprocessen ud fra flere 
hensyn. Det hedder bl.a. i indledningen, der er henvendt til kommunalpolitikere: 

Beslutningerne I træffer, vil have større betydning end nogensinde før. I har mere magt, fordi den 
grønne omstilling kræver nogle af de mest gennemgribende udviklinger af vores forsyning og 
kernevelfærd. Og fordi indfrielsen af de store nationale mål langt henad vejen ligger i jeres hænder.  

Derfor er der i helt ekstraordinær grad behov for visionære kommunalpolitikere, der ser klima, 
energi og forsyning som et hele. Gør man det, handler det nemlig ikke om små, smertefulde 
energibesparelser, men om en politik hvor to plus to kan blive mere end fire. En politik, der sikrer 
forsyning, komfort, økonomi og allervigtigst: En politik der gør en forskel for generationer. 

Brochuren giver bud på en række indsatsområder, men giver desværre ikke konkrete bud på, 
hvordan borgerne inddrages i den lokale politik. Brochuren siger om dette: 

Alle synspunkter er legitime, men det er vigtigt at tage dialogen, før de eneste tilbageværende røster 
er modstandere, der ikke blev hørt. Kommuner, der tør tage debatten med alle typer borgere i en 
oprigtig dialog med udgangspunkt i planer for kommunens potentiale, skaber mere succesfulde 
projekter. 

Dansk Energi ser dermed borgerinddragelse som en høringsproces. Forsøg på at opstille VE-anlæg 
forskellige steder i Danmark har vist, at høringsprocesser ikke er tilstrækkelige til at opnå lokal 
forståelse for anlæggene. Der skal andre redskaber til. 

Lokale energifællesskaber, der kan være placeret flere steder i en kommune, er ikke nævnt i 
brochuren, men de repræsenterer muligheden for at føre dialogen med borgerne væk fra en 
høringsproces over i en aktiv borgerinddragelse, hvor borgerne ikke er ”røster” men aktive 
deltagere i omstillingsprocessen. Med en aktiv deltagelse kommer forståelsen for behovet for 
udvikling af lokal VE. 

Hvilken rolle bør energifællesskaberne så spille? 

Først og fremmest handler det om, at borgerne og dermed energifællesskaberne indgår i den 
kommunale strategiske planlægning vedrørende klima- og energi, jf. Svendborg Kommunes Klima- 
og Energipolitik 2020-25. Kommunen kan være en aktiv deltager i energifællesskaberne og dermed 
sætte en lokal udvikling i gang af de enkelte lokalsamfund, der opfylder mål i planlægningen. 
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For det andet aktiveres borgere og virksomheder lokalt, så der skabes dels opmærksomhed på, at det 
nytter noget at deltage i de projekter, som energifællesskabet igangsætter på baggrund af lokale 
forslag, dels økonomisk grundlag for investeringer i infrastruktur i lokalsamfundet, hvor en del af 
investeringerne kommer fra borgere, virksomheder og kommune. Som eksempel kan kommunen 
indskyde en eller flere lokale kommunale varmepumpe(r) i energifællesskabet, som kan forsynes 
med elektricitet fra et solcelleanlæg, som energifællesskabet etablerer. På den måde skabes synergi 
mellem kommunale investeringer og lokal forankring af VE-produktion.  

Derudover kan der i lokalsamfundet skabes interesse for fælles investeringer i f.eks. solcelleanlæg 
på tagene, således at fællesindkøb gennem energifællesskabet gør det billigere for alle. Det kan 
forcere udbygningen af VE i lokalsamfundet, hvor energifællesskabet er dynamoen for den fælles 
indsats. 

For det tredje vil energifællesskabet fungere som katalysator for anvendelse af lokal arbejdskraft, 
når arbejder skal iværksættes, og når igangsatte aktiviteter skal driftes. Det kan gøre lokalsamfundet 
robust, så det bliver befolkningsmæssigt bæredygtigt på længere sigt, også fordi et effektivt lokalt 
energifællesskab kan tiltrække nye borgere. 

Endelig og ikke mindst går overskud fra energifællesskabet til aktiviteter i lokalsamfundet. Sætter 
energifællesskabet ladestandere op, er det ikke et 3.partselskab, der sender overskuddet væk fra 
lokalsamfundet, men de lokale brugeres betalinger, der genererer et overskud, indgår i 
lokalsamfundets udvikling.  

 
a. Kommunale solcelleselskaber. 

 

Det bør nævnes, at kommunerne siden 1999 har haft mulighed for at etablere solcelleanlæg gennem 
lokale kommunale solcelleselskaber, der har begrænset hæftelse. Der har været mulighed for at 
opnå dispensation for selskabsudskillelse på baggrund af nogle særlige betingelser. I Svendborg 
Kommune er der således udstedt sådanne dispensationer for solcelleanlæg. 

Efter reguleringer i 2021 har kommuner adgang til at etablere solceller på følgende betingelser: 5 

1) solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar,  
2) solcelleanlægget opnår dispensation, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med 

nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for 
byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med 
gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den 
energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen, eller  

3) solcelleanlægget ejes af en tredjepart (f.eks. en solcellevirksomhed). Tredjepart kan også 
være et lokalt energifællesskab som nævnt indledningsvist i afsnittet. 

Det skal understreges, at der er tale om solcelleanlæg, der producerer strøm til forbrug i de 
kommunale bygninger.  

 
5 Bekendtgørelse nr. 1396 af 23. juni 2021 
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Udskillelsen i et selskab med begrænset ansvar følger de almindelige bestemmelser for, hvordan 
selskabet skal etableres, administreres og drives, jf. gennemgangen af solcelleselskabet for større 
VE-anlæg under afsnit 4. Det har betydet, at en række kommuner har afholdt sig fra at organisere 
VE-anlæg på kommunale bygninger i et selvstændigt selskab. 

Det kommunale solcelleselskab kan som nævnt alene producere til eget forbrug, hvilket betyder, at 
institutionsbygninger og andre bygninger, der er lukket i ferieperioder, ikke kan transportere 
overskudselektricitet hen til andre steder, hvor der er behov, f.eks. ladestandere der er offentligt 
tilgængelige. Det betyder, at det er en isoleret kommunal virksomhed, der ikke involverer borgere 
eller virksomheder i lokalsamfundet.  

Med det lokale energifællesskab er det netop ideen, at elektriciteten skal kunne transporteres til de 
forbrugssteder, der er omfattet af energifællesskabet, f.eks. skoler, plejehjem, private virksomheder 
m.fl., og at lokale aktører indgår i et samarbejde med kommunen.  

For såvel kommunale solcelleselskaber som energifælleskaber, hvor sidstnævnte figurerer som 3. 
part, skal der betales elafgift, mens der spares nettariffer samt markedspriser for elektricitet. 

Væsentligste forskel er således, at overskudsproduktion under ferielukninger, kan transporteres til 
andre medlemmer af et energifællesskab og dermed komme lokalsamfundet til gavn, hvilket 
forbedrer økonomien for solcelleanlæg, der ejes af energifællesskaber, i forhold til kommunalt ejede 
solcelleanlæg.    

Derfor er der i det følgende fokuseret på de lokale energifællesskaber, men det må anbefales, at de 
solcelleanlæg, hvor der allerede er opnået dispensation, forbliver i kommunalt ejerskab, indtil anlæg 
evt. overdrages til energifællesskaber. 

 
b. Selskabstyper. 

 

Som det fremgår af afsnit 4, er dansk ret kendetegnet ved at være bredspektret i lovgivningsmæssig 
sammenhæng, når det handler om reguleringen af energiselskaber, som i årtier er gået under 
betegnelsen energifællesskaber.  

Imidlertid er der i 2018 og 2019 i EU-retten indført nye retlige begreber, der samlet set benævnes 
”energifællesskaber” – på dansk oversat til borgerenergifællesskaber og VE-fællesselskaber. Nogle 
af de væsentligste argumenter for at indføre de nye EU-retlige aktører på energimarkedet har i EU-
processen været at skabe lokalt engagement og lokal tilslutning til VE-anlæg, og at få gang i den 
lokale udvikling af VE ved øgede lokale investeringer. Kommuner er tænkt som betydningsfulde 
medspillere i EU-energifællesskaberne, hvilket åbner for nye muligheder for lokalt kommunalt 
engagement sammen med lokale borgere og virksomheder.  

Disse energifællesskaber er indarbejdet i dansk ret ved elforsyningsloven 6  og lov om fremme af 
vedvarende energi 7. Bestemmelserne om energifællesskaber er i begge love uddybet i 

 
6 Lovbekendtgørelse (LBK) nr. 984 af 12/05/2021 med senere ændring, § 5, nr. 5 (borgerenergifællesskaber). 
7 LBK nr 1791 af 02/09/2021, § 5, nr. 11 (VE-fællesskaber). 
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bekendtgørelse om VE-fællesskaber (VE: Vedvarende Energi) og borgerenergifællesskaber og 
forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og 
kollektive elforsyningsvirksomheder 8. 

I denne sammenhæng er det bekendtgørelsens § 3 om VE-fællesskaber, der er interessant, fordi 
formålet med at stifte energifællesskabet netop er udbredelse af VE i Svendborg Kommune, jf. 
Klima- og Energipolitik 2020-25, der er nævnt under afsnit 4. Bestemmelser siger: 

”Ved VE-fællesskab forstås i denne bekendtgørelse en juridisk person, der er baseret på åben og 
frivillig deltagelse, og er uafhængig og faktisk kontrolleres af kapitalejere eller deltagere, der er 
beliggende i nærheden af de projekter for vedvarende energi, der ejes og udvikles af denne juridiske 
person, hvis kapitalejere eller deltagere er fysiske personer, SMV᾽er eller lokale myndigheder, 
herunder kommuner, og hvis hovedformål er at give sine kapitalejere eller deltagere eller de 
lokalområder, hvor den opererer, miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele 
snarere end økonomisk fortjeneste.” 

Derudover er bekendtgørelsen § 6 væsentlig, fordi den angiver, hvordan VE-fællesskaber skal 
organiseres: 

”Et VE-fællesskab og borgerenergifællesskab kan etableres og drives som en forening, et 
interessentskab, et andelsselskab eller et kapitalselskab.” 

Dermed lægger bestemmelsen sig tæt op ad de gængse former for organisering af 
energifællesskaber, jf. de indledende bemærkninger i afsnittet. 

Energifællesskaber har eksisteret i Danmark i mere end 100 år, og er typisk organiseret som 
foreninger, andelsselskaber eller interessentskaber. Som eksempler kan nævnes fjernvarmeselskaber 
og vind- og solcellelaug. 

På grund af den foretrukne organisering i foreninger, andelsselskaber og interessentskaber har de 
offentligretlige reguleringer af selve selskabskonstruktionerne været begrænset, da det i det 
væsentlige er overladt til medlemmerne i energifællesskaberne at aftale sig til rette om 
fællesskabernes virke gennem vedtægterne. 

Den selskabslovgivning, der typisk regulerer de nævnte former for energifællesskaber, er indeholdt 
i bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 9. Loven betegnes ofte som en ren 
registreringslov, hvor der er indeholdt en forpligtelse om at lade sig registrere som selskab 
umiddelbart efter stiftelsen. 

Efter lovens § 1 finder loven anvendelse på virksomheder, der har til formål at fremme deltagernes 
økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. 

Når en virksomhed opfylder lovens definition, er den omfattet af registreringspligten i loven. 
Herved sikres åbenhed om vedtægter, ledelse og eventuelt årsregnskab. 

 
8 Bekendtgørelse (BEK) nr. 1069 af 30/05/2021. 
9 LBK nr. 249 af 01/02/2021. 
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I bekendtgørelsen om VE-fællesskaber nævnes tillige, at et VE-fællesskab også kan drives i form af 
et kapitalselskab. Et kapitalselskab er typisk omfattet af selskabslovgivningen og kan f.eks. være et 
aktieselskab, et anpartsselskab eller et partnerselskab. 

Det må således konstateres, at der er vide rammer for den selskabsretlige organisering af et 
energifællesskab, og at organiseringen af et lokalt energifællesskab kan ske efter den 
selskabsmodel, som findes relevant i de konkrete projekter. 

Det må dog anbefales, at der alene stiftes lokale energifællesskaber med begrænset hæftelse, når der 
indgår kommunalt engagement i energifællesskabet. 

 

Formål: 

Der foreslås følgende formål, idet der henvises til afsnittet nedenfor under afsnit 5.d 

 ”opgaver”: 

Selskabets formål er at købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi med fokus på brug og 
udbredelse af vedvarende energi. 

Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående formål, direkte eller indirekte, over for og med fysiske 
eller juridiske personer, der ikke er andelshavere.  

 

Ledelse: 

Ledelsens sammensætning og rolle bør afspejles i den selskabstype, der vælges af de lokale 
deltagere. Som det fremgår af afsnittet om selskabstyper ovenfor, så er der mange muligheder for at 
vælge organisationsstrukturen, blot man overholder de regler, der gælder for den valgte type. 

Selskabets organisering og virke reguleres typisk gennem vedtægter, men der kan også aftales 
overenskomster mellem deltagerne, der regulerer særlige forhold omkring f.eks. 
finansieringsmodeller og afkastberegning. 

 

Finansiering: 

Selskaber kan finansieres gennem egenkapital, gennem fremmedkapital eller en kombination af 
disse to fremgangsmåder. Finansiering gennem egenkapital sker som udgangspunkt gennem tegning 
af kapitalandele i forbindelse med stiftelsen eller ved en senere kapitalforhøjelse. I det omfang der 
skal ske en kapitalforhøjelse i selskabet, vil dette skulle ske efter de almindelige regler om 
kapitalforhøjelser i selskabsloven.  

Fremmed finansiering kan ske ved lånoptagelse. 

Det bemærkes, at bl.a. foreninger og andelsselskaber kan stiftes uden tilstedeværelsen af en 
egenkapital. 
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c. Deltagerkredsen. 
 

Efter bekendtgørelsens § 3 er der følgende deltagere, idet der gælder et nærhedsprincip, uden at 
”nærheden” er nærmere specificeret: 

- enhver fysisk person, 
- SMV’ere og 
- lokale myndigheder. 

Der kan være forskellige måder at indtræde i energifællesskabet. Som eksempler kan nævnes: 

- fysiske investeringer som f.eks. indskud af eksisterende solcelleanlæg eller varmepumper. 

- deltagere i energifællesskabet kan indskyde kapital til brug for iværksættelse af konkrete 
aktiviteter, som f.eks. ladestandere, solcelleanlæg og kollektiv varmepumpe. 

- producenter og/eller aftagere af ydelser fra energifællesskabet kan indgå i fællesskabet. 

Det bemærkes, at energifællesskabet efter lovgrundlaget har mulighed for at igangsætte en række 
lokale aktiviteter, som hver især kan gøre det muligt at indtræde i energifællesskabet på sin egen 
måde. Se om aktiviteterne nedenfor under ”opgaver”. 

 

Ad fysisk person: 

Her er der tale om alle borgere, der har mulighed for at deltage i energifællesskabet. 

Generelt henvises til afsnit 4.b om markedsføring m.m., men der er forskelle i de to 
energifællesskabsmodeller. 

Hvor solcelleselskabet er mere bredt funderet i kommunen med f.eks. flere bysamfunds borgere 
som deltagere, så gælder der som nævnt ovenfor et nærhedsprincip for det lokale VE-fællesskab. 
Selv om begrebet ikke er defineret endnu, så må det forstås på den måde, at der skal være en vis 
fællesskabssammenhæng mellem deltagerne, som fællesskabet f.eks. er karakteriseret i mindre eller 
større bysamfund eller mellem nærliggende bebyggelser. 

Til gengæld har nærhedsprincippet den betydning, at det lokale energifællesskab kan beskæftige sig 
med en række energirelaterede opgaver, jf. gennemgangen nedenfor under ”opgaver”. 

 

SMV: 

Små og mellemstore virksomheder (SMV) kan deltage i et VE-fællesskab. 

SMV-begrebet omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig 
omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio.. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvor store ejerskabsandele, de enkelte investorer skal have mulighed for 
at opnå? 
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I VE-handlingsplanen i Klima- og Energipolitik 2020-2025 er det intentionen, at så mange som 
muligt af de potentielle fysiske personer (borgere) og lokale virksomheder deltager i VE-projekter.  

Det anbefales derfor, at der sættes grænser for ejerskabsindflydelsen i energifællesskabet.  

Indflydelsen i selskabsorganerne bør derfor begrænses mest muligt for de største investorer; f.eks. 
kan det i et andelsselskab ske ved, at en andelsdeltager alene har 1 stemme uanset størrelsen af 
investeringerne/ejerskabet. 

En bestemmelse kunne også være, at ingen investor kan tegne 25 % eller mere af investeringerne 
eller ejerskabet i VE-fællesskabet.  

Med dette udgangspunkt, betragtes selskabet som uafhængigt af enhver form for særinteresser. Der 
henvises i denne sammenhæng til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 10. 

Dermed kan energifællesskabet betragtes som en SMV’er, hvilket kan give fordele ved bl.a. 
ansøgninger i EU-sammenhæng, hvor selskabet ønskes som projektdeltager. 

Det bør nævnes, at et kommunalt medejerskab af et lokalt energifællesskab på 25 % eller mere vil 
medføre, at fællesskabet ikke længere kan betragtes som en SMV. Dette har dog ingen selvstændig 
betydning, hvis kommunen ønsker at have en større andel af energifællesskabet. Når SMV-
betragtningen er medtaget, er det alene for at beskrive de retningslinjer, hvorefter indflydelse 
afgrænses i EU-retten. 

Spørgsmålet er herefter, om kommunale selskaber, hvor kommunen har en ejerandel på 25 % eller 
mere, kan indgå som ejere i energifællesskabet. Udgangspunktet er, at det kan disse kommunale 
selskaber ikke, da de er omfattet af SMV-begrebet. 

Endelig bemærkes, at almene boligorganisationer og fjernvarmeselskaber kan indgå i lokale 
energifællesskaber, når de opfylder kravene vedrørende SMV’ere, cfr. bemærkningerne under afsnit 
4.b. Klima-, Energi- og forsyningsministeren har i et svar til Folketinget under implementeringen af 
EU-direktiverne oplyst, at almene boligorganisationer kan deltage i energifællesskaber, såfremt de 
opfylder betingelserne for at blive betegnet som SMV’ere. 

Andelsbolig- og ejerboligforeninger har mulighed for at investere i VE-fællesskabet, medmindre det 
i vedtægterne for foreningerne er fastsat, at der ikke kan investeres i ekstern(e) VE eller VE-
selskaber. 

 

Lokale myndigheder: 

”Lokale myndigheder” er kommuner, jf. bemærkningerne til ændringerne i elforsyningsloven samt 
lov om fremme af vedvarende energi. Regioner vil ikke kunne indgå i et energifællesskab. Heller 
ikke statslige lokale organer som f.eks. politi kan indgå i energifællesskabet. Det samme gælder 
statslige uddannelsesinstitutioner. 

 
10 2003/361/EF. 
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Dermed er den centrale deltager kommunen, som gennem sine myndighedsopgaver kan deltage i 
energifællesskabet. Her må myndighedsbegrebet forstås bredt, idet det gælder egentlig 
myndighedsudøvelse i form af forvaltningsvirksomhed, men også forsyningsvirksomhed over for 
borgerne, hvor denne ikke er udskilt i en selvstændig virksomhed, jf. gennemgangen af SMV’ere 
ovenfor. 

Alle kommunens forvaltningsgrene og de opgaver, der hører under dem, vil dermed have mulighed 
for at indgå i et energifællesskab, idet forvaltningsgrenene er en del af den lokale myndighed. 

Den kommunale rolle som ejendomsbesidder kan også være en katalysator for energifællesskabet. 

Anvendelsen af kommunale tage til solcelleanlæg i et lokalsamfund kan være en væsentlig 
løftestang for at igangsætte energifællesskabet. Investerer energifællesskabet i et solcelleanlæg på et 
kommunalt ejet tag, vil anlægget kunne forsyne den kommunale aktivitet, der foregår i den konkrete 
bygning, med elektricitet. Som nævnt i indledningen til dette afsnit om lokale energifællesskaber, så 
vil der også kunne etableres et solcelleanlæg til elektricitetsforsyning af en kommunal varmepumpe 
ved bygningen. 

  
d. Opgaver. 

 

Det lokale VE-fællesskab kan varetage en række opgaver. Efter § 8 i bekendtgørelsen om VE-
fællesskaber og borgerenergifællesskaber kan VE-fællesskabet beskæftige sig med: 

produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller ydelser til 
opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller kapitalejere. 

Herved adskiller VE-fællesskabet sig fra solcelleselskabet, der er beskrevet under afsnit 4, idet dette 
selskab alene har én bestemt og primær aktivitet. 

VE-fællesskabet kan handle bredt på de nævnte områder, hvilket betyder, at VE-fællesskabets 
aktiviteter på energiområdet alene er begrænset af deltagernes aftale om fællesskabets aktiviteter. 

Hvor der kan være begrænsninger i kommuners adgang til at etablere offentlige ladestandere, så vil 
kommunen gennem VE-fællesskabet kunne få opfyldt sine ønsker om etablering af disse, hvis der 
sker investeringer til ladestanderne gennem VE-fællesskabet. Ladestanderne vil således kunne 
placeres på kommunale arealer og være offentligt tilgængelige. 

Skal der etableres VE-anlæg over en vis størrelse, skal der foretages de skridt vedrørende 
naboinddragelse, som er nævnt under afsnit 4.b, og som er uddybet i lov om fremme af vedvarende 
energi. 

 
e. Borgerinddragelse.     

   
Set i lyset af nærhedsprincippet, så er inddragelsen af borgere mindre omfattende end ved dannelsen 
af solcelleselskabet. 
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Her vil der være en lokal interesse i at få f.eks. et solcelleanlæg på en skole, en fælles varmepumpe, 
en vindmølle, ladestandere eller andet. Da VE-fællesskabets opgavetyper er mange, er der også 
grundlag for at få deltagere i fællesskabet, som har vidt forskellige interesser. Det bliver dermed 
fællesskabets opgave at samordne disse i et fælles aftalegrundlag som f.eks. vedtægter og/eller en 
overenskomst.   

I det lokale VE-fællesskab vil der typisk være ildsjæle, der bærer ansvaret for fællesskabets stiftelse 
og virke, men det kan også være kommunen, der er katalysator og dynamo for etableringen af 
fællesskabet.      

Om markedsføring m.m. henvises til afsnit 4.b. 

 
f. SVE’s rolle. 

 

SVE’s rolle svarer stort set til den rolle, der er nævnt under solcelleselskabet, jf. afsnit 4.d. 
Forskellen er dog, at SVE under dannelsen og driften af solcelleselskabet har en afgørende rolle, 
mens det lokale VE-fællesskab hviler mere på lokale kræfters fortsatte engagement i fællesskabet. 

Selv om kommunen er deltager i VE-fællesskabet, er det ikke kommunen, der alene bærer ansvaret 
for fællesskabets virke. Det er en afgørende forskel. 

Derfor er det vigtigt, at det ved drøftelserne om etablering af energifællesskabet vurderes, om der er 
fornødne lokale kræfter til at bære initiativet. 

Et vigtigt parameter kan være, at SVE drifter og administrerer lokale initiativer, f.eks. etableringen 
af en varmepumpe eller et solcelleanlæg, således at SVE bliver samlingspunkt for de lokales 
aktiviteter. 

 
g. Et konkret eksempel. 

 

Indledningen til afsnit 5 ovenfor beskriver de kommunale bevæggrunde for at igangsætte et lokalt 
energifællesskab. 

I dette afsnit gennemgås et eksempel på en konkret case vedr. etablering af et VE-fællesskab i 
Vindeby, nærmere bestemt ved skolen, sportshallerne, plejehjemmet, daginstitutionen, Rema, 
tandlægerne, bryggeriet m.fl. 

Start: 

Svendborg Kommune og/eller lokale Vindeby-borgere finder, at der er behov for at etablere et eller 
flere større solcelleanlæg og ladestandere i området. Ladestanderne kan eventuelt forsynes med 
strøm fra lokale solcelleanlæg. 

 



 
 

EBO Consult A/S – Blytækkerporten 2, 2.sal - 2650 Hvidovre 
Tlf. 3638 3800 – www.ebo.dk – ebo@ebo.dk  

 

38 

 

Kort over Vindeby – mulige interessenter markeret med gul cirkel. 

Er Svendborg Kommune katalysator, bør der tages kontakt til lokale potentielle interessenter som 
f.eks. skolelederen, den ansvarlige for sportshallen, bryggeriets ejer samt franchisetageren for Rema 
(Rema Vindeby skal opfylde kravene vedr. SMV’ere, jf. afsnit 5.c). En anden ”selvgroende” model 
kan være, at de nævnte personer selv finder ud af at samarbejde i et energifællesskab, influeret af et 
andet lokalt energifællesskab (”som-ringe-i-vandet-modellen”). Når personerne henvender sig til 
kommunen, eller når kommunen hører om de lokale initiativer, er det af afgørende betydning, at 
kommunen opsøger personerne, så kommunen inddrages i udviklingen af de konkrete aktiviteter. 
Her er det lige så vigtigt, at Svendborg Kommune er medspiller i denne og hele procesforløbet 
gennem en aktiv rolle, så de konkrete mål har sammenhæng med kommunens overordnede 
strategiske indsatser på området. 

 

Styregruppen og dens opgaver: 

Af de nævnte interessenter dannes en styregruppe, der skal vurdere mulighederne for at få 
solcelleanlæg og ladestandere i området.  
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Indledningsvist skal området screenes for elkapacitet, og behovet for el i området skal analyseres. 
Her kan f.eks. skaffes data vedrørende elforbrug i området. 

Efter screeningen skal der tages stilling til mulighederne for at opsætte solceller og ladestandere, 
idet der kan være planlægningsmæssige barrierer i lokalplan, byplanvedtægt, deklarationer eller 
lignende offentligretlige indskrænkninger i anvendelsen. 

Herefter udpeges relevante steder for solceller og ladestandere. 

Ejerne af de relevante steder kontaktes om muligheden for at placere anlæg på stedet, herunder 
eventuelle betalingsforpligtelser eller anden ydelse fra energifællesskabet for at kompensere for 
anlæggets etablering. 

Leverandører af solcelleanlæg og ladestandere kontaktes med henblik på konkrete bud på løsning af 
opgaven.  

Estimater over anlægs- og driftsudgifter skal udarbejdes. Det bør også vurderes, hvilke 
emissionsreduktioner et solcelleanlæg vil medføre i stedet for anvendelse af den eksisterende 
elforsyning. 

I kredsen af styregruppemedlemmer høres, om der er interesse i at investere på det estimerede 
grundlag. Finder gruppens medlemmer, at projektet tegner økonomisk sundt og bæredygtigt i 
klimamæssig sammenhæng, tegnes de første konturer af projektets organisation, set i lyset af de 
konkrete initiativer.  

Gruppen vælger den organisationstype, der har tilslutning blandt gruppens medlemmer. Af de 
organisationsformer, der har størst genklang i befolkningen, når det handler om lokal organisering, 
må det anbefales at vælge mellem enten et andelsselskab eller en forening med begrænset hæftelse. 
De lokale fjernvarmeselskaber kan være andelsselskaber, så selskabsformen er velkendt i 
lokalsamfundet, ligesom der er bred tilslutning til ”Foreningsdanmark”. Begge indeholder også en 
indbygget formodning for, at overskud kommer alle til gavn i lokalsamfundet. 

Kan der opnås klarhed over finansieringsformen, kan gruppen allerede på dette tidspunkt lægge sig 
fast på den og beskrive, hvorledes den skal gennemføres – lokale indskud fra deltagere, 
crowdfunding, lokale indsamlinger, loppemarked m.m.. Kommunen kan allerede have afgjort, hvor 
stort et kommunalt indskud, der skal præsteres som f.eks. engangsindskud eller årlige indskud; i 
sidstnævnte tilfælde hvis flere solcelleanlæg skal etableres over en årrække.   

Projektmateriale med beskrivelse af ovenstående udarbejdes som udkast. 

 

Borgerinddragelse: 

Herefter indkaldes til borgermøde om projektideen. Samtidig orienteres de lokale medier om 
initiativet. 

Borgermøde holdes, hvor projektet præsenteres.  

Er der umiddelbart opbakning til projektet, skal der udarbejdes et endeligt projektmateriale, og den 
organisationstype, der er valgt skal stiftes med vedtægter m.m., og selskabet/foreningen skal 
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registreres både i Erhvervsstyrelsen og hos SKAT. Kræver stiftelsen et kapitalindskud, bør stiftelsen 
vente, indtil der er fornøden sikkerhed for kapitalens tilstedeværelse.  

Der kan eventuelt udarbejdes en overenskomst mellem deltagende interessenter, hvor der redegøres 
nærmere for, hvordan selskabet/foreningen skal arbejde med investeringer og håndtering af over-
/underskud. I overenskomsten kan der bl.a. aftales tilbagebetalingsbetingelser for foretagne indskud, 
og der kan aftales afregningspriser, hvor en del af afregningen bør finansiere energifællesskabets 
virke. Derudover skal det fastlægges, hvad et overskud skal anvendes til i det lokale samfund. 

Vindeby Energifællesskab er stiftet. 

Der indhentes konkrete tilbud på løsningen af opgaven, eventuelt baseret på de indledende bud på 
opgaveløsningen. 

På denne baggrund vil der almindeligvis være behov for et opfølgende borgermøde, så alle 
potentielle interessenter er velorienterede inden igangsættelsen af projektet. 

