
Protokol fra bestyrelsesmøde den 20. november 2020 kl. 12.00 i Svendborg Forsyning A/S, 

Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS, Svendborg Affald AIS og Svendborg 

Forsyningsservice AIS, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg. 

Deltagere: Bestyrelsesformand: 
Bestyrelsesnæstformand: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 
Direktion: 
Økonomichef: 

Dagsorden: 

Niels Christian Nielsen 
Arne Knudsen 
Karl Magnus Bidstrup 
Birger Jensen (afbud) 
Per Nykjær Jensen 
Jesper Kiel 
Claus Mogensen 
Peer Munk 
Hans Jordan Kroman 
Ole Steensberg Øgelund 
Michael Jørgensen (punkt 5 og 6) 

1) Godkendelse af dagsorden
2) Meddelelser fra formanden
3) Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen
4) Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
5) Budgetopfølgning
6) Budget 2021
7) Status på "Svendborg uden affald"
8)
9)
10)
11) Mødekalender 2021
12) Eventuelt
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Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS, Svendborg Affald AIS og Svendborg 
Forsyningsservice AIS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2020 til efterretning. 

6) Budget 2021

Der er udarbejdet forslag til budget 2021 for selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg 
Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S. 
Budgetforudsætninger, budgetoversigt og udkast til takstblad og til følgebrev til Svendborg 
Kommune er vedlagt. Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår forslag til budget og 
langtidsprognoser på mødet. 

Det indstilles; 
At Budget 2021 for selskaberne Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg 
Affald A/S, og Svendborg Forsyningsservice A/S godkendes samt at takstblad, følgebrev og 
budgetmateriale sendes til Svendborg Kommune til godkendelse i form af legalitetskontrol i relation 
til Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S. For Svendborg Affald A/S vedkommende 
videresendes materialet til Svendborg Kommune for fastsættelse af affaldstaksterne. 

Beslutning: 
Budget 2020 for selskaberne Svendborg Vand AIS, Svendborg Spildevand AIS, Svendborg Affald 
AIS, og Svendborg Forsyningsservice AIS blev godkendt. Følgebrev, takstblad og budgetoversigt 
sendes til Svendborg Kommune til godkendelse i form af legalitetskontrol i relation til Svendborg 
Vand AIS og Svendborg Spildevand AIS og for Svendborg Affald AIS's vedkommende videresendes 
til Svendborg Kommune for fastsættelse affaldstaksterne. 

7) Status på "Svendborg uden affald"

Der er udarbejdet og vedhæftet en kort status på planlægningen af Svendborg uden affald. 

Det indstilles at: 
Bestyrelsen i Svendborg affald A/S tager status til efterretning. 

Beslutning: 
Bestyrelsen i Svendborg Affald AIS tog status til efterretning. 

8)  
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9) 

10) 

11) Mødekalender 2021

Følgende forslag til mødeplan for 2021: 

Primo marts: 
Ultimo april: 

bestyrelsesmøde: forslag 5. marts kl. 12-15 
bestyrelsesmøde: forslag 23. april kl. 12-15 

Ultimo maj: 

Primo september: 

Generalforsamling (sammen Svendborg Kraftvarme A/S, Svendborg 
Vejbelysning A/S og Svendborg VE A/S): forslag: 26. maj 0830-1000 
Studietur og bestyrelsesmøde: forslag 2.-3. sept. eller 16.-17. sept. 
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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 20. november 2020 

 

Tværgående udviklingsaktiviteter i den forløbne periode 

Fra den 29. september har administration og anlæg i størst muligt omfang arbejdet hjemmefra 
jævnfør nationale udmeldinger om Covid-19 anbefalinger. Projektteamet omkring ”Svendborg 
uden affald” møder dog fysisk op, da der er meget koordinering omkring udrulningen der 
startede den 28. september. Driften er fortsat med at møde ind som tidligere i mindre teams 
og forskudt, så der arbejdes så isoleret som muligt. 

Som i foråret er vi meget privilegerede med dygtige medarbejdere, der er vant til at arbejde 
selvstændigt og er godt hjulpet af opdateret IT-teknologi, hvor alle administrative 
medarbejdere kan  arbejde på distancen med fuld adgang til telefoni, programmer og 
systemer. Vi har således stort set kunne opretholde normal produktion. 

Omlægning til natureng på Ryttermarken 21 er afsluttet, og vi venter spændt på at se 
resultatet til foråret.  

Vores arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001 afløses af ISO 45001. En af de afgørende ændringer 
med den nye ISO 45001 standard bliver, at virksomheder fremover skal lave en strategisk 
risikoanalyse for arbejdsmiljøområdet.  

Ligeledes er der i 2018 udkommet ny revision af ISO 22000 (fødevarersikkerhed)  

Vi har fået foretaget en GAP analyse i august 2020 og vil opdatere de to standarder med 
henblik på certificering efter de nye revisioner inden september 2021. 

Ændringerne som følge af fælles Samaqua udbud på forbrugsafregning er under 
implementering. Der er fortsat KMD der har opgaven, men med et nyt forbedret system. 
Implementeringen er foregået i 2. og 3. kvartal 2020 og er forløbet tilfredsstillende. Ny 
forbedret site under ”min forsyning” (adgang fra VA’s hjemmeside) er etableret til gavn for 
kunderne, så forbrug, analyser og regninger kan tilgås online. 

Der arbejdes desuden med brugen af Power-BI til endnu mere effektiv analyse af data samt 
præsentation for VA’s medarbejdere m.fl. Både driftsdata og økonomiske data er koblet på 
systemet (Data Warehouse) og det forventes at blive præsenteret i VA i 1. kvartal 2021. 

Danva har for en ny to-årig periode udpeget Ole Steensberg Øgelund til at varetage Danva’s 
interesser i den europæiske vandbrancheorganisation EurEau. Arbejdet omfatter hovedsageligt 
treårlige  online eller fysiske møder, omkostninger til deltagelse betales af Danva. Mere om 
EurEau kan ses her; www.eureau.org 

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

 



Driftsspecifikke aktiviteter i den forløbne periode 

Vand 

Generelt er der stadig meget gang i byggemodninger og udstykninger.  

Omlægning af vandledninger på havnen forud for SIMAC-byggeri er afsluttet, og der arbejdes 
nu med tilslutning til en hydrant på havnen. 

Samarbejdsaftale om skovrejsning blev underskrevet ved arrangement den 21. september. 
Der forventes at gå 2 -3 år før de første områder er klar til beplantning. Skovrejsning er 
betinget af frivillige opkøb eller omlægning. Landbrugsstyrelsen har netop givet tilsagn om at 
støtte projektet med multifunktionel jordfordeling. Via multifunktionel jordfordeling vil 
realiseringen af projektet kunne accelereres og procesomkostningerne minimeres 

I forhold til fornyelsen af vandindvindingstilladelserne for Vand & Affalds kildepladser har vi 
ansøgt Svendborg Kommune, der ser kritisk overfor ansøgningen om en 
vandindvindingstilladelse på 700.000 m3/år på Hvidkilde Kildeplads pga. naturinteresserne 
omkring Hvidkilde Sø. På den baggrund er det aftalt med Svendborg Kommune, at der skal 
gennemføres en supplerende undersøgelse med henblik på at belyse konsekvenserne af en 
vandindvinding i denne størrelsesorden. Niras har afleveret resultatet af dette arbejde, og vi 
afventer opfølgning fra Svendborg Kommune i relation til dette og øvrige ansøgte 
indvindingstilladelser.  

Øvrige forhold omkring grundvandsbeskyttelse er beskrevet i særskilt orienteringsnotat under 
pkt 10) på dagsordenen. 

Den gældende tilladelse til videregående vandbehandling på Landet Vandværk udløber den  
31. december 2020. Der er i november 2020 fremsendt ansøgning om forlængelse af 
tilladelsen til Svendborg Kommune.  

Forbrugere i Stenodden forsynes fortsat med drikkevand fra Landet vandværk via Bjerreby 
vandværk. Der er foretaget en risikoanalyse af dette og løsningen fortsætter indtil videre. 
Skitseprojekt på evt. forsyning til Landet via en sundledning er under udarbejdelse og 
forventes fremsat i første halvdel af 2021. 

Spildevand 

Omlægning af trykledning på havnen forud for SIMAC-byggeri på havnen er blevet omlagt 
uden problemer.  

Regnvandsprojekt ved Frederiksgade/Jessens Mole er startet op i september. Der er 
koordineret med de kommunale projekter ”Liv i min by” og ”blå kant”.  

Udbudsmateriel til prækvalifikation på den ny hovedpumpestation er sendt til hhv. rådgivereog 
entreprenører . Udbuddene foregår efter partnering-modellen. Bestyrelsen får sagen til 
behandling ad to omgange i 1 og 2 kvartal 2021. Opstart er planlagt til efter Landsstævnet. 

Ny slamsuger forventes klar i uge 47/48. 

 



Affald 

System til håndtering af udvidelse af åbningstider er indkøbt og stort set implementeret og 
klar til brug. I forbindelse med miljøgodkendelse har Force foretaget ny støjberegning som skal 
indgå i processen om ny miljøgodkendelse på Miljøvej. Svendborg Kommune er myndighed på 
miljøgodkendelsen. Vi åbner for den nye mulighed så snart som muligt. 

Hal til ”her må du ta’” er under opførelse på Miljøvej og forventes færdig inden årets udgang. 
Hallen vil blive delt, så kunderne i den ene afdeling kan give ting til ”karussellen” og i den 
anden afdeling kan kunderne tage det som ”karrusellen” ikke kan bruge. Karussellen består af 
fire frivillige organisationer, der på skift afhenter ting til direkte genbrug.  

Afrapportering af forprojekt for et evt. fynsk fælles eftersorteringsanlæg er igangværende, se 
særskilt punkt på dagsordenen.  

I udkast til ny affaldsbekendtgørelse er muligheden for brug af teknologiske løsninger 
(eftersorteringsanlæg) ikke beskrevet, selvom passus om dette indgik i den politiske 
klimaaftale. Der er fuldt op på dette med hørringsvar og dialoger med såvel Energi- og 
miljøstyrelsen samt DI. Affaldsbekendtgørelsen forventes fremsat efter høringsrunden den  
1. december med ikrafttræden den 1. januar 2021. Der arbejdes på alle niveauer for at sikre 
at mulighed for brug af eftersorteringsanlæg vil være til stede. Hvis ikke vil en national 
tvungen kildesortering betyde en udrulning af tredje spand.  