Borgermødets deltagere giver grønt lys til projektet. 

 

Salg: 

Projektmaterialet udsendes til de interessenter, der er relevante, herunder f.eks. til nærliggende 
parcelhusejere. Er der oprettet hjemmeside, kan den være et vigtigt formidlingsværktøj. 

I projektmaterialet bør der indsættes tidsfrister for tilmeldinger og betalinger. 

Salgsprocessen starter, og efter en rum tid er der indbetalt det nødvendige kapitalgrundlag for 
projektet.  

 

Anlæg og drift: 

Anlægs- og driftsfaserne følger herefter. 

Solcellerne er placeret på sportshallens tag, og der er opsat ladestandere ved sportshallen, hvor 
sportsudøverne kan oplade, mens de dyrker sport, og/eller der opsættes ladestandere ved Rema, 
hvor der er kunder næsten 24/7. 

Anlæggene indvies.  

I hele processen er SVE deltager og inspirator, og SVE vil i anlægs- og driftsfasen have til opgave 
at føre tilsyn med anlæg og varetage de administrative opgaver i forhold til den lokale organisation 
og dets deltagere i det omfang, som det ønskes og kan ske efter bestemmelser for SVE. 

 
f. Anbefalinger. 

 

Afledt af ovenstående gennemgang anbefales, 
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at Svendborg Kommune, borgere og virksomheder indgår samarbejde om udvikling af lokale 
energirelaterede ydelser på baggrund af de nye aktører på energimarkedet: VE-fællesskaber, 

at VE-fællesskaber stiftes med begrænset hæftelse som andelsselskaber eller som foreninger med 
begrænset hæftelse, 

at VE-fællesskaber stiftes med det formål at købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi med 
fokus på brug og udbredelse af vedvarende energi. Selskabet kan ligeledes udøve sit ovenstående 
formål, direkte eller indirekte, over for og med fysiske eller juridiske personer, der ikke er 
andelshavere, 

at VE-fællesskabers finansiering sker ved kommunale indskud og indskud fra borgere og 
virksomheder, hvor indskud f.eks. kan være kommunale solcelleanlæg og/eller individuelle 
varmepumper, 

at de solcelleanlæg, der har opnået dispensation fra selskabsudskillelse, forbliver i kommunalt 
ejerskab, indtil der eventuelt kan gennemføres en overdragelse til energifællesskaber, 

at VE-fællesskaber kan beskæftige sig med de aktiviteter, som lovgivningen sætter rammerne for, 
herunder produktion, levering, forbrug, aggregering, energilagring, energieffektivitetsydelser eller 
ydelser til opladning af elektriske køretøjer eller yde andre energiydelser til sine deltagere eller 
kapitalejere, 

at borgere og virksomheder inddrages efter en marketingsstrategi, som ligner den strategi, der er 
lagt for større VE-anlæg, idet lokale energifællesskaber dog kan opstå på baggrund af lokale 
initiativer fra borgere og virksomheder, og 

at SVE inddrages i planlægning, etablering, drift, vedligeholdelse og renovering i det omfang, der 
er ønsker og behov herfor, idet det forudsættes at kommunale installationer planlægges, etableres, 
drives, vedligeholdes og renoveres af SVE efter aftale herom med energifællesskabet. Se om SVE’s 
forretningsmodel i afsnit 6. 
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6. SVE’s forretningsmodel. 
 

I dette afsnit behandles SVE’s mulighed for at drive og udvikle sine aktiviteter i lyset af de opgaver, 
der er gennemgået i de foregående afsnit. 

Da selskabets start på VE-området er nyt, er der behov for at fastlægge selskabets formål, vision og 
værdier. Derfor indledes med en kort gennemgang af disse strategiske værktøjer. 

I en forretningsmodel vil der normalt være en beskrivelse af salg af ydelser gennem bestemte 
kanaler. I SVE’s tilfælde er forretningsmodellen baseret på overtagelse af igangværende aktiviteter 
som f.eks. større varmepumper samt kommunale beslutninger om selv at iværksætte VE-aktiviteter, 
idet lokale VE-fællesskaber dog vil kunne efterspørge SVE’s knowhow. Der er ikke en decideret 
salgsafdeling tilknyttet selskabet, men det kan ikke udelukkes, at selskabet f.eks. kan yde andre 
kommuner ekspertbistand på specifikke områder. 

Det er flere gange nævnt i de foregående afsnit, at der kan aftales bistand fra rådgivere, der har 
viden om de forretningsområder, der indgår i SVE, som f.eks. analyser af solcelleanlæg, medmindre 
der er ansatte, der har den pågældende viden.  

Derudover er der også i de foregående afsnit skitseret modeller for, hvordan forretningen kan 
etableres i forhold til forskellige aktører som f.eks. afsnittene om varmepumper og 
borgerinddragelse. 

Derfor er der nedenfor alene fokuseret på mulige ydelsesbeskrivelser fra SVE, og den måde, hvorpå 
ydelserne kan finansieres.  

 
a. Formål, vision og værdier. 

 

Formålet beskriver selskabets eksistensberettigelse. Det beskriver den værdi, som selskabet skal 
skabe. Værdien kan udmøntes i forhold til kommune, borgere og virksomheder og andre lokale 
interessenter. 

Forslag til formål: 

SVE skal udbrede kendskab til og iværksætte konkrete VE-aktiviteter i Svendborg Kommune i et 
samarbejde med kommunen, borgerne, virksomhederne og andre lokale aktører, der ønsker at 
fremme VE, således at Svendborg Kommunes VE-mål opfyldes og udvikles, og således at de 
forskellige aktører indtænker VE i enhver relevant sammenhæng. 

 

Visionen er selskabets ønske om en fremtid på længere sigt. Hvad er det, vi gerne vil opnå, som vi 
ikke har i dag? Hvornår er SVE lykkedes fuldt ud? Det er spørgsmål, visionen skal besvare. 

Forslag til vision: 
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Svendborg Kommune er et fyrtårn for udbredelsen af VE, hvor klima- og energiaktiviteter sikrer, at 
lokalsamfundene er selvbærende og resiliente over for klima- og energirelaterede udfordringer. 

 

Selskabets værdier er idealer for adfærden blandt selskabets bestyrelse og ansatte. Værdierne er 
således afgørende for deres handlinger. Det er her, hvor værdibaseret ledelse træder frem.  

Værdierne skal udvikles i relation til formålet og visionen, og skal vises i løsningen af de opgaver, 
som er beskrevet i dette notat. Derfor er der ikke her bud på værdiindhold. 

 
b. Opgaver og forretningspotentiale. 

 

Opgaver og forretningsudvikling foregår under hensyntagen til formål, vision og værdier, og der 
skal for hvert opgave- og forretningsområde udvikles værdier og strategiske indsatsområder. 

I det følgende beskrives kort de overordnede opgaver og forretningspotentialet. 

Der indgår 4 overordnede opgavetyper: 

1) Udvikling og installation af kommunal VE. 
2) Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber. 
3) Økonomisk og administrativt arbejde.  
4) Teknik/drift. 

Selv om de 4 opgaver har hver sin beskrivelse, så er de indbyrdes sammenhængende, og overlapper 
dermed hinanden, når opgaverne skal udføres. 

 

Ad 1): Udvikling og installation af kommunal VE.  

Under denne kategori hører etableringen af VE som f.eks. varmepumper, solcelleanlæg, vindmøller 
batterier, ladestandere eller anden form for VE-relateret aktivitet. 

SVE’s arbejde drejer sig f.eks. om følgende: 

- analyse af potentiale, 
- samarbejde med lokale interessenter og leverandører, 
- evt. samarbejde med rådgivere, 
- udførelse af anlægsopgaver og 
- idriftsættelse. 

SVE’s arbejde honoreres og indgår som en del af anlægsfinansieringen. Efterhånden vil der kunne 
oparbejdes et priskatalog med de forskellige ydelser evt. i form af pakkeløsninger. 

 

Ad 2): Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber. 
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Her udvikles og etableres lokale VE-fællesskaber. 

SVE’s arbejde omhandler bl.a.: 

- iværksættelse af samarbejde med lokale aktører, 
- analyse af potentiale for aktiviteter i VE-fælleskaber, 
- evt. samarbejde med rådgivere, 
- udførelse af kommunale anlægsopgaver i VE-fællesskabet men også mulighed for at 

varetage andre opgaver, der relaterer sig til de konkrete anlægsopgaver i VE-fællesskabet, 
- idriftsættelse af kommunale og evt. andre aktiviteter. 

SVE’s arbejde honoreres og indgår som en del af anlægsfinansieringen. Der vil kunne udvikles 
ydelser, der honoreres af VE-fællesskabet, som f.eks. oprettelse af fælles digital platform for VE. 

 

Ad 3) Økonomisk og administrativt arbejde. 

I alle opgavetyper er der økonomisk og administrativt arbejde, der skal honoreres. Opgaverne 
udføres overfor selskaberne, herunder VE-fællesskaberne. 

Mulige økonomiske arbejder: 

- analyser af anlægsinvesteringer 
- finansieringsanalyser 
- analyse af subsidier, herunder støtte fra ind- og udland  
- analyse af påvirkninger på statsstøtteregler (f.eks. bloktilskud)  
- driftsanalyser 
- afregninger af produktion og forbrug overfor deltagere i VE-selskaber, herunder 

solcelleselskab og lokale VE-fællesskaber, samt aftagere af varme og elektricitet, der er 
produceret af lokale VE-anlæg 

- lønadministration for ansatte samt udbetaling af bestyrelseshonorarer. 

Økonomiske analyser ved anlægsprojekter honoreres som en del af anlægsfinansieringen. 

Øvrigt økonomisk arbejde ved afregninger af produktion og forbrug honoreres gennem 
administrationsaftaler, hvor det er fastsat, hvordan der beregnes honorar for specifikke ydelser, der 
er omtalt i aftalen. 

Administrative opgaver betragtes bredt i denne sammenhæng og omhandler bl.a.: 

- servicering af selskaber, herunder bestyrelsesarbejde i selskaberne 
- almindeligt forekommende kontorarbejde (f.eks. håndtering af telefonhenvendelser) for 

eksterne samarbejdsparter, herunder solcelleselskab og lokale VE-fællesskaber 
- forsikringer 
- personaleledelse.  

Opgaverne udføres overfor selskaberne, herunder VE-fællesskaberne. 

Arbejdet honoreres gennem administrationsaftaler, jf. bemærkningerne under økonomisk 
administration. 
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Ad 4):  Teknik/drift. 

Teknik/drift af alle VE-installationer (varmepumper, solcelleanlæg etc.) foregår i SVE. 

Der oparbejdes et årshjul med overvågning og tilsyn med alle VE-installationer, således at der 
skabes et samlet overblik over teknisk tilstand og drift, der kan danne grundlag for en 
vedligeholdelses- og renoveringsstrategi. 

Opgaverne udføres overfor selskaberne, herunder VE-fællesskaberne. 

Arbejdet honoreres gennem administrationsaftaler, jf. bemærkningerne under økonomisk 
administration. 

 

Ovenstående opgaver løses ud fra en betragtning om, at SVE udvikles som en strategisk og 
økonomisk bæredygtig samarbejdspartner i VE-projekter. 

 
c. Anbefalinger. 

 

SVE’s udvikling af services på ovennævnte områder foreslås gennemført med følgende 
anbefalinger: 

at selskabets formål formuleres ud fra selskabets ændrede position som f.eks. SVE skal udbrede 
kendskab til og iværksætte konkrete VE-aktiviteter i Svendborg Kommune i et samarbejde med 
kommunen, borgerne, virksomhederne og andre lokale aktører, der ønsker at fremme VE, således at 
Svendborg Kommunes VE-mål opfyldes og udvikles, og således at de forskellige aktører indtænker 
VE i enhver relevant sammenhæng, 

at selskabet gennem den foreslåede vision: Svendborg Kommune er et fyrtårn for udbredelsen af 
VE, hvor klima- og energiaktiviteter sikrer, at lokalsamfundene er selvbærende og resiliente over 
for klima- og energirelaterede udfordringer sikrer sin koordinerende rolle i kommunens VE-
strategi, 

at der i selskabet indgår 4 overordnede opgavetyper: 

5) Udvikling og installation af kommunal VE 
6) Udvikling af og deltagelse i lokale VE-fællesskaber 
7) Økonomisk og administrativt arbejde 
8) Teknik/drift, 

at der for hver opgavetype sammensættes pakker af services, og 

at disse services håndteres i nogle aftalestandarder for de forskellige services. 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          



Notat til Bestyrelsen: Status ift. blødgøringsanlæg på vandværker 
Linne Marie Lauesen     2. marts 2022 

I Klimaplanen fra 2020, nærmere betegnet ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og 
Alternativet om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020 blev 
blødgøringsanlæg i drikkevandsforsyninger nævnt med følgende passus: 

”Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan implementeres i eksisterende 
drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 2024, hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer 
forsyninger med potentiale for blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på 
uhensigtsmæssig vis forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring iværksættes.” 

I forhold Svendborg Vand A/S’ anlæg, så er status, at der i forbindelse med Sørupværkets opførelse er 
forberedt for, at der kan etableres blødgøringsanlæg, såfremt det bliver et politisk krav eller ønske, og på 
Nyt Skovmølleværk planlægges det ligeledes at dette vil blive forberedt for fremtidig avanceret 
vandbehandling, herunder blødgøringsanlæg. 

I Svendborg Vands forsyningsområde er vandets hårdhed 16-20 °dH. På Tåsinge er vandets hårdhed 17-25 
°dH. Dvs. vandet er meget hårdt. 

I sammenligning med Brøndby, hvor vandet i dag blødgøres til at være middelhårdt (ca. 12 °dH)1, kom byen 
fra en hårdhed på 18-26 °dH. I en evalueringsrapport forfattet af DTU (2019) konkluderes følgende2: 

”- effekt af kalkudfældninger på perlatorer [armaturhoveder] og cisternekits er større end tidligere 
estimeret, 

- serviceinterval for kalkfjernelse og saltforbrug i decentrale ionbytteranlæg er på niveau med tidligere 
estimater, 

- der er en effekt på nyttevirkning af central opvarmning af vand, som bekræfter tidligere estimater, 

- en boligafdeling og et ældrecenter har oplevet en reduktion af tidsforbrug og arbejdsprocesser forbundet 
med afkalkning og dermed samtidig frigjort tid til andre opgaver. 

Målinger hos 30 private husholdninger viste, at: 

- forbrug af afspændingsmiddel til opvaskemaskine og afkalkningsmiddel til vaskemaskine er markant 
reduceret, 

- elkedler og kaffemaskiner havde en længere levetid i perioden med hårdt vand end tidligere antaget, 

- saltforbrug i opvaskemaskiner samt afkalkning af perlatorer og brusehoveder er markant reduceret i de 
observerede husholdninger, 

- mængden af afkalkningsmiddel til elkedel og kaffemaskine, levetider for opvaske- og vaskemaskine samt 
forbrug af vaskemiddel viste sig på niveau med tidligere estimater, 

 
1 https://www.hofor.dk/privat/vand/spoergsmaal-svar-vand-privat/haardt-vandet-koebenhavn/ 
2 https://orbit.dtu.dk/en/publications/f%C3%B8r-og-efterm%C3%A5linger-af-effekter-af-bl%C3%B8dg%C3%B8ring-i-
br%C3%B8ndby-et-samar 



- der var ikke som tidligere antaget et højere el-forbrug ved tilkalkning af elkedler. 

- Samlet set bekræfter målingerne tidligere antagelser om at generne ved kalkholdigt drikkevand reduceres 
målbart, når hårdheden reduceres fra over 20 °dH til ca. 10-12 °dH.” 

Merprisen for den serviceforøgelse, forbrugerne i hele HOFORs forsyningsområder kan forvente, når 
blødgøringsanlæg er installeret på alle HOFORs vandværker, er takstmæssigt vurderet af HOFOR til at 
komme til koste forbrugerne ca. 2 kr. / m2 mere end nuværende pris3. 

I sammenligning mellem HOFORs økonomiske forventede merpris set i forhold til det er landets største 
forsyning, må vi forvente i Svendborg ved eventuelt lignende tiltag, at det ikke er sikkert, at merprisen i 
Svendborg kan holdes på samme niveau som i København pga. forbrugertætheden og stordriftsfordelene, 
et så stort selskab som HOFOR formentlig kan opnå sammenlignet med vandværker i Svendborg. 

På baggrund af indsigt i andre forsyningers konkrete beregningseksempler fra leverandører estimeres det, 
at merprisen for anlægs- og forbrugsomkostninger vil ligge omkring 3 kr. / udpumpet m3 vand set over en 
20-årig periode, dvs. eksklusive drift og vedligeholdelse. Vores vurdering er, at når drift og vedligeholdelse 
på denne type anlæg tages med, kan det forventes at merprisen formentlig snarere bliver på mellem 4-5 kr. 
/ udpumpet m3 blødgjort vand. Der ligger dog ikke konkrete anlægsberegninger i Svendborg Vands 
forsyningsområde til grund for ovenstående vurdering på nuværende tidspunkt. 

Vand og Affalds anlægsteam var den 14. juni 2018 på studietur til København, og besøgte vandværket i 
Brøndby og så blødgøringsanlægget og smagte på det blødgjorte vand. Vi blev fortalt, at den måde, man 
blødgør vandet på i dette anlæg og også var på vej med tilsvarende anlæg på andre af HOFORs vandværker, 
var via pellets med en kvartssaltforbindelse (natriumhydroxid). 

I en artikel i Ingeniøren fra 2014 står der om anlægget i Brøndby, at:  

”Pellet-metoden, der [skal] bruges til at udfælde kalk fra drikkevandet i Brøndby, indebærer, at kvartssandet 
skal 'svæve' i vandet i et syv meter højt rør. Her pumpes vandet igennem fra bunden mod toppen. Undervejs 
udfældes kalk fra vandet på kvartssandet, fordi der samtidig er tilsat natriumhydroxid til reaktoren, som 
skaber krystallinsk udfældning af kalciumkarbonat på kvartskornene”4. 

På anlægsteamets prøvesmagning af vandet, som i 2018 havde været i forbrugernes haner i et par år, 
kunne smages en bismag af salt, som vi genfandt i den kaffe, vi blev budt. På spørgsmålet om hvilke 
udfordringer, HOFOR havde oplevet hos forbrugerne, fik vi at vide, at der var klager over saltsmagen i 
vandet, men at forbrugerne generelt var glade for det blødgjorte vand, der sparede dem energi og tid og 
penge til afkalkning af husinstallationer. Så HOFOR regnede med, at folk ville vænne sig til den nye bismag. 

Dog fortalte HOFOR os dengang også om, at de havde oplevet en del problemer med de forbrugere, som 
selv i forvejen havde installeret egne private blødgøringsanlæg. Saltindholdet i tapvandet var for højt hos 
disse forbrugere ift. grænseværdier og sundhedsanbefalinger, så på vores besøgstidspunkt var HOFOR i 
færd med at ”uddanne” deres forbrugere til at afkoble de privatinstallerede blødgøringsanlæg set ud fra et 
sundhedsmæssigt synspunkt. Se i øvrigt yderligere udfordringer med blødgjort vand i Ingeniørens artikel fra 
2014 i fodnoterne. 

 

 
3 https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/bloedere-vand/private-bloedgoeringsanlaeg/ 
4 https://ing.dk/artikel/nu-faar-de-foerste-danskere-afkalket-vand-i-hanerne-168379 



I samtale med DANVA 10. februar 2022 fortælles, at: 

- Der kommer en vejledning fra central side, som DANVA har være inviteret til at give input til 
- Vejledningen har lige været i høring og er vedhæftet. 
- På grund af DANVAs involvering i tilblivelsen af vejledningen, vil der ikke komme et høringssvar fra 

DANVA på vejledningen 
- DANVAs officielle råd til medlemsforsyninger vil blive, at forsyningerne anbefales, såfremt der er 

stort politisk/forbruger ønske om at få blødgøringsanlæg, at undersøge forholdene omkring 
økonomi, risici, sundhedsaspektet, ressourceforbrug, takstpåvirkning samt dokumenteret effekt 
forud for beslutning herom.  

Der er dog ingen tvivl om, at blødgøring af vandet har en lang række fordele på trods af ulemperne, men 
blødgøring af vand vil være en investering, der sandsynligvis vil medføre en ikke-ubetydelig takststigning, 
og som man kan vælge at gøre på politisk eller forbrugermæssig efterspørgsel.   

Vi vil i første omgang anbefale, fortsat at følge udviklingen på området omkring blødgøring af drikkevand og 
følge med i andre forsyningers resultater med disse nye teknikker, samt økonomi, effekt m.v. 
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 
 

Denne vejledning er blevet til på baggrund af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirku-

lær økonomi1, hvor der i målet om en energi- og klimaneutral vandsektor indgår et initiativ om 

blødgøring af drikkevand.  

 

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at belyse essentielle spørgsmål vandforsyninger 

bør overveje ved beslutning om at blødgøre og ved valg af metode.  

 

En af vejledningens vigtige målgrupper er ejere af almene vandforsyningsanlæg, der påtænker 

at etablere central blødgøring og dermed overvejer at søge om tilladelse til videregående 

vandbehandling efter vandforsyningslovens2 § 21. For almene vandforsyninger og kommuner, 

der skal søge og give tilladelse, henvises til kap. 2 og 3 i Vejledning nr. 38 om videregående 

vandbehandling3. 

 

Denne vejledning om blødgøring kan f.eks. være en hjælp for vandforsyninger, som oplever 

forbrugere, der efterspørger blødgjort drikkevandet. En eventuel beslutning om central blødgø-

ring bør ske i tæt dialog med kunderne. Nogle forbrugere vil værdsætte en reduceret hårdhed, 

mens andre vil foretrække hårdt vand. Det er derfor vigtigt, at beslutningerne er transparente 

og inddrager synspunkter hos både tilhængere og modstandere af blødgøring. Det er også 

vigtigt, at forventninger afstemmes, så f.eks. tilhængere af blødgøring ikke forventer kalkfrit 

vand, når det af hensyn til sundhed, miljø og teknik er nødvendigt at opretholde et vist kalkni-

veau. Modstandere af blødgøring kan have brug for information om, hvordan risici er afvejet 

og afhjulpet i den endelige beslutning og dens implementering.  

 

Når der her i vejledningen tales om blødgjort vand, menes at vandets hårdhed er reduceret. 

 

En beslutning om blødgøring af drikkevandet er en afvejning af meget forskellige og ikke sam-

menlignelige hensyn, og de enkelte hensyn kan normalt ikke opgøres konkret. Det er en stor 

beslutning at etablere central blødgøring, og når beslutningen er taget, skal der foretages en 

række konkrete vurderinger ud fra de konkrete forhold. For de fleste vandforsyninger vil vurde-

ringen ske i dialog med en rådgiver. Nogle af de spørgsmål som vandforsyningen skal for-

holde sig til er:  

 Hvilken teknologi skal vi anvende? Det vil ikke være hensigtsmæssigt at vælge en 

teknologi, der kræver daglig drift, hvis blødgøring skal implementeres på et mindre 

vandværk 

 Hvilken hårdhed skal vandet blødgøres til?  

 Hvordan implementeres blødgøring bedst i den eksisterende vandbehandlingspro-

ces?  

 Hvor stort et bygningsareal er påkrævet?  

                                                           
1 Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om ”Klimaplan for en grøn af-

faldssektor og cirkulær økonomi”, 16. juni 2020 

2 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, LBK nr. 1450 af 05/10/2020 

3 Vejledning nr. 38 om videregående vandbehandling, oktober 2019 
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 Er vandværket tilsluttet et kloaknet til afledning af den genererede mængde spilde-

vand m.m.? 

DANVA og Danske Vandværker samt DTU har været inddraget ved udarbejdelse af vejlednin-

gen. Derudover er Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) blevet hørt.  

 

Den relevante lovgivning er citeret i vejledningen under 1.2. Lovgrundlag. Læseren opfordres 

dog altid til at bruge retsinformation.dk, der viser den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

Vejledningens anvisninger og eksempler er ikke bindende eller udtømmende. Vejledningen 

skal ses som et hjælpeværktøj, der skal læses og forstås i sammenhæng med lovgivningen.  

 

1.2 Lovgrundlag 
 

Tilladelse til blødgøring og dermed videregående vandbehandling på almene vandforsynings-

anlæg meddeles med hjemmel i Vandforsyningslovens4 § 21, stk. 1.  

 

Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før 

kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil.  

 

I bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning5 findes reglerne for meddelelse af tilla-

delser til vandindvinding og til etablering, væsentlige udbedringer eller væsentlige ændringer 

af vandindvindingsanlæg, herunder vandbehandlingsanlæg. 

 

Det følger af bekendtgørelsens § 3, at tilladelser (herunder tilladelser til videregående vandbe-

handling) meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor indvindingsstedet ønskes 

placeret. Hvis en sag om en konkret tilladelse, der henhører under en kommunalbestyrelse, 

berører vandforsyningsforholdene i en anden kommune, skal der forhandles mellem kommu-

nalbestyrelserne. Opnås der herefter ikke enighed mellem de to kommunalbestyrelser, afgø-

res sagen af miljø- og fødevareministeren, jf. vandforsyningslovens § 4 og bekendtgørelsens § 

2. 

 

Se endvidere vejledningen om videregående vandbehandling6. Vejledningen beskriver de juri-

diske og praktiske problemstillinger og afvejninger, der måtte opstå eller bør vurderes i forbin-

delse med beslutninger om etablering af videregående vandbehandling.  

 

1.3 Arbejdsmiljø 
 

I forbindelse med indførelse af videregående vandbehandling skal vandværket være opmærk-

som på og forholde sig til Lov om Arbejdsmiljø7 for at sikre en sund og sikker håndtering af 

teknologien. I nogle tilfælde kan det være en fordel at kontakte Arbejdstilsynet og eventuelt til-

knytte en arbejdsmiljøkonsulent, som kan være behjælpelig med at afdække eventuelle risici 

ved den påtænkte teknologi. 

 

Vandværket skal bl.a. være opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø, det kemiske arbejdsmiljø 

og det biologiske arbejdsmiljø. 

 

 

                                                           
4 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, LBK nr. 1450 af 05/10/2020 

5 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26/04/2019 

6 Vejledning nr. 38 om videregående vandbehandling, oktober 2019 

7 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmiljø, BEK nr. 674 af 25/05/2020 
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1.4 Hjælpeskema 
Til belysning af de essentielle spørgsmål vandforsyninger bør overveje ved beslutning om at 

blødgøre og ved efterfølgende valg af metode, er der i bilag 1 indsat et hjælpeskema, der kan 

anvendes som en del af beslutningsgrundlaget.  

 

Hjælpeskemaet giver ikke svar på, om vandforsyningen bør blødgøre eller ej, men skal bi-

drage til at belyse en lang række forhold af relevans for beslutningsprocessen. Nogle spørgs-

mål kan besvares ja/nej, hvor andre spørgsmål kræver større overvejelser og afvejninger af 

forskellige hensyn. Hjælpeskemaet kan anvendes som en slags huskeliste. 
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2. Hårdhedsniveau 

Ved beslutningen om blødgøring af drikkevandet anbefales det, at det ønskede hårdhedsni-

veau fastsættes ud fra en helhedsvurdering af vandets sammensætning, valg af teknologi, de 

tekniske muligheder, forbrugernes forventninger og ønsker, samt myndighedskrav. En mulig-

hed er at beregne det teoretiske kalkfældningspotentiale, CCPP (Calcium Carbonate Precipi-

tation Potential). CCPP er et mål for den teoretisk mulige maksimale udfældning af kalk i en 

given situation. CCPP bør beregnes før og efter blødgøring, da det formentlig er et godt mål 

for de gener, forbrugerne oplever som følge af kalkudfældninger. 

 

Vandets hårdhed afgøres af koncentrationen af calcium og magnesium i vandet. Begge metal-

ler forekommer naturligt i grundvand, som passerer igennem kalkholdige jordlag, hvorved cal-

cium- og magnesium-ioner opløses i vandet. Hårdheden angives i tyske ˚dH. I Danmark er der 

stor variation i vandets hårdhed, som ligger mellem 4 og 30 ˚dH. Vandforsyninger, der får vand 

fra forskellige kildepladser, vil kunne have varierende hårdhedsgrader inden for forsyningsom-

råde. 

 

Der er i dag ingen kravværdier til hårdhed, hvor det tidligere blev anbefalet, at hårdheden 

skulle være mellem 5 og 30 ˚dH. Det fremgår dog af drikkevandsbekendtgørelsen8, at drikke-

vandet ikke må være kalkaggressivt. Se endvidere Kapitel 5 om de sundhedsmæssige aspek-

ter ved blødgøring. 

 

Det er ikke muligt at give et konkret svar på, hvornår blødgøring kan betale sig. I Rambøll 

(2017) er det vurderet, at der i områder, hvor drikkevandet er hårdere end 12 ˚dH, kan være 

en samfundsøkonomisk gevinst ved at blødgøre vandet. Andre rapporter peger på, at konse-

kvenserne af blødgøring i høj grad afhænger af den absolutte reduktion i hårdhed og i mindre 

grad af den specifikke hårdhedsgrad, Martin Rygaard og Hans-Jørgen Albrechtsen (2020). 

 

Der kan ikke anbefales et konkret hårdhedsniveau, da det hårdhedsniveau, der er optimalt i en 

given situation, afhænger af vandets indhold af calcium, magnesium og andre mineraler som 

f.eks. salt, jern og mangan, samt af den valgte blødgøringsmetode. 

 

Når en vandforsyning blødgør drikkevandet, ændres kalkudfældningen i forsyningens rørsy-

stemer og distributionssystemet. Den generelle kalkafsætning i distributionssystemet forventes 

reduceret ved blødgjort vand. Ifølge Rambøll (2017) ventes der ikke problemer med, at det 

blødgjorte vand bliver aggressivt, så længe vandet holdes mættet med calciumkarbonat.

  
De vigtigste korrosionsparametre er vandflow, temperatur, pH, ledningsevne, kloridkoncentra-

tion, biofilm, suspenderet stof samt galvanisk tæring. I Naturstyrelsen og DANVA (2011) fast-

slås at korrosionsforholdene i ledningsnettet ikke vil ændres væsentligt ved delvis blødgøring 

af drikkevandet, da man ikke ændrer afgørende på de parametre i vandet, som er årsag til kor-

rosion af rørmaterialerne. Det forudsættes, at der ikke opstår aggressivt vand ved blødgø-

ringsprocessen. 

 

I Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer9 er der givet en grundig gennem-

gang af metalafgivelse og korrosionsforhold for de mest almindelige materialer til vandrør og 

                                                           
8 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1110 af 30/05/2021 

9 Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer, Arbejdsrapport nr. 12 2005 
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fittings. Rapporten konkluderer, at plast og rustfri stål er de eneste materialer, som kan anven-

des til alle vandkvaliteter i Danmark uden at afsmitte. Det fremgår også, at kobber korroderer 

mere i hårdt vand med høj koncentration af hydrogenkarbonat og salte end i blødere vand 

med lavere koncentration af hydrogenkarbonat.  
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3. Valg af teknologi 

Valg af den bedst egnede blødgøringsteknologi kræver en helhedsorienteret tilgang. Der fin-

des ikke en standardløsning, der vil passe til ethvert vandværk, og der er en lang række fakto-

rer at tage hensyn til, når vandforsyninger ønsker at implementere blødgøring. 

 

Nogle af de faktorer, der er bestemmende for valg af blødgøringsmetode, er bl.a. størrelse af 

anlæg, tilgængeligheden af uddannede operatører og muligheder for at bortskaffe eventuelle 

restprodukter, herunder spildevand. Herudover er også investerings- og driftsomkostninger 

ved de forskellige metoder, samt råvandets og det behandlede vands kemiske sammensæt-

ning afgørende for valg af teknologi. 

 
Vandforsyninger anbefales indledende at analysere og klarlægge blødgøringsbehovet og vur-

dere effekterne ved valg af metode og blødgøring generelt.  

 

Der er både fordele og ulemper ved alle blødgøringsmetoder. Begge dele skal overvejes og 

identificeres. Der kræves stor opmærksomhed på, hvilke risici blødgøringsmetoden kan med-

føre for bl.a. vandkvaliteten, således at skadelige stoffer og biprodukter ikke opstår ved kemi-

ske reaktioner. Der bør også være opmærksomhed omkring vandspild, håndtering af kemika-

lier og restprodukter samt spildevandshåndtering, se nærmere i kap.6. 

 

Der findes flere forskellige metoder til central blødgøring af vand. Herunder oplistes og introdu-

ceres de hidtil mest anvendte metoder. Metoderne er nærmere beskrevet i faktaark til vejled-

ning om videregående vandbehandling10: 

 
I. Pelletmetoden 

II. Ionbytning 

III. Nanofiltrering 

IV. Elektrolyse 

Der bliver desuden løbende udviklet nye metoder til blødgøring af drikkevandet som f.eks. 

PAS (Plastic Air Softening) og ReCaP (reduceret kalkfældning). 

 

I. Pelletmetoden 

Ved pelletmetoden øges råvandets ph-værdi ved at tilsætte NaOH (Natriumhydroxyd). Der til-

sættes finkornet sand i en pellet-reaktor, og kalken udfælder på sandkornene. Efter en tid i re-

aktoren bliver de enkelte korn så tunge pga. kalkudfældningen, at de synker til bunds. De 

tunge sandkorn (pellets) fjernes løbende fra reaktoren, mens der tilsættes nye sandkorn.  

 

Indholdet af magnesium ændres ikke ved processen. Jern og mangan (og til en vis grad nikkel 

og andre tungmetaller) udfældes sammen med kalk. 

 

Ved dosering af NaOH (Natriumhydroxyd) øges vandets indhold af natrium, hvilket medfører 

en risiko for, at natriumindholdet kan være forhøjet i det færdigbehandlede drikkevand. 

 

Det blødgjorte vands pH-værdi er normalt 8,5 – 9,5, og pH skal derfor reduceres inden ud-

pumpningen, enten ved opblanding med ikke blødgjort vand, og/eller ved dosering af f.eks. 

kuldioxid. 

 

                                                           
10   Vejledning nr. 38 om videregående vandbehandling, oktober 2019 
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II. Ionbytning 

Ionbytning foregår efter den almindelige vandbehandling på vandværket. Det behandlede 

vand ledes til en ionbytter-kolonne, hvor calcium og magnesium ionbyttes med natrium. Na-

trium tilføres i form af NaCl (salt), og efter en tid skal ionbytteren regeneres og renses.  

 

Vand fra et ionbytter-anlæg bliver til et restprodukt i form af vand med store koncentrationer af 

calcium, magnesium, natrium og klorid, som skal bortskaffes. Det blødgjorte vand har et hø-

jere indhold af natrium, hvorimod magnesiumindholdet er reduceret. 

 

III. Nanofiltrering 

Nanofiltrering er en membranproces, som primært tilbageholder divalente ioner, og lader mo-

novalente ioner passere. For at forhindre kalkudfældninger på membranen tilsættes vandet et 

antiscaleringsmiddel.  

 

Metoden er velegnet til mindre vandværker. Det færdigbehandlede vand har et reduceret ind-

hold af natrium, magnesium og calcium. Desuden skal man være opmærksom på, at proces-

sen er forholdsvis energikrævende. 

 

 

IV. Elektrolyse 

Elektrolytisk dekarbonatisering kan fjerne calcium fra vandet og dermed reducere vandets 

hårdhed. Blødgøringen foregår ved hjælp af elektroder, hvor der sker en oxidation ved den 

elektrode, hvor der afgives eletroner (anoden) og en reduktion ved den elektrode, hvor der op-

tages elektroner (katoden).  

 

Elektrolytisk dekarbonatisering kan ske i ERCA2-reaktoren, der består af en række elektroder 

anbragt i en reaktor og som er forbundet til en jævnstrømskilde. Reaktoren tilføres vand fra 

bunden, og vandet stiger op mellem de strømførende elektroder. Det behandlede vand op-

samles ved overløb og udfældet kalk opkoncentreres i en bundfældningstank. 
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4. Drikkevands- og 
forsyningssikkerhed 

Med indførelse af central blødgøring skal vandforsyningerne lære at håndtere ny teknologi. 

Central blødgøring kræver uddannelse af medarbejdere, og evt. mulighed for at tilkalde ser-

vice døgnet rundt, hvis anlægget automatisk stopper f.eks. ved ændringer i vandkvaliteten. 
   
Videregående vandbehandling som f.eks. blødgøring vil generelt øge risikoen for, at vandbe-

handlingsprocessen ikke fungerer som planlagt. Blødgøring kan påvirke vandkvaliteten; det er 

derfor vigtigt at foretage en vurdering af risici forbundet med blødgøringsbehandling og der-

med den samlede drikkevandssikkerhed. En ændret vandkvalitet vil evt. kunne medføre, at 

driften af anlægget midlertidigt stoppes, hvorved forsyningssikkerheden kan påvirkes. Specifikt 

for Pelletmetoden er der i Naturstyrelsen (2015) en nærmere beskrivelse af risikofaktorer og 

tilhørende løsninger. 

 

Risikoen for at levere drikkevand af ringe kvalitet til forbrugerne kan reduceres ved en løbende 

overvågning af blødgøringsprocessen, med særlig vægt på kontrol af det færdigbehandlede 

vand. Det kan f.eks. opnås ved, at udpumpningen stoppes ved overskridelser af drikkevands-

kravene, indtil årsagen er fundet og rettet. Det betyder dog samtidig, at forsyningssikkerheden 

kan påvirkes. Graden af påvirkning kan f.eks. afhænge af, om andre vandværker automatisk 

kan tage over. Anbefalinger til håndtering af forsyningssikkerhed, herunder anbefalinger til vil-

kår beskrives nærmere i faktaark til vejledning om videregående vandbehandling11.  

 

  

                                                           
11 Vejledning nr. 38 om videregående vandbehandling, oktober 2019 
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5. Sundhedsmæssige 
aspekter 

 

Sundhedseffekterne er ofte diskuteret i forbindelse med en central blødgøring af drikkevandet.  

 

Vandforsyningen skal ved beslutning om blødgøring af drikkevand være opmærksom på, at 

vandets oprindelige indhold af naturlige stoffer ændrer sig, og at der kan være sundhedsmæs-

sige forhold, der skal vurderes. 

 

Råvandets kvalitet og den valgte metode til blødgøring vil have betydning for drikkevandets 

mineral- og saltsammensætning. I drikkevandsbekendtgørelsen er der ikke fastsat en nedre 

grænse for koncentrationen af calcium og magnesium i drikkevand. Vandets hårdhed er yderli-

gere beskrevet i kapitel 2. 

 

Afhængig af den valgte blødgøringsmetode kan indholdet af parametrene calcium, fluorid, 

magnesium og divalente ioner enten reduceres eller forøges.  

 

Mængden af mineraler og salt, som forbrugerne indtager gennem drikkevandet, varierer bety-

deligt. Der er bl.a. store individuelle forskelle i, hvor meget taphanevand forbrugerne drikker, 

samt i de geografiske forhold. Vand fra Østsjælland er for eksempel naturligt rigere på calcium 

og fluor end vand fra Vestjylland. Den største kilde til mineralindtag er kosten, der i Danmark 

oftest er rigeligt mættet med mineraler, hvorfor ændringer i drikkevandets mineralindhold ikke 

vil have betydning for de fleste mennesker.  

 

Den samlede sundhedsmæssige effekt af blødgøring anses af Styrelsen for Patientsikkerhed 

som værende begrænset for den generelle befolkning.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed peger dog på, at den ændrede sammensætning af det blød-

gjorte drikkevand teoretisk kan have en effekt på knogleskørhed, hjerte-kar sygdomme, blod-

tryk, caries og andre sygdomme. Disse potentielle effekter er nærmere beskrevet i bilag 2. 
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6. Restprodukter 

  
Der er en lang række faktorer, som f.eks. vandprisen, råvandets sammensætning, anlæggets 

størrelse og personalets kompetencer, der er afgørende for valg af blødgøringsmetode. Det er 

ligeledes vigtigt at overveje, hvilke restprodukter der opstår ved de forskellige blødgøringstek-

nologier. 

 

Flere blødgøringsprocesser er vandforbrugende, hvilket resulterer i, at der genereres spilde-

vand, der skal håndteres af rensningsanlæggene. Det vil således ikke altid være muligt at ud-

lede spildevand fra blødgøringsprocesser direkte til vandløb og lignende.  

 

Vandforsyningen bør i beslutningsprocessen afklare med spildevandsselskabet, om det lokale 

renseanlæg vil kunne håndtere spildevandet fra blødgøringsanlægget, eller om spildevandet 

skal bortskaffes på anden vis. Det kan kræve særskilt tilslutningstilladelse at aflede spildevan-

det til kloaknettet. Bortskaffelse vil måske skulle ske ved, at spildevande køres væk i lastbil, 

hvilket også skal indgå i overvejelserne.  

 

Spildevandet kan evt. afledes til recipient efter forudgående lokal rensning. I givet fald skal 

kommunen give tilladelse. 

 

Ved nogle blødgøringsmetoder, f.eks. pelletmetoden, fås et restprodukt, som vil kunne anven-

des som f.eks. jordforbedringsmateriale. Det kræver dog, at der er en efterspørgsel på restpro-

duktet. Så vidt Miljøstyrelsen er orienteret, er der endnu ikke på de eksisterende blødgørings-

anlæg indgået konkrete aftaler om genanvendelse af restproduktet. 

 

Restproduktet er derfor i Danmark indtil videre at betragte som et affaldsprodukt, der skal bort-

skaffes på forsvarlig vis. I en dansk kontekst er udfordringen ved at genanvende pellets pri-

mært at opnå en tilstrækkelig høj salgspris. Det hænger blandt andet sammen med den geo-

grafiske spredning af vandforsyningerne, der vil give en betydelig transportomkostning til en 

oparbejdningsfabrik. Den geografiske spredning af vandforsyninger vil derfor have betydning 

for, hvorvidt det er muligt at sælge pellets til oparbejdning eller det alene er muligt at afsætte til 

lokale landmænd som jordforbedringsmateriale. I Sverige anvendes restproduktet fra pellet-

metoden f.eks. som fyldmateriale ved anlægsarbejde jf. Rambøll (2017).  

 

Ved blødgøring med ionbytning danner processen spildevand, der skal afledes. Der findes i 

dag ingen muligheder for at genanvende dette restprodukt.  

 

Ved blødgøring med membranfiltrering dannes der som restprodukt et koncentrat, der indehol-

der suspenderede stoffer, ioner, bakterier og evt. pesticider fra råvandet. Der er ingen mulig-

hed for at genanvende dette koncentrat, og der er begrænsende muligheder for at bortskaffe 

det. Membranfiltrering anvendes endvidere kun på steder, hvor mere end ét parameter skal 

fjernes fra vandet (fx hårdhed og mikroforurenende stoffer), jf. Rambøll (2017).  
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7. Økonomiske konsekvenser 

Indførelse af central blødgøring vil helt overordnet øge vandprisen, idet der vil være udgifter 

forbundet med drift, vedligehold og kompetencer på vandværket. Uden blødgøring vil selv 

hårdt vand kunne håndteres på vandværkerne uden væsentlige driftsmæssige udfordringer. 

 

Reduktion af hårdhed kan være en relativ kompleks proces. De fleste blødgøringsmetoder 

kræver således anvendelse af kemikalier i større eller mindre omfang. Den komplekse proces 

og kemikalieforbruget medfører forøgede omkostninger til produktion af drikkevand.  

 

Ifølge Rambøll (2017) vil husstande kunne nedbringe udgifterne til vaske- og rengøringsmid-

ler, hvis anvisninger til korrekt sæbedoseringer følges. Desuden vil der være besparelser på 

el-udgifter til de større husholdningsapparater. Herudover peges på besparelser ved forlæn-

gede levetider for varmtvandsbeholdere, husholdningsmaskiner mv. fordi de ikke kalker til. Om 

disse besparelser står mål med den øgede vandpris, vil være individuelt.  

 

Rambøll (2017) peger på, at særligt vandforbrugende virksomheder kan have en ikke uvæ-

sentlig nettoudgift forbundet med central blødgøring, idet vandprisen bliver højere. Der vil dog 

samtidig være en besparelse som følge af mindre el-udgifter og rengøring samt længere leve-

tider på såvel husholdningsprodukter som kalkfølsomme komponenter i virksomhedens pro-

ceslinje. I nogle tilfælde har virksomheder og institutioner installeret decentral blødgøringsan-

læg - for disse virksomheder kan der være tale om ekstra omkostninger forbundet med tilpas-

ning af det lokale blødgøringsanlæg, hvis hårdhedsgraden i det vand vandværket leverer, æn-

dres mærkbart.  

 

I Danmark er der stor variation i vandets hårdhed og selv inden for et forsyningsområde kan 

hårdhedsgraden variere meget. Figuren nedenfor viser den geografiske hårdhed af drikkevan-

det i Danmark. 

 

 

 



 

 Miljøstyrelsen / Vejledning om blødgøring af drikkevand 15 

 

Figur 1. Kortet viser drikkevandets hårdhed som et gennemsnit af hårdheden i kommunerne målt på de enkelte vandvær-

ker (GEUS, 2010). 
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8. Inspiration fra 
vandforsyninger, 
kommuner mv. 

Flere vandforsyninger har allerede været igennem en beslutning om at indføre blødgøring, 

som beskrevet i denne vejledning, og nogle har offentliggjort deres overvejelser. Der kan her 

være inspiration at hente for vandforsyninger, som overvejer at indføre central blødgøring. 

 

Miljøstyrelsen har endvidere fundet eksempler på vandforsyninger, der løbende orienterer for-

brugerne om status på blødgøringsprocessen via vandværkets hjemmeside. 

 

Her er en oversigt over de notater, som Miljøstyrelsen har kendskab til: 

 

Birkerød Vandforsyning (2020) Bestyrelsens betragtninger om blødgøring 

https://biv.dk/nyheder/bloedgoering-vand-birkeroed-vandforsyning-0 

 

Jyllinge Vandværk (2021) Blødgøring Status https://www.jyllingevand.dk/Por-

tals/151/PDF/PDF%202021/Status%20p%E5%20bl%F8dg%F8ring%20marts%202021.pdf 

 

NOVAFOS, Lindhardt, Bo: Blødgøring – fordele og ulemper – 14. september 2018 

 

Roskilde Kommune (2018) Fordele og ulemper, herunder miljømæssige- og samfundsøkono-

miske vurderinger ift. blødgøring af drikkevand:  

https://drive.google.com/file/d/1GzxzDq3pVSrMVS9YMRUn8h32yKUpLiMq/view 

 

Rygaard, Martin og Albrechtsen, Hans-Jørgen/DTU (2020). Blødgøring af drikkevand i Aarhus 

– Forventede konsekvenser 

 

Tang, Camilla;.Rygaard, Martin; Rosshaug, Per S; Kristensen, John B; Albrechtsen, Hans Jør-

gen (2021)  Evaluering og sammenligning af centraliserede teknologi til blødgøring af drikke-

vand: Virkninger på vandkvalitetsindikatorer 

https://orbit.dtu.dk/en/publications/evaluation-and-comparison-of-centralized-drinking-water-       

   softening 

 

  

https://biv.dk/nyheder/bloedgoering-vand-birkeroed-vandforsyning-0
https://biv.dk/nyheder/bloedgoering-vand-birkeroed-vandforsyning-0
https://www.jyllingevand.dk/Portals/151/PDF/PDF%202021/Status%20p%E5%20bl%F8dg%F8ring%20marts%202021.pdf
https://www.jyllingevand.dk/Portals/151/PDF/PDF%202021/Status%20p%E5%20bl%F8dg%F8ring%20marts%202021.pdf
https://www.jyllingevand.dk/Portals/151/PDF/PDF%202021/Status%20p%E5%20bl%F8dg%F8ring%20marts%202021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GzxzDq3pVSrMVS9YMRUn8h32yKUpLiMq/view
https://drive.google.com/file/d/1GzxzDq3pVSrMVS9YMRUn8h32yKUpLiMq/view
https://orbit.dtu.dk/en/publications/evaluation-and-comparison-of-centralized-drinking-water-softening
https://orbit.dtu.dk/en/publications/evaluation-and-comparison-of-centralized-drinking-water-softening
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Bilag 1. Hjælpeskema 

Et link indsættes 
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Bilag 2. Uddybning af 
sundhedsmæssige 
aspekter ved 
blødgøring 

Den samlede sundhedsmæssige effekt af blødgøring anses af Styrelsen for Patientsikkerhed 
som værende begrænset for den generelle befolkning. Teoretisk set kan den ændrede sam-
mensætning af det blødgjorte drikkevand dog have en effekt på følgende sygdomme: 
 
Knogleskørhed 

Reduceret indtag af calcium kan medvirke til en stigning i tilfælde af knogleskørhed (osteopo-
rose). Dog udgør calcium-bidraget igennem drikkevand normalt en mindre del af det daglige 
calciumindtag, og risikoen for, at et reduceret calcium-indhold i drikkevand kan bidrage til 
knogleskørhed er derfor størst i de befolkningsgrupper, der i forvejen indtager en calcium-fattig 
kost og er i risiko for at udvikle knogleskørhed. Det kan for eksempel dreje sig om kvinder, 
som har passeret menopausen og ikke indtager mælkeprodukter. 
 
I en rapport fra Lægemiddelstyrelsen fra 2010 kan man se, at mønstret for forbrug af lægemid-
ler mod osteoporose i Danmark ligner kortet over hårdhedsgraden af drikkevandet i de danske 
kommuner. I de kommuner, hvor der er mindst kalk i drikkevandet, ses det største forbrug af 
lægemidler mod osteoporose. Der findes ligeledes evidens, der peger på, at vand med et højt 
calcium-indhold har en positiv virkning på knoglemetabolismen. 
 
Det er dog ikke muligt at konkludere, at et højt indhold af calcium i drikkevandet beskytter mod 
osteoporose, da mange faktorer påvirker disse resultater, såsom kostvaner, soleksponering, 
fysisk aktivitet, D-vitamin status og genetik. Man kan til gengæld sige, at meget tyder på, at et 
højt indhold af calcium i vandet kan have en positiv indvirkning på mineraliseringen af knogler, 
og dermed bidrage til forebyggelse af osteoporose hos visse patientgrupper. 
 
Hjerte-kar sygdomme 
Calcium er en vigtigt ion i kroppen og bruges blandt andet i muskler, herunder hjertet, til at 
fremkalde sammentrækning. Man har tidligere haft en teori om, at tilførsel af calcium igennem 
kosten kunne reducere risiko for hjerte-kar sygdomme. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
evidens for, at højere niveauer af calcium i drikkevandet beskytter mod kardiovaskulær død.  
 
Til gengæld foreligger der flere studier som peger på, at stigende koncentrationer af magne-
sium i drikkevand beskytter mod kardiovaskulær død. Dette passer godt med øvrig evidens på 
området, hvor magnesium er vist både at kunne have en positiv rolle i reguleringen af blodtryk, 
samt hæmning af åreforkalkningsprocessen12. 
 
Magnesiumindtaget igennem drikkevand udgør en mindre del af det totale magnesiumindtag 
ved en varieret kost13. Hvorvidt der foregår en reduktion i drikkevandets indhold af magnesium 
afhænger af metoden, der benyttes til blødgøring. Det vurderes, at en reduktion af magne-
sium-indholdet i drikkevandet kan have en betydning for forekomsten af kardiovaskulær syg-
dom i befolkningsgrupper der indtager sparsomt med magnesium igennem deres kost (grønt-
sags- og frøfattig kost).  
 
Blodtryk 
I forbindelse med blødgøring af vand ved kalkfældningsmetoden og ved ionbytning øges kon-
centrationen af natrium i drikkevandet. Et højt indtag af natrium har i adskillige studier været 

                                                           
12 Calcium and Magnesium in Drinking-water, WHO, 2009 

13 Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet, DTU Miljø 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43836/9789241563550_eng.pdf;jsessionid=1A6F00C3CC7312CCFD93D0F42977C1CD?sequence=1
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/lix/3879/Helbredseffekter_af_calcium_og_magnesium_i_drikkevandet.pdf
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associeret med højt blodtryk. En endegyldig kobling mellem indtag af natrium og blodtryk har 
dog ikke været mulig at påvise. 
 

Indtag af natrium igennem kosten udgør det største bidrag til det samlede indtag af natrium. 
Det samlede indtag af natrium i vestlige lande vurderes at ligge omkring 4 g om dagen i gen-
nemsnit med store individuelle variationer.  
 
WHO vurderer, at indtaget af natrium igennem drikkevand og effekter på blodtryk er for usikre 
til at kunne anbefale en grænseværdi på baggrund af sundhedsmæssige aspekter. I stedet an-
befales det, at natrium i drikkevandet holdes under 200 mg/liter af hensyn til smagen. I Dan-
mark har man valgt at natriumindholdet i drikkevandet højst må være 175 mg/liter. Den danske 
grænseværdi er baseret på, at natrium indholdet i drikkevandet højst må udgøre 10% af det 
anbefalede daglige saltindtag14. 
 
Samlet set vurderes, at der er sparsom evidens for, at et øget natriumindhold i drikkevandet 
har betydning for forekomsten af forhøjet blodtryk i den danske befolkning. Det vurderes dog, 
at individer som indtager en natrium-fattig kost, for eksempel grundet risiko for hjertesvigt, bør 
være opmærksomme på natriumbidraget fra drikkevandet. 
 
Caries 
Calcium bidrager til remineralisering af tændernes emalje og har betydning for spytkirtlernes 
funktion. Fluorid medvirker til hæmning af demineraliseringen og øger remineraliseringsraten.  
 
Blødgøring af vand reducerer vandets calciumindhold, og i nogle tilfælde fluoridindholdet. Når 
indholdet af fluor og calcium i drikkevand reduceres, øges risikoen for udvikling af huller i tæn-
derne (caries). Der er imidlertid flere andre faktorer, som har stor betydning for tandsundhe-
den, såsom socioøkonomiske forhold, tandbørstning, anvendelse af fluoridholdigt tandpasta, 
kost mv.  

 
For at forebygge caries anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed generelt, at alle borgere i 
Danmark opretholder en høj tandhygiejne, bruger fluortandpasta efter tandlægens anbefaling 
og går til regelmæssige tandlægekontroller. Disse anbefalinger gælder uanset det lokale drik-
kevands indhold af fluorid og calcium. 
 
Ved blødgøring af drikkevand, hvor indholdet af calcium og fluorid sænkes betydeligt, anbefa-
les det at vurdere, om der er behov for at iværksætte en oplysnings- eller forebyggelsesind-
sats over for grupper, der erfaringsmæssigt har problemer med tandsundheden, som for ek-
sempel socialt udsatte borgere. 
 

Øvrige sygdomme 
Ud over de allerede nævnte sygdomme findes en række lidelser (nyresten, tarmkræft, børne-
eksem), hvor mineralindholdet i drikkevand kan spille en rolle. Det har dog kun været muligt i 
begrænset omfang at dokumentere sammenhængen mellem ovenstående lidelser og variatio-
ner i vandets hårdhed og indhold af mineraler. Dette skyldes primært, at de undersøgte lidel-
ser kan forårsages af en række forhold, hvor effekten fra én faktor kan være svær at be-
dømme.

                                                           
14 Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/60270
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Notat til Bestyrelsen – opdatering af ”miljøfremmede stoffer” notat 
Linne Marie Lauesen    1. marts 2022 

 

Status 
I marts 2021 blev Bestyrelsen orienteret om ”State of the art” indenfor avancerede spildevandsrensning af 
miljøfremmede stoffer og hvilke tekniske løsninger, der findes rundt omkring i verden, og hvilke 
udfordringer disse har.  

Konklusionen var, at der ikke er én teknologi, der løser alle problemer med miljøfremmede stoffer i 
spildevandet, og at en del tekniske løsninger har uhensigtsmæssige bivirkninger i form af skabelsen af lige 
så skadelige restprodukter, så man står med et nyt problem siden hen. ’ 

På daværende tidspunkt var det politiske fokus i sin vorden, og det er på dén front, der siden sidst er sket 
mere.  

I EU arbejdes der på en generel revision af dét direktiv, der hedder ”Urban Waste Water Directive” (1991), 
som på Dansk kan oversættes til ”Spildevandsrammedirektivet” (som pendant til ”Vandrammedirektivet”). 

I juli 2020 annoncerede EU at der var igangsat en ”Impact assessment on the revision of the Urban Waste 
Water Treatment Directive”, som vil blive publiceret i 20221.  

I oktober 2021 blev fra EU afholdt en større interessentkonference, der skulle komme med input til 
revisionen af ”Spildevandsrammedirektivet”, og i november 2021 blev landeprofiler publiceret2. 

Fokus på miljøfremmede stoffer var høj blandt interessentsvarene3. 

Der kører et andet policy-spor i EU, som der henvises til blandt interessentsvarene, og det er ”European 
Green Deal”-sporet4, som arbejder for ”Zero Pollution Action Plan”5. 

EU kommissionen har således afsluttet deres evaluering af det eksisterende Spildevandsrammedirektiv, og 
har konkluderet, blandt andet at ” … direktivet er for gammelt til at adressere nye udfordringer på passende 
vis, så som forurening af vandmiljøet med farmaceutiske reststoffer og mikroplastik, som stammer fra 
spildevandssystemer”6 

Det må forventes, at den nye revision, som forventes klar i 2024, kommer til at indeholde nye anbefalinger 
omkring nye grænseværdier for miljøfremmede stoffer, nye mål og værktøjer til at imødegå reduktion af 
miljøfremmede stoffer fra spildevand ved hjælp af forskellige avancerede spildevandsrenseteknologier. 

 
1 https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html 
2 https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-
Wastewater-Treatment-Directive/public-consultation_en 
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827 
6 https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/evaluation/index_en.htm 
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Status for regnbetingede overløb fra fælleskloakker primo 2022 

 

Nærværende notat med bilag er udarbejdet af VA og beskriver status for de regnbetingede overløb fra 
fælleskloakker til recipienterne. Der redegøres for projekter udført fra og med 2010 med henblik på 
reduktion af overløb og forbedring af miljøtilstanden. 

Statens Vandplan 2009-2015 blev offentliggjort d. 30. oktober 2014. Der blev her endeligt udvalgt 24 
regnbetingede overløb fra fælleskloakker til vandløb, hvor der er behov for at reducere spildevands-
udledningen. Svendborg Spildevand A/S påbegyndte dog at iværksætte forbedringerne allerede fra 2012. 

Ved offentliggørelsen af Statens Vandplan 2015-2021 d. 27. juni 2016 blev tidsplanen for 
implementeringen af indsatser justeret. Indsatser for 40 % af de udvalgte regnbetingede overløb skal 
være afsluttet senest 30. oktober 2016. De øvrige skal være afsluttet senest udgangen af 2. planperiode, 
som udløb ved udgangen af 2021. 