I Svendborg har vi, med de nye ordninger som udrulles nu her og rød kasse til farligt affald i 
januar/februar 2021, et godt fundament. Vi dækker med de nye ordninger 7 ud af de 10 
fraktioner, den ny klimaaftale omhandler. Vi forventer at kunne indsamle de tre sidste 
fraktioner via genbrugsbilen indtil det er afklaret og et evt. eftersorteringsanlæg er etableret. 
Sidstnævnte tre fraktioner er dog afhængige af udmøntningen. 

Planlægning af opstart af indsamling med genbrugsbil pr. 1. januar 2021 er igangværende. 
Bemandingen på genbrugsbilen kommer til at bestå af 1 erfaren og 1 ny chauffør på begge 
biler. Som orienteret om på mail fortsætter Genbrugsbilen på nuværende måde i 2021, så der 
kan opsamles erfaringer og data til et genbesøg af den foreslåede bestillerordning og 
haveaffaldsabonnementsordning.  

Vi har driftssat vores nye lejede lokation på Svalbardvej. Vi har fået en midlertidig 
godkendelse til omlastning på tre måneder af fødevarestyrelsen, og vi har lige har kommunalt 
miljøtilsyn uden de store bemærkninger. 

Status på aktiviteterne i forhold til ”Svendborg uden affald” er yderligere beskrevet under 
punkt 7 på dagsordenen. 

 

 

 

 

 



Realiserede mål pr. 30. september 2020 

I forbindelse med det integrerede ledelsessystem er de realiserede præstationer for 3. kvartal 
opgjort i relation til de nye mål og målsætninger. Grafisk oversigt over KPI’er med 
bemærkninger er vedhæftet som bilag.  

 



11-11-2020

Sundhed og bevarelse af livsgrundlag

Rensekvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: I perioden har vi set en væsentlig forøgelse i spildevand ledt til renseanlægne i forhold til 

forgående år svarende til en 155%. Der er således i februar modtaget 259% spildevand, i 
forhold til samme periode sidste år, på renseanlægne. Den overordnede årsag til de store 
spildevandsmængder vurderes at stamme fra nedbør.

Q2:  Belastning i juni skyldes tilledning af industrispildevand, som har givet Egebjerg Syd 
udfordringer.

Q3:  Belastning i august skyldes en høj enkeltstående måling på Hørup renseanlæg. Årsagen 
skyldes sandsynligvis egenbelastning pga højt slamindhold. Det har ikke har indflydelse på 
udløbet.

Q4:

Vandkvalitet
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: I perioden har der været en overskridelse på Grubbemøllen (Coliforme = 1). Omprøve var ok

Q2:  I perioden har der ikke været overskridelser

Q3:  I perioden har der ikke været overskridelser

Q4:

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

Højste belastning 95,3 131,8 93,1 91,0 76,9 107,1 130,9 139,7 103,6 0,0 0,0 0,0

Højste belastning - Sidste år 85,9 120,4 94,2 134,7 158,2 90,7 91,1 139,7 140,3 103,7 95,0 76,0
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CO2

Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Den lavere CO2-udledning skyldes primært et fald i CO2-kvotienten for den generelle el-
deklaration, som faldt 24% fra 2018 til 2019. Siden 2015 er CO2-kvotienten for den generelle 
el-deklaration faldet med 22%. Faldet i CO2-udledningen skyldes også et lavere forbrug af 
brændstof til køretøjer svarende til en 10% reduktion af CO2-udledning.

Den generelle el-deklaration er midlertidig idet den endelige deklaration for 2019 først bliver 
offentliggjort i juli 2020.

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

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

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

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

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

To
ns

 C
O

2

CO2

Side 2 af 11



11-11-2020

Klima og Ressourcer

El-forbrug total
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Perioden var præget af et væsentligt elforbrug, i spildevand, hvor det primært er Transport, 

der er ramt af et stort elforbrug. Årsagen er et stort elforbrug til pumper, der har pumpet 
spildevand svarende til 155% af det spildevand der blev håndteret i samme periode sidste år. 
Øvrige teams ligger på eller under mål.

Q2:  Energiforbrug følger i peroden målsætningen, men er samlet påvirket af det højere 
energiforbrug i Q1

Q3:  Energiforbrug følger målsætningen

Q4:

Energi produktion
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Energiproduktionen i perioden ligger 1,2% under samme periode sidste år. Perioden har været 

præget af en vejrmæssig mild periode. Det milde vejr har gjort at der ikke har været samme 
behov for varme og dermed har varmepumper ikke produceret samme mængde kWh som 
sidste år. Elproduktionen repræsenterer ca. 4% af den samlede energiproduktionen.

Q2:  Metode for anskueliggørelse af system for energiproduktion vil blive udviklet med henblik på 
at synliggøre energikilder indbyrdes.

Q3:  Gasmåler har været ude af drift siden juli og derfor er der gasproduktion estimeret. Efter 
installation af gasmotorer bliver gas i højere grad udnyttet og energiproduktionen er derfor 
højere end tidligere år.
Metode for anskueliggørelse af system for energiproduktion vil blive udviklet med henblik på 
at synliggøre energikilder indbyrdes.

Q4: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Energiproduktion ÅTD 92.584 171.110246.015295.984377.032425.044469.872512.811559.160559.452 0 0

Energiproduktion sidste år ÅTD 94.305 178.069248.955321.739388.196428.859460.276475.716499.446554.829614.590687.925

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

kWh

Energiproduktion

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

Elforbrug ÅTD [kWh] 918.5031.955.42.685.63.243.83.796.84.350.54.898.85.465.75.997.16.067.0 0 0

Mål ÅTD [kWh] 660.1281.320.21.980.32.640.53.300.63.960.74.620.85.281.05.941.16.601.27.261.47.921.5

Elforbrug ÅTD [kWh] - Sidste år 782.8391.457.52.263.12.855.63.419.63.938.04.427.05.004.65.649.76.463.47.298.18.124.6
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Genanvendelses % - generel
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Perioden har været præget af Coronakrisen, som har gjort at GBS har været lukket i en 

periode. Dette har gjort at vi ikke har modtaget samme mængde have/parkaffald og 
byggeaffald som vi eller ville modtage og dermed er andelen af dagrenovation, i forhold til den 
samlede mængde, større end den ellers ville være.

Q2:  Genanvendelsesprocent er steget efter genåbning af genbrugspladserne, og følger den 
normale årlige udvikling, hvor især haveaffald influerer på den samlede 
genanvendelsesprocent.

Q3:  Genanvendelsesprocenten føælger den normale årlige udvikling

Q4:

Genanvendelses % efter bilag 5
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Perioden har været præget af Coronakrisen, som har gjort at GBS har været lukket i en 

periode og dermed har vi ikke modtaget de genanvendelige fraktioner på GBS, som vi eller 
ville modtage. Andelen af dagrenovation, i forhold til den samlede mængde, er væsentlig 
større end den ellers ville være.

Q2:  Genanvendelsesprocenter følger igen sidste års udvikling efter genåbning af 
genbrugspladserne

Q3:  Genanvendelsesprocenten følger den årlige udvikling

Q4:

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

Mål for genbrugs-% ÅTD 48,9% 50,6% 52,3% 55,5% 57,6% 59,2% 60,0% 60,6% 61,3% 61,3% 60,8% 60,0%

Total ÅTD - Genbrugs-% 49,3% 49,8% 49,1% 54,3% 56,3% 58,5% 59,5% 59,9% 61,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total % ÅTD - Sidste år 45,3% 46,3% 48,4% 51,9% 53,7% 56,3% 57,4% 58,4% 59,2% 58,9% 58,3% 57,6%
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Mål ÅTD - Bilag 5 % 28,9% 30,5% 32,4% 36,6% 39,1% 40,7% 41,4% 41,8% 42,4% 42,3% 41,8% 41,2%

Bilag 5 % 36,3% 35,5% 26,5% 37,7% 37,1% 34,3% 34,9% 33,3% 37,5%

Bilag 5 % - Sidste år 29,7% 28,2% 30,1% 31,8% 32,3% 34,9% 35,3% 35,0% 39,3% 35,1% 32,9% 27,6%
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Vandtab %
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År: I 2019 er der blevet brugt mange ressourcer på lækagesøgning og der er i den forbindelse 

fundet en del lækager af varierende størrelser. Overordnet har lækagesøgningen været en 
succes, der har givet en væsentlig reduktion i vandtabsprocenten.

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%
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Fællesskaber og samarbejde

Driftsstop - Transport
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Vi har ikke haft driftsstop i perioden.

Q2:  Vi har ikke haft driftsstop i perioden.

Q3:  Vi har ikke haft driftsstop i perioden.

Q4:

Ledningsbrud - Vand
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Ledningsbrud ligger over niveau fra sidste år, men dog under mål. Vi ser en stigende tendens i 

brud hvilket skyldes at vi har haft en fokuseret indsats på at finde brud samt de store 
regnmængder, der har gjort jorden ustabil og dermed i bevægelse som gør at vores rør 
bevæges. Denne bevægelse af specielt ældre rør kan være medvirkende til at forårsage brud. 

Q2:  Der har været et ledningsbrud i perioden.

Q3:  Det har været to ledningsbrud i perioden. Niveuet er stadig noget under målsætningen

Q4:
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal brud 3 1 6 0 0 1 1 1 0

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

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

Mål - antal brud pr. 100 km ÅTD 1,1 1,8 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9
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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] 3,0 3,0 4,0 9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Mål ÅTD [stk] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

0

2

4

6

8

10

12

14

Stk

Kundeoplevede driftsstop - Transport
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Driftsfejl - Vejbelysning
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Antal driftsfejl på vejbelysning i Q1 ligger under mål og følger vores målsætning. Det større 

udfald på antal driftsfejl i januar, er helt normalt. Det skyldes  dels flere lystimer i perioden og 
dels at der har været kørt serviceeftersyn i Svendborg By og det nærliggende område.

Q2:  Antal driftsfejl på vejbelysning i Q2, er som forventet og følger vores målsætning. Der har 
været kørt planlagt serviceeftersyn på anlægget i april, hvor bl.a. udvalgte og udslidte lyskilder 
i ældre armaturer er fundet og udskiftet.

Q3:  Antal driftsfejl på vejbelysning i Q3, er som forventet og følger vores målsætning. Når 
fejlmeldinger i september stiger, skyldes det, at det er den mørke tid vi går i møde, hvilket gør 
at borgeren nemmere kan konstatere og indberette fejl. Der har været kørt planlagt stort 
serviceeftersyn i september, hvor udslidte lyskilder er blevet udskiftet og det forventes at 
antal fejlmeldinger ligger under målsætningen i Q4.

Q4:

Uafhentet dagrenovation - Affald
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Der er en stigning i antallet af afvigelser i forhold til 2019 i jan-feb. Kvartalet er stadig under 

målsætningen. 
Der er ingen nærliggende forklaring på det store antal uafhentet affald i febuar måned. og 
heller ikke på faldet i marts. Der er løbende tæt dialog med renovatøren om tiltag for at undgå 
disse afvigelser.

Q2:  Der er ret markant stigning i afvigelser i forhold til både mål og til resultater  i 2019. Den 
største stigning er på renovatørens registreringer. 
Eksempler på årsager:
Corona gav p.g.a. mange mennesker i hjemmene – større mængder af affaldanledning - 
hvorfor der blev indført gratis ekstrasække.
En del afvigelser er registreret som følge af et genelt beholv for at stramme op på krav til 
adgangsveje.
1. april - ny renovatør. Gav en del kundehenvendelser pga ændret afhentningstidspunkt.VA 
har fokus på grundig information af kunderne.

Q3:  Efter en indkøring af de de nye to-kammerbiler i 2. kvartal har 3. kvartal været mere normalt 
og på målet. Der har dog i perioden være udfordringer på grund af at ugetømningen i 
sommerperioden er afskaffet, som dog ikke har resulteret i manglende tømninger.
I september har der igen været en stigning på grund af indførelsen af nye ruter.
Der forventes udfordringer i 4. kvartal på grund af udrulning af nye beholdere.

Q4:

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

Antal driftsfejl 47 23 10 24 14 6 12 7 23

Mål [stk] 65 36 21 18 16 6 10 9 36 39 39 43
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Kundeoplevede driftsstop - Vejbelysning

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

Resultat måned 1,33 1,81 1,06 2,13 2,31 1,85 1,46 1,38 1,51 0,00 0,00 0,00

Resultat ÅTD 1,33 1,57 1,40 1,58 1,73 1,75 1,71 1,67 1,65 0,00 0,00 0,00

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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Dagrenovation - uafhentet
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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.

2015-1 2015 2016-1 2016 2017-1 2017 2018-1 2018 2019-1 2019 2020-1 2020

Kundetilfredshed 90% 95% 92% 94% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Svar-% kvt 42% 29% 38% 23% 82% 0% 5% 8% 21% 15% 33% 33%
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Kundetilfredshed år - Vand

2015-1 2015 2016-1 2016 2017-1 2017 2018-1 2018 2019-1 2019 2020-1 2020

Kundetilfredshed 100% 99% 63% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Svar-% 42% 69% 4% 17% 36% 20% 10% 40% 41% 50% 8% 8%
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Kundetilfredshed år - Transport
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Socialt ansvarlig virksomhed

Elevpoint
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År:

Helårselever
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År:

AUB-systemet har vist sig at være meget svært at administrerer og vi vil derfor opstille et 
internt mål for hvor mange elever vi kan have udfra hvilke konkrete opgaver en elev vil kunne 
varetage i henhold til dennes uddannelsesplan. Nye mål vil erstatte nuværende mål.

AUB-systemet har vist sig at være meget svært at administrerer og vi vil derfor opstille et 
internt mål for hvor mange elever vi kan have udfra hvilke konkrete opgaver en elev vil kunne 
varetage i henhold til dennes uddannelsesplan. Nye mål vil erstatte nuværende mål.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Realiseret elevpoint 1,88 2,48

Mål elevpoint 2,32 1,54
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Realiseret helårselever 1,73 2,16

Mål helårselever 3,44 2,61
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Antal i praktik, arbejdsprøvning
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
År:

Sygefravær
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: Det samlede sygefravær efter 1. kvartal 2020 er på 2,80%, hvilket er under målsætningen på 

3%.

Q2:  Det lave sygefravær må tilskrives hjemmearbejde i perioden og øget hygiejene efter 
genåbning.

Q3:  Det lave sygefravær må tilskrives hjemmearbejde i perioden og øget hygiejene efter 
genåbning.

Q4:

Mål for antal i praktik og arbejdsprøvning er opfyldt.

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

ÅTD Sygefravær % 2,80 2,80 2,80 1,67 1,67 1,67 2,16 2,16 2,16

ÅTD Sygefravær sidste år 3,28 3,28 3,28 3,07 3,07 3,07 2,86 2,86 2,86 2,13 2,13 2,13
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Sygefravær

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal i praktik, arbejdsprøvning 10 11 0 0 0 0 0

Mål praktik, arbejdsprøvning 7,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Arbejdsulykker
Årsag og Aktiviteter ift mål Graf
Q1: I januar oplevede vi en arbejdsulykke i Team Affald med mindre personskade uden fravær.

Q2:  Der ar været en arbejdsskade i perioden - Vrid i knæ. 
Der er ved at blive etableret yderlige fokus på analyse af arbejdsskade m.h.p at lære af 
tidligere skader og undgå "banale" uheld, som de senere år, har været dominerende i 
skadesstatistikken,

Q3:  Der har ikke været arbejdskader i perioden

Q4: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Kvartalsmål 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Arbejdsulykker 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Arbejdsulykker pr. kvartal 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
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Antal ulykker

Arbejdsulykker pr. kvartal
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Svendborg Forsyningsservice A/S 
ATT.: Ole Øgelund 

DATO: 27. oktober 2020 
PROJEKTNR.: 3006 

ec/CEL 

 Udpegning af repræsentant i EurEau – kommission 2 

Kære Ole 

Vi er meget glade for at du repræsenterer DANVA i EurEau – kommission 2 og jeg håber at 
du er villig til at fortsætte, som repræsentant frem til den 30. juni 2022, hvor DANVA vil 
revurdere repræsentationen. 

DANVA har formuleret nogle retningslinjer for DANVA repræsentanter. De fremgår af ved-
lagte ”Adfærdskodeks for personer, der repræsenterer DANVA.”  

Din kontakt- og sparringsperson på DANVAs sekretariat er konsulent Helle Kayerød, 87 93 
35 11, hkr@danva.dk. Det er Helle, som du skal arbejde sammen med i forhold til koordi-
nering, videndeling og sikring af DANVAs interesser. 

DANVA refunderer udlæg til forplejning samt rejse- og hotelomkostninger i forbindelse med 
mødedeltagelse. 

Du er altid velkommen til at kontakte din kontaktperson, lige som du er velkommen til at 
kontakte undertegnede. 

DANVA ser frem til et fortsat godt samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen 
Direktør 

DANVA 

mailto:hkr@danva.dk
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Svendborg Bibliotek inviterer til introduktion til fænomenet læseklub-
ber. Arkivfoto: Roland Petersen

Appetitvækker for læselystne

Anna Stærbo
anst@jfmedier.dk

SVENDBORG: Tirsdag 8. septem-
ber inviterer biblioteket til en
times appetitvækker for årets
tilbud om læseklubber.

Hver måned forsyner
Svendborg Bibliotek knap 80
læseklubber med bøger. Læ-
serne mødes i byen, på bibli-
oteket, privat eller online og
snakker om deres oplevelse
med månedens bog.

- Igennem de seneste år er
antallet af aktive læseklubber
på Svendborg Bibliotek ste-
get støt og en ny sæson med
nye muligheder for læsefæl-
lesskaber er nu klar til at sky-
de gang i læselysten, lyder det
i en pressemeddelelse.

Derfor inviterer Svendborg
Bibliotek tirsdag 8. septem-
ber klokken 16 til en times in-

troduktion til fænomenet læ-
seklubber og præsenterer
årets mange tilbud om at mø-
des om gode bøger.

Som læseklub kan man gå
i flere forskellige retninger.

- Der er en klub for dig,
som er frisk på fantasy, dig,
som helst vil mødes tirsdag
og til dig, som helst vil mødes
på Thurø. Der er engangslæ-
seklubber for dig, som gerne
vil forberede dig til efterårets
forfatterarrangementer ved
at læse forfatterens aktuelle
bog og for dig, som vil mødes
online. Der er en klub for dig,
som har appetit på en hånd-
fuld gode, gamle klassikere og
for dig, som foretrækker din
gode bog kort, lyder det.

Kataloget over årets læse-
klubber findes på svendborg-
bibliotek.dk og kan hentes på
alle Svendborg Kommunes
biblioteker. /anst

Nu kommer klimaet på 
skoleskemaet i Svendborg
Skoleelever i 
Svendborg får 
mulighed for at få 
nyt undervisnings-
materialet om 
energi, rent 
drikkevand, 
spildevand og 
affald.

Holdet bag Klima til læring og debat er: Jens Lassen, Niels Christian Nielsen, Mark Sundstrup og Lene Ribens. 
Pressefoto

Anna Stærbo
anst@jfmedier.dk

SVENDBORG: Energiselskabet
SEF, Vand og Affald, Go2Gre-
en, Tåsingeskolen og Svend-
borg Kommune er gået sam-
men om at udvikle et omfat-
tende undervisningsmateria-
le - Klima til læring og debat
- som nu bliver stillet til rå-
dighed for alle skoler i Svend-
borg.

- Der er lagt mange forskel-
lige perspektiver ind i materi-
alet, der indeholder såvel na-
turvidenskabelig - som hu-
manistisk dannelse. Vi tror
nemlig på, at børn og unge
mennesker skal have fingre-
ne i bolledejen, fortæller Jens
Lassen, der er lærer på Tåsin-

geskolen, ifølge en presse-
meddelelse.

Skolechefen i Svendborg,
Nanna Lohman, har skrevet
forord til materialet. Her for-
klarer hun, at det er både glæ-
deligt og meget inspirerende,
at Scienceklassen på Tåsinge-
skolen samarbejder med SEF,
Vand og Affald og GO2Green
om det nye undervisnings-
materiale om klimaudfor-
dringen og mulige løsninger.

- Der er mange perspekti-
ver på udfordringen og løs-
ninger, som mange elever i

både folkeskolens udskoling
og på ungdomsuddannelser-
ne kan få glæde af. Det er net-
op et konkret eksempel på,
hvor meget værdi vi alle kan
høste af stærke lokale samar-
bejder, slutter Nanna Loh-
man i forordet.