Status for Svendborg Spildevand A/S opfyldelse af vandplanernes krav fremgår af oversigten i 
nedenstående Bilag 1. Det fremgår heraf at 14 udløb svarende til 58% var udført pr. ultimo 2016 idet det 
viste sig, at 5 af de udpegede overløb var baseret på fejlagtige oplysninger hos Naturstyrelsen. Enkelte 
overløb var blevet sløjfet for år tilbage eller var blevet ændret til separat regnvandsudledning. 

Yderligere 8 regnbetingede overløb er behandlet frem til ultimo 2021. Krav til overløb fra bassin ved 
Skårup til Østerrenden er frafaldet af Staten og indsatsen er udgået jf. tillæg nr. 1 til Svendborg 
Kommunes Spildevandsplan 2020-2031. Der resterer således kun 1 af de oprindeligt 24 udvalgte overløb 
jf. Statens Vandplan 1. Denne forventes myndighedsbehandlet i 2022. Svendborg Spildevand har i 
november 2021 fremsendt redegørelse vedr. udledningen af opblandet regn-og spildevand fra Ollerup by. 

I nedenstående Bilag 2 er vist en oversigt over effekten af implementeringen af de 8 indsatser jf. 
vandplanerne, hvor der er etableret nye og supplerende bassiner. 

Vandplan 3 (VP3) er i høring fra december 2021. Der er ikke heri udpeget nye RBU med behov for indsats. 

Øvrige projekter med miljøforbedrende effekt er også anført i Bilag 1. 

Der er nedlagt 2 mindre renseanlæg, og spildevandet pumpes til mere effektiv rensning på Egsmade 
renseanlæg. Udledningspunktet er flyttet fra dræn/vandløb til udledning i Storebælt via havledning. 

Der er etableret 11 bassiner på separate regnvandsudledninger. Bassinerne virker som olie- sandfang og 
har en ikke uvæsentlig renseeffekt over for iltforbrugende stoffer. 

Bassinerne ved Pasopvej blev etableret i 2012. Effekten er, ud over en væsentlig reduktion af den 
hydrauliske belastning af hovedkloakken ned til de afskærende ledninger langs jernbanen, også en 
betydelig reduktion af overløbsvandet fra både bygværket ved Niels Juels Vej og fra bassinet under 
Jessens Mole.  

Derudover er der etableret private bassiner såvel som bassiner ejet af Svendborg Spildevand A/S for 
alene regnvand inden for de fælleskloakerede oplande. Dette for at kompensere for en øget 



regnvandsafstrømning som følge af ændret og nyt byggeri. Disse byggerier har således ikke medført øget 
aflastning via overløbsbygværkerne. 

LAR refusioner (frivillig afkobling af regnvand) hvor grundejeren har fået refunderet tilslutningsbidraget 
for regnvandsdelen samt LAR projektet ved Kogtved har medført mindre overløb med spildevand til 
recipienterne. Afkoblingen af vejvand og den frivillige afkobling af regnvand fra grundene ved LAR 
projektet ved Kogtved har ifølge beregninger reduceret aflastningen fra bassinet til kysten med mere end 
50%, men til gengæld er udledningen af separat regnvand til kysten øget betydeligt. 

Kloakeringerne i det åbne land fjerner den diffuse belastning af dræn og vandløb med spildevand fra 
septictanke. I stedet pumpes spildevandet til et af hovedrenseanlæggene og bliver renset inden 
udledningen i havet. 

Svendborg Spildevand A/S har i perioden 2015-2020 udført 9 klimabetingede projekter. Det er en 
afskærende ledning fra industriområdet ved Grønnemosevej direkte til bassinet ved Lundtoftevej og et 
reguleringsbygværk på Trappebækken, hvor denne krydser under Tvedvej. Endvidere er der etableret en 
forbedret vandafledning ved Niels Juels vej, samt regnvandsledninger i Fjællebrovejen, Tværvej, 
Sandalsvej, Herman Nielsens Vej og Bratenvej/Bregningevej/Vindeby Birkevej. I forbindelse med 
kloakfornyelse ved Sandbjergvej i Stenstrup blev der indgået aftale med grundejerne om private LAR 
anlæg. 

Den forøgede regnvandsafstrømning fra de nye bebyggelser Nordre Park samt ved Søkildevej er 
imødegået ved etablering separate regnvandsbassiner, hvor op til 45 mm nedbør på de befæstede 
arealer kan opmagasineres. 

Aflastninger fra spildevandskloakker. 
Ved en del af overløbsbygværkerne er der etableret overvågning og registrering af overløbshændelser. 
Det er imidlertid meget vanskeligt decideret at måle vandmængden, som aflastes fra fælleskloakkerne. 

Overløb forekommer, fra enkeltstrengede kloaksystemer til afledning af både spilde- og regnvand, når 
regnmængden bliver så stor at kloaksystemets hydrauliske kapacitet overskrides. Det er således 
væsentligt fortyndet spildevand, som aflastes til vandløb og havet. 

Svendborg Spildevand A/S har etableret en beregningsmodel i en meget høj detaljeringsgrad over 
kloaksystemerne i kommunen. Der benyttes applikationen MikeUrban. I henhold til anvisningerne i 
spildevandsplanen er der udført en LTS beregning baseret på en regnserie, som er udvalgt som mest 
passende for Svendborg. Regnserien har en varighed af godt 30 år og er målt ved en enkelt regnmåler. 
Der beregnes en middel årlig aflastning og et middel årligt antal aflastninger for de enkelte overløb. Det 
skal bemærkes, at det beregnede således ikke er faktuelle data, men det bedst kvalificerede bud på en 
referenceværdi for overløbsbygværket, og som ligger tæt på det over en lang periode gennemsnitlige 
overløb fra bygværket. Aflastningerne varierer meget fra år til år afhængig af nedbørsmængde, intensitet 
og hele regn mønsteret. Referenceværdien er velegnet til at beregne effekten af et tænkt tiltag på 
kloaksystemet idet den procentvise effekt stort set kan overføres til de gældende (men ikke nøjagtigt 
kendte) forhold ved overløbet. 

Nedenstående Bilag 3 viser et skema, hvor de beregnede aflastninger for alle overløb i kommunen er 
grupperet efter recipienten. Det samlede bassinvolumen til magasinering af regn- og spildevand inden 
overløb fremgår ligeledes af skemaet. Stofmængden i overløbsvandet er beregnet ud fra 
erfaringsmæssige middelværdier. De beregnede værdier er anvendt ved Svendborg Kommunes 



indberetning af regnbetingede udløbsdata (RBU-data) i PULS databasen forbindelse med NOVANA 
overvågningen. 

De mest betydende overløb sker fra bassinet under Jessens Mole samt via havledningen ud for Niels Juels 
Vej. 

Gennem tiderne er der i Svendborg Kommune etableret et betydeligt antal magasineringsbassiner på 
fælleskloakkerne. Det samlede volumen i bassiner med tilhørende udnyttelser af rørledninger udgør her 
pr. primo 2022 ca. 55.200 m³. Heraf udgør det samlede volumen i rørledninger, bassiner og bygværker 
ved havnen ca. 13.500 m³. Bassinerne i de fælles kloakerede oplande ved Stubbevangen, Pasopvej og 
Fruerskovvej har til sammen et volumen på ca. 27.500 m³, som derved giver en væsentlig reduktion i 
aflastningen til Svendborg Sund via udløbsledningen ved Niels Juels Vej. 

Der er et samlet magasineringsvolumen på ca. 107.000 m³ på de separate regnvandsudledninger. 
Regnvandsbassinerne har ud over at regulere udledningshastigheden til de sårbare vandløb også en 
reducerende effekt på stofudledningen med regnvandet grundet bundfældning og stofnedbrydningen i 
vandfasen. 

 

Øvrig fremtidige klimatilpasning 

Udover tiltagene jf. krav fra de statslige vandplaner arbejdes der også løbende på klimatilpasning af 
afløbssystemet.  

Principperne for Masterplan for håndtering af regn- og spildevand er indarbejdet i den nye 
Spildevandsplan 2020-2031. Spildevandsplanen danner nu et solidt grundlag for fremtidige 
klimatilpasningsprojekter i Svendborg Kommune. Alle fremtidige klimatilpasningsprojekter og projekter 
vedr. fornyelse af det eksisterende kloaksystem vil blive vurderet ud fra principperne i Spildevandsplanen, 
således at der altid gennemføres en samfundsværdibetragtning af projekterne og dermed sikres det at 
den bedste løsning for klimatilpasning vælges, ud fra alle parametre. I et samarbejde mellem VA og 
Svendborg Kommune skal der jf. masterplanen udarbejdes en overordnet afkoblingsplan for regnvand i 
Svendborg Kommune.  

I 2022 vil der konkret blive udarbejdet afkoblingsstrategier for områderne ved Storkehavevej (Gudme), 
Gl. Færgevej og Strandvænget. 

 

 

 

 

  



Bilag 1: Oversigt vedr. projekter for miljøforbedringer. 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan, nyanlæg: 

1. Bassin Åbrinken, Kirkeby Udført i 2012 
2. Bassinledning Stenstrup nord Udført i 2013 
3. Sløjfning af overløb v. Gl. Sognevej Udført i 2013 
4. Sløjfning af overløb v. Ndr. Ringvej Udført i 2013 
5. Bassinledning ved Walkendorffvej Udført i 2015 
6. Bassin Rødmevej  Udført i 2016 
7. Bassinledning Ollerup Udført i 2016 
8. Reduktion af overløb til Syltemade 

å fra kloak Ollerup vest Udført i 2016 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan, godkendelse af eksisterende anlæg: 

1. Overløb ved Nyvej, 35 i Ulbølle Afsluttet 2016 
2. Rørbassin ved Kirkeby Sand Afsluttet 2018 
3. Rørbassin ved Trollekrogshuse Afsluttet 2018 
4. Rørbassin ved Slotsvængevej Afsluttet 2020 
5. Overløb ved Tvedvej opland E05 Afsluttet juni 2021  
6. Overløb ved Tvedvej opland E06 Afsluttet juni 2021 
7. Overløb ved Kogtvedvej Afsluttet oktober 2021 
8. Bassin ved Svendborgvej 135, 

Vester Skerninge  Afsluttet februar 2022 
9. Overløb v. Stationsvej, Afsluttet februar 2022 

Vester Skerninge 

Regnbetingede udløb i henhold til Vandplan. Redegørelse fremsendt til kommunen november 2021:  

1. Overløb fra bassin til Syltemade 
å i Ollerup. Opland Nordgade. Afventer myndighedsbehandling i 2022.  

I alt er der i Vandplan 1 udpeget 24 lokaliteter med krav om indsats.  
Imidlertid var Naturstyrelsen ikke bekendt med at 5 af udløbene tidligere var blevet sløjfet, ændret til separat 
regnvand eller ændret til nødoverløb fra spildevandspumpestation (strømsvigt eller anden funktionssvigt). 

Status for de udpegede 24 indsatsområder:  Krav til fremdrift: 

5 var ikke relevant og 9 var udført ultimo 2016               58% 40% skal være udført pr. 30. oktober 2016 
 
8 udledningstilladelser udarbejdet 2018-2021              34%  

Krav til overløb til Østerrenden, Skårup, er frafaldet af Staten 
og indsatsen er udgået 
jf. tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2031.                4% 

Overløb fra bassin til Syltemade å i Ollerup 
 påregnes behandlet i 2022                 4% 96% er således udført pr. udgangen af 2021 

Det resterende udløb til Syltemade å har en beregnet årlig udledning i størrelsen 2000 m³ opblandet regn- og 
spildevand. Den samlede udledning fra Ollerup by til Ollerup sø overholder vandplanens kravværdier. 

 

  



Nedlæggelse af mindre renseanlæg 

1. Nedlæggelse af renseanlæg 
ved Skårup Tværvej  Udført i 2013 

2. Nedlæggelse af renseanlæg 
i Brudager  Udført i 2014 

 

Regnvandsbassiner med renseeffekt 

1. Bassin ved Englandsvej, øst Udført i 2009 
2. Bassin ved Egensevej, Ollerup Udført i 2010 
3. Bassin ved Vestergårds Alle, Skårup Udført i 2010 
4. Udvidelse bassin v. Skotlandsvej Udført i 2012 
5. Bassin ved Hammes Bro bæk, Oure Udført i 2014 
6. Bassin ved Højskolevej, Vejstrup Udført i 2014 
7. Bassin ved Grønningen, Troense Udført i 2014 
8. Bassin ved udstyk. Tved Kirkevej Udført i 2014 
9. Bassin ved Ørbækvej/Ring Nord Udført i 2016 
10. Bassin ved Lungrenden Udført i 2019 
11. Bassin ved Vejstrup   Udført i 2019 

Forsinkelsesbassiner for regnvand som reducerer overløb fra fælleskloakker til havnen og Svendborg Sund 

1. Bassin ved Pasopvej  Udført i 2012 
2. Bassin ved ny retsbygning Udført i 2016 
3. Bassin ved Søkildevej Udført i 2020 
4. Rørbassin ved Nordre Park Udført i 2021 

LAR anlæg og afkobling af regnvand reducerer udledning i recipienter 

1. LAR refusioner   Løbende fra 2015 
2. Pilotprojekt LAR ved Kogtved Udført i 2017 
3. Sandbjergvej – LAR  Udført 2019 

 

Kloakering i åbent land jf. spildevandsplanen 

1. Ejendomme langs Assensvej 
nord for Hundtofte  Udført i 2011 

2. Kloakering Langemarken – 
Lindekildevej  Udført i 2011 

3. Kloakering Hovedvejen og 
Sortemosevej  Udført i 2012 

4. Kloakering Flagebakken, 
Grastenvej, Grønnevej og 
Elvira Madigansvej  Udført i 2013 

5. Kloakering  Strandgårdsvej, 
Rønnekær og Langegyde Udført i 2013 

6. Ejendomme langs Ørbækvej Udført i 2014 
7. Kloakering Assensvej og  

Løgeskov  Udført i 2014 
8. Kloakering Sognevej, Stationsvej, 

Sønder Ringvej 19 og Engvej Udført i 2016/2017 



9. Kloakering Gravvængevej, 
Møllegårdsvej - 
Vestre Nørremarksvej og Nyvej Udført i 2014 

10. Kloakering Albjergvej, 
Fuglehavevej, Hammesbrovej 
og Landevejen  Udført i 2015 

11. Kloakering Hallindskovvej og 
Stævnevej 7  Udført i 2015 

12. Kloakering Husmandsalleen, 
Sognevej, Gudme Kohavevej, 
Broholm Kohavevej. Tøjsmosevej 
og Stærkærvej  Udført i 2015 

13. Kloakering Ørbækvej og Alleen Udført i 2016 
14. Kloakering Landevejen 77 og 79 Udført i 2020 

 
 

Oversigt vedr. klimabetingede projekter. 

Udførte projekter: 

1. Separatkloakering Rødeledsvej – Området er forberedt til separatkloakering Udført 2014 
2. Reguleringsspjæld på Trappebækken ved Tvedvej   Udført 2015 
3. Regnvandsledning fra Grønnemosevej til bassin Lundtoftevej  Udført 2017 
4. Overløbskanal ved Niels Juels Vej    Udført 2017 
5. Fjællebrovejen 1-9 – Området er forberedt til separatkloakering  Udført 2017 
6. Tværvej (Stenstrup) – Området er forberedt til separatkloakering  Udført 2018 
7. Regnvandsledning i Sandalsvej – Området er forberedt til separatkloakering Udført 2019 
8. Regnvandsledning i Herman Nielsens Vej – Området er forberedt til separatkloakering Udført 2019 
9. Regnvandsledning i Bratenvej, del af Bregningevej samt del af V. Birkevej – Udført 2019 

Området er forberedt til separatkloakering 
10. Regnvandsbassin ved Nordre Park, Christiansvej.    Udført 2020 
11. Regnvandsbassin ved Søkildevej    Udført 2020 
12. Aflastningsbygværker v. Frederiksgade/Jessens Mole   Udført 2021 

 

Ved vedtagelsen af Svendborg Kommunes spildevandsplan 2020-2031 er det planlagt at grundejerne skal færdiggøre 
separatkloakeringerne jf. ovennævnte pkt. 1, 5, 6, 7, 8 og 9. Svendborg Kommune har i september 2020 sendt 
indskærpelse om separering af husspildevand og tag- og overfladevand til grundejerne med frist for udførelse senest    
18. juni 2021. 

  



Bilag 2: Miljøeffekt ved udførte indsatser jf. Vandplaner 

 

    Middel Middel Middel Middel Middel   
Indsatsområde jf.   aflastning antal aflastning aflastning aflastning Recipient 

Vandplaner 1 og 2   m³ vand overløb kg COD kg Tot-N kg Tot-P   
                
  Før 2012        4.864  26 635 51 13,1   
Bassin Åbrinken Kirkeby Efter        2.236  6,7 307 24 6,3 Hørup å 
  Effekt i % 54 74 52 53 52   
Bassin Stenstrup nord Før 2013        10.872  19         1.521  115 29   

Sløjfning af overløb Efter 
          

4.700  6 580 50 12 Hundstrup å 
Gl. Sognevej og Ndr. Ringvej Effekt i % 57 68 62 57 59   
  Før 2015 517 11 62 5,2 2,6   
Bassinledning Walkendorffvej Efter 138 2 10,4 0,8 0,2 Kobberbækken 
  Effekt i % 73 82 83 85 92   
  Før 2016 967 8,0 97 6,8 1,9   
Bassinledning Rødmevej Efter 647 4,4 67 4,5 1,3 Hørup å 
  Effekt i % 33 45 31 34 32   

Bassinledning Ollerup samt 
Før 2016 

          
2.500  7,0 250 17,5 5   

Overløb til Syltemade Å, Efter 
          

1.012  2,0 101 7,1 2 Ollerup sø 
Ollerup vest Effekt i % 60 71 60 9 60   

  



Bilag 3: Oversigt middel årlige aflastninger af opspædet spildevand fra overløbsbygværker. 
              Baseret på modelberegning med MikeUrban. 

Den middel årlige udledning af COD, Tot-N og Tot-P beregnes ud fra en erfaringsmæssig valgt middel koncen-
tration. Denne er bestemt ud fra de fysiske forhold omkring overløbet.  Koncentrationerne i overløbsvand 
direkte fra kloakledningen til recipienten er højere end hvor overløbet sker fra et tilbageholdelsesbassin, som 
har opmagasineret ”first flush” fra kloakkerne, og hvor bassinet har en renseeffekt i form af sedimentation, 
inden der sker overløb til recipienten. 

 

Recipient  

Magasinerings- 
volumen i  
oplandet, m³  Note 

 
Middel 
årlig 
udledning i 
m³ 

Middel årlig 
udledning 
kg COD,  
Note 3 

Middel årlig 
udledning 
kg Tot-N, 
Note 3 

Middel årlig 
udledning 
kg Tot-P, 
Note 3  

Indre havneområde inkl. Kobberbækkens 
udløb 14.390 1 147.986 22.474 1.281 160 

Sundet vest for broen 1.228   38.103 5.736 323 39 
Sundet øst for broen inkl. Thurø og Tåsinge 
nord 29.337 2 172198 30.035 1.951 312 

Hundstrup å og Hørup å (Nakkebølle Fjord) 2.882   11.308 1.568 114 23 

Syltemade å (Sydfynske øhav) 3.277   5.675 874 50 6 

Vejstrup å (Storebælt) 1.228   11.402 1.710 96 11 

Stokkebækken (Storebælt) 2.666   47.419 7.519 447 61 

Tåsinge syd (Sydfynske øhav) 188   1.619 291 19 3 

               
               
I alt hele kloakoplandet  55.196   435.711 70.207 4.282 617 

        
Note 1: Magasineringsvolumen er bassin u. Jessens Mole, volumen i rørledninger u. overløbskant og bassin u. Torvet samt rørbassiner i oplandet. 

              Største udledning er fra bassin u. Jessens Mole med 133.000 m³. 

Note 2: Magasineringsvolumen er bassiner ved Pasopvej og Fruerstuevej samt rørbassiner i oplandet. 

              Endvidere bassiner på Thurø og Tåsinge samt ved Thurøbroen.      
              Største udledning er via havledningen ved Niels Juels Vej med 129.000 m³. Havledningen udmunder i sejlrenden. 
 
Note 3: Anvendte koncentrationer i overløbsvand: 

              Overløb fra bassiner på fælleskloakker:              Overløb direkte til recipient:  
COD, kg/m³  150 mg/l COD, kg/m³     180 mg/l 

Tot-N, kg/m³  8,4 mg/l Tot-N, kg/m³       12 mg/l 

Tot-P, kg/m³  1 mg/l Tot-P, kg/m³       2 mg/l 
  

 

Koncentrationerne i ovenstående skema er gældende fra og med januar 2021. 
Jf. Miljøministeriets ”Datateknisk anvisning for regnbetingede udløb (RBU)” 
Ved denne revision af de anbefalede koncentrationer er COD forøget med 50%, Tot-N forøget med 20% og Tot-P 
reduceret med 50-60%. 
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Fremtidens Havn
Udviklingsplan langs Svendborg Havnekant
BAGGRUND
Med udviklingsplanen, Fremtidens Havn, beskrives Svendborg Byråds 
vision for en gennemgribende omdannelse af Svendborg Havn, der 
omfatter etableringen af nye byrum og forbindelser langs havnen, klima-
sikring af havneområdet og en balanceret udvikling af erhverv, boliger, 
institutioner og kultur. Visionen er omsat til en samlet plan for byrum og 
klimatilpasning i konkurrenceforslaget, 100% Svendborg, udarbejdet af 
EFFEKT, Sweco Architects, WTM Engineers og Arcgency på baggrund af 
en projektkonkurrence udskrevet i 2017. 

Et centralt formål med udviklingsplanen, Fremtidens Havn, er at etab-
lere Den Blå Kant – en forbindelse af byrum langs Svendborg Havn fra 
Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn, der skal styrke forbin-
delsen mellem byen og havnen samt sikre adgang for alle til vandet. Som 
et vartegn for områdets transformation og historiske, maritime karakter 
opføres det nye SIMAC på Nordre Kaj. Umiddelbart vest for den maritime 
uddannelsesinstitution etableres havneparken, der skaber en grøn og 
rekreativ portal fra Svendborg by til havneområdet. 

Da området i dag huser den eksisterende hovedpumpestation, ønskes 
denne udskiftet med en ny og tidssvarende bygning, der kan bidrage til 
det nye byrums visuelle og rekreative karakter. Pumpestationen placeres 
centralt i havneparken for at skabe forudsætningen for en interaktiv og 
værdiskabende arkitektur. Det tekniske anlæg sammenbygges derudover 
med en række praktiske og rekreative funktioner, der henvender sig til det 
offentlige rum.

FUNKTION
Hovedpumpestationen på Svendborg Havn er i dag et knudepunkt i 
kommunens afløbssystem. Pumpestationen modtager størstedelen 
af kommunens spildevand, hvorfra det pumpes videre til rensning på 
centralrenseanlægget. Pumpestationen består af to uafhængige linjer 
for at sikre forsyningssikkerheden. Bygningen består af to niveauer; et 
underjordisk volumen, der rummer pumperummet, og et hævet dæk over 
terræn indeholdende blandt andet eltavler, mandskabsfaciliteter samt 
øvrige tekniske anlæg, der skal klimasikres. Det hævede niveau sikrer 
bygningen mod oversvømmelse i tilfælde af stormflod eller skybrud. 
Med pumpestationens centrale beliggenhed på Svendborg Havn skal 
bygningens arkitektur og funktionalitet skabe merværdi for byrummet 
som helhed. Derfor suppleres det tekniske anlæg med en række funkti-
oner der integreres i volumenets form, således pumpestationen får en 
skulpturel karakter, der bidrager til havnens visuelle miljø. I bygnings-
volumenet kan der integreres generator, offentlige toiletter og evt. kiosk 
el.lign. Pumpestationens tagflade inddrages i byrummet ved at placere 
offentligt tilgængelige rekreative funktioner som f.eks. ophold / leg / 
formidling / fitness el.lign. Taget tilgås via en eller flere markante trapper 
eller ramper fra terrænniveau. Trappen integreres ligeledes i bygningens 
overordnede formgivning som et organisk og dynamisk element, der 
aflæses synligt ved færdsel i Havneparken. Der kan ligeledes etableres 
elevator til tagfladen med elevatorhus på taget. 
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Svendborg Hovedpumpestation
Teknikanlæg som skulptur i Havneparken

BELIGGENHED
Den nye hovedpumpestation får en central beliggenhed i Svendborg By 
og Havn, ved krydset mellem Nyborgvej, Toldbodvej og Dronningemaen, 
der udgør samlingspunktet mellem det inderste af havnen og de 
primære trafikårer til Svendborg By. Pumpestationen placeres i den 
fremtidige havnepark som en moderne teknikbygning, der i arkitekturen 
og designet ærligt fremviser sin bagvedliggende funktion, mens der 
indbydes til interaktion med omgivelserne. Umiddelbart øst for den nye 
pumpestation opføres den maritime uddannelsesinstitution SIMAC, der 
beskrives som et maritimt kraftcenter for området. Mod syd strækker 
havnen sig via historiske byrum, der ligesom havnekanten mod øst er 
omfattet af udviklingsplanerne for havnen. 

ARKITKEKTUR 
Hovedpumpestationens størrelse og geometri skal tilgodese det fysiske 
miljø på havnen, samtidig med der tages højde for pumpestationens 
funktionalitet. Den klare, cirkulære geometri kan bearbejdes i forskellige 
formgreb for at integrere trapper og lign. i volumenet, men den orga-
niske karakter skal bevares, således at bygningen henvender sig til alle 
sider og fremstår uden bagsider. 

Da bygningen i tillæg til pumpestationens tekniske faciliteter også for-
ventes at rumme en udvendig trappe eller rampe, kan bygningen forstås 
som en indre og ydre geometri. Det indre, cylinderformede bygningsvo-
lumen udgøres af selve pumpestationen og er derfor defineret i størrelse 
af de funktionelle krav til pumper og installationer. Den ydre geometri 
udgøres af trapper og/eller ramper og evt. elevator til tagfladen samt 
supplerende funktioner og tekniske anlæg. Den totale diameter af pum-
pestationen, inklusive trapper og supplerende funktioner er maksimalt 
28 meter. På tagfladen kan der opføres byrumsinventar til brug for det 
offentlige ophold hvis maksimale højde ikke må overstige kote 12.

Med beliggenheden i Havneparken bliver den nye hovedpumpesta-
tion et fritliggende volumen, der skal fremstå skulpturel uden egentlig 
bagside. De udvendige rum og trapper integreres i bygningens over-
ordnede formgivning som et organisk og dynamisk element, der aflæses 
synligt ved færdsel i Havneparken. Bygningens delelementer, herunder 
åbninger som porte og vinduer, skal ligeledes udformes i harmoni med 
den overordnede skulpturelle karakter. Anlæg til affald og genbrug samt 
teknik til drift af bygningen skal integreres i bygningskroppen i et samlet 
formgivende greb. 

Pumpestationen skal opføres i materialer, der relaterer bygningen til den 
maritime og industrielle kontekst i området. Ydervægge kan fremstå i 
tegl, beton, træ, eller zink / stål / cortenstål, mens mindre bygningsdele, 
såsom vinduer, døre og porte, kan udføres i træ, glas, zink, stål, beton, 
fiberbeton, kobber, aluminium og kompositmaterialer. Der er mulig-
hed for evt. at lade facaderene begrønne med egnede klatreplanter. 
For at kunne anvende tagfladen til ophold mv. skal belægning være af 

en kaarakter der understøtten denne anvendelse. Det kan være træ, 
belægningssten / fliser, natursten, tegl, støbt beton, malet beton eller 
lign. Ligeledes kan der etableres arealer med grønt tag / beplantning 
eller sedum på tagfladen. Taget skal være overvejende fladt for at sikre 
arealets funktionalitet som offentligt opholdsareal, dog med muligheden 
for at arbejde med mindre plateauer eller bakker, såfremt det gavner de 
rekreative kvaliteter. 

SERVICE
Det forventes at den nye hovedpumpestation vil skulle have besøg af en 
ugentlig servicebil, samt i perioder lastbil med kran. Herudover forventes 
det at pumpestationen serviceres af ca.4 årlige besøg af en slamsuger. 
Det forventes at pumperne og stenfanget i den nordlige ende af bassinet 
bliver ombygget således at servicebesøgene til bassinet til denne ende 
af bassinet vil blive reduceret fra 6-8 gange årligt, til 1-2 gange årligt. 
Den sydlige ende af bassinet vil fortsat skulle serviceres som i dag. 
Pumpestationen designes med mulighed for indkørsel gennem port for 
servicebiler og lastbiler. Service punkterne i pumpestationen er bl.a. ved 
op og nedtagning af pumper med kran, samt tilsyn og reparationen af 
pumpesump og andet teknisk udstyr. Det skal forventes at servicebesø-
gene til pumpestationen og det øvrige anlæg fortsat kan forekomme på 
forskellige tidspunkter af døgnet. Portadgangen til bygningen placeres 
af funktionelle hensyn mod øst, dog med mulighed for at ændre orien-
teringen 20 grader i hver retning fra denne akse (hele bygningen inkl. 
trappe roteres).