Undervisningsmaterialet
består af et kompendium på
75 sider, som både indehol-
der læring inden for energi,
rent drikkevand, spildevand
og affald, men også forskelli-
ge opgaver samt en lang ræk-
ke dilemmaer.

Som en del af materialet
har SEAF bevilget midler til at
indkøbe fire pædagogiske
værktøjskasser med tre un-
dervisningssæt i hver. Kasser-
ne indeholder solceller, vind-
møller, datalogger, brænd-
selsceller og termiske kame-
raer.

Man kan læse om både det
skriftlige materiale og de pæ-
dagogiske værktøjskasser,
som skoler gratis kan låne på
Go2greens hjemmeside. /anst

Ti
lb
ud
de
ne
gl
æ
de
r
fr
a
de
n
3.
til
og
m
ed
de
n
9.
se
pt
em
be
r

Oksemørbrad
1,5– 1,7 kg.

Gælder fra torsdag til og med onsdag HEL UGES TILBUD Gælder fra torsdag til og med onsdag

FREDAGS KAGE FRA THURØ BAGERI
Klar kl. 12.00

GUDBJERG

8900
Nu uanset vægt

Rigtig flot!

Nakkefilet
2,5 – 3,1 kg.

11900
Nu uanset vægt

Dansk kød

Pepsi max eller
Faxe Kondi
PET flaske 24 x 25 cl.

7500
Nu kun

+ pant

Carlsberg pilsner,
Grøn Tuborg,
Tuborg Classic
Dåser 24 x 33 cl

7995
Nu kun

+ pant7995
Ca. 2 kg nu kun

Allan Ost mellemlagret
45% med eller uden kommen.

Black Angus Oksecuvette
1,0 – 1,3 kg.

16900
Nu uanset vægt
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Badmintonhallen i Svendborg 
(forrest) skal rives ned. Fra på 
mandag får Haarhs Skole og bad-
mintonspillerne glæde af topmo-
derne faciliteter i den nye fu-
sionshal (bagerst). Foto: Søren Ti-
deman Lassen

CC
Vi har en gentleman 
agreement - men 
det er klart, at vi skal 
lære at arbejde 
sammen på ny, nu 
hvor rollerne på en 
måde er byttet om. 
Det skal vi nu nok 
finde ud af
MICHAEL GRAVGAARD

og har samtidig førsteret til
hallen 20 weekender om året.
Førhen var det badminton-
klubben, som ejede den gam-
le hal, mens Haarhs Skole le-
jede sig ind i dagstimerne.

Der kan opstå udfordrin-
ger, når skolen vil afholde af-
tenarrangementer, men det
er ikke noget, der bekymrer
Michael Gravgaard.

- Vi har en gentleman agre-
ement - men det er klart, at
vi skal lære at arbejde sam-
men på ny, nu hvor rollerne
på en måde er byttet om. Det
skal vi nu nok finde ud af, si-
ger skolelederen.

Det unikke går tabt
Sidste weekend holdt Svend-
borg Badmintonklub af-
skedsfest for den gamle hal.
Næstformand Mads Kirchhe-
iner var imponeret over, hvor
mange gamle medlemmer
der mødte op langvejs fra for
at tage afsked med den ene-
stående hal.

- De gamle medlemmer
vendte hjem til "hulen", gri-
ner han og forklarer, at det er

et internt navn for stedet.
- Folk har en enorm vene-

ration for stedet. Der var fle-
re, der kom til begravelsesfe-
sten og sagde, at der var intet
som at komme og spille bad-
minton i Svendborg, og at det
ville de savne fremover, siger
Mads Kirchheiner.

Ifølge Mads Kirchheiner er
der noget ganske unikt ved
den gamle rundbuehal i træ,
og meget af klubbens ånd og
identitet er bygget op i og
omkring disse rammer. Han
mener ikke, at de kan tage
denne specielle ånd med.

- Nej, den bliver ikke taget
med i den nye hal. Vi må tæn-
ke over, hvad vi nu skal gøre.
Vores pligt er at føre så meget
af ånden med over, men sam-
tidig være opmærksom på at
bygge noget nyt op, siger
Mads Kirchheiner.

Når den gamle hal er helt
borte om 14 dage, skal områ-
det over de næste par måne-
der reetableres med blandt
andet parkeringspladser og
grønne områder.

Elev på Svendborg Gymnasium
er smittet med corona
Svendborg 
Gymnasium har haft 
sit første tilfælde af 
coronasmitte. Eleven 
har udvist stor forsig-
tighed og holdt sig 
hjemme hele denne 
uge. Torsdag kom 
testsvaret, som var 
positivt, og hans 
klasse er nu 
hjemsendt, indtil alle 
er blevet testet. Jesper Vildbrad bekræfter, at en elev er smittet med corona. Foto: Arkiv

Michael Danekilde Olsen
midol@jfmedier.dk

SVENDBORG: En elev på Svend-
borg Gymnasium er testet
positiv for coronavirus. Ele-
ven har ikke selv oplevet
symptomer, men på bag-
grund af at flere familiemed-
lemmer var testet positive,
udviste han agtpågivenhed
og har holdt sig hjemme si-
den søndag.

Rektor Jesper Vildbrad be-
kræfter forløbet og roser den
pågældende elevs forsigtig-
hed.

- Han har handlet helt kor-
rekt, det må man sige. Han
har senest været i skole sidste
fredag, og i dag (fredag, red.)
fik han bekræftet, at han var
smittet. Derfor har vi sendt
klassen hjem, og de bliver
også testet nu. Vi ved, at han
kun var i kontakt med sine
klassekammerater den dag,
så den nære kontaktgruppe,

som det hedder, er konstate-
ret og bliver tjekket, fortæller
Jesper Vildbrad.

Den pågældende klasse,
som nu er hjemsendt indtil
en negativ test er i hus, kan
ikke have nået at smitte nog-
le andre elever på gymnasiet.
Jesper Vildbrad har været i
kontakt med Sundhedssty-
relsen og blevet bekræftet i, at
der er handlet helt korrekt.

- Ifølge sundhedsmyndig-
hederne skulle alle andre end
klassen være sikre. Det er kun

eleverne i klassen, som er den
nære kontaktgruppe, og de
ville først have fået sympto-
mer i denne uge, hvilket in-
gen af havde før hjemsendel-
sen. Så både den smittede
elev og skolen har handlet så
forsvarligt og hensynsfuldt,
som man kunne ønske sig, si-
ger Jesper Vildbrad.

Klokken 12 oplyser Statens
Serum Instituts corona over-
vågning, at smittetallet for
Svendborg Kommune er to
tilfælde de seneste syv dage.

Nu kommer klimaet på 
skoleskemaet i Svendborg
Skoleelever i 
Svendborg får 
mulighed for at få nyt 
undervisningsmate-
rialet om energi, rent 
drikkevand, 
spildevand og affald.

Holdet bag Kli-
ma til læring 
og debat er: 
Jens Lassen, 
Niels Christian 
Nielsen, Mark 
Sundstrup og 
Lene Ribens. 
Pressefoto

Anna Stærbo
anst@jfmedier.dk

SVENDBORG: Energiselskabet
SEF, Vand og Affald, Go2Gre-
en, Tåsingeskolen og Svend-
borg Kommune er gået sam-
men om at udvikle et omfat-
tende undervisningsmateria-
le - Klima til læring og debat
- som nu bliver stillet til rå-
dighed for alle skoler i Svend-
borg.

- Der er lagt mange forskel-
lige perspektiver ind i materi-
alet, der indeholder såvel na-
turvidenskabelig - som hu-
manistisk dannelse. Vi tror
nemlig på, at børn og unge
mennesker skal have fingre-
ne i bolledejen, fortæller Jens
Lassen, der er lærer på Tåsin-

geskolen, ifølge en presse-
meddelelse.

Skolechefen i Svendborg,
Nanna Lohman, har skrevet
forord til materialet. Her for-
klarer hun, at det er både glæ-
deligt og meget inspirerende,
at Scienceklassen på Tåsinge-
skolen samarbejder med SEF,
Vand og Affald og GO2Green
om det nye undervisnings-
materiale om klimaudfor-
dringen og mulige løsninger.

- Der er mange perspekti-
ver på udfordringen og løs-
ninger, som mange elever i

både folkeskolens udskoling
og på ungdomsuddannelser-
ne kan få glæde af. Det er net-
op et konkret eksempel på,
hvor meget værdi vi alle kan
høste af stærke lokale samar-
bejder, slutter Nanna Loh-
man i forordet.

Undervisningsmaterialet
består af et kompendium på
75 sider, som både indehol-
der læring inden for energi,
rent drikkevand, spildevand
og affald, men også forskelli-
ge opgaver samt en lang ræk-
ke dilemmaer.

Som en del af materialet
har SEAF bevilget midler til at
indkøbe fire pædagogiske
værktøjskasser med tre un-
dervisningssæt i hver. Kasser-
ne indeholder solceller, vind-
møller, datalogger, brænd-
selsceller og termiske kame-
raer.

Man kan læse om både det
skriftlige materiale og de pæ-
dagogiske værktøjskasser,
som skoler gratis kan låne på
Go2greens hjemmeside. /anst
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Gælder fra torsdag til og med onsdag HEL UGES TILBUD Gælder fra torsdag til og med onsdag

FREDAGS KAGE FRA THURØ BAGERI
Klar kl. 13.00

GUDBJERG

2900
Nu kun

Cola-cola, Fanta,
Coca-cola Zero
1½ liter

900
PR. flaske

+ pant 7900
Nu kun

+ pant

Kalvemørbrad
1,2 – 1,6 kg.

17900
Nu uanset vægt

14900
Nu uanset vægt

Hel Dansk

Svinekam
u/ben ridset
4½ – 5½ kg.

Odense øl
vælg mellem Classic / Pilsner
24 dåser

Rigtig flot!

Hel Dansk
Kylling
1350 g.

Weinmann
hvidvin i BIB
Vælg mellem
Gewurztraminer
eller Riesling
3 ltr.

6900
Frit valg

Thea M. Q. Nielsen ik overrakt den lotte check af Nordea Svendborg fredag. Privatfoto.

Sundhøj Børneby får hjælp 
til aktivitetsprojekter
Nordea Fonden overrakte fredag en 
donation til Sundhøj Børnebys projekt om 
at hive de unge mennesker væk fra 
skærmen.