ADGANG
Der skal sikres adgang for servicebiler / lastbiler til bygningen. 
Der skal være parkeringspladser til 2 køretøjer til driftspersonale i tilknyt-
ning til pumpestationen.
Offentlig adgang til taget via trappe og evt. elevator.
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Svendborg Hovedpumpestation
Visualisering mod nord ad Jessens Mole
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Situationsplan // 1:500
Oplæg til indretning af byrum og forbindelser

Ny Pumpestation
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Konceptskitser
Fortolkning af pumpens ledeskovle
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Volumenkoncept
Forslag til spiralformet volumen // Trappe optages naturligt i formgivning

Forslaget opbryder den strenge, cirkulære geometri ved at udforme bygningen som en spiral, hvor trappen/
rampen til bygningens tag flettes ind i bygningsgeometrien. Facadeudformningen følger stadig idéen om at 
fortolke pumpens ledeskovle, der dog i dette forslag bliver mere organisk ved at lave en opadgående kurve i 

pladernes overkant. Som alternativ til metalpladerne i corten kan bygningen beklædes med tegl, der vil give 
bygningen et mere massivt udtryk.  
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LCA (livscyklusvurdering)
Foreløbig analyse af forskellige beklædningstypers klimapåvirkning

Resultater

Faser i livscyklusvurderingen:

Analysen viser en markant reduceret CO2-udledning ved brug af træ 
som beklædningsmateriale, da træet binder CO2 under vækst og 
dermed har en negativ CO2-udledning i produktionsfasen. Også zink, 
skifer og bestemte typer af tegl - herunder især genbrugte tegl - har en 
lav CO2-udledning, hvorfor de også bør overvejes. Stål, aluminium og 
glasfiberbeton har den højeste udledning i materialets levetid. 

Affaldsbehandlingen af bestemte materialer udgør et væsentligt bidrag 
til den samlede udledning. For træbeklædningen repræsenterer denne 
udledning afbrænding af materialet efter brug. Ved genanvendelse af 
træet er der derfor stort potentiale for at nedbringe den samlede udled-
ning vist i grafen.  

Fase D medregnes ikke i livscyklusvurderingen, da den potentielle 
gevinst  ved genanvendelse ikke vil påvirke udledningen i forbindelse 
med dette projekt. 

Produktion
Udskiftninger
Affaldsbehandling
Bortskaffelse
Evt. genanvendelse (udenfor pro-

01 / Corten 03 / Træ02 / Tegl
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Materialekoncept / Corten

FORDELE ULEMPER• Cortenstål er et langtidsholdbart og vedligeholdelsesven-
ligt materiale

• Stål kan monteres på let stålkonstruktion eller evt. trækon-
struktion

• Smuk patinering / mindre eller ingen efterbehandling

• Der er ikke tilgængelige LCA-data på cortenstål. Fordelen 
ved cortenstål er at det ikke ruster igennem som alm. stål. 
men almindeligt stål er klimabelastende at producere. 
Men kan til gengæld genanvendes. 

• Cortenplader kan løbe med rustvand på belægning. Evt. 
afvandings render under beklædning.

• Kan være en dyr løsning grundet cortenstålets pris.
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Materialekoncept / Træ

FORDELE ULEMPER• Lettere, nemmere montage på let træ- eller stålkonstruk-
tion

• Kan evt. nøjes med tyndere fundament eller punktfunda-
menter??

• Bæredygtigt materiale – fordel at lade det stå ubehand-
let. 

• Træproduktet Accoya træ kan overvejes som beklædning. 
Det har levetid på 25 år i direkte forbindelse med jord, og 
50 år over jord. 

• Evt. hårdt træ skal være certificeret. Ikke hårdt træ kræver 
vedligeholdelse.

• Træbeklædning er ikke så robust for hårdt slid og vejrpå-
virkning.

• Vil kræve mere løbende vedligeholdelse. 
• Man skal være til udtrykket i ubehandlet træ
• Træet kan også vælges udført malerbehandlet, men det 

påvirker klimaaftrykket og kræver vedligeholdelse.
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Materialekoncept / Tegl

FORDELE • Tegl er et robust materiale der patinerer smukt og kræver 
mindre vedligeholdelse.

• Tegl kan i fremtiden genanvendes, især ved valg af blø-
dere mørtel (evt. kalkmørtel) så stenene kan adskilles 
igen.

• Der er store bæredygtighedsmæssige fordele ved brug af 
genbrugstegl. Er bedre på LCA end alm. tegl.

• Fritstående teglstensvægge (uden på trappeløb) kan evt. 
være udsatte for vejrpåvirkning ift. sol og skyggeside. 

• Kræver god afstivende og stabiliserende bagvedliggende 
stålkonstruktion eller betonvægge.

• Der skal opbygges randfundament under teglmurene / 
skærmen som ligger uden på trappe / elevator.

• Murværk kan dog kræve vedligeholdelse over tid – om-
fugning og evt. udskiftning af sten

• Kan være en dyr løsning grundet krumt murværk (krævende 
opmuring) og tung bagkonstruktion.

ULEMPER
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Materialekoncept / Beton
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Alternativt design / påhængt trappe

Bygningen kan alternativt udføres som en cirkulær geometri med påhængt trappe, der følger bygningskroppens rundede fa-
cade. Det alternative forslag til pumpestationens design kan udføres med enten tegl, beton, stål- eller træbeklædning (illustreret 
herunder) på klimaskærmen. Trappen/rampen og en evt. elevator udtrykkes som selvstændige elementer der kobler sig på bygnin-
gen.
Dette design betyder, i modsætning til det andet design, at der ikke skabes plads til andre funktioner under trappen, og at der der-
for bl.a. skal etableres en selvstændig bygning til Transformerstation.
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Referencer
Forslag til materialer og formgivning
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Referencer
Alternative forslag til materialer
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Varmepumpeanlæg på ny hovedpumpestation, Svendborg Havn 

1. Baggrund 
Nærværende notat omhandler muligheder for etablering af varmeudnyttelse af spildevandet og 
jordvarme ved hjælp af varmepumpeanlæg etableret i tilknytning til en ny hovedpumpestation for 
spildevand, som Svendborg Spildevand etablerer på havneområdet i Svendborg. 

I notatet gives forslag til, hvorledes et anlæg forventeligt vil kunne indbygges, hvor meget varme, 
der vil kunne produceres. Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt alene er tale om 
estimater og at en yderligere granskning vil være nødvendig for at kunne give præcise vurderinger 
af såvel tekniske og økonomiske forhold. 

Notatet er udarbejdet af EnviDan A/S i januar 2022. 

2. Anlæggets virkemåde. 
Indvinding af varme fra spildevandet virker på følgende måde. 

Spildevandet ledes gennem en dobbeltvægget Weholite rør med 2 stk. Ø1200/1345 mm på hver 30 
m opdelt i 3 sektioner hver og 1 stk. Ø1000/1130 mm på 14 m i en sektion. Der anvendes kun 1 stk Ø 
1000 rør i beregningen, da det ene indløbsrør ligger i reserve. Vekslervandet løber i kanalkappen, 
som danner væg i spildevandsrøret ind mod spildevandet og udvendig side ud mod jord.  

Varmen fra spildevandet/jorden går gennem hhv. indvendig og udvendig rørvæg. Vandet i rørkappen 
føres til 2 stk vekslere i selvstændige rør fra hver sektion placeret i pumpestationen, hvor vekslerne 
er forbundet til hver sin kompressorenhed og hvor vandtemperaturen hæves til 65 °C. Det 65°C 
varme vand føres gennem buffertank til fremløb på fjernvarmeledningerne.   

Vandet som løber i kanalkappen, optager varme både fra spildevandet i røret og fra jorden/grund-
vandet, da spildevandet stuves op i rørene og rørene er beliggende under grundvandsspejlet. 

3. Forudsætninger for vurderingen 
Notatets vurderinger og beregninger er baseret på oplysninger om vandmængder, temperaturer 
etc., som er givet af Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Fjernvarme for så vidt angår mulighe-
den for at sælge den producerede varme til fjernvarmenettet.  

www.envidan.dk
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En vigtig forudsætning for det foreslåede design er, at varmepumpeanlægget og det der tilhørende 
udstyr i form af varmevekslere og pumper etc. skal placeres indvendig i den cirkulære pumpestation 
således som den allerede er udlagt størrelsesmæssigt. Varmen til veksler hentes delvis fra spilde-
vandet og delvis fra jorden/grundvandet omkring tilløbsrørene, som udføres i Weholite rør med 
vekslervandet cirkulerende i kanalkappen på rørene. Røroverfladen på tilløbsrørene udgør den mest 
betydende begrænsning for varmepumpeanlæggets mulige kapacitet. 

Nøgleparametre ved vurdering af mulig anlægsstørrelse m.v. er indsat herunder.  

1. Spildevandsflow, totalmængden udnyttes ved opstuvning: 50 – 800 m³/time 
2. Afkøling:    0,5 – 2°C 
3. Mindste spildevandstemperatur:   5 °C 
4. Jordtemperatur    7,5 °C 
5. COP-værdi:    4,0  

Til punkterne kan knyttes følgende kommentarer: 

Ad. 1. Spildevands flowet, opstuves så rørene står fyldte og kun tømmes 1 gang i døgnet, hvil-
ket gør, at vi har spildevand på hele den indvendige røroverflade i mere end 95 % af tiden. Un-
der regnvejr tømmes til et givet niveau. Varmepumpeanlægget foreslås opbygget modulært, 
således der er mulighed for at opnå en effektiv proces inden for dette volumenområde.  

Ad. 2. Afkølingen af spildevandet er mellem 0,5 og 2 °C, idet varmetransmissionen gennem rør 
væg til vekslerskyllekanalerne er meget afhængig af spildevandstemperaturen, så det højere 
spildevandstemperaturen er, det flere kW kan vi få overført til vekslervandet. Anlægget kører 
24-7 med en gennemsnitlig effekt på ca. 800 kW med en max på 1180 kW og et min på 360 kW. 
Ved spildevandstemperaturer under 5°C kommer varmen hovedsagelig fra jorden. 

Ad. 3. I de få perioder af året, hvor temperaturen på det indkomne spildevand ligger under 5 
°C, vil varmepumpeanlægget stadig kunne producere varme som tages fra jorden. 

Ad. 4. Udvendig side af det dobbeltvæggede Weholite rør optager varme fra jorden, som er 
med til at opvarme vekslervandet i skyllekanalen. 25 - 90 % af varmetilvæksten i vekslervandet 
kommer fra jordvarmen. 

Ad. 5. COP står for "Coefficient of performance" og angiver forholdet mellem den varme, der 
produceres, og den mængde strøm, der bruger. I dette notat er COP-værdien anslået til 4, og 
der vil ved en nærmere projektering skulle fastsættes en mere nøjagtig værdi. 

4. Forventet anlægsinvestering  
Med udgangspunkt i de tidligere anførte forudsætninger for pladskrav, flow og temperaturniveau, er 
der indhentet indikative priser på varmepumpe med tilhørende procesudstyr i form af varmeveks-
lere, pumper etc. 

Det samlede prisestimat for investeringen ses Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1: Estimeret anlægsinvestering 

Som det ses, estimeres den samlede anlægsinvestering til ca. kr. 6,15 millioner. Der er i dette esti-
mat ikke indregnet de omkostninger, der vil være forbundet med tilslutning til fjernvarmenettet 
med henblik på salg af den producerede varme. Der er ligeledes ikke medregnet spildevandsrørene, 
men kun vandtilslutningen til disse. De 2 ø 1200 ledninger skal udføres som en del af tilløb til ny 
pumpestation. 

5. Forventet energiproduktion og -forbrug 
Baseret på de tidligere nævnte forudsætninger samt oplysninger om flow og temperaturer givet af 
Svendborg Spildevand, er det i en regnearksmodel beregnet, hvor stor en varmemængde, der kan 
udvindes fra spildevandet og tilføres varmepumpen med henblik på at hæve temperaturniveauet til-
strækkeligt højt til at varmen kan leveres ind på fjernvarmeselskabet fremløbsrør. 

For at varmepumpen kan drives, skal der tilføres elektricitet, og der her som tidligere nævnt kalku-
leret med en COP-værdi på 4, hvilket betyder, at der skal tilføres 1 energienhed elektricitet for 
hver energienhed varme, der leveres fra systemet. 

Energiproduktionsberegningen er udført ud fra rene rør og vekslere uden belægninger. 

I Tabel 5-1 ses resultatet af denne beregning i form af estimeret elforbrug og tilhørende varmepro-
duktion. 

 
Tabel 5-1: Estimeret elforbrug og varmeproduktion fra varmepumpeanlæg. 

6. Beregning af rentabilitet 
Med udgangspunkt i de estimerede værdier for anlægsinvestering og energiproduktion/energifor-
brug, er det muligt at beregne rentabiliteten. I den model1, der er anvendt i dette notat, er renta-
biliteten udtryk ved en ækvivaleret varmeproduktionspris, og det vil så i det konkrete tilfælde bero 
på en vurdering af, om det vil være muligt at afsætte den producerede varme til en pris, der er så 
meget højere end produktionsprisen, at der genereres et tilstrækkeligt overskud. 

 
1 Energistyrelsens teknologikataloger kan ses via linket: 
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger  

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger
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Beregningsmodellen, der er anvendt, baserer sig på Energistyrelsens teknologikatalog, hvori der er 
indregnet nøgletal for drift og vedligeholdelse m.v. 

Resultatet af modelberegning kan ses i Tabel 6-1 og Tabel 6-2 på de næste sider. Der indgår i mo-
dellen følgende forudsætninger omkring afskrivning og forrentning: 

· Afskrivningsperiode: 15 år 
· Rente  1,5 % 

Beregninger er gennemført i løbende priser. 

Som det ses af tabellerne, vil den ækvivalerede varmepris i de første driftsår være på 209 kr/MWh, 
og der vil qua beregningsmodellens forudsætninger omkring drift- og vedligehold samt udvikling i 
elprisen, være en varierende pris på mellem 198 og 209 kr/MWh.
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Tabel 6-1: Forudsætninger, der indgår i modelberegningen. 

Elprisen er indsat med udgangspunkt i fremskrivning udsendt af Energistyrelsen i oktober 2021 i dokumentet ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for ener-
gipriser og emissioner – høringsudgave”. 

  

Forudsætninger
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Varme ab værk pr. år MWh 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125 7.125

Varmepumpe 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Type Overskudsvarme VP

Størrelse (Varmeeffekt) MW 1,30 Forventet driftstid 8.760 timer

Total elpris  i .h.t. fremskrivning Energistyrelsen kr./MWh 600,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 548,00 527,00 527,00 517,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00

Drift og vedligehold - Fast tkr. 20,20 20,55 20,88 21,18 21,49 21,89 22,29 22,70 23,12 23,56 24,03 24,52 25,01 25,51 26,01 26,53 27,05 27,59 28,13 28,68
Drift og vedligehold - Variable pr. produceret MWh kr./MWh 20,40 20,75 21,08 21,38 21,70 22,10 22,50 22,92 23,34 23,79 24,26 24,75 25,25 25,75 26,26 26,78 27,31 27,85 28,40 28,95

COP årlig 4,00

Investering tkr. 6.148 Basisinvestering
Finansiering 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Afskrivning år 20 Alle beregninger gennemføres i  løbende priser.
Rente 1,5%
Kommunegaranti 0,0%
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I tabellen herunder ses resultatet af modelberegningen udtrykt ved en ækvivaleret varmeproduktionspris, der for det enkelte år findes ved følgende beregning: 

 Ækvivaleret varmeproduktionspris = årets samlede omkostninger [kr.] / årets samlede varmeproduktion [MWh] 

 

 
Tabel 6-2: Resultat af modelberegningen. 

 

Beregning af ækvivaleret varmeproduktionspris

Årlige omkostninger 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Elomkostninger tkr. 1.069     1.015     1.015     1.015     1.015     1.015     976         939         939         921         864         864         864         864         864         864         864         864         864         864         
Drift og vedligehold tkr. 166         168         171         174         176         179         183         186         189         193         197         201         205         209         213         217         222         226         230         235         
I alt omkostninger tkr. 1.234     1.184     1.186     1.189     1.191     1.195     1.159     1.125     1.128     1.114     1.061     1.065     1.069     1.073     1.077     1.081     1.086     1.090     1.094     1.099     

Finansiering 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Årlig afskrivning tkr. 307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         307         
Årlig rente tkr. 92           88           83           78           74           69           65           60           55           51           46           41           37           32           28           23           18           14           9             5             
Årlig kommunegaranti tkr. -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
I alt årl ige finansielle omkostninger tkr. 400         395         390         386         381         377         372         367         363         358         353         349         344         340         335         330         326         321         317         312         

Samlet årlig omkostning tkr. 1.634     1.579     1.577     1.575     1.573     1.571     1.531     1.492     1.491     1.472     1.414     1.414     1.413     1.413     1.412     1.412     1.411     1.411     1.411     1.411     
Ækvivaleret varmepris kr./MWh 229         222         221         221         221         221         215         209         209         207         198         198         198         198         198         198         198         198         198         198         
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SUNDHED OG BEVARELSE AF LIVSGRUNDLAG 
  

Status pr. 1. marts 2022 

 
1 Grundvandsbeskyttelse 
Der vil i de kommende år være et stigende behov for at sikre 
vores kildepladser mod forurening fra tidligere og nuværende 
aktiviteter. Vi skal arbejde for at minimere de risici, der truer det 
gode liv. 
Der er indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, Svendborg 
Kommune og VA om 540 hektar skovrejsningsprojekt. Proces med 
multifunktionel jordfordeling er igangværende. Partnerskab med 
Region Syddanmark, Svendborg Kommune og VA er indgået 
omkring pesticidproblematik ved Skovmølleværkets boringer. Nye 
indvindingstilladelser er ansøgt. Forhandlinger om 
dyrkningsrestriktioner i et BNBO område er opstartet i 2020. 
Statens genberegning af BNBO områder har været forsinket 
mange gange og forventes nu først medio 2021, hvorefter 
Svendborg Kommune skal vurdere disse og udarbejde en 
indsatsplan som baggrund for hvilke endelige BNBO områder, der 
skal beskyttes med aftaler om dyrkningsrestriktioner. Frivillige 
aftaler skal indgås inden udgangen af 2022. 
Der vil i 2021/2022 blive udarbejdet en strategi for 
grundvandsbeskyttelse for samtlige af VA’s kildepladser. 
 

 
 
 
Erhvervelse af jord til skovrejsningsprojektet er igangværende i en 
multifunktionel jordfordelingsproces, som varetages af landbrugsstyrelsen. 
Den første runde af jord forventes erhvervet i 2022, herefter 
borgerinddragende processer om anvendelse af skoven og forventet første 
tilplantning i 2025. 
 
Statens genberegninger af BNBO blev fremsendt juni 2021. Svendborg 
Kommune har afsluttet risikovurderingen af flere kildepladser. BNBO 
forhandlinger er under opstart. 
 
Usikkerhed om Hvidkilde kildeplads udestår hos Svendborg Kommune. 
Igangværende BNBO forhandlinger er sat på pause. 
 
Udredning om DMS pesticidproblematik ved Skovmølleværket i partnerskab 
med Svendborg Kommune og Region Syddanmark er igangværende. 
 
Udkast til strategi for grundvandsbeskyttelse behandles på bestyrelsesmødet 
den 11. marts 2022. 

2 Opgradering af vandværker mv. 
Opgradering af de tekniske anlæg til højeste fødevarestandard er 
et vigtigt tiltag for fortsat at kunne levere drikkevand i høj kvalitet 
til de nuværende og kommende generationer. 
Realisering af Masterplanen for fremtidens vandforsyning er godt i 
gang med det etablerede Sørupværk og renoverede 
højdebeholderanlægget ved Heldagervej. Skitseprojektering til 
Skovmølleværket og sundledning til Tåsinge er igangværende som 
de næste større indsatser. 
 

 
 
 
Udbud til partneringmodel for Skovmølleværket er igangværende og indstilling 
til bestyrelsens godkendelse forventes i september 2022. Herefter starter den 
egentlige projektering i partneringgruppen. 
 
Fremtidens vandforsyning til Tåsinge er under drøftelse med de private 
vandværker på øen, og pt arbejdes efter en overdragelsesmodel, hvor 
sundledning ikke bliver aktuel. 
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3 Afkobling af regnvand 
Stigende og mere voldsomme regnmængder betyder, at der er 
behov for at nytænke strategier, som forebygger, at områder af 
byen og land oversvømmes og ejendomme ødelægges. Det 
betyder, at der bliver behov for investeringer i ændrede anlæg og 
behov for at etablere samarbejder omkring regnvand som værdi 
med grundejere, boligselskaber og virksomheder.  
Samtidig skal vi sikre vores vandmiljø, blandt andet ved at 
minimere overløb ved voldsom regn.  
Masterplan for regn- og spildevand er udarbejdet og vedtaget som 
retningsgivende plan. Ny spildevandsplan er vedtaget i 2020 og 
giver grundlaget for det fremtidige arbejde med afkobling af 
regnvand. Svendborg Kommune har endvidere forpligtet sig til at 
udarbejde en klimahandleplan som DK2020 kommune, hvilket 
også indebærer planer om klimarobusthed for vand. Håndtering af 
øgede regnmængder kræver en lang og helhedsorienteret indsats, 
som kun kan lykkes i fællesskab med bidrag fra alle parter. 
 

 
 
 
Svendborg Kommune skal som DK 2020 Kommune udarbejde en 
klimahandleplan. Planen skal bl.a. anvise indsatser, der gør Svendborg 
Kommune robust over for kommende klimaforandringer. Indsatserne skal 
være beskrevet for mindst de næste fire år og forventes fremlagt i foråret 
2022. Samarbejdet omkring dette er igangværende med udgangspunkt i 
masterplan for regn og spildevand, samt den nylig vedtagne spildevandsplan. 

 
KLIMA OG RESSOURCER 
 

 

 
4 Ny affaldsbekendtgørelse og affaldsordninger 
Vi skal sørge for en bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald 
gennem øget genbrug og genanvendelse.  
Ny affaldsbekendtgørelse fra december 2020 stiller bl.a. krav om 
indsamling af 10 fraktioner. I det fynske samarbejder er der i 
FYN2030 opstillet mål om genanvendelse af 80% plastaffald og 
70% øvrigt affald. Hertil kommer strammere EU krav både i 
relation til genanvendelsesprocenter og fraktioner. 
Svendborg har været initiativtager til at undersøge og konkretisere 
hvorledes affaldsressourcerne bedst kan genanvendes på Fyn i et 
fynsk samarbejde med kommuner, affaldsselskaber og SDU. Nye 

 
 
 
Svendborg var blandt de 10 ud af 98 kommuner der den 1. juli 2021 levede 
op til kravene om husstandsindsamling af 9 fraktioner. 
 
I efteråret 2021 blev det besluttet at bibeholde genbrugsbilsordningen i sin 
nuværende form, da mange lovgivningsmæssige rammer stadig er uafklarede. 
 
Mulighed for eftersorteringsanlæg på restaffald er fortsat uafklaret. 
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affaldsordninger er udrullet i 2020 og disse skal suppleres i 
2021/2022 i forhold til ny affaldsbekendtgørelse og mulighed for 
eftersorteringsanlæg. Ordninger for genbrugsbil skal revurderes.   
 
 
5 Fælles fynsk behandlingsmetode og anlæg 
Ny klimaaftale per 16.juni 2020 fratager kommunerne mulighed 
for at etablere og eje pulp behandlingsanlæg, dvs. etablering af 
fælles fynsk pulpanlæg er ikke længere muligt, hvorfor der 
arbejdes for fælles fynsk udbud af pulpning af det organiske 
husholdningsaffald. 
Gennem det fynske samarbejde er der blevet arbejdet for at et 
eftersorteringsanlæg på den tørre restaffaldsfraktion stadig er 
muligt inden for de nye lovgivningsmæssige rammer. Brug af 
eftersorteringsanlæg giver 3-4 gange højere genanvendelse for en 
væsentlig mindre omkostning i forhold til at indsamle plast samt 
mad- og fødevarekartonner i en tredje spand. Brug af 
eftersorteringsanlæg er nødvendig for at kunne nå såvel lokale, 
nationale og EU mål i 2030. Der bliver i foråret 2021 sendt en 
ansøgning til Miljøstyrelsen om undtagelse fra 
affaldsbekendtgørelsen, således at Fyn kan udbyde 
eftersorteringsanlæg snarest muligt.  
Svendborg Kommune har besluttet at der skal arbejdes efter at 
Svendborg kraftvarme nedlægges med udgangen af 2022. 
Mulighed for fælles fynsk medejerskab af Fynsværket skal 
undersøges, idet dette forventelig vil give aftage- og 
transportsikkerhed samt kostpriser ved afsætning af restaffald til 
energiproduktion.  
 
 

 
 
 
Fælles fynsk udbud af pulpning af det organiske husholdningsaffald er 
igangsat ultimo 2021 
 
Anmodning om undtagelse for særskilt kildesortering af plast og mad- og 
fødevarekartoner er sendt til Miljøstyrelsen august 2021. Undtagelsen er en 
forudsætning for eftersorteringsanlæg. Miljøstyrelsen har efterspurgt flere 
udredninger og nyt møde afholdes 10. marts 2022. 
 
Mulighed for fælles fynsk medejerskab af Fynsværket er sat på pause pga. 
usikkerhed om kraftvarme værkers rammer fremover. 
 
Fælles fynsk udbud af forbrænding af restaffald er startet i januar 2022 i regi 
af Samaqua A/S.  Svendborg Kraftvarme har meldt ud at nedlukning forventes 
1. januar 2023. 
 
Midlertidig muligheder for omlastning er under afklaring. 
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6 VA ressourcecenter 
Som konsekvens af de nye affaldsordninger er der etableret en 
omlastestation for bla. det organiske husholdningsaffald i en lejet 
hal, og midlertidige løsninger for de øvrige fraktioner.  
Når Svendborg kraftvarme nedlægges skal restaffaldet ligeledes 
omlastes. Hertil kommer at mulighed for at etablere 
genbrugsbyggecenter i forbindelse med genbrugsstationen skal 
undersøges efter principperne ”her må du gi” og ”her må du ta”. 
Mulighed for etablering af social økonomisk virksomhed skal 
ligeledes undersøges. 
Muligheden for at etablere et fælles ressourcecenter for 
omlastning, genbrug af byggemateriale, spandelager, evt 
forarbejdning af fraktioner i social økonomisk virksomhed mv. skal 
undersøges og beskrives. 
 

 
 
Workshop afholdt den 24. november. Konkretisering igangværende. 

 
7 Masterplan for klima og energipositiv forsyning 
Svendborg Kommune har vedtaget mål om, at kommunen som 
virksomhed skal være 75 % omstillet til vedvarende energi i 2025 
og 100 % i 2030. I det fynske samarbejde FYN2030 er målet at 
Fyn er klimaneutral i 2040 og CO2 udledningen er reduceret med 
80 % i 2030. Vand og spildevandsforsyninger skal nationalt 
løbende indberette energi og klimapræstationer med henblik på 
mål om energi og klimaneutralitet i 2030.  
Som forsyning har vi et relativt højt energiforbrug og betydelige 
effekt på drivhusgasemission. 
Der skal udarbejdes en samlet masterplan for VA, hvor 
målsætningen skal opstilles jf. ovenstående og minimum følgende 
emner skal belyses: 
Energieffektivitet: hvilke muligheder er der for yderligere 
energieffektiviseringer i alle produktionsområder og enheder. 

 
 
 
Arbejdet med at opstille en baseline for nuværende udledning af drivhusgasser 
er igangværende. 
 
Udstyr til måling af lattergas på Egsmade Renseanlæg er indkøbt. 
 
Beslutning om etablering af delvis bundbeluftning på Egsmade Renseanlæg er 
taget og forventes gennemført i 2022 med en forventet reduktion i 
energiforbrug på 600.000 kWh.  
 
Udarbejdelse af samlet masterplan er ikke igangsat. 
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Energiproduktion: hvorledes kan egen vedvarende 
energiproduktion øges fx mindre vindmølle ved strandgården 
renseanlæg, solceller mv.  
Drivhusgasreduktion: Baseline skal opstilles for nuværende 
udledning af drivhusgasser og hvilke muligheder der er for at 
begrænse / kompensere for disse (fx skovrejsning). 
 
 
8 Vedvarende energiaktiviteter i Svendborg VE A/S 
Selskabet Svendborg VE A/S har til formål at etablere vedvarende 
energiaktiviteter. Set i lyset af hvorledes der kan bidrages med at 
øge den vedvarende energiproduktion skal der arbejdes for 
følgende afklaringer og implementeringer. 
Mulighed for ca. 40 hektar andelsbaseret solcellepark, hvor andele 
kan udbydes til private, lokale forsyninger og virksomheder. VA og 
Svendborg Kommune investerer i andele svarende til eget forbrug 
(ca. 8 MW + 8 MW) 
Overdragelse af eksisterende og planlagte kommunale 
varmepumper til Svendborg VE A/S. Mulighed for etablering af 
solceller på alle større kommunale bygninger skal vurderes 
nærmere. 
 

 
 
 
Svendborg VE A/S har den 4. februar sendt materiale til Svendborg Kommune 
til beslutning om Svendborg VE rolle i igangsætning og facilitering af 
vedvarende energianlæg i Svendborg Kommune. 
 
Der er fremsendt forslag om overdragelse og udbygning af små og store 
varmepumper, proces om etablering af fællesejet solcellemark, samt 
pilotprojekt med etablering af VE energifælleskab. Processerne er baseret på 
borgerinddragelse. 