Ida Marie Kristensen
idmkr@jfmedier.dk

TÅSINGE: Sundhøj Børneby har
fået overrakt 5000 kroner af

Nordea Fonden til en tur i
Wilt Svendborg for junior-
klubbens børn.

Sundhøj Børnebys leder,
Thea M. Q. Nielsen, overrakt
den lotte check af Nordea
Svendborgs ilialchef Carsten

Volder til børnebyens pro-
jekt, hvor de vil tilbyde Tåsin-
geskolens 4.-6.-klasser et me-
re aktivt og socialt liv.

Som følge af Covid-19 er
antallet af indmeldte børn i
landets juniorklubber dalet
drastisk, i takt med at interes-
sen for de elektroniske enhe-
der hos børnene er steget
markant. Begge problematik-
ker vil Sundhøj Børneby for-
søge at komme til livs med
det nye projekt.

Vandledningerne skal testes 
inden Landsstævnet i 2022

Selvom Landsstævnet i Svendborg er rykket til 2022, så starter forberedelserne allerede i denne måned. Den 
22. september tester Vand og Afald vandledningerne og det kan godt give gener i den vestlige del af byen. 
Foto: Pressefoto.

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Selvom Lands-
stævnet er udsat til 2022, så
går forberedelserne allerede
så småt i gang her i septem-
ber måned.

Tirsdag den 22. september
tester Vand og Afald vand-
ledningerne, og det kan godt
give lidt gener for den vestli-
ge del af byen.

Under Landsstævnet for-

venter man op mod 25.000
gæster i Svendborg Kommu-
ne. Det vil lægge ekstra pres
på blandt andet vandforsy-
ningen, og netop derfor skal
vandledningerne testes. Det
vil klarlægge hvor meget sy-
stemet kan håndtere.

Under testen vil der blive
atappet store mængder vand,
som svarer til den mængde,
man forventer, der vil blive
brugt under Landsstævnet.

Nogle, særligt i den vestlige
bydel, kan opleve et ændret
vandtryk og lukning af van-

det i korte perioder i løbet af
dagen, og de eterfølgende
dage vil vandet muligvis væ-
re grumset eller brunt.

Det brune vand skyldes af-
lejringer, der har revet sig løs
i forbindelse med ledningsar-
bejdet. Vand og Afald forsik-
rer, at vandet ikke er sund-
hedsskadeligt, men at det kan
være en god idé, at tappe
vand og sætte til side atenen
før.

Alle berørte husstande har
fået direkte besked via e-
boks.
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Atale på plads om 
Svendborgs første 
statsskov
Der er ingen statslige skove i Svendborg Kommune. Men mandag 
tog Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og Vand og Afald et skridt 
i retning mod at etablere op til 540 hektar statslig skov mellem 
Svendborg og Skårup.

Anna Stærbo
anst@jfmedier.dk

HOLMDRUP/SKÅRUP: De første
tre træer i Svendborgs første
statsskov er plantet. Og med
spadestik og underskriter
kom skovrejsningsprojektet

nordøst for Svendborg lidt
tættere på at blive til virkelig-
hed.

Ceremonien fandt sted
mandag etermiddag ved
Skovmølleværket i Skårup,
hvor borgmester Bo Hansen
(S), bestyrelsesformand for
Vand og Afald Niels Christi-
an Nielsen og kontorchef i

Her er der lavet atale om skovrejsning. Hvorvidt det bliver realiseret, ahænger af, hvor mange lodsejere der 
kan laves ataler med.

Naturstyrelsen Mads Jensen
alle plantede et træ og under-
skrev samarbejdsatalen om
det store skovrejsningspro-
jekt.

Borgmesteren åbnede ce-
remonien med en tale, hvor
han glædede sig over atalen,
der kan ende med op til 540
hektar statslig skov i Svend-

borg fordelt på to områder.
Men Bo Hansen gjorde det
samtidig klart, at der endnu
ikke er lavet ataler med de
cirka 114 private lodsejere,
der ejer jorden, hvor skoven

kan blive rejst.
- Alt i alt bliver skoven om-

kring 540 hektar – hvis vi
altså lykkes med at erhverve
så meget jord. Det er en del af
al den spænding, der opho-

ber sig lige nu. For salg af jord
er naturligvis frivilligt, og vi
kan nu engang kun rejse det
skov, som vi kan købe. Derfor
er det et projekt, der kommer
til at tage rigtig mange år.
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Manglende kandidater
ved menighedsrådsvalg
Ved flere af de 
sydfynske sogne er 
der lige nu tomme 
stole i menighedsrå-
dende. Det skyldes, 
at der har manglet 
kandidater ved årets 
valg. I Ollerup og 
Hesselager ser man 
nu frem til supple-
ringsvalget i oktober.

I Hesselager sogn kunne man ved valget den 15. september ikke få 
dækket alle pladser i menighedsrådet. Det samme billede tegner sig i 
flere sogne på Sydfyn. Foto: Hans Sturesson

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

SYDFYN: I nogle af de sydfyns-
ke menighedsråd manglede
der kandidater til posterne,
da der den 15. september var
menighedsrådsvalg. I hvert
fald hvis man vender blikket
mod blandt andre Tved,
Sørup, Ollerup og Hesselager.
Her blev det ikke det kamp-
valg, som man havde kunnet
håbe på.

- Vi har seks pladser i me-
nighedsrådet, men vi har kun
fået besat de fem, fortæller
Majbrit Jensen, formand for
menighedsrådet i Hesselager.

Tvang er ingen løsning
Fire af de tidligere medlem-
mer er i år fratrådt deres po-
ster, hvoraf tre af dem allere-
de havde meldt ud ved sidste
valg, at de kun ønskede at sid-
de én periode. Men at Majbrit
Jensen selv skulle blive den
fjerde, vidste hun ikke selv,
før kort inden valget.

- Jeg har været nødt til at
trække mig af personlige og
helbredsmæssige årsager, si-

ger hun.
Majbrit Jensen fortæller, at

man i Hesselager sogn hver-
ken manglede medlemmer i
menighedsrådet sidste eller
forrige gang, der var valg. Ved
sidste valg havde rådet stor
udskiftning, men det kom sig
af, at mange af de fratrådte
medlemmer havde siddet i
mange år, og derfor nu men-
te, at det var på tide at give
stolen videre.

- Alternativt kunne man
presse nogen ind, som egent-
lig ikke har lyst til at være der,
men det ser jeg heller ikke
som en løsning. Der er jo nog-
le mennesker, der har svært
ved at sige nej, hvis man bli-
ver ved med at spørge, men
det giver bare heller ingen
mening, siger Majbrit Jensen.

Selvom man har fået tre
suppleanter, som man kunne
prikke til, som hun siger, så
nytter det heller ikke meget
at have nogen i menighedsrå-
det, der egentlig kun ønsker
at være suppleanter.

Suppleringsvalg
I Ollerup blev kun én ud af
fem pladser i menighedsrå-
det besat. På grund af de
manglende kandidater til
menighedsrådende i de

respektive sogn, vil der den 6.
oktober nu blive udstedt et
suppleringsvalg, der skal give
en ekstra chance til menig-
hedsrådende for at få de tom-
me pladser besat.

- Det er selve valgprocedu-
ren, der er sådan, når der ik-
ke er dannet et menigheds-
råd, siger Lene Greve, for-
mand for menighedsrådet i
Ollerup.

I Ollerup og i Hesselager
gør man, hvad man kan, for at
få folk i lokalsamfundet til at
stille op. Man har lavet an-
noncer til avisen, og der bli-
ver ringet på dørklokker.

- Vi har nogle aktive perso-
ner i lokalområdet, der er
hoppet op på cyklen og er
ude i sognet og prøver at mo-
tivere folk til at stille op, for-
tæller Lene Greve.

Skulle et genvalg ikke løse
problematikken, så er der sta-
dig en sidste udvej:

- Hvis den sidste plads ik-
ke skulle blive dækket, så ta-
ger vi den derfra, siger Maj-
brit Jensen.

- Næste skridt kunne så
være at søge højere op, og be-
de om lov til at fortsætte med
kun fem medlemmer, siger
hun.

Sexisme.
Men Too
Erik Sørensen, Fjordvej, 
Munkebo

LÆSERBREV: Nu ser vi, at che-
fredaktør Rikke Bekker ger-
ne vil have skudt anden bøl-
ge af Me Too gang. Ifølge
hende var første bølge ikke
effektiv nok, der var ikke
nok mænd, der blev hængt
ud, straffet eller forfulgt. Der
blev kun lavet tiltag, som
man rent lovmæssigt kunne
gøre, altså firmaer og offent-
lige virksomheder, der lave-
de ”politikker”. Så nu skal
der kød på bordet, og godt
hjulpet af Sofie Linde og me-
dierne prøver de så igen.

Der er måske en grund til,
at det fusede lidt ud i Dan-
mark. Måske er vi ikke så

bornerte som amerikanerne
og heldigvis for det.

Eksempelvis har jeg selv
prøvet at stå bøjet over et
bord, hvor jeg talte med en
på den anden side, og plud-
selig fik jeg et gedigent klask
bagi, vendte mig om og så, at
det var en yngre kvinde, der
lige ville hilse på uden ord.
Første tanke: ”hvad f….. bil-
der du dig ind?” afløst af en
glad fornemmelse over, at vi
i Danmark ikke er mere for-
skrækkede over at være tæt
på hinanden, end at det kan
virke naturligt at gøre det.
Havde jeg været tilstrækkelig
sur, kunne jeg have startet
en ”Men Too”.

Jeg siger det igen: Vi er ik-
ke amerikanere. Derovre

kan folk finde på at kaste sig
foran en bil for at score for-
sikringspenge. Det behøver
vi ikke, så hold op med at ef-
terabe, hvad der kommer
derovrefra, det er ikke godt
det hele. Det virker ynkeligt,
at man, mange år efter en
dum hændelse, som det kan
være svært at sætte skyld på,
kommer og vil hævne sig,
mange år efter at man har
opnået det man ville den-
gang.

Lyt til Sofie Linde. Hun
sagde nej, det kan lade sig
gøre – Så mht petitesserne:
”luk r…, tør øjnene og kom
videre”. De hårde sager må
politiet tage sig af.

Det var en stor dag og en stor aftale, sagde kontorchef i Naturstyrelsen, 
Mads Jensen. Foto: Hans-Henrik Dyssel

FAKTA
SKOVREJSNINGSPROJEKTET
Det er Svendborg Kommune, Vand og Affald samt Naturstyrelsen, 
der står bag skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg.

Den samlede omkostning til køb af jord og anlæg af skoven for-
ventes at blive omkring 120 millioner kroner. Kommunen skal 
betale 22 procent af omkostningen til jordkøb, Naturstyrelsen 28 
procent og Vand og Affald A/S betaler for tinglysning af en servi-
tut om forbud mod brug af gødskning og pesticider på jorderne, 
svarende til 50 procent af omkostningen til jordkøb.

Naturstyrelsen finansierer omkostningerne til etablering af sko-
ven. Naturstyrelsen skal stå som ejer og drive skoven.

Svendborg Kommunes investering er på 693.000 kroner om året 
over de næste 30 år. Forud for aftalen har der været afholdt mø-
de med lodsejere i projektområdet og et borgermøde.

Inden for projektområderne ligger i alt cirka 114 ejendomme. 
Målet er, at der om 30 år er plantet 540 hektar skov på de to ud-
pegede arealer. Det svarer til cirka 756 fodboldbaner.

Lodsejerne kan frivilligt vælge, om de vil sælge jord til projektet.

Landbrugsstyrelsen har givet betinget samtykke om såkaldt fri 
multifunktionel jordfordeling til projektet.

Jordfordeling er en frivillig arealomlægning, hvor mange lodse-
jere køber og sælger jord på én gang, og hvor der samtidig er-
hverves jord til skovrejsningen.

Forhandlinger om jordfordeling kan begynde til oktober, hvis der 
gives endelig samtykke af Landbrugsstyrelsen.

Borgmester Bo Hansen (S) plante-
de et af de tre første træer i skov-
rejsningsprojektet, som er en af-

tale mellem Naturstyrelsen, 
Svendborg Kommune og Vand & 

Affald om op til 540 hektar ny skov 
nordøst for Svendborg. Foto: 

Hans-Henrik Dyssel

Samarbejdsaftalen er 20 år,
fordi det tager tid at erhverve
jord, sagde Bo Hansen.

Nogen konkret tidshori-
sont kom borgmesteren ikke
ind på. Men han gjorde det
klart, at skovrejsning ikke er
for utålmodige sjæle.

- Det er i hvert fald ikke li-
ge rundt om hjørnet, at den-
ne her skov kommer til at gi-
ve skyggegener, sagde Bo
Hansen.

Vandet er vigtigt
Bestyrelsesformand i Vand og
Affald Niels Christian Niel-
sen, lagde i sin tale vægt på
vandet, og at skovrejsnings-
projektet har stor strategisk
betydning for byens fremtidi-
ge vandforsyning.

- Jeg glæder mig over, at vi
med projektet kan være med
til at sikre rent grundvand til
vores efterkommere. For rent

grundvand er ikke en selvføl-
ge. Det viser de talrige fund af
pesticider i dansk grundvand
med al tydelighed. Men med
det her projekt tager vi et
stort skridt for at beskytte
grundvandet øst for Svend-
borg, hvor vi henter godt en
tredjedel af drikkevandet til
Svendborg by, sagde Niels
Christian Nielsen.

Og hvis man vil beskytte
grundvandet, er skovrejsning
det stærkeste virkemiddel,
lød det fra bestyrelsesfor-
manden.

- Grundvandet, som dan-
nes under skoven, vil derfor
være helt rent. Tilmed har vi
garanti for, at når først skoven
er rejst, så bliver den indregi-
streret som fredskov. Skoven
er dermed en løsning, der
holder vand, sagde Niels
Christian Nielsen.

En stor dag
Kontorchef i Naturstyrelsen
Mads Jensen fortalte i sin ta-
le, at skovrejsning ikke alene
skal beskytte grundvandet –
men skoven kan også opfan-
ge CO2, øge biodiversiteten,

ligesom den giver bedre ad-
gang til naturen.

- Derfor er det en stor dag
for os i Naturstyrelsen. Det er
også en stor aftale. Det bliver
forhåbentlig starten på den
første statsskov i Svendborg
Kommune, sagde Mads Jen-
sen, som avisens udsendte fik
mulighed for at stille et par
spørgsmål efter ceremonien:

I taler om 540 hektar skov,
men aftalen er baseret på, at
der skal laves frivillige aftaler
med lodsejerne. Hvor reali-
stisk er det, at der bliver rejst
540 hektar skov?

- Det er lidt som at spå om
fremtiden, og vi ved ikke,
hvordan det ser ud om 10-15
år. Men det er selvfølgelig
derfor, vi har lavet en 20-årig
aftale, for vi ved, at det her ta-
ger tid, sagde Mads Jensen.

Men giver det overhovedet
mening at tale om 540 hektar
skov?

- Ja, det gør det, for det er
det areal, vi har lavet en afta-
le om. Og det er veldefineret
på kort, så det er kun inden
for det område, vi arbejder på
at finde arealer.
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Vi gir’ dig smilet igen

Tandproteser er vores passion. Patienter hos os skal have en
positiv oplevelse og efterfølgende daglig glæde af deres nye
tænder. Vi hjælper dig, så du kan tage del i livets gode stunder
– med et smil på læben.

Svendborg Havnepladsen 3 B (Det Gule Pakhus) · Tlf. 62 21 54 03
Odense C Torvegade 1 (Hafniahus) · Tlf. 66 13 64 66
Odense M Tagtækkervej 8 (bag Rosengårdcentret) · Tlf. 66 13 64 67

www.tpt.dk

Tilfredshedsgaranti • Betaling op til 5 år • ISO 9001 kvalitets-certificeret

www.sydfynsfrifagskole.dk
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Nu skyder Svendborg ny affaldssortering i gang
Den 28. september går Svendborg 
Kommune for alvor i gang med at 
affaldssortere. Vand og Affald uddeler de 
første nye affaldsbeholdere, og samtidig 
får mange husstande ny tømmedag.

FAKTA

KORT OM ORDNINGEN
De første husstande får nye 
affaldsbeholdere den 28. 
september. Inden årsskiftet 
har alle husstande fået nye 
beholdere.

Sammen med affaldsbehol-
derne får man en startpak-
ke, som indeholder en sorte-
ringsguide, samt en grøn 
madaffaldsspand og poser 
til indendørs sortering af 
madaffald.

Affaldsbeholderne kan inden 
for de første tre måneder 
gratis ombyttes til en anden 
størrelse beholdere, hvis der 
er behov for det.

Plast skal ligesom i dag afle-
veres til storskrald, hvorfra 
det bliver sendt til genan-
vendelse.

Fra januar 2021 skifter stors-
krald navn til ”genbrugsbi-
len” og man skal give be-
sked, hvis man vil bruge ord-
ningen. Du får mere informa-
tion om dette i december.

På www.vandogaffald.dk kan 
du se, om du er berørt af nye 
tømmedage, og hvornår du 
får nye affaldsbeholdere. Du 
kan også ringe på 6321 
5515.

Michael Spure Thorbjørnsen
mith@faa.dk

De fleste husstande får to beholdere á 240 liter. Beholderne er begge delt i to rum, og skraldebilen har også 
to rum, så affaldet ikke bliver blandet sammen. Pr-foto

SVENDBORG: Omkring 500 hus-
stande kommer mandag den
28. september hjem til nye af-
faldsbeholdere. Vand og Af-
fald skyder nemlig de nye af-
faldsordninger i gang, når de
første nye affaldsbeholdere
bliver delt ud mandag mor-
gen. Inden årsskiftet er alle
husstande og hele den kom-
munale organisation med på
mere affaldssortering.

- Vi kan næsten ikke ven-
te. Vi har arbejdet hen imod
det her de seneste to år, så det
er en vigtig milepæl, vi kom-
mer til nu, siger bestyrelses-
formand for Vand og Affald,
Niels Christian Nielsen.

Halvdelen af vores affald 
skal genanvendes
Når Vand og Affald uddeler
nye affaldsbeholdere, er det
fordi, vi skal sortere meget
mere af vores affald med hen-
blik på genanvendelse. Sene-
st i 2022 skal vi ifølge national

lovgivning indsamle halvde-
len af husholdningsaffaldet
til genanvendelse (målt på
pap, papir, glas, metal, mad-
affald, plast og træ). I Vand og
Affald har man sat barren en
smule højere, for her er målet
at indsamle 55 procent i
2022.

- I dag indsamler vi 37 pro-
cent af de nævnte materialer
til genanvendelse, så det er en
ambitiøs målsætning, vi har
sat os. Men vi tror på, at det
kan lade sig gøre her i Svend-
borg, siger direktør for Vand
og Affald, Ole Steensberg
Øgelund, i en pressemeddel-
else.

I de nye affaldsbeholdere
kan man aflevere pap, papir,
glas, metal, madaffald og re-
staffald. Pap, papir, glas og
metal bliver sendt til genan-
vendelse. Madaffaldet bliver
til biogas og gødning, og re-
staffaldet bliver brændt og
brugt til fjernvarme og strøm.

Nye tømmedage
Samtidig med at udrulningen
af de nye affaldsordninger
starter, får mange husstande

fra den 28. september også
hentet affald en anden uge-
dag, end de plejer.

Alle husstande har fået be-

sked om dette i e-Boks eller
pr. brev, men hvis man er i
tvivl, kan man se på Vand og
Affalds hjemmeside eller

kontakte Vand og Affald tele-
fonisk på 63215515.





Lektor kritiserer skovrejsningsprojekt: Er det godt eller skidt for 
grundvandet og biodiversiteten, og er formålet flis? 
 