 
9 Ressourcer i slam. 
Restproduktet slam fra renseanlæg indeholder en række 
næringsstoffer som i dag tilgår landbrugsjord. Der er imidlertid en 
række faktorer, der skal undersøges nærmere for at kunne 
vurdere fremtidig optimal udnyttelse af næringsstofferne i slam, 
uden at dette udgør en potentiel risiko for natur og grundvand. 
Udbringning på landbrugsjord er den danske miljøstyrelses højeste 
prioritet, men i Tyskland er der forbud mod slam på landbrugsjord. 
De forskellige muligheder for såvel lokal som evt. fælles fynsk 
tilgang til alternativ behandling af slam skal undersøges. 
 

 
 
 
Statusnotat vil blive udarbejdet til BM den 29. april 2022. 
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FÆLLESSKABER OG SAMARBEJDE 
 

 

 
10 Øget samarbejde med kunderne 
Udfordringerne med klimaforandringer, voldsomme regnskyl og 
opdagelse af spor efter bl.a. sprøjtegifte i drikkevandet øger vores 
kunders bevidsthed om behovet for grøn omstilling – og kræver 
samtidig, at VA styrker samarbejdet med såvel private som 
erhvervskunder og andre interessenter, om udvikling af løsninger 
og produkter. Der vil være særlig fokus på kundeinvolvering i 
udvikling af klimatilpasningsprojekter (afkobling af regnvand), 
mere affaldssortering, vedvarende energianlæg og 
grundvandspladsbeskyttelse. 
 

 
 
 
De sidste to år med CoVid19 har vanskeliggjort massiv borgerinddragelse. 
 
Den store succes med øget genanvendelse af affald, skyldes i høj grad at 
svendborgenserne har taget sorteringen til sig. Forud og under udrulning af de 
nye ordninger har der været meget kommunikation med kunderne. 
 
LAR projekter er også gennemført med stor inddragelse. 

 
11 Formidlingscenter ved Skovmølleværket 
Det er vigtigt at den enkelte forstår sammenhængen mellem 
hverdagens adfærd og effekten på fællesskabets ressourcer. I 
forbindelse med nyt Skovmøllevandværk har vi en unik mulighed 
for at kunne udvikle vores undervisning og formidling yderligere. 
Placeringen ved Skovmølleværket giver mulighed for en naturlig 
vandring gennem skoven ned til renseanlægget så alle kan følge 
vandets vej.  
Koncept for formidlingscenter skal udvikles samtidigt med at 
mulighederne for fondsbevillinger til samme afklares.  
 

 
 
 
Status på konceptudvikling for et kommende formidlingscenter er udarbejdet 
og fremlægges på BM den 11. marts 2022. Der skal arbejdes videre med at 
udvide partnerkredsen.  

 
12 Øget samarbejde om udvikling og innovation  
Vi vil indgå med vores viden og øge graden af vores innovative 
samarbejder. Vi vil søge samarbejdspartnere blandt eksempelvis 
leverandører, uddannelsesinstitutioner, kunder, forsyninger, 
netværk, lokale virksomheder, Ngo’er, boligforeninger og 
kommunale institutioner. Vi ønsker at styrke vores involvering i 

 
 
 
Samarbejde med SDU er etableret bl.a. i forbindelse med det fælles fynske 
ressourceprojekt. Samarbejdet sker med øvrige affaldsselskaber og 
kommuner på Fyn og er forankret i en fællessyregruppe under VA’s 
formandskab. 
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relevante netværk, for at sikre at vi påvirker og henter ny viden 
og inspiration. Vi ønsker at bidrage til udviklingsprojekter gennem 
deltagelse i bl.a. VUDP og MUDP projekter.  
 

SDU-studerende, maskinmesterstuderende, fysioterapeutstuderende er 
løbende tilknyttet VA for studieprojekter og praktik. 
 
Erhverv phD studerende, i samarbejde med Roskilde Universitet og støttet af 
Innovationsfonden, er startet den 1. februar 2022 med fokus på grøn 
omstilling og borgerinddragelse.  
 
Deltager i to udviklingsprojekter i regi af hhv. VUDP og MUDP. 
 
Projekt til udnyttelse af varme i forbindelse med den ny hovedpumpestation er 
under udarbejdelse i samarbejde med Svendborg Fjernvarme. 

 
13 Havneudvikling 
Svendborg kommune har stor fokus på havneudvikling med 
involvering af en lang række interessenter. For VA betyder 
dette en række tiltag, bl.a. om regnvandshåndtering, evt. 
åbning af Kobberbækken og ny hovedpumpestation. 
Samarbejde om havneudvikling vil de kommende år kræve en 
væsentlig indsats. 
 

 
 
 
Lokalplanproces for ny hovedpumpestation er igangsat januar 2022. 
 
Udredning omkring klimaeffekt af åbning af Kobberbækken er igangværende. 
 
Klimaprojekt ved Frederiksgade og Jessens Mole afsluttet i 2021. 

 
SOCIALT ANSVARLIG VIRKSOMHED 
 

 

 
14 Lærlinge, elever, praktikpladser og mangfoldighed 
Vi vil understøtte en aktiv beskæftigelsesindsat med skabelse og 
tilbud om praktik, lærlinge- og elevpladser. Muligheden for at 
kunne tilknytte lærlinge og elever fra flere fagområder skal 
undersøges evt i deleordninger. Mulighed for at tilknytte 
studerende i perioder skal endvidere undersøges. 
Ved ansættelser skal mangfoldighed tilstræbes med hensyn til 
såvel, alder, køn, etnicitet mm. 
 
 

 
 
 
I 2021 har i alt 6 elever været tilknyttet VA. 
 
Antal praktikanter tilknyttet i 2021 har været 4 og mindre end normalt pga. 
CoVid19. 
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15 Attraktiv og udviklende arbejdsplads 
Vi vil give vores medarbejdere de bedste muligheder for kunne 
skabe resultater, trivsel og udvikling. Der er fokus på det gode 
arbejdsmiljø, fysisk som psykisk og på samarbejdsværdierne.  Vi 
ønsker at understøtte initiativer som sikrer såvel den enkelte 
medarbejders som det selvforvaltende teams 
kompetenceudvikling.  
En attraktiv og udviklende arbejdsplads er forudsætning for at 
kunne fastfolde og tiltrække de bedste medarbejdere.  
 

 
 
 
Værdien af ansvarsfulde og engagerede medarbejdere organiseret i 
selvforvaltende team og understøttet tilpasset teknologi har vist sit fulde værd 
under de forskellige CoVid nedlukninger, hvor det har været muligt at 
opretholde normal produktion. 
 
Tilbud om undervisning i dansk, matematik og ordblindhed er modtaget af 
godt 20 medarbejdere med opstart på VUC i januar 2022. 
 
Den tre årige APV med fokus på arbejdsmiljø er pga. CoVid19 været udsat og 
gennemføres i marts 2022.  

 
16 Mulighed for social økonomisk virksomhed 
Særligt i forbindelse med affaldsområdet skal mulighederne for at 
kunne understøtte beskæftigelse af personer uden for 
arbejdsmarkedet undersøges nærmere. Dette vil bl.a. blive 
vurderet i forbindelse med overvejelser om et VA ressourcecenter, 
se endvidere punkt 6. 
 

 
 
Ikke opstartet. 
 
 

 
ØKONOMISK ANSVARLIG VIRKSOMHED 

 

 
17 Best value og asset management 
Vi skal udfordre det rigtige niveau og tidspunkt for reinvesteringer 
og investeringer i vores anlæg gennem en øget brug af asset 
management. Vi skal synliggøre hvornår den optimale værdi for 
fællesskabet skabes på kort og lang sigt, dvs. redegøre for ”best 
value”. 
Vi skal øge synlighed og forståelse for hvordan vi anvender 
investeringskroner. 
 

 
 
 
Forskellige tiltage anvendes i dag, men samlet tilgang skal udarbejde. 
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18 Synergi i samarbejde 
Vi skal have fortsat fokus på realisering af synergier i samarbejde 
med andre forsyninger, virksomheder og interessenter.  
Vi skal udvikle fælles standarder på tværs af forsyninger og 
indhente synergier bla. gennem det fælles serviceselskab 
SamAqua A/S. Vi skal synliggøre gevinsterne ved samarbejdet. 
 

 
 
Ny strategi for SamAqua A/S er udarbejdet i efteråret 2021. Ny strategi skal 
underbygge muligheden for skabe endnu mere værdi i samarbejde i regi af 
SamAqua. 
 
 
 
 

 
19 Øget brug af risikovurderinger 
I de nye ISO standarder er der krav om øget brug af 
risikovurderinger. Vi ønsker at udvikle en fælles metode for at 
bruge risikovurderinger som et strategisk og værdiskabende 
værktøj til prioriteringer af indsatser og muligheder. 
 

 
Systematisk gennemgang af risiko og muligheder er gennemført for den 
samlede strategi i 2021 og byggede op til recertificering efter de nye ISO 
standarder. 
 
Samme systematiske gennemgang af risiko og muligheder i forhold til 
virksomhedsplan 2021 – 2023 forventes genneført i juni 2022.  
 
 

 



Vand og Affalds indkøbspolitik 

Nærværende indkøbspolitik for Vand og Affald godkendt af bestyrelsen den 11.03.2022. 

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er, at indkøb fortsat sker med fokus på service 
og kvalitet under hensyntagen til miljø og økonomi, samt at brugerrepræsentanters erfaring 
og viden inddrages. 

Indkøbspolitikken omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge og anlægsprojekter. 
Alle selskabets enheder er forpligtet til at leve op til denne indkøbspolitik. 

Indkøbsfunktionen i SamAqua står for samordning og koordinering af selskabets indkøb, 
heriblandt at drive fælles udbud i samarbejde med andre selskaber. 

Der skal sikres at selskabet overholder forpligtelserne for offentlige indkøb. Der skal indgås 
aftaler og kontrakter efter princippet om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. 
Kontrakter og aftaler skal udbydes i henhold til danske og EU-retslige regler. Følgende love og 
direktiver vil som hovedregel være gældende: forsyningsvirksomhedsdirektivet, udbudsloven, 
tilbudsloven og vandsektorloven. 

Det betyder, at selskabet ved deres indkøb skal skabe konkurrence således, at leverandører 
på lige, gennemsigtige og proportionale vilkår har mulighed for at blive leverandør til 
selskabet. 

Indkøbspolitikken skal sikre, at indkøb vurderes i deres helhed og ud fra ressourcemæssige 
overvejelser - herunder medgået tid, forretningsmæssige principper, bæredygtighed 
herunder energieffektivitet og opnåelse af stordriftsfordele. 

Selskabet har en særlig samfundsmæssig forpligtigelse til, at forholde sig til sociale- og 
miljømæssige hensyn og ansvarlighed. Sociale klausuler samt miljømæssige krav skal som 
udgangspunkt anvendes. 

Selskabet skal sikre, at regler om sociale klausuler indenfor uddannelses- og praktikaftaler ved 
udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser følges. Krav om, at entreprenøren 
eller leverandøren skal beskæftige én eller flere praktikanter på opgaven, alternativt krav om 
udformning af uddannelsespolitik skal indskrives som minimumskrav i udbudsmaterialet. 

Vand og Affald skal agere som én kunde og være en professional sparingsparter, der efter 
bedste overbevisning udbyder kontrakter i overensstemmelse med realistisk volumen og 
betingelser. 



Nr. Påvirkninger Afdeling
Realiseret 

2021
Lovkrav Frekvens Målsætninger Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024

1 Rensekvalitet Spildevand - Ja Måned
Vi vil maksimalt belaste vores renseanlæg med 90% af 
udløbskrav.

90% 90% 90% 90% 90%

2 AKK. analyse-overskridelse [stk] Vand 0 Ja Måned
Ingen verificerede akkrediterede analyser må 
overskride grænseværdier.

0 0 0 0 0

3 CO2 [ton] Alle ?? Nej År
I 2025 skal 75% af energiforbrug være CO2-neutal. 
Resultat opgøres i Q2

927 813 110 100 100

4 Elforbrug [MWh] Alle 7.946 Nej Måned
I 2025 vil vi have reduceret elforbruget med 10% i 
forhold til 2019. Reduktionen på 10% vil gælde for alle 
selskaber. Elforbrug opgøres som absolut forbrug.

7.776 7.618 7.459 7.300 7.142

5 Energiproduktion [MWh] Alle 685 Nej Måned
Vi vil gennem etablering af CO2-neutrale energikilder 
reducere vores miljømæssige påvirkning ved at øge 
vores energiproduktion 2,5% årligt.

702 720 738 756 775

6 Genanvendelses % Affald 72,4% Nej Måned
I takt med at de 7 fokusfraktioner i højere grad sendes 
til genanvendelse vil den generelle 
genanvendelsesprocent øges tilsvarende.

60% 65% 70% 70% 70%

7 Genanvendelses % efter Bilag 5 Affald 57,9% Ja Måned
Min. 55 % af det samlede husholdningsaffald 
genanvendes i 2022.

40% 45% 55% 55% 55%

8 Vandtabs % Vand ?? Nej År Vi vil reducere spildet af vand. Resultat opgøres i Q2 7% 7% 7% 7% 7%

9 Driftsstop [stk] Spildevand 0 Nej Måned
Vi vil opretholde en høj aftagesikkerhed målt som 
driftsstop i hoved- og stikledning pr. år, oplevet hos 
kunden.

15 10 5 3 3

10 Ledningsbrud [brud pr. 100 km.] Vand 7,6 Nej Måned
Vi vil opretholde en høj forsyningssikkerhed. 
Ledningsbrud ÅTD skal være færre end gennemsnit for 
forgangne 5 år. Mål revideres årligt.

4 3,6 - - -

11 Driftsfejl [stk] Vejbelysning 309 Nej Måned
Vi vil opretholde en høj driftssikkerhed. Antal driftsfejl 
må ikke overstige forgående år.

338 303 303 303 303

12 Dagrenovation [0/00] Affald 3,33 Nej Måned

Vi vil reducere mængden af afvigelser. Andelen af 
uafhentet dagrenovationsbeholdere må maksimalt 
udgøre 1,5 o/oo. Målopfyldelse anses for indikator for 
kundetilfredshed i Affald.

1,5 o/oo 1,5 o/oo

4,0 o/oo

Ny opgørelses-
metode

3,5 o/oo 3,0 o/oo

13 Kundetilfredshed [%] Vand 100% Nej Halvår

Vi vil sikre en høj kundetilfredshed. Minimum 95 % af 
de kunder, der har henvendt sig vedrørende en 
afvigelse, skal opleve vores behandling af afvigelsen 
som positiv.

95% 95% 95% 95% 95%

14 Kundetilfredshed [%] Spildevand 100% Nej Halvår

Vi vil sikre en høj kundetilfredshed. Minimum 95 % af 
de kunder, der har henvendt sig vedrørende en 
afvigelse, skal opleve vores behandling af afvigelsen 
som positiv.

95% 95% 95% 95% 95%

15 Elever Alle 6 Ja År

Vi vil efterleve vores sociale ansvar om at 
uddanne elever. Vi vil kontinuerligt uddanne 
elever.

3 3 4 4 4

16
Antal praktikanter og 
arbejdsprøvning [stk]

Alle 4 Nej År

Antal praktikanter og arbejdsprøvninger skal 
svare til min. 10% af antal heltidsansatte fra 
forgående år. Mål fastsættes årligt.

7,8 7,4 - - -

17 Sygefravær [%] Alle ?? Nej Kvartal Sygefraværet måles uden langtidssygemeldinger. 3% 3% 3% 3% 3%

18 Arbejdsulykker [stk] Alle 4 Nej Kvartal
Arbejdsulykker opgøres kvartalsvis. Antal 
arbejdsulykker må ikke overstige antal forgående 
år opgjort kvartalsvis.

- - - - -

19 Projektinvesteringer [t.kr] Alle Nej Kvartal
Mål følger budget i AX.
Afventer implementering af BI-løsning - - - - -

20 Budgetopfølgning [t.kr] Alle Nej Kvartal
Mål følger budget i AX.
Afventer implementering af BI-løsning - - - - -

21 FADO [t. kr] Alle Nej År

FADO følger posteringer i AX. FADO reduceres 
med 1% årligt.
Afventer implementering af BI-løsning

- - - - -

*  Røde tal er mål ændret fra 2022

Kvalitet, Miljø, Arbejdsmiljø- og energimålsætninger og mål for Vand og Affald       2022

Fokus



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Forsikringsoversigt



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 1/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

All-Risk

Bygning - Skårupøre
Strandvej 54D Mfl, 5700
Svendborg
Løsøre - Skårupøre Strandvej
54D Mfl, 5700 Svendborg

Bygning:

Allrisk
Restværdi ved 50 % skade
Elskade/kortslutning
Anden bygningsbeskadigelse
Udv. rørskade og stikledning
Husejeransvar
Huslejetab 1. risiko
Lovliggørelse 1. risiko
Oprydning 1. risiko
Jordskadedækning 1. risiko
Byggeforsikring ( brand &
storm )

Løsøre:
Allrisk
Brand
Tyveri
Vand
El-skade
Låseomstilling 1. risiko
Overalt i Danmark 1. risiko

Genfremstillingsomkostninge
r 1. risiko
Løsøre under åben himmel 1.
risiko

Lager af væsker i over og
underjordiske tanke 1. risiko

Maskinkasko:
Forsikringssum

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 01/01Protector Forsikring 2305241

10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000

50.000
2.000.000

10.000.000

2.000.000

250.000

768.000

393.411

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 2/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Ansvar

Erhverv og produktansvar
Behandling & Bearbejdning
I/K Skade
I/K Tab
Pludselig forurening
Fareafværgelse
Bygherreansvar

Medforsikrede:
Svendborg Vejbelysning A/S
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg Forsyningsservice
A/S
Svendborg VE A/S
Svendborg Affald A/S

Omsætningsfordeling 2021
Koncern omsætning -
199.670.000 (Ikke oplyst for
2022)

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

 01/01Gjensidige 1375209

20.000.000
5.000.000

20.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
5.000.000

94.614

I kraft

Arbejdsskade

Kontoransatte - 20
Anlæg/Tilsyn -  10
Drift = 56,5 fastansatte
Øvrige = 1,6

I alt 88,1 ansatte

 01/01Gjensidige 1386386

Jf. Lov

267.438

I kraft

Direktions- og bestyrelsesansvar

Forsikringssum incl.
Sagsomkostninger

250.000 pr.
skade for krav

rejst i USA
0 kr. pr skade for
krav i resten af

verden

 01/01AIG 50002382

25.000.000

23.679

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 3/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Entreprise/montage

Allrisk for
bygge/anlægsarbejde
Allrisk Bestående bygninger
Entrepriseansvar
Allrisk montagearbejde
Allrisk for eksisterende
løsøre

Forventet omsætning for
2021 kr. 22.000.000

25.00
25.000
25.000
25.000
25.000

 01/01Gjensidige 702451

30.000.000
5.000.000

10.000.000
15.000.000
5.000.000

40.076

I kraft

Kollektiv ulykke

Invaliditet
Død
Tandskade

Omfatter direktør Ole
Stensberg Øgelund

 01/01Tryg Forsikring 682100006074

3.250.273
3.250.273

Efter regning

3.691

I kraft

Kriminalitet

Forsikringssum 100.000

 01/01AIG 52001257

5.000.000

15.943

I kraft

Motor

Flådeforsikring for biler og
lastbiler for Svendborg
Forsyningservice A/S

Dækninger biler:
Ansvar
Kasko
Førerulykke v. invaliditet
Førerulykke v. død

Dækning for lastbiler:
Ansvar
Kasko

'

0
10.000

0

0
10.000

 01/01Gjensidige 7842895

Jf. Lov
Se policen
1.500.000

750.000

Jf. Lov
Se policen

24.168

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 4/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Rejse

Akut sygdom og
tilskadekomst
Graviditet og fødsel
Psykolog eller psykiater
Udgifter til lokaltransport
Hotelophold og fortæring
Kompensation ved
sygemelding

Smertestillende
tandbehandling
Tandskade
Fysioterapi og kiropraktik
Lægelig fejlbehandling
Krisehjælp

Hjemtransport
Begravelsesudgifter i
udlandet

Ledsagelse
Tilkaldelse

Bagageforsinkelse

Erhvervsevnetab
Transport hjem-arbejde
Hjælpemidel v. invaliditet
Teknisk ændring af nærmiljø
Genoptræning og omskoling
Koma
Død v. ulykke
Invaliditet v ulykke

Bagageforsinkelse
Bagage
Kontanter
Rejsedokumentation
Merudgift til politiraport

Evakuering
Forlænget ophold pga.
tilbageholdelse
Ekstraudgifter ved
myndighedsafspærring
Eftersøgning og redning
Gidselkompensation

Privatansvar - personskade
Privatansvar - tingskade
Global juridisk assistance
Sikkerhedsstillelse/kaution

Rejsedage:

 01/01Europæiske
Rejseforsikring

50020339

Ubegrænset

Ubegrænset
15.000

Ubegrænset
Ubegrænset

12.000

Ubegrænset
Ubegrænset

10.000
1.000.000

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset
Ubegrænset

4.000

Inkluderet
10.000
50.000
60.000
60.000

100.000
785.141

1.256.225

4.000
33.292
5.000

30.000
15.000

Ubegrænset

50.000

6.000
250.000
750.000

10.000.000
10.000.000

250.000
100.000

1.618

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 5/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Verden - 1

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 6/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Motor

Flådeforsikring for biler og
påhængsvogne for Svendborg
Affald A/S

Dækninger biler:
Ansvar
Kasko
Førerulykke

Dækning arbejdsmaskiner:
Ansvar
Kasko
Brand

Dækning for lastbiler:
Ansvar
Kasko

Førerulykke:
Sum ved invaliditet
Sum ved død

0
10.000

0

0
10.000

0

0
10.000

 01/01Gjensidige 7864884

Jf. Lov
Se policen

500.000

Jf. Lov
Se policen
Se policen

Jf. Lov
Se policen

1.500.000
750.000

82.454

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 7/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Motor

Flådeforsikring for biler og
påhængsvogne for Svendborg
spildevand A/S

Dækninger biler:
Ansvar
Kasko

Dækning påhængsvogne:
Kasko
Brand

Dækning for lastbiler:
Ansvar
Kasko

Førerulykke for
person/varebiler:
Sum ved invaliditet
Sum ved død

0
10.000

10.000
0

0
10.000

 01/01Gjensidige 7866474

Jf. Lov
Se policen

Se policen
Se policen

Jf. Lov
Se policen

1.500.000
750.000

105.420

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.



Svendborg Forsyningsservice  A/S
Ryttermarken 21
5700  Svendborg

Den 01/02/2022

Side 8/8

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Motor

Flådeforsikring for biler og
arbejdsmaskiner -Svendborg
Vand A/S

Dækninger for bil:
Ansvar
Kasko
Førerulykke

Dækning for lastbil:
Ansvar
Kasko
Brand

Dækning for påhængsvogn:
Kasko
Brand

Førerulykke for
person/varebiler:
Sum ved invaliditet
Sum ved død

0
10.000

0

0
10.000

0

10.000
0

 01/01Gjensidige 7861241

Jf.Lov
Se policen

500.000

Jf. Lov
Se policen
Se policen

Se policen
Se policen

1.500.000
750.000

37.959

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.
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Erklæring om forsikringsforhold i Vand og Affald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af: 
Karina van der Goot  
RTM Marts 2022 

 

  



 

 

International Insurance Brokers and Risk Consultants 

 
Til brug for bestyrelsen og direktionen følger her erklæring om forsikringsforholdene i Svendborg Forsyning 
A/S ( Vand og affald ) samt associerede selskaber. 
Svendborg Vand A/S 
Svendborg Spildevand A/S 
Svendborg Affald A/S 
Svendborg Forsyningsservice A/S 
Svendborg VE A/S 
Svendborg Vejbelysning A/S  
 
Forsikringsdækningen er i overensstemmelse med forsikringspolitikken, og Svendborg Forsyningsservice 
overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så 
forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler. 
 
Grundlaget for erklæringen 
Erklæringen er baseret på indgået samarbejdsaftale mellem Svendborg Forsyningsservice og RTM. 
Forsikringsprogrammet er undergået en omfattende revision i forbindelse med at RTM overtager 
mæglerydelsen d. 01-04-2019.  
 
Hvert år gennemgås og opdateres risikoen og sammenholdes med den eksisterende dækning, ligesom RTM 
løbende er i dialog med forsikringsselskaberne omkring forbedringer af vilkår, præmier mv. 
 
Der er sidst afholdt møde d. 17. juni 2021. Herudover har der i forbindelse med udbuddet op til 31/12/2020, 
været en række onlinemøder og møder med vores ingeniører, i forbindelse med at risikorapporten og 
aktivlisten skulle opdateres. 
På Vores møder har vi bl.a. drøftet risici og forsikringsafdækning. 
 
Der er planlagt møde til d. 14. marts 2022, vedrørende enkeltstående projekt. I marts planlægges møde, 
hvor vi skal gennemgå det generelle forsikringsprogram. 
Er der behov for møder i den mellemliggende periode står vi i RTM, herunder Karina van der Goot, til Jeres 
disposition. 
 
Udbud af forsikringsydelser 
Vand og affald’s forsikringsprogram udbydes med tre års mellemrum, dog med option for to års forlængelse, 
således, at der kontinuerligt sikres de bedste og billigste produkter på markedet. 
 
Den seneste udbudsrunde er gennemført op til d. 31-12-2020.  
 
Svendborg Forsyningsservice har valgt at følge en kvalitativ strategi, hvor der tages hensyn til de risici, der 
truer virksomheden, men samtidig valgt en selvrisiko så mindre skader afholdes af virksomheden.  
 
De holdende forsikringsselskaber imødekommer i langt overvejende grad de betingelser og krav, der er for 
Svendborg Forsyningsservice og RTM. Forsikringsprogrammet tilgodeser således Vand og Affalds ønsker til 
afdækning af risici. 
 
De holdende forsikringsselskaber er alle højt ratede, og RTM indleder kun samarbejde med forsikrings-
leverandører, der som minimum er A-rated og godkendt af finanstilsynet. 
 
Svendborg Forsyningsservice har valgt at være u-forsikret for følgende risici: 
 
Udbudsforsikring for SamAqua 
Cyber risk (databedrageri, sabotage, virus etc. – cyber crime) 
Miljøansvarsforsikring  
 
Ovenstående er ikke udtømmende. 
 



 

 

International Insurance Brokers and Risk Consultants 

 
Det er planlagt snarest for 2022 at udarbejde/opdatere forsikringspolitikken.  
 
Konklusion 
RTM vurderer, at Svendborg Forsyningsservice har en forsikringsdækning på markedskonforme vilkår og til 
konkurrencedygtige præmier. Der er i vid udstrækning tegnet forsikring for de forsikringsbare risici, trusler og 
krav, der ville kunne true virksomhedens fortsatte eksistens.  
 
 
Karina van der Goot – Forsikringsmægler  
RTM Greve d. 03.03.2022.  
tlf.nr. 43 57 51 11 
 
Kort om RTM. 
 RTM Insurance Brokers A/S er med mere end 70 ansatte, den største danskejede forsikrings- og 

pensionsmægler i Danmark. Vi samarbejder med alle godkendte forsikrings- og pensionsselskaber i 
Danmark. Internationalt er vi med i netværket; unisonSteadfast, med mere end 160 
medlemsvirksomheder i hele verden, og over 9.000 ansatte globalt. RTM har hovedkontor i Greve 
samt afdelingskontor i Fredericia. 

 
 Vi sonderer markedet og kommer løbende med anbefalinger, når der kommer nye produkter, der 

kunne have relevans for Vand og Affald. RTM er til hver en tid indstillet på at søge dækning på Vand 
og affald’s vegne, også for de risici der ikke umiddelbart findes produkter for. 

 
Om samarbejdet 
 Der er udarbejdet samarbejdsaftale samt en service- og betjeningsaftale, der danner rammerne om 

samarbejdet. Service- og betjeningsaftale gennemgås minimum en gang årligt. 
 
 Ved ændringer i Svendborg Forsyningsservice risici, aktiver eller eksponering underrettes RTM, 

hvorefter forsikringsprogrammet tilrettes og forsikringspolitikken korrigeres. 
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Svendborg Forsyningsservice  A/S

INDLEDNING

Forsikringspolitikken for Svendborg Forsyningsservice  A/S  har til formål at fastlægge de overordnede rammer
for sikring og forsikring af personer, ting og øvrige interesser, der knytter sig til virksomheden.

Det skal således sikres, at forsikringsbare risici løbende vurderes og sikres og forsikres på en sådan måde,
at virksomheden ikke udsættes for alvorlige økonomiske tab i forbindelse med indtrufne skader og
erstatningspådragende handlinger.

Denne forsikringspolitik skal ajourføres minimum en gang årligt.

RTM  A/S

Side 2 af 13



Svendborg Forsyningsservice  A/S
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BYGNINGSFORSIKRING

Bemærkninger
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
- Gasmotorer-, generatorer- og kedler
- Ladesta oner / Anvendelse af motorredskaber, DBI vejl. 21
- Udend rs brandbart oplag
- Brandfarlige v sker:
- Varmt arbejde
- Termografering

Aktivliste vil til en hver tid v re g ldende for d kning og
summer hvorfor I bedes holde denne opdateret og
underrette RTM ved evt.  ndringer.