 

 

https://links.infomedia.dk/Mo/36b6023f-2f08-4c01-8ace-d3a2d17ed95d/e7e8f36d
https://links.infomedia.dk/Mo/36b6023f-2f08-4c01-8ace-d3a2d17ed95d/e7e8f36d
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DET 
SKER
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
www.fyens.dk/even-
tinfo

MANDAG D. 28 
SEPTEMBER
09.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Naturamas
naturguider er i huset hele
dagen - klar med svar og
spændende historier. Arr.:
Naturama. Arrangementet er
for alle.
10.00 Naturama, Dronninge-
maen 30, 5700. Vilde vidun-
derlige Danmark i børnehøj-
de. Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for børn.
10.00 Svendborg, Svinget 1,
5700. UDSOLGT: Guidet fæl-
leslæsning. Arr.: Svendborg
BIbliotek. Arrangementet er
for voksne.
11.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Hør historier-
ne om de eventyrlige fisk i
"Hemmeligheder i dybet". Ar-
r.: Naturama. Arrangementet
er for alle.
12.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Vaskebjørne-
ne fodres - Kom helt tæt på:).
Arr.: Naturama. Arrangemen-
tet er for alle.
13.00 Svendborg, Havnegade
3, 5700. Gå dig Glad - på 2 ti-
mer. Arr.: Gå dig Glad. Arran-
gementet er for alle.
14.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Oplev "Invasi-
ve arter - nye dyr". Arr.: Natu-
rama. Arrangementet er for
alle.
14.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Oplev "Invasi-
ve arter - nye dyr". Arr.: Natu-
rama. Arrangementet er for
alle.
15.00 Naturama, Dronninge-
maen 30, 5700. Vilde vidun-
derlige Danmark i børnehøj-
de. Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for børn.
18.00 Svendborg, Møllergade
99, 5700. Fælllesspisning &
spilleafte Taasinge L'hombre
Klub.. Arr.: Taasinge L'hombre
Klub. Arrangementet er for
voksne.

Skraldespande til den nye skraldeordning med sortering står klar til at komme i brug, når de første spande bliver kørt ud til borgerne mandag morgen. Foto: Katrine Becher Damkjær

I dag får 500 husstande
nye skraldespande
500 husstande i Svendborg får mandag nye 
affaldsbeholdere, hvor kommunens nye 
affaldsordning bliver skudt i gang. Samtidig 
får mange husstande ny tømmedag. Målet 
med den nye ordning er at genanvende 
mere end halvdelen af kommunens affald.

Anna Stærbo
anst@jfmedier.dk

SVENDBORG: 1500 nye skraldes-
pande står klar, til når Svend-
borg Kommunes nye affalds-
ordning bliver rullet ud fra
mandag morgen. Her vil bor-
gere fra omkring 500 hus-
stande i midtbyen komme
hjem til nye affaldsbeholde-
re.

Vand og Affald skyder den
nye affaldsordning i gang 28.
september. Og inden årsskif-
tet er alle husstande og hele
den kommunale organisa-
tion med på den nye affalds-
ordning.

- Vi kan næsten ikke ven-
te. Vi har arbejdet hen imod

FAKTA
NY AFFALDSORDNING

VAND OG AFFALD

De første husstande får nye affaldsbeholdere mandag 28. sep-
tember. Inden årsskiftet har alle husstande fået nye beholdere.

Sammen med affaldsbeholderne får man en startpakke, som in-
deholder en sorteringsguide, samt en grøn madaffaldsspand og 
poser til indendørs sortering af madaffald.

Affaldsbeholderne kan inden for de første tre måneder gratis 
ombyttes til en anden størrelse beholdere, hvis der er behov for 
det.

Plast skal ligesom i dag afleveres til storskrald, hvorfra det bliver 
sendt til genanvendelse.

Fra januar 2021 skifter storskrald navn til ”genbrugsbilen”, og 
man skal give besked, hvis man vil bruge ordningen. Der kom-
mer mere information om dette i december.

På www.vandogaffald.dk kan man se, om man er berørt af nye 
tømmedage, og hvornår man får nye affaldsbeholdere. Man kan 
også ringe på 6321 5515.

det her de seneste to år, så det
er en vigtig milepæl, vi kom-
mer til nu, siger bestyrelses-
formand for Vand og Affald,
Niels Christian Nielsen, ifølge
en pressemeddelelse.

Vil genanvende mere
Når Vand og Affald uddeler
nye affaldsbeholdere, er det
fordi, man i kommunen skal
sortere meget mere af affal-
det for at kunne genanvende
en større andel af det.

Senest i 2022 skal man iføl-
ge national lovgivning ind-
samle halvdelen af hushold-
ningsaffaldet til genanven-
delse – det bliver målt på pap,
papir, glas, metal, madaffald,
plast og træ.

I Vand og Affald har man
sat barren en smule højere –

her er målet at indsamle 55
procent i 2022.

- I dag indsamler vi 37 pro-
cent af de nævnte materialer
til genanvendelse, så det er en
ambitiøs målsætning, vi har
sat os. Men vi tror på, at det

CC
Vi kan næsten ikke 
vente. Vi har arbejdet 
hen imod det her de 
seneste to år, så det 
er en vigtig milepæl, 
vi kommer til nu.
NIELS CHRISTIAN NIELSEN

kan lade sig gøre her i Svend-
borg, siger direktør for Vand
og Affald, Ole Steensberg
Øgelund, ifølge pressemed-
delelsen.

I de nye affaldsbeholdere
kan man aflevere pap, papir,

glas, metal, madaffald og re-
staffald. Pap, papir, glas og
metal bliver sendt til genan-
vendelse. Madaffaldet bliver
til biogas og gødning, og re-
staffaldet bliver brændt og
brugt til fjernvarme og strøm.

Ny tømningsdag
Samtidig med at udrulningen
af de nye affaldsordninger be-
gynder, får mange husstande
fra 28. september også hentet
affald en anden ugedag, end
de plejer.

Alle husstande har fået be-
sked om ordningen i e-boks
eller per brev, men hvis man
er i tvivl, kan man se på Vand
og Affalds hjemmeside.
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Nu starter den store skraldesortering

Anne Hjortenberg og familien har sorteret affald længe. Øksenbjergvej, som de bor på, har tidligere været med i en forsøgsordning, hvor de sorte-
rede bioaffald. Derfor har de også en lille sorterings-vognpark, som Anne Hjortenberg kalder det, stående udenfor. Snart kan de føje yderligere to 
til samlingen. Om små 14 dage får familien de nye skraldespande, og Anne Hjortenberg synes, det er fantastisk. Foto: Katarina Barling Jørgensen

I køkkenet har familien tre spande stående. En stor til tørt affald, som 
papir, plast, pap, glas og metal. Den bliver tømt hverdag, så det ikke ho-
ber sig op. De to andre spande er til restaffald og madaffald. Hjemme 
hos familien Hjortenberg er den sønnen Loui, der står for at tømme 
spandene, og mor Anne fortæller med et smil på læben, at han er blevet 
deres affaldsmaskot. Foto: Katarina Barling Jørgensen

Måske har du set 
dem, de nye sorte 
skraldespande. 
Mandag blev de 
trillet på plads ved de 
første husstande. 
Anne Hjortenberg og 
hendes familie har 
længe sorteret. De 
har indrettet sig efter 
det og synes ikke 
overgangen var svær.

Katarina Barling Jørgensen
kabjo@jfmedier.dk

SVENDBORG: Det skramler i
Svendborgs gader og stræder.

500 husstande får mandag
trillet nye skraldespande på
plads foran matriklen. For
mange er det lig med helt nye
skralde-vaner.

Hvordan kommer man så
bedst i gang med at sortere
derhjemme? Det har avisen
spurgt Anne Hjortenberg til
råds om. Hun og familien har
længe sorteret skrald og synes
selv, at de har et godt system.

Indret dit køkken efter det
Fire, det er antallet af spande,
der skal sorteres i efter den
nye skraldeordning. Den ene
får du med, når de nye skral-
despande bliver leveret.

Det kan virke af meget og
lyde pladskrævende.

Anne Hjortenberg og hen-
des familie har været en del af
et frontløber-program, hvor
de på deres vej kunne sortere
bioaffald på forsøgsbasis.

- På vejen har vi haft mu-
lighed for at sortere plastik,
metal, glas, papir, pap og bat-
terier. Så har vi selv en kom-
post, som vi bruger til ned-
brydeligt madaffald. Siden
det projekt har det været
svært at smide det tilbage i de
almindelige skraldespande,
så vi fortsatte. Især når man
kan se, at man gør en forskel,
fortæller Anne Hjortenberg.

Anne og familien havde ik-
ke svært ved at komme i gang.
For hende handlede det hele
om tilpasning.

- Vi havde ikke svært ved
det. Men vi var hurtige til at få
indrettet vores køkken efter
det, og lige så snart, det var
gjort, så var det nemt, fortæl-
ler Anne Hjortenberg.

I hjemmet på Øksenbjerg-
vej har de en spand stående
til de tørre ting, en til restaf-
fald og en til nedbrydeligt
madaffald. Det lyder
pladskrævende, men for An-
ne Hjortenberg handler det
om ikke at lade det stå for
længe.

- Det handler om at få det

I den nye ordning er der ikke en beholder til plast. I stedet kan man 
samle sammen og så aflevere det i en klar pose til genbrugsbilen. - Det 
er det eneste, der er ærgerligt ved den nye ordning. For jeg har ikke lyst 
til at smide plastik ned til restaffald, fortæller Anne Hjortenberg. Hun 
fortæller også, at det er en tilvænningssag, når man skal begynde at 
sortere, men at man hurtigt kommer i gang. Foto: Katarina Barling Jør-
gensen

FAKTA
DINE NYE 
SKRALDESPANDE
Fra mandag den 28. septem-
ber begynder uddelingen af 
de nye affaldsbeholdere.

Du modtager et brev med 
posten eller i e-Boks i god 
tid, inden den nye affalds-
ordning bliver udrullet i dit 
område.

I de nye skraldespande skal 
skraldet sorteres i fire rum, 
fordelt på to spande a 240 li-
ter: pap og papir, glas og me-
tal, restaffald og madaffald.

I den ene spand fylder re-
staffald 60%, mens madaf-
fald fylder 40%. I den anden 
spand fylder pap og papir 
60%, og glas og metal fylder 
40%.

Der er ikke et rum til plast i 
den nye skraldeordning. Hvis 
man ikke vil smide plast til 
restaffald, så skal man sam-
le det i klare sække og afle-
vere det på genbrugsstatio-
nen eller til storskrald - der 
desuden skifter navn til gen-
brugsbilen.

Batterier skal stadig lægges 
i en klar pose ovenpå ener-
gispanden - den til rest- og 
madaffald. Spanden til pap 
og papir og glas og metal 
hedder en ressourcespand.

Energispande tømmes hver 
2. uge hele året. Ressources-
pande tømmes hver 4. uge 
hele året.

Med dine nye skraldespande 
modtager du også en start-
pakke. Her får du: en lille 
grøn madaffaldsspand, en 
sorteringsguide, piktogram-
klistermærker, der kan bru-
ges i den indendørs sorte-
ring og et års forbrug af 
madaffaldsposer.