Side 3 af 13

All-risks betingelser Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nyværdi Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Dagsværdi Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Brand, lynnedslag m.v Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kortslutningsskade JaJa Ja Ja Ja Ja

Svampe- og insektskade Ja Ja Ja Ja Ja Jatilvalg

Anden bygningsbeskadigelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
JaJa Ja Ja JaJa
JaJa Ja Ja JaJa

Markiser Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja JaHusejeransvar Ja Ja JaJa

Restværdi Ja Ja Ja Ja JaJa 50%

JaHuslejetab Ja Ja Ja Ja Ja

Oprydningsomkostninger JaJa Ja Ja JaJa DK 10.000.000

Glas Ja Ja Ja Ja Ja Jatilvalg

Sanitet Ja Ja Ja Ja Ja Jatilvalg

JaJa Ja Ja Ja JaSkilte

JaJa Ja Ja Ja JaLovliggørelse DKK 10.000.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja JaJordskadedækning DKK 5.000.000

Ja Ja Ja Ja Ja JaSelvrisiko Generelt 10.000 Se dog police og respektive betingelser

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JaJa Ja Ja JaJa

Udvendigtproduktionsudstyr

Bygningsrelateret udstyr

Skjulte rør incl. stikledninger

Skjulte rør excl. stikledninger

Ombygning/tilbygning/vedlige

Terrorforsikring Ja Ja Ja Ja Ja JaBrandskade ved terrorisme samt statens ABC d kning.

Ja Ja Ja Ja Ja JaTermografering Skal foretages min. hvet 3 år

Ja tilvalgJa Ja Ja Ja JaHærværk



Svendborg Forsyningsservice  A/S

All-risks betingelser
Brand-, tyveri- og vandskade
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LØSØREFORSIKRING

Bemærkninger:

BRAND
Indeks- og investering for
maskiner/driftsudstyr

Deklaration på varer/emballage
Oprydningsomkostninger
Bygningsmæssige forbedringer
(bekostet af lejer)
Løsøre under åben himmel

Løsøre i skurvogne, container m.v
TYVERI
Låseomstilling
Penge i alm. gemme

Penge i pengeskab

Ran og røveri under transport

VAND
Løsøre direkte på kældergulv

Udvendigt produktionsudstyr
Overtid, søn- og helligdage
forceringsomkostninger

Entrepriseforsikring

Akkvisitionsklausul

Varemærkeklausul
Køle/frostvarer
Terrordækning
Montageforsikring

Selvrisiko

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Anden pludselig skade.

DKK 10.000.000 det m bygning.

Hvis nævnt i aktivlisten

brand- og kortslutningsforsikring DKK 2.000.000

DKK 500.000

DKK 50.000

DKK 5.000

DKK 25.000

15% af forsikringssummen, højst 250.000

medforsikret under bygning.

Kontakt RTM ved om- til- og nybyggeri

DKK 50.000.000

Brandskade ved terrorisme samt statens ABC d kning.

Kontakt RTM ved om- til- & nybigning og øvrig behov.
Generelt 10.000 Se dog police og respektive

Utilsigtet underforsikring Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aktivliste vil til en hver tid være gældende for dækning
og summer hvorfor I bedes holde denne opdateret og
underrette RTM ved evt. ændringer.

Side 4 af 13

ANDET
Genfremstillingsomkostninger Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kortslutningsskade Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Subsidiær dækning for 3. mands
løsøre
Løsøre udenfor forsikringsstedet

hvis med på aktiv listen

hvis med på aktiv listenJa Ja Ja Ja Ja Ja

Skal være hævet min. 40 cm

Sikringsniveau Ja Ja Ja Ja Ja Ja10 / 20

Medforsikret:

Byggepladsdækning Se policeJa Ja Ja Ja Ja Ja



Svendborg Forsyningsservice  A/S

Overtid, søn- og helligdage
Forceringsomkostninger

AMBULANT

Ja
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PRODUKTIONSUDSTYR/TEKNISK UDSTYR

Overalt i Danmark

EDB ANLÆG

Kasko excl. brand, indbudstyveri
og vandskade Ja

Maskindriftstab

Overtid, søn- og helligdage
Forceringsomkostninger

EDB-meromkostningsforsikring

Bærbart EDB udstyr

Selvrisiko

PRODUKTIONSMASKINER

Selvrisiko

Databærer (Software)

Montageforsikring

Selvrisiko

Overalt i Europa

Overalt i hele verden

Kasko excl. brand, indbudstyveri
og vandskade
Maskindriftstab

Meromkostningsforsikring

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

DKK 2.000.000 - Løsøre i container o.l. DKK 500.000

for Giant V761Tele (læssemaskine),

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Side 5 af 13



Svendborg Forsyningsservice  A/S

All-risks betingelser Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Branddriftstab Ja
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DRIFTTABSFORSIKRING

Dækningsperiode Ja

Tyveri Ja

Vandskade Ja

Direkte løn Ja

Leverandørdriftstab Ja

Aftagerdriftstab

Erstatningsbegrænsning

Ja

Restværdidriftstab

Ja

JaLovliggørelsesdriftstab

Svigtende energiforsyning ved
brandskade på værket Ja

Reguleringsaftale Ja

Meromkostning

Avancetabsforsikring Ja

Debitorforsikring Ja

Ja

Ja

Garantiforsikring

Politisk risiko

Ja

Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

DKK 10.000.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Nøglepersonforsikring

Katastrofeplan

Side 6 af 13



Svendborg Forsyningsservice  A/S

Erhvervsansvar Ja

Produktansvar Ja
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ANSVAR

Ingrediens- og komponenttab Ja

Behandling/bearbejdning Ja
Pludselig forurening Ja
Miljøansvar
- Gradvis
- Incl. oprydning på egen grund

Ja

Fareafværgelse Ja

Products Recall forsikring

Hus- og grundejeransvar

Ja

Løfteansvar (kran)

Ja

JaSalgs- og leveringsbetingelser

Direktions- og
bestyrelsesansvarforsikring

Ja

Professionel rådgiveransvar Ja
Kontamineringsforsikring

Produktsabotage

Kriminalitetsforsikring Ja

Ja

Ja

Installatøransvar

Laboratorieansvar

Ja

Ja

Ja

Ja

Indirekte tab (alene)

Selvrisiko

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Graveansvar (inkl. bygning) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

KK 127499

Ingrediens- og komponentsskade Ja Ja Ja Ja Ja Ja

JaExcess Automobil Liability Ja Ja Ja Ja Ja

Sociale aktiviteter, foreninger Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Projektansvarsforsikring Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Side 7 af 13

Genkøb af sum Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Tilbudt 2021 KK 136357 - FT takker nej.Ja Ja Ja Ja JaRetshjælp

Ja Ja Ja Ja Ja JaNetbankforsikring

Medforsikret:

Cyber Risks Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Off-shore/militær/fly Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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Svendborg Forsyningsservice  A/S

Ja
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MOTORKØRETØJER

PERSONBILER
Ansvar Ja

Kasko

Glasskader

Friskader Ja

Bilafsavn

Førerulykke

VAREBILER/LASTBILER

Ansvar Ja

Kasko

Glasskader

Friskader

Bilafsavn

Førerulykke

Selvrisiko

TRAILER/ANHÆNGER

Selvrisiko

JaKasko

JaAnsvar

ARBEJDSMASKINER

Kasko

Brand

Forhandler-/værksted

Selvrisiko

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

JaJa Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Se police for omfattede enheder

Se police for omfattede enheder

Se police for omfattede enheder

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

FÆLLESPOLICE/
ENKELTPOLICE

GPS-Sporing Ved nyværdi over 600.000

GPS-Sporing Ved nyværdi over 600.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Side 8 af 13



Svendborg Forsyningsservice  A/S

Uanset forsikringsrådighed

Fra leverandør
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TRANSPORT

Intern transport

Egne instrumenter i egen bil

Egne værktøjer i egne biler

Returvarer

Krigsdækning

Varer i egne biler

Ikke faktureret varer

Under ophold/transit

Indbaksning/løftedækning

Varer til forarbejdning

Varemærkeklausul

Omsætningsbestemt
præmieberegning

Til aftager

Udstillingsforsikring

Imaginær avance

Temperaturskader

Skjulte skader (90 dage)

Transportdrifttab

Fragtføreransvar

Speditøransvar

Stevedoreansvar

Montageforsikring

Selvrisiko

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

NEJ TAK - 21/06/2021 KK 131676

NEJ TAK - 21/06/2021 KK 131676

NEJ TAK - 21/06/2021 KK 131676

Mellem udenlandske pladser

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Ja
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Rejseliv

ARBEJDSSKADEFORSIKRING
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MEDARBEJDERE

Arbejdssskade ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring

Autoulykkesforsikring

Rejseulykke

Bagage

Bagageforsinkelse

Sygdom/Hjemtransport

Danmarksrejser

Udstationeringsforsikring

Arbejdsskade sygdom

Overfaldsdækning

Erstatningsrejse

Tilkald privat/erhverv

Kidnapning/løsepenge

Krigsdækning

Eventforsikring

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja JaAlene Ole Stensberg Øgelund

KOLLEKTIV ULYKKE

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Sygeledsagelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

SKAL holdes hemmelig

Arbejdsledelsessystem Ja Ja Ja Ja Ja JaFx ISO 45001, DS49001,  EMAS, ISO 14001, KSM, M System, DAF

Privatansvar

REJSEFORSIKRING

Kaution/retshjælp/
sikkerhedsstillelse

Tandskadeforsikring Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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PENSION

Opsparing markedsrente

Opsparing alderspension

Invaliderente

Udbetaling til firma - invaliderente

Dødsfaldsdækning

Kollektiv Børnerente

Visse Kritiske sygdomme

Sundhedsordning/-forsikring

Helbredstjek

Kollektiv ulykkesforsikring

Opsparing gennemsnitrente

Individuelle rådgivningssamtaler

Seniorrådgivning

Invalidesum

Præmiefritagelse

Årligt medarbejdermøde

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Gjensidige - og forebyggende vi Topdanmark.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bemærkninger

Fuld dækning af indtægtstab

Eget risikoregnskab

Genkøb af pensionsordning

Fravalg af medarbejdergrupper

Medarbejderforsikring

Ja

FIRMAPENSION
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Svendborg Forsyningsservice  A/S

ADMINISTRATION OG ANSVARSOMRÅDE

Beslutninger af principiel karakter vedrørende:

- Risk Management og Forsikringspolitik træffes af den forsikringsansvarlige og bør præsenteres for
bestyrelsen.

Daglig administration tilrettelægges således:

Alle forsikringsdokumenter, herunder meddelelser og opkrævninger, sendes fra forsikringsgiverne
via RTM A/S, der herefter kontrollerer dokumenterne.

Alle præmieopkrævninger afleveres til den forsikringsansvarlige.
Betaling til forsikringsselskabet finder udelukkende sted, når godkendelse foreligger fra RTM A/S.

Direktionen skal tilsikre, at virksomheden lever op til de i denne politik givne retningslinier, herunder:

- Drage omsorg for, at der i virksomheden er udpeget en person, der har ansvaret for forsikringerne og som
fungerer som daglig kontakt til RTM A/S.

- Drage omsorg for, at de til grund for forsikringsdækningen liggende risikooplysninger løbende opdateres
og skriftligt meddeles til den forsikringsansvarlige.

Ændringer af Risk Management og Forsikringspolitik

- Hvis det i ledelsen findes nødvendigt eller blot hensigtsmæssigt at foreslå ændringer eller tilføjelser til
denne politik, bedes der stillet begrundet forslag herom til direktionen.
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BusinessGuard 
Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring 
 
Policenummer: 50.0.02.382-07 
 
 

1. Oplysninger om forsikringstager 
 
Forsikringstager  :  Svendborg Forsyning A/S 
 
Adresse   :  Ryttemarken 21 
    DK - 5700 Svendborg 
  
CVR nr.   :  33 25 42 88  
 
 

2. Periode 
 
(a) Forsikringsperioden : Fra kl. 00.01 den  01. januar 2022 
    
        Er aftale om automatisk fornyelse af tegningsperioden truffet, fornys 

Forsikringen for 1 år ad gangen, medmindre forsikringen opsiges 
senest 30 dage før hovedforfaldsdatoen, jf. policetillægget ”Automatisk 

   fornyelse”. 
 
 
(b) Hovedforfald : 01. januar 
 
(c) Kontinuitetsdato : 01. januar 2012 
 
(d) Retroaktiv dato : Der gælder ingen retroaktiv dato.  
 

 

3. Forsikringsomfang, forsikringssummer og selvrisiko 
 
(a) Forsikringssum : DKK 25.000.000 pr. skade og i alt pr. år. 
    
(b) Sagsomkostninger : DKK 0,00 i alt pr. år, jf. betingelsernes pkt. 7.3. 
 
(c) Non Executives : DKK 0,00 pr. non-excecutive director pr. skade og i alt pr. år. 
   DKK 0,00 i alt pr. år under denne udvidelse. 
     
(d) Udvidelser  : Følgende undersummer er en del af og ikke i tillæg til 

forsikringssummen som anført under pkt. 3 (a) ovenfor. 
 
    5.1 Udvidet Opdagelsesperiode 
     Dækket – Fuld forsikringssum  
 

    5.2 Livsvarig Opdagelsesperiode for Fratrådte Sikrede 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.3  Ledelsesansvar udenfor Koncernen 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

karinavandergoot
RTM - Kontrolleret Af
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    5.4 Employment Practices Claims 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.5 Repræsentation ved Undersøgelse   
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.6 Forundersøgelse 
     Dækket - Undersum DKK 750,000 
    5.7 Punitive Damage  
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.8 Omkostninger til genetablering af Renommé 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.9 Nødsituationsomkostninger  
     Dækket – Undersum 20% af forsikringssummen  
 

    5.10 Person- og Tingsskade  
     Dækket – Undersum 20% af forsikringssummen 
 

    5.11 Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.13 Kaution, Frihedsberøvelse og Beslaglæggelse af Aktiver 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.14 Udleveringsomkostninger 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.15 Sikredes Bo 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 

    5.16 Sikredes Partner eller Ægtefælle 
     Dækket – Fuld forsikringssum 
 
(e) Selvrisiko : Koncernens skadesløsholdelse, jf. pkt. 8 i betingelserne: 
 
   DKK 250.000 pr. skade for krav rejst i USA. 
   DKK 0 pr. skade for krav rejst i resten af verden. 
 
 

4. Vilkår 
  
Forsikringsbetingelser : BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring 12.2014 
 
Geografisk område : Hele Verden 
 
Særlige betingelser : Policetillæg nr.  1    Udvidelse for bøder 
     
   Policetillæg nr.  2    Automatisk fornyelse 
    
Lokalpolicer : Nærværende forsikring indeholder ikke udstedelse af lokalpolicer. 
  
FOS skatter : Det er mellem parterne forstået og aftalt, at denne police ikke 

indeholder distribuering af FOS skatter. 
Forsikringsskatter  
(generelt udenfor EU) : Det er mellem parterne forstået og aftalt, at denne police ikke 

indeholder distribution af forsikringsskatter udenfor EU. 
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5. Præmie og provision 
 

Årlig præmie : DKK  23.421,62 eksklusiv mæglerprovision. 

 

    Policens præmie indekseres 1. januar med virkning fra den første 
forfaldsdag i kalenderåret. Reguleringen beregnes på baggrund af det 
af Danmarks Statistik offentliggjorte ikke-sæsonkorrigerede ILON2, 
hvilket offentliggøres august måned året forinden. 

 

   Ophører udgivelsen af ovennævnte reguleringsindeks, er selskabet 
berettiget til at fortsætte reguleringen på baggrund af et af selskabet 
valgt, tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik 

         
 

6. Udvidet opdagelsesperiode 
 

   Udvidet opdagelsesperiode, jf. betingelserne pkt. 5.1.1. 
 

   12 måneder for 75% af forsikringspræmien anført under pkt. 5, eller 
   24 måneder for 125% af forsikringspræmien anført under pkt. 5, eller 
   36 måneder for 150% af forsikringspræmien anført under pkt. 5, eller 
   72 måneder for 250% af forsikringspræmien anført under pkt. 5. 
    
 

7. Skatter og afgifter 
 
Skadeforsikringsafgift : Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1% af præmien 
 
   Skadeforsikringsafgiften berigtiges i henhold til skadeforsikrings-

afgiftsloven. 
 

 

8. Forsikringsmægler 
 
Forsikringsmægler :  RTM 

 

9. Selskab og kontakter 
 
Selskab : AIG Europe S.A. 
  Bryggernes Plads 2, 
  1799 København V 
  Danmark 
 
Kontakt : Policeudstedelse m.v.: 
  Louise.harmsen@aig.com 
  Aigdk@aig.com 
   
  Skader:  
  bo.berner@aig.com 
  anmeldelse@aig.com (brug til anmeldelse af skade) 
 
Dato : 09. februar 2022 
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Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 

Policetillæg nr. 1 

1 Udvidelse for bøder 

Dette policetillæg udgør en integreret del af nærværende police udstedt af AIG. 

1.1 Uanset betingelsernes undtagelse 6.4 og i tillæg til direkte formuetab er forsikringen 
udvidet til at dække bøder pålagt en sikret,  som følge af en administrativ eller 
offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning iværksat af en offentlig 
myndighed i forbindelse med dennes undersøgelse af koncernens forhold, med 
mindre at: 

1. bøden er pålagt i forbindelse med sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse
eller retsbrud; eller

2. bøden er af strafferetlig karakter; eller

3. bøden ikke er forsikringsbar under (a) anvendelse af den lovgivning, policen er
underlagt eller (b) i den jurisdiktion eller under anvendelse af lovgivningen i
det land eller den stat, hvor bøden er pålagt; eller

4. bøden er pålagt i forbindelse med nogen form for overtrædelse af skatteretlige
regler eller regulering

1.2 Det samlede forsikringssum til rådighed for alle bøder pålagt alle sikrede under 
denne udvidelse er begrænset til en undersum på  DKK 15.000.000 pr. skade og i alt 
pr. år, hvilket er en del af og ikke i tillæg til forsikringssummen jf. pkt. 3 på policen. 

Uanset ovenstående skal denne udvidelse ikke omfatte bøder pålagt i eller under 
anvendelse af lovgivningen i USA. 

Alle andre forhold er uændret gældende. 
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Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 

Policetillæg nr. 2

1 Automatisk fornyelse 

Dette policetillæg udgør en integreret del af nærværende police udstedt af AIG. 

Betingelsernes pkt. 16 ”Forsikringens ophør” slettes i sin helhed og  erstattes af 
følgende: 

1.1 Forsikringsaftalen fornys automatisk for en ny 12 måneders policeperiode, jf. pkt. 2 
(a) på Policen, på uændrede betingelser og til uændret præmie, medmindre et af
følgende forhold foreligger inden 30 dage forud for hovedforfaldsdato:

1. Der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under
policen,

2. Der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer AIG Europe S.A. i at
fortsætte policen på de aftalte betingelser og vilkår,

3. Der er ikke betalt præmie,

4. Forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller
nogen stat, territorium eller besiddelse herunder,

5. Forsikringstageren er begyndt at drive virksomhed som en Finansiel
Institution. Finansiel Institution defineres som: nogen form for bank,
forsikringsselskab, og/eller forskelligartet finansiel virksomhed, herunder men
ikke begrænset til børsmægler- eller investerings virksomhed,

6. Forsikringstageren eller koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer
ved offentligt udbud.

7. Der er sket risikoforandringer for forsikringstager, jf. de generelle
betingelsers pkt. 14 eller forsikringstager har været i eller er under
rekonstruktion, likvidation eller er under konkursforhandlinger eller er gået
konkurs.

1.2 Forsikringsaftalen kan af enhver af parterne opsiges med en (1) måneds skriftlig 
varsel til en hovedforfaldsdato. 

Alle andre forhold er uændret gældende. 
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BusinessGuard 
Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring 

Forsikringsbetingelser 12.2014 

1 Sikrede 

1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, 
nuværende eller kommende medlem af bestyrelse og/eller direktion eller 
tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, herunder de facto medlemmer og 
shadow directors, samt enhver tidligere, nuværende eller kommende ansat 
i koncernen, som vil kunne pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 

Sikrede er også øvrige ansatte i koncernen som medsagsøgte sammen med 
direktions- og/eller bestyrelsesmedlem i koncernen for et krav, hvilket 
denne påstås at have assisteret eller medvirket til. 

1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved 
forstås juridiske enheder, hvori forsikringstageren på tidspunktet for 
forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 (a) på policen, direkte eller 
indirekte: 

(i) besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen/anpartskapitalen; eller

(ii) kontrollerer flertallet af stemmerettighederne; eller

(iii) har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne; eller

(iv) ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over den juridiske enhed, og
som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab;
eller

(v) på grundlag af aftale med andre ejere råder over flertallet af
stemmerettighederne, og som er 100 % konsolideret ind i
forsikringstagerens koncernregnskab; eller

(vi) øvrige juridiske enheder nævnt under ”Øvrige virksomheder”, jf. pkt. 1
på policen: ”Forsikringstager”.

1.3 Som del af koncernen anses tillige alle juridiske enheder, hvori koncernen 
tidligere har haft en indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (i)–(v) ovenfor. 

1.4 Forsikringen omfatter automatisk de juridiske enheder som stiftes eller 
overtages efter forsikringens ikrafttrædelse, jf. pkt. 2 (a) på policen, hvori 
koncernen får indflydelse, som beskrevet i pkt. 1.2 (i)-(vi), med undtagelse 
af juridiske enheder der: 
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(i) a. er børsnoteret, men ikke har dets værdipapirer noteret på
nogen børs eller marked i USA, eller 

b. er registreret eller stiftet i USA, og

har samlede aktiver der overstiger 25 % af de samlede konsoliderede 
aktiver i koncernen på policens ikrafttrædelsesdato, eller 

(ii) har og fortsætter med at have værdipapirer noteret på nogen børs
eller marked i USA.

I tilfælde, hvor fremtidige stiftede eller overtagede juridiske enheder efter 
policeperiodens ikrafttræden, jf. pkt. 2 (a) på policen, falder ind under pkt. 1.4 
(i) – (ii) ovenfor, dækkes disse som en del af koncernen i enten 60 dage fra
første overtagelse eller stiftelse, eller indtil forsikringsperioden udløber, alt
afhængigt af hvilken dato der kommer først.

1.5 Dækning for ethvert krav mod en sikret er betinget af at dette vedrører 
handlinger eller undladelser begået mens den juridiske enhed var en del af 
koncernen. 

2 Forsikringens omfang 

2.1 (i) Forsikringsselskabet vil:

a. betale på vegne af sikrede enhver erstatning for formuetab
som følge af krav rejst første gang mod sikrede for personligt
ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det omfang sikrede ikke
er blevet skadesløsholdt af koncernen, eller

b. godtgøre eller betale på vegne af koncernen enhver erstatning
for formuetab som følge af krav rejst første gang mod sikrede
for personligt ledelsesansvar i forsikringsperioden, i det
omfang koncernen eller en juridisk enhed har skadesløsholdt
sikrede.

(ii) Ved krav forstås:

a. ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod sikrede med
påstand om erstatning, eller

b. ethvert skriftligt krav om erstatning, eller

c. en strafferetlig sigtelse direkte mod sikrede, eller

d. en administrativ eller offentlig proces eller sag vedrørende
sikredes handlinger, eller

e. civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig
undersøgelse, granskning eller efterforskning af en sikret:
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1. når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende
myndighed som værende genstand for en procedure, som
beskrevet ovenfor i pkt. 2.1 (ii) e, eller

2. når sikrede af en international eller lokal myndighed, som
regulerer handelen med værdipapirer, har modtaget
stævning,

som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling 
eller undladelse, der medfører ledelsesansvar for sikrede i dennes 
egenskab af bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden 
sikret i koncernen, eller for andre forhold, hvor der rejses krav 
mod sikrede udelukkende på grund af sikredes position som 
bestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller anden sikret i 
koncernen. 

2.2 Forsikringen betaler rimelige omkostninger til sikredes forsvar i 
forbindelse med et krav. Omkostningerne betales på vegne af sikrede, 
efterhånden som de påløber. 

Forsvarsomkostninger omfatter også rimelige omkostninger til 
indhentelse af ekspertudtalelse og –evaluering (ikke medregnet 
omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller andre 
omkostninger til sikrede), herunder udarbejdelse af rapport, i forbindelse 
med forberedelse af forsvar af et dækket krav. 

Betaling af forsvarsomkostninger er betinget af forsikringsselskabets 
forudgående skriftlige godkendelse, jf. dog. pkt. 5.9. 

3 Forsikringsperioden 

3.1 Forsikringen dækker krav, som første gang rejses mod sikrede i 
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på policen. 

3.2 Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige henvendelse 
herom. Krav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) 
på policen, men som anmeldes senere end 12 måneder efter 
forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke. 

3.3 Endvidere dækker forsikringen krav rejst i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 
(a) på policen, der udspringer af omstændigheder, der vil kunne give
anledning til krav dækket under forsikringen, jf. betingelsernes pkt. 10.3,
såfremt sådanne omstændigheder anmeldes indenfor forsikringsperioden,
jf. pkt. 2 på policen, med detaljerede oplysninger om grundlaget for
erstatningsansvaret.

4 Geografisk område 
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Med mindre andet er anført i pkt. 4 på policen, dækker forsikringen krav 
rejst i hele verden. 

5 Dækningsudvidelser 

Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i 
den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget. 

5.1 Udvidet opdagelsesperiode 

5.1.1 Hvis forsikringen ikke fornyes og forsikring, der omfatter bestyrelses- og 
direktionsansvar eller lignende dækning, herunder nogen anden udvidet 
opdagelsesperiode, ikke tegnes andetsteds, gælder for nærværende forsikring en 
opdagelsesperiode på 60 dage efter forsikringens ophør. 

Derudover er forsikringstageren berettiget til en udvidet opdagelsesperiode som 
anført i policens pkt. 6, hvis der fremsættes skriftligt anmodning derom, og den 
i policens pkt. 6 anførte præmie betales senest 30 dage efter præmiens 
opkrævning. Præmien er fuldt optjent, når den udvidede opdagelsesperiode er 
begyndt, og kan ikke refunderes. 

5.1.2 Køb af en udvidet opdagelsesperiode berettiger sikrede til at anmelde krav, som 
rejses i den udvidede opdagelsesperiode, og som vedrører: 

(i) ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før udløb af
forsikringsperioden, eller

(ii) offentlig undersøgelse, efterforskning eller granskning, udlevering,
kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver, som er indtrådt
eller vedrører omstændigheder, som er indtrådt før udløb af
forsikringsperioden.

5.1.3 I tilfælde af risikoforandringer, jf. betingelsernes pkt. 14, eller i forbindelse med 
konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende foranstaltninger i Danmark 
eller andre jurisdiktioner, bortfalder forsikringstagerens og de sikredes ret til 
udvidet opdagelsesperiode som beskrevet ovenfor. Dog har forsikringstageren 
og de sikrede retten til senest 30 dage efter ophøret af forsikringsperioden at 
anmode forsikringsselskabet om tilbud på en udvidet opdagelsesperiode på op 
til 72 måneder. Forsikringsselskabet har pligt til at afgive tilbud på den 
anmodede udvidet opdagelsesperiode på betingelser og vilkår, som 
forsikringsselskabet finder rimelige. 

5.2 Livsvarig opdagelsesperiode for fratrådte sikrede 

5.2.1 Forsikringen er udvidet til at omfatte en livsvarig opdagelsesperiode for 
fratrådte sikrede. 

Ved fratrådte sikrede forstås en sikret person, som fratræder sin position som 
følge af alder, helbredsmæssige årsager, omstruktureringer eller i øvrigt 
fratræder efter gensidig aftale. 
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Denne udvidelse finder ikke anvendelse, hvis: 

(i) den eller de sikrede er fratrådt(e) i forbindelse med risikoforandringer,
jf. betingelsernes pkt. 14 eller i forbindelse med konkurs, likvidation,
rekonstruktion eller lignende foranstaltninger i Danmark eller andre
jurisdiktioner.

(ii) forsikringen fornyes, eller forsikring der omfatter bestyrelses- og
direktionsansvar eller lignende dækning, herunder afløbsforsikring,
tegnes eller placeres andetsteds, medmindre en sådan dækning ikke
giver mulighed for en udvidet opdagelsesperiode på mindst 6 år for
sådanne sikrede.

Ethvert krav rejst og anmeldt som følge af denne udvidelse behandles efter de 
bestemmelser og den forsikringssum på den police, som er i kraft på det 
tidspunkt, hvor kravet anses for at være rejst, eller senest gyldige police 
herunder afløbspolice. 

5.2.2 Denne udvidede opdagelsesperiode omfatter alene krav rejst mod fratrådte 
sikrede: 

(i) der baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser
begået forud for udløb af den i policen pkt. 2 (a) fastsatte
forsikringsperiode, og som ellers måtte være dækket af forsikringen,
eller

(ii) i forbindelse med en offentlig undersøgelse, efterforskning eller
granskning, samt ved sager om udlevering, kaution, frihedsberøvelse og
beslaglæggelse af aktiver, som er indtrådt eller vedrører
omstændigheder forud for policens ophør.

5.3 Ledelsesansvar udenfor koncernen 

5.3.1 Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod personer, som på 
specifik anmodning af koncernen var, er eller bliver medlem af bestyrelse 
og/eller direktion eller tilsvarende ledelsesorgan, herunder de facto 
medlemmer og shadow directors, i en relateret enhed, forudsat at dette 
krav rejses mod disse personer i deres egenskab af direktions- og/eller 
bestyrelsesmedlem som beskrevet ovenfor. 

5.3.2 Dækning under denne udvidelse skal være subsidiær i forhold til enhver 
anden bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for den relaterede 
enhed, samt enhver skadesløsholdelse ydet fra den relaterede enhed eller 
ethvert andet selskab i koncernen. 

5.3.3 Ved relateret enhed forstås enhver juridisk enhed, med undtagelse af: 

(i) et datterselskab, eller
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(ii) nogen form for bank, forsikringsselskab og/eller nogen anden
form for finansiel virksomhed, herunder men ikke begrænset til
projekt udbyder, børsmægler- eller investeringsvirksomhed, eller

(iii) enhver juridisk enhed der har nogen værdipapirer noteret på
nogen børs/marked, og/eller herunder ”over-the-counter” i USA
eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, og er
genstand for nogen forpligtigelse, jf. Section 13 i den amerikanske
U.S. Securities and Exchange Act of 1934.

5.3.4 Dækningen omfatter ikke krav rejst mod personer, der skyldes 
ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før 
kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen, hvis disse 
personer før eller på denne dato vidste eller burde have vidst, at sådanne 
ansvarspådragende handlinger eller undladelser ville eller kunne give 
anledning til krav. 

Ved kontinuitetsdatoen for ledelsesansvar udenfor koncernen forstås, i 
relation til denne udvidelse, den dato, hvor personen første gang tjente 
som direktions- eller bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsvarende organ 
eller lignende position i en relateret enhed på specifik anmodning af 
koncernen. 

5.4 Employment practices claims 

5.4.1 Forsikringen er udvidet til at dække erstatningskrav vedrørende 
formuetab, der rejses af eller på vegne af ansatte mod sikrede i disses 
egenskab, som anført i pkt. 5.4.3. I tillæg til formuetab dækkes erstatning 
for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade. 

5.4.2 Krav fra ansatte betyder i denne udvidelse erstatningskrav, som er rejst af 
en tidligere, nuværende, kommende eller en potentiel ansat i koncernen, 
som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination, 
forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse eller 
fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer. 

5.4.3 Sikrede under denne udvidelse er alle tidligere, nuværende og kommende 
bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt ansatte i koncernen. 

5.5 Repræsentation ved undersøgelse 

5.5.1 Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige og nødvendige 
omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller andet 
vederlag til sikrede) forbundet med ethvert pligtig fremmøde for nogen 
sikrede under enhver offentlig udredning, afhøring, efterforskning eller 
lignende proces som koncernen eller en relateret enhed har givet 
anledning til, når meddelelse om sådant pligtigt fremmøde er modtaget i 
forsikringsperioden, og at omkostningerne på forhånd skriftligt er 
godkendt af forsikringsselskabet. Dette skal også gælde andet pligtig 
fremmøde for sikrede på baggrund af sikredes stilling i koncernen. 
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5.5.2 Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig udredning, afhøring, 
efterforskning eller lignende proces, der er at anse som et krav i henhold 
til betingelsernes pkt. 2.1 (ii) d ovenfor. 

5.5.3 Denne udvidelse omfatter ikke processer som er foranlediget af 
omstændigheder, der generelt påvirker den branche hvori koncernen 
opererer. 

5.6 Forundersøgelse 

5.6.1 Forsikringen er udvidet til at omfatte rimelige omkostninger (ikke 
medregnet omkostninger til løn, honorar eller andet vederlag til sikrede) 
forbundet med at engagere juridiske rådgivere, eller til forberedelse af en 
rapport, herunder supplerende rapporter, til en offentlig myndighed, som 
er nødvendig i forbindelse med en forundersøgelse til en offentlig 
undersøgelse, efterforskning eller granskning af sikrede. 

5.6.2 Ved en offentlig undersøgelse, efterforskning eller granskning forstås: 

(i) et dawn raid eller virksomhedsbesøg i forsikringsperioden, jf. pkt.
2 (a) på policen, foretaget af en offentlig myndighed, som
medfører produktion, gennemgang, kopiering eller konfiskation af
dokumenter, eller samtale med sikrede, eller

(ii) en offentlig annoncering af det i pkt. 5.6.2 (i) nævnte, eller

(iii) en offentlig myndigheds formelle krav i forsikringsperioden, jf.
pkt. 2 (a) på policen, om sikredes produktion af dokumenter til,
besvarelse af spørgsmål af eller deltagelse i samtale med, denne
myndighed.

5.6.3 Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under denne udvidelse 
er begrænset til en undersum, jf. pkt. 3 (d) på policen. 

5.7 Punitive damage 

Forsikringen er udvidet til i tillæg til formuetab at dække ”aggravated-”, 
”punitive-” og ”exemplary damages”, pålagt sikrede hvor ”aggravated-”, 
”punitive-” og ”exemplary damages” er forsikringsbare. Rækkeviden af denne 
dækning skal afgøres efter den lovgivning, der i øvrigt er anvendelig på 
forholdet, og som i størst mulig omfang tillader forsikringsdækning for 
”aggravated-”, ”punitive-” og ”exemplary damages”. 

Denne udvidelse skal ikke finde anvendelse på dækning for Employment 
Practices Claims, jf. pkt. 5.4. 

5.8 Omkostninger til genetablering af renommé 

5.8.1 Forsikringen er udvidet til at dække sikredes omkostninger til 
genetablering af renommé, som følge at et dækningsberettiget krav eller 
ved gennemførelse af en offentlig undersøgelse. 
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5.8.2 Med omkostninger til genetablering af renommé forstås rimelige 
omkostninger (ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden 
godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede), som sikrede med 
forsikringsselskabets forudgående godkendelse pådrager sig til 
konsulentydelser med henblik på at dæmpe den negative eller potentielt 
negative effekt på sikredes renommé, som følge af et dækket krav eller 
offentlig undersøgelse. 

5.9 Nødsituationsomkostninger 

Hvis forsikringsselskabets skriftlige godkendelse af forsvarsomkostninger 
ikke kan opnås indenfor rimelig tid, er forsikringen udvidet til at dække 
sådanne omkostninger uden forhåndsgodkendelse, som følge af et under 
forsikringen dækningsberettiget krav, med den under pkt. 3 (d) på policen 
anførte undersum. 

5.10 Person- og tingsskade 

5.10.1 Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er forsikringen udvidet til at dække 
rimelige omkostninger til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt 2.1 (ii), mod 
den pågældende sikrede i dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1 om erstatning 
for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse, død, 
følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade samt 
erstatningskrav for tingsskade, herunder for mistet brug af ting. Forsikringen 
yder ikke dækning for selve det fremsatte krav. 

5.10.2 Forsikringssummen til rådighed for omkostninger under denne udvidelse 
er begrænset til en undersum, jf. pkt. 3 (d) på policen. 

5.11 Arbejdsmiljøbegrundede dødsfald 

5.11.1 Udover omkostninger som anført i pkt. 2.2, er forsikringen udvidet til at dække 
rimelige omkostninger til en sikrets forsvar overfor krav, jf. punkt 2.1 (ii), mod 
den pågældende sikrede i dennes egenskab som nævnt i pkt. 1.1 om erstatning 
for arbejdsmiljøbegrundet dødsfald. Forsikringen yder ikke dækning for selve 
det fremsatte krav. 

5.11.2 Ved arbejdsmiljøbegrundet dødsfald forstås persondødsfald som følge af 
arbejdsgivers grove sikkerhedsmæssig pligtforsømmelse, herunder men 
ikke begrænset til krav rejst iht. Corporate Manslaughter and Corporate 
Homicide Act 2007. 

5.12 Non-executive directors 

5.12.1 I tillæg til forsikringssummen angivet i pkt. 3 (a) på policen, er 
forsikringen udvidet til at dække forsikringstagers non-executive 
directors, som defineret i pkt. 5.12.2, med den i pkt. 3 (c) på policen 
angivne sum, når følgende er udtømt: 

(i) forsikringssummen angivet på policen pkt. 3 (a), og
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(ii) enhver anden forsikringsdækning for ledelsesansvar til rådighed
for non-executive directors, og

(iii) enhver anden mulighed for skadesløsholdelse af non-executive
directors.

5.12.2 Ved non-executive directors forstås enhver sikret, der: 

(i) besidder bestyrelseshverv hos forsikringstageren i løbet af
forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på policen, og

(ii) ikke besidder eller har besiddet direktionshverv i koncernen, og

(iv) ikke er eller har været ansat i koncernen, og

(iv) ikke direkte eller indirekte modtager eller har modtaget betaling
eller anden kompensation fra et selskab i koncernen for ydelser
udført som konsulent, rådgiver eller enhver anden
servicevirksomhed, der ikke er relateret til bestyrelseshvervet.

5.12.3 Forsikringssummen til rådighed for hver enkelte non-executive director 
under denne udvidelse, fremgår af tillægssummen anført i pkt. 3 (c) på 
policen. 

5.13 Kaution, frihedsberøvelse og beslaglæggelse af aktiver 

5.13.1 Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger 
(ikke medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse 
eller andre omkostninger til sikrede) som sikrede pådrager sig til sit 
forsvar eller for at opnå frifindelse eller omstødelse af en offentlig 
myndigheds påbud, der medfører: 

(i) frakendelse af en sikrets ret til at besidde embede som medlem af
bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen,
eller

(ii) konfiskation, overtagelse af ejerskab og kontrol, suspension eller
fastfrysning af ejendomsrettigheder over fast ejendom eller
personlige aktiver som tilhører sikrede, eller

(iii) restriktioner over sikredes fast ejendom eller personlige aktiver,
eller

(iv) midlertidigt eller permanent forbud mod sikredes besiddelse af
embede eller udførelse af arbejde som medlem af bestyrelse,
direktion eller tilsvarende ledelsesorgan i koncernen, eller

(v) begrænsning af sikredes personlige bevægelsesfrihed til en
specifik privat bolig eller offentlig detention, eller
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(vi) deportation af sikrede som følge af tilbagekaldelse af gældende og
gyldig immigrationstilladelse, medmindre tilbagekaldelsen
skyldes at sikrede er dømt skyldig i en strafbar handling.

Dækning under nærværende udvidelse forudsætter forsikringsselskabets 
forudgående skriftlige godkendelse. 

5.13.2 I forbindelse med en offentlig myndigheds påbud i medfør af pkt. 5.13.1 
(ii) ovenfor, betaler forsikringen udgifter direkte til sikredes privatskole
for umyndige børn, privat bolig, privat husholdning, herunder og
begrænset til privat forbrug af vand, elektricitet, gas, telefon og Internet,
samt private personforsikringer.

Det er dog en betingelse for dækning, at: 

(i) betalingsforpligtelserne er indgået forinden nedlæggelse af
offentligt påbud, og

(ii) ethvert anden rådighedsbeløb stillet hertil er opbrugt.

Forsikringssummen til rådighed for disse omkostninger er begrænset til 
en undersum på DKK 500.000 pr. sikrede, og i alt DKK 1.500.000 pr. 
forsikringsperiode, og dækker, efter at en 30 dages karenstid er sprunget, 
indenfor forsikringssummen, indtil påbudets ophævelse, dog maksimalt i 
12 måneder. 

5.13.3 Forsikringen dækker udgifter til provision, gebyr og andre omkostninger med 
henblik på at stille kaution eller anden sikkerhed for et idømt eller krævet beløb 
med hensyn til et krav, som i øvrigt er dækket af forsikringen, såfremt sådan 
sikkerhed fordres af domstolene i forbindelse med sagsanlæg, appel eller 
lignende. Dækningen omfatter ikke selve sikkerhedsstillelsen eller pant eller 
anden sikkerhed, som måtte blive fordret af en kautionist, garant eller lignende 
som vilkår for at stille sikkerheden. 

5.13.4 Såfremt krav om rettighedsfrakendelse m.v., jf. pkt. 5.13.1 ovenfor, rejses under 
en straffesag eller en anden sag som også angår andre forhold, omfatter 
omkostningsdækningen kun de omkostninger, som særskilt pådrages som 
følges af kravet om rettighedsfrakendelse m.v., men ikke sagens øvrige 
omkostninger. 

5.14 Udleveringsomkostninger 

Forsikringen er udvidet til at dække rimelige omkostninger (ikke 
medregnet omkostninger til løn, honorar eller anden godtgørelse eller 
andre omkostninger til sikrede) som enhver sikrede pådrager sig ved: 

(i) enhver anmodning om udlevering af en sikret, herunder ved
enhver appelsag, enhver juridisk undersøgelse og/eller prøvelse af
anmodningen om udlevering, uanset hvilken konvention eller lov
der ligger til grund for anmodningen og hvilken offentlig
myndighed der træffer beslutning i sagen, eller enhver ansøgning
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til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller tilsvarende 
domstol i en anden jurisdiktion, eller 

(ii) sikredes direkte engagering af en advokat eller skatterådgiver i
forbindelse med en udleveringssag mod denne sikrede, eller

(iii) sikredes engagering af PR konsulenter i forbindelse med en
udleveringssag, såfremt de er afholdt med forsikringsselskabets
forudgående skriftlige godkendelse.

5.15 Sikredes bo 

Ved sikredes død, umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, er forsikringen 
udvidet til at dække krav, der rejses mod sikredes bo, administrator, 
repræsentant, bobestyrer eller arvinger, dog kun når sådanne krav baseres 
på sikredes personlige ledelsesansvar. 

5.16 Sikredes partner eller ægtefælle 

Forsikringen er udvidet til at dække krav rejst mod sikredes registrerede 
partner, samlever eller ægtefælle, såfremt sådanne krav rejses mod hende 
eller ham på baggrund af dennes status som sikredes registreret partner 
eller ægtefælle, dog kun når sådanne krav baseres på sikredes personlige 
ledelsesansvar. 

6 Undtagelser 

Forsikringen dækker ikke: 

6.1 (i) Krav der skyldes, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig
vinding, eller

(ii) krav der skyldes sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller
retsbrud.

Ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 (i) og (ii) finder først anvendelse, når det ved 
dom som ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et 
undtaget forhold faktisk foreligger eller, hvis sikrede tilstår. At én sikrets 
handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.1 (i) og (ii) påvirker 
ikke andre sikredes dækning. 

6.2 (i) Krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende
retssager per kontinuitetsdatoen, jf. pkt. 2 (c) på policen, eller i det
væsentlige samme faktum og kendsgerninger som påstået i sådanne
tidligere eller verserende retssager, eller

(ii) krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der
har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder,
der vil kunne give anledning til krav. 

6.3 Krav rejst af eller på vegne af nogen sikret, koncernen eller nogen relateret 
enhed, hvori sikrede var eller er medlem af bestyrelsen og/eller direktionen eller 
tilsvarende ledelsesorgan eller position, hvis kravet rejses i eller under 
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anvendelse af lovgivningen i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse 
herunder. Dog dækkes: 

(i) ansættelsesretlige erstatningskrav (Employment Practice Claim) rejst af
en sikret, og

(ii) regreskrav rejst af en sikret som følge af et i øvrigt dækningsberettiget
krav, og

(iii) afledte aktionærkrav (shareholder derivative actions) rejst eller
opretholdt på vegne af koncernen, uden anmodning eller deltagelse af
nogen sikret eller koncernen, og

(iv) krav rejst af kurator eller nogen midlertidig bobestyrer som rejses og
gennemføres uden anmodning fra eller deltagelse af nogen sikret eller
koncernen, og

(v) krav rejst af en tidligere sikret, og

(vi) forsvarsomkostninger, og

(vii) sikrets engagement i enhver beskyttet aktivitet i medfør af 18 U.S.C.
1514(A) (whistleblower-beskyttelse, jf. Sarbanes-Oxley Act of 2002),
eller enhver anden beskyttet aktivitet i medfør af enhver anden
whistleblower-beskyttelse iht. tilsvarende lovgivning.

6.4 Krav om betaling af bøder, afgifter og skatter, eller andre forhold, som 
ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, med undtagelse af 
sikredes ansvar for koncernens undladelse af betaling af skatter, såfremt 
ansvaret er pålagt sikrede i henhold til gældende ret i den jurisdiktion 
hvori kravet er rejst, og forudsat at koncernen eller den relaterede enhed 
ikke kan betale disse skatter (hverken fuldt eller delvist) på grund af 
insolvens. 

6.5 Krav om erstatning for tab ved faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, 
sygdom, lidelse, død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller 
anden personskade, eller beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske ting, 
herunder tab af brug af samme. Dog skal undtagelsen for følelsesmæssig 
forstyrrelse og psykisk skade ikke finde anvendelse på ansættelsesretlige 
krav (Employment Practices Claims), jf. pkt. 5.4. 

Denne undtagelse gælder dog ikke for forsvarsomkostninger ved: 
(i) person- og tingsskade, jf. pkt. 5.10, og

(ii) arbejdsrelaterede dødsfald, jf. pkt. 5.11.

6.6 Krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til tilbud om køb eller 
salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer udstedt af koncernen eller 
nogen relateret enhed ved offentligt udbud. 

Undtagelsen skal omfatte ethvert krav, som er en følge af, hidrører fra 
eller på nogen måde relaterer sig til urigtige, misvisende eller mangelfulde 
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oplysninger i noget registreringsdokument ("Registration statement"), 
prospekt, tilbudsdokument ("offering circular"), eller andet dokument 
eller meddelelse udarbejdet i forbindelse med udbuddet af værdipapirer, 
samt krav som skyldes eller på nogen måde relaterer sig til manglende 
registrering af dokumenter hos lokale eller udenlandske myndigheder, når 
sådan registrering er påkrævet. 

Denne undtagelse skal dog ikke finde anvendelse ved: 

(i) tilbud om køb eller salg af, eller køb af eller salg af værdipapirer
udstedt af koncernen eller nogen relateret enhed før
ikrafttrædelsen af denne forsikring, jf. pkt. 2 (a) på policen, eller

(ii) noget krav fra koncernens aktionærer eller indehavere af
tegningsrettigheder til koncernens aktier, erhvervet før tilbud om
køb eller salg af, eller køb af eller salg af finansielle instrumenter
som nævnt i pkt. 6.6 fandt sted, eller

(iii) udstedelse af obligationer udenfor USA/Canada med en nominel
værdi under DKK 1.000.000.000, og som udgør under 10% af
koncernens samlede gæld på tidspunktet for udstedelsen.

6.7 Forsikringsselskabet er ikke ansvarlig for foretagelse af nogen 
udbetalinger af erstatning eller kompensation under nogen dækning eller 
udvidelse til denne forsikring for noget krav eller tab relaterende til 
borgere, juridiske enheder eller regeringer i territorierne eller 
jurisdiktionerne for Cuba, Iran Nordkorea, Myanmar, Sudan eller Syrien 
som anført i Office of Foreign Assets Control-sanktionerne (OFAC), 
administreret og håndhævet af Amerikas Forenede Staters 
finansministerium. 

Derudover er forsikringsselskabet ikke ansvarlig for foretagelse af nogen 
erstatningsudbetalinger for noget krav eller tab, hvor begunstiget er en 
fysisk person, juridisk enhed eller organisation som er erklæret uhjemlet 
modtager af økonomiske bistand, som følge nogen handels- eller 
økonomiske sanktioner vedtaget af De Forenede Nationer, Den 
Europæiske Union eller Amerikas Forenede Stater, eller godtgørelse af en 
sikret som har kompenseret en sådan begunstiget. 

7 Forsikringssum 

7.1 Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse 
for samtlige krav, rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 (a) på 
policen. 

7.2 For alle dækninger og udvidelser gælder, at disse gives inden for 
forsikringssummen og ikke i tillæg hertil, med undtagelse af den i afsnit 5.12.3 
nævnte tillægssummer for non-executive directors. 

7.3 Forsvarsomkostninger dækkes i tillæg til forsikringssummen med det i pkt. 3 
(b) på policen fastsatte beløb. Overstiger forsvarsomkostninger det i pkt. 3 (b)
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fastsatte beløb, vil disse yderligere forsvarsomkostninger blive dækket indenfor 
forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen. 

Renter dækkes ikke i tillæg til forsikringssummen, og skal således indeholdes i 
forsikringssummen i pkt. 3 (a) på policen. 

8 Selvrisiko 

Hvis koncernen er forpligtet til eller lovligt kan skadesløsholde sikrede for et 
krav, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring, bærer koncernen selvrisikoen 
nævnt i pkt. 3 (e) på policen. Enhver betaling af selvrisiko kan ikke pålægges 
nogen sikret person. 

Såfremt koncernen ifølge gældende ret, koncernens vedtægter eller aftale i 
øvrigt er forpligtet til, eller kan skadesløsholde sikrede, antages dette at være 
sket i videst mulig omfang. 

Selvrisikoen skal forblive uforsikret. 

9 Serieskadeklausul 

Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende 
handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, 
anses samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse 
krav rejses og sådanne krav anses under forsikringen for ét krav. 

10 Anmeldelse af skade 

10.1 Når sikrede eller forsikringstageren får kendskab til, at der er rejst krav 
mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til 
forsikringsselskabet. 

10.2 Krav, der anmeldes senere end 12 måneder efter udløbet af forsikringsperioden 
eller den udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke. 

10.3 Sikrede eller forsikringstager har i forsikringsperioden ret til at anmelde 
omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til at 
krav vil blive rejst. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om 
omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav, med detaljeret 
information om grundlaget for erstatningspligten. Ethvert krav, der 
efterfølgende rejses mod sikrede, og som kan tilskrives disse omstændigheder, 
anses for at være rejst samtidig med, at meddelelsen om at sådanne forventede 
krav blev givet. 

11 Behandling af skade 
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11.1 Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til at forsvare sikrede mod krav. 

11.2 Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens 
oplysning og afslutning. 

11.3 Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, 
hvorvidt et søgsmål mod de sikrede skal bestrides overfor sagsøger, skal 
hverken sikrede eller forsikringsselskabet være forpligtet til at bestride kravet, 
medmindre en opmand anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden udpeges efter 
nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til 
denne opmand bæres af forsikringsselskabet. 

11.4 Ved behandling af dækningsberettiget krav under nærværende forsikringen, 
udbetales i ethvert tilfælde først erstatning til: 

(i) sikrede fysiske personer, og dernæst

(ii) indenfor den i policen fastsatte forsikringssum og på skriftlig
anmodning fra forsikringstagers administrerende direktør eller
tilsvarende ledende medarbejder hos denne, udbetales eller
tilbageholdes erstatning til eventuelt andre sikrede på policen.

12 Allokation 

12.1 Forsikringen dækker ikke koncernens forsvarsomkostninger eller noget 
erstatningskrav af nogen art mod koncernen. 

12.2 Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold eller 
personer under denne forsikring, skal sikrede og forsikringsselskabet 
bestræbe sig på at fastslå en rimelige fordeling af formuetabet og 
forsvarsomkostningerne under forsikringens dækningen, idet der tages 
hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko, og de relative 
fordele opnået af de respektive parter. 

12.3 Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvilket beløb som på vegne af 
sikrede skal betales som forsvarsomkostninger, da skal 
forsikringsselskabet betale det beløb i forsvarsomkostninger, som anses 
for rimeligt indtil et andet beløb på baggrund af forsikringens vilkår måtte 
blive fastslået af en opmand. Opmanden udpeges efter nærmere aftale 
mellem sikrede og forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne 
opmand bæres af forsikringsselskabet. 

13 Informationer afgivet ved forsikringens tegning 

Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til 
forsikringsselskabet, da forsikringen blev tegnet og ved efterfølgende fornyelser. 
Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse, 
anses tillige for afgivet ved fremtidige fornyelser. 
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Oplysningerne fortolkes som afgivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af 
én sikret, eller en sikredes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til 
dækning. 

14 Risikoforandringer 

Forsikringstageren er forpligtet til at informere forsikringsselskabet ved 
risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om 
fareforøgelse vil følgende altid være væsentlige risikoforandringer: 

(i) forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del
af sine aktiver til en anden person eller enhed, eller

(ii) nogen person eller enhed opnår kontrol med forsikringstageren gennem
besiddelse af mere end 50% af forsikringstagerens aktiekapital eller
stemmerettigheder, eller

(iii) forsikringstageren eller noget datterselskab eller selskab eller
virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA
eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder.

I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under forsikringen til 
alene at gælde krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser 
begået før datoen for de i pkt. 14 (i)-(iii) ovenfor nævnte hændelser. 

15 Regres 

I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne forsikring, indtræder 
forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede. 
Koncernen og sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre 
alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder 
udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for forsikringsselskabets 
regres. 

16 Forsikringens ophør 

Forsikringen tegnes for den i pkt. 2 (a) på policen angivne 
forsikringsperiode og udløber automatisk ved hovedforfaldsdag. 

17 Andre forhold 

17.1 Forsikringen dækker ikke i det omfang, sikrede er dækket af anden 
forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder 
nærværende forsikring med samme forbehold. 
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17.2 Forsikringstageren skal optræde på koncernens og de sikredes vegne med 
hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter 
under nærværende forsikring. 

17.3 Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke 
overdrages uden forsikringsselskabets skriftlige samtykke. 

18 Præmiens betaling 

18.1 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere 
præmier til betaling på de anførte forfaldsdage. 

18.2 Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af 
forsikringstageren opgivne betalingsadresse. 

18.3 Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, sender 
forsikringsselskabet 2. påkrav. 

18.4 Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af 2. påkrav, bortfalder 
forsikringsselskabets ansvar. 

18.5 Har forsikringsselskabet udsendt 2. påkrav, er forsikringsselskabet berettiget til 
at opkræve et ekspeditionsgebyr. 

19. Klager

Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, 
eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage. 
Det kan ske ved at ringe eller skrive AIG Europe S.A., Bryggernes Plads 2, 1799 
København V. , Danmark. AIG´s regler for klagebehandling kan hentes på
vores hjemmeside. 

Ankenævn for forsikring 

AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager vedrørende 
egne privat forsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand 
tegnet forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om 
forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et 
tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan der klages til: 

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
DK – 1572 København V 
Telefon (+45) 33 15 89 00 

Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, og der skal 
betales et mindre gebyr. Klageskemaet kan rekvireres ved henvendelse til 
Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer 
(+45) 41 91 91 91. 
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Klage over fastsættelse af ménprocenten 

Angår klagen fastsættelse af ménprocent, kan forsikrede anmode AIG om at 
indsende sagen til: 

Arbejdsskadestyrelsen 
Sankt Kjelds Plads 11 
Postboks 3000 
2100 København Ø 
Tlf.: 72 20 60 00 
www.ask.dk 

Mod Forsikredes indbetaling af Arbejdsskadestyrelsens gebyr. Gældende 
gebyrsatser findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller ved telefonisk 
henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen. 

Der kan også rettes henvendelse til Forsikringsoplysningen: 

Forsikring og Pension 
Forsikringsoplysningen 
Philip Heymans Allé 1 
2900 Hellerup 
Telefon (+45) 41 91 91 91 

20. Behandling af personoplysninger

Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og 
Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i 
forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af 
Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler 
vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet 
af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til 
forsikringen indforstået dermed. 

I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 
med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse 
af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i 
henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive 
videregivet til eller behandlet for AIG i lande uden for Danmark og EU. 

Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og 
Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i 
henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle 
tilsynsopgaver. 

Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der 
opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver 
rettet. Kontakt venligst AIG Europe S.A., Bryggernes Plads 2, 1799 København 
V. , Danmark. Der henvises til AIG Politik for Anvendelse af Person- 
oplysninger, som kan hentes på vores hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig
anmodning.

http://www.ask.dk/
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21. Værneting og lovregler

For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 
med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller 
policen. 

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske 
domstole. 



Vand og Affalds indkøbspolitik 

Nærværende indkøbspolitik for Vand og Affald godkendt af bestyrelsen den 11.03.2022. 

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er, at indkøb fortsat sker med fokus på service 
og kvalitet under hensyntagen til miljø og økonomi, samt at brugerrepræsentanters erfaring 
og viden inddrages. 

Indkøbspolitikken omfatter indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge og anlægsprojekter. 
Alle selskabets enheder er forpligtet til at leve op til denne indkøbspolitik. 

Indkøbsfunktionen i SamAqua står for samordning og koordinering af selskabets indkøb, 
heriblandt at drive fælles udbud i samarbejde med andre selskaber. 

Der skal sikres at selskabet overholder forpligtelserne for offentlige indkøb. Der skal indgås 
aftaler og kontrakter efter princippet om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. 
Kontrakter og aftaler skal udbydes i henhold til danske og EU-retslige regler. Følgende love og 
direktiver vil som hovedregel være gældende: forsyningsvirksomhedsdirektivet, udbudsloven, 
tilbudsloven og vandsektorloven. 

Det betyder, at selskabet ved deres indkøb skal skabe konkurrence således, at leverandører 
på lige, gennemsigtige og proportionale vilkår har mulighed for at blive leverandør til 
selskabet. 

Indkøbspolitikken skal sikre, at indkøb vurderes i deres helhed og ud fra ressourcemæssige 
overvejelser - herunder medgået tid, forretningsmæssige principper, bæredygtighed 
herunder energieffektivitet og opnåelse af stordriftsfordele. 

Selskabet har en særlig samfundsmæssig forpligtigelse til, at forholde sig til sociale- og 
miljømæssige hensyn og ansvarlighed. Sociale klausuler samt miljømæssige krav skal som 
udgangspunkt anvendes. 

Selskabet skal sikre, at regler om sociale klausuler indenfor uddannelses- og praktikaftaler ved 
udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser følges. Krav om, at entreprenøren 
eller leverandøren skal beskæftige én eller flere praktikanter på opgaven, alternativt krav om 
udformning af uddannelsespolitik skal indskrives som minimumskrav i udbudsmaterialet. 

Vand og Affald skal agere som én kunde og være en professional sparingsparter, der efter 
bedste overbevisning udbyder kontrakter i overensstemmelse med realistisk volumen og 
betingelser. 
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