Hvis du skal bruge nye mad-
affaldsposer, skal du blot 
binde en tom pose på ener-
gispanden, så afleverer 
skraldemanden nogle nye. 
Bor du derimod i lejlighed 
med en vicevært tilknyttet, 
så skal du kontakte 
ham/hende.

båret ud af køkkenet, så det
ikke hober sig op og bliver ir-
riterende at kigge på. Vi ople-
ver, at det for os i en alminde-
lig villa ikke er et pladspro-
blem, fortæller Anne Hjor-
tenberg.

I hjemmet glæder de sig til
at modtage de nye skraldes-
pande. Selvom de i forvejen
sorterer, så ændrer det allige-
vel lidt hos familien Hjorten-
berg.

- Det er fantastisk, at det
endelig kommer til Svend-
borg nu. Vi har sorteret læn-
ge, nu slipper vi for at gå ned
til de fælles containere og
skal bare lige rundt om hjør-
net. Det eneste ærgerlige er,
at vi ikke kan sortere plastik
i det nye system. Men det
fortsætter vi med selv, fortæl-
ler Anne Hjortenberg.

Miljøstyrelsen har tidligere
udsendt gode råd til, hvordan

du kan skabe plads til sorte-
ring i dit hjem, stort som
småt.

Inspiration
Hvis du bor i lejlighed, så kan
pladsen ofte være trang, og
tre til fire skraldespande kan
virke uoverskueligt. Men de
behøver nødvendigvis ikke
stå i skabet under vasken.

Vægge eller bagsiden af en
dør kan bruges til ophæng af

beholdere, muleposer, kurve
og andet. Man kan bruge kas-
ser eller beholdere, som kan
stables og samtidig åbnes
uden de skal løftes. På den
måde undgår du at bruge for
meget gulvplads.

Bor du i villa, rækkehus el-
ler lignende, så er der typisk
mere plads at gøre godt med.
Når du modtager dine nye
skraldespande, får du samti-
dig en startpakke. I denne er

der blandt andet piktogram-
klistermærker. De kan sættes
på spande og derved oversku-
eliggøre sorteringen.

Der findes mange stativer
og skraldespande, som giver
dig en to-i-en eller tre-i-en
løsning, og sparer dig for
mange enkeltstående span-
de. Hvis man har et bryggers,
kan man også vælge at pap og
papir, glas og metal og pant
ryger derud, så sparer man
pladsen i køkkenet.
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ÅBENT HUS
Den 3. - 4. oktober kl. 9-13

Vestergade 68 · 5700 Svendborg · Tlf. 20 28 30 02 · hanstholm.com

DET SKER
Få dit arrangement på det sker-listen. Skriv det 
ind på www.faa.dk/eventinfo

FREDAG 2. OKTOBER
09.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Naturamas na-
turguider er i huset hele dagen
- klar med svar og spændende
historier. Arr.: Naturama. Arran-
gementet er for alle.
10.00 Naturama, Dronningema-
en 30, 5700. Vilde vidunderlige
Danmark i børnehøjde. Arr.: Na-
turama. Arrangementet er for
børn.
11.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Hør historierne
om de eventyrlige fisk i "Hem-
meligheder i dybet". Arr.: Natu-
rama. Arrangementet er for al-
le.
12.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Vaskebjørnene
fodres - Kom helt tæt på:). Arr.:
Naturama. Arrangementet er
for alle.
14.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Oplev "Invasive

arter nye dyr". Arr.: Naturama.
Arrangementet er for alle.
15.00 Naturama, Dronningema-
en 30, 5700. Vilde vidunderlige
Danmark i børnehøjde. Arr.: Na-
turama. Arrangementet er for
børn.
21.00 Harders, Møllergade 36A,
5700. JOYCE - dansk punk-pop.
Arr.: Spillestedet Harders. Arran-
gementet er for alle.

Anders Bach (tv.) og Rasmus Tantholdt kommer til Svendborg lørdag. 
Foto: Torben Sørensen

Tantholdt signerer
bøger i Svendborg

Finn Eriksen
fier@faa.dk

SVENDBORG: Har man lyst til at
se Rasmus Tantholdt i virke-
ligheden i stedet for på skær-
men, så er muligheden der på
lørdag 3. oktober.

Her kommer TV2's mange-
årige krigskorrespondent
nemlig til sammen med sin
tro følgesvend, tv-fotografen
Anders Bach, til Bog & Idé i
Gerritsgade.

Anledningen er, at de har
udgivet bogen "Det vi så",

som indeholder visuelle min-
der fra 15 års rejser - blandt
andet i form af personlige fo-
tografier taget på farten med
en telefon.

Ifølge en pressemeddelelse
er bogen spækket med bille-
der, historier og nedslags-
punkter fra et arbejdsliv, og
samlet skulle der være tale
om en beretning om det at
være menneske, når katastro-
fen indtræffer.

Der er tale om Rasmus
Tantholdts tredje bog, og han
og Anders Bach gæster Bog &
Ide klokken 13.30. /finn

Information om affalds-
sortering i Stenstrup
STENSTRUP: Har du styr på det der med affaldssortering, el-
ler har du lige et spørgsmål eller to til de nye affaldsord-
ninger?

Så kig forbi, når vi holder ved Dagli'Brugsen i Stenstrup.
Tal med en VA-medarbejder, se de nye affaldsspande eller
få ideer til indretning i køkkenet.

Det foregår ved Dagli'Brugsen Stenstrup på Stationsvej
16 den 10. oktober klokken 10:00 til 13:00. /jfm

Dagens coronatal på Sydfyn
SYDFYN: Der er stadig godt styr på coronasmitten på Syd-
fyn. Det viser tal, som blev offentliggjort torsdag den 1. ok-
tober klokken 14 af Statens Serum Institut.

I Svendborg er der i de sidste syv dage fundet ni nye
smittede, og det betyder, at incidenstallet er på 16. Sund-
hedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20
smittede per 100.000 indbyggere.

2040 borgere er blevet testet for corona i de seneste syv
dage i Svendborg.

På Ærø og Langeland går det endnu bedre. Her er der
fortsat nul registrerede tilfælde af corona i løbet af de se-
neste syv dage. Dermed lander begge kommuner på nul i
incidens - og de er derfor langt under bekymringsgræn-
sen.

På Ærø er der i de seneste syv dage blevet testet 138 per-
soner, mens tallet for Langeland er 266.

Værre ser det ud i Faaborg-Midtfyn Kommune, som har
været blandt de hårdest ramte kommuner på Fyn. Her er
der konstateret 17 coronatilfælde i løbet af den seneste
uge, og det betyder, at incidenstallet er på 33.

Man kan følge udviklingen af covid-19 på Statens Serum
Instituts hjemmeside.
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MAD I TOPKLASSE
Få en eksklusiv restaurant-oplevelse til en skarp pris, når Gastro Week løber
af stablen i uge 41-43. Forkæl dine sansermed restauranternes spændende
og kreative serveringer, som nydes i skønne omgivelser.

KØB BILLET PÅ
GASTROWEEK.DK

DET 
SKER
Få dit arrangement 
på det sker-listen. 
Skriv det ind på 
www.faa.dk/even-
tinfo

MANDAG 5. OKTOBER
09.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Naturamas
naturguider er i huset hele
dagen - klar med svar og
spændende historier. Arr.:
Naturama. Arrangementet er
for alle.
11.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Hør historier-
ne om de eventyrlige fisk i
"Hemmeligheder i dybet". Ar-
r.: Naturama. Arrangementet
er for alle.
12.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Vaskebjørne-
ne fodres - Kom helt tæt på:).
Arr.: Naturama. Arrangemen-
tet er for alle.
13.00 Svendborg, Havnegade
3, 5700. Gå dig Glad - på 2 ti-
mer. Arr.: Gå dig Glad. Arran-
gementet er for alle.
14.00 Svendborg, Dronninge-
maen 30, 5700. Oplev "Invasi-
ve arter - nye dyr". Arr.: Natu-
rama. Arrangementet er for
alle.
15.00 Naturama, Dronninge-
maen 30, 5700. Vilde vidun-
derlige Danmark i børnehøj-
de. Arr.: Naturama. Arrange-
mentet er for børn.
16.00 Gudme, Højsagervej 6,
5884. Bogcafé: Historiske
vingesus på Gudme Biblio-
tek. Arr.: Svendborg Bibliotek.
Arrangementet er for voksne.

Affald.
Hvad med papir, storskrald og haveaffald?
Laila Neumann, Aninevej 28, 
Rantzausminde

LÆSERBREV: Så er den nye af-
faldsordning ved at blive rul-
let ud i Svendborg, og i den-
ne uge skulle der lande to
nye spande her på Aninevej.
Der er nogle ting, jeg ikke
helt har forstået, og som jeg
håber, nu kan blive oplyst.

Det første er vedr. papirs-
panden, som nu hedder en
ressourcespand og kun bli-
ver hentet hver fjerde uge.
Som jeg har forstået, så for-
svinder de runde containere,
der står ved Rantzausminde
brugs, og vi kan så ikke læn-

gere lægge papir og flasker
derned, men alt skal kunne
være i egen spand. – Men,
hvordan med papirindsam-
ling. – Jeg er vist efterhånden
den eneste her i kvarteret,
der lægger aviser ud til spej-
derne. Vil denne ordning
fortsætte, eller skal det også
stoppe?

I så fald skal jeg vist have
meldt nogle reklametryksa-
ger fra. Jeg får stadig min avis
som papiravis hver dag, og
selv om jeg har fravalgt
mange reklametryksager,
vokser bunken hastigt. Men,
det må jo komme an på en
prøve, om det kan være i

den nye spand.
Det næste er storskralds-

ordningen. Jeg har været i
kontakt med Vand og Affald,
hvor jeg fik forklaret, at der
stadig vil komme en bil og
hente storskrald på en be-
stemt dag om måneden.
Men – den tager kun mit af-
fald med, hvis jeg forud har
enten ringet eller mailet be-
sked om, at jeg har noget,
der skal hentes.

Ikke noget med bare at
sætte sækkene ud, nej. Jeg
skal huske at give besked.
Der skal være en medarbej-
der i den anden ende, der
skal modtage beskeden.

Denne skal videregives til
ham, der kører storskralds-
bilen. I min verden virker
det molboagtigt. Jeg fik for-
klaret, at det var for at undgå
at køre forgæves. Jeg har
svært ved at tro, at det er
mange steder, hvor der bli-
ver kørt forgæves. Og hvis
det bliver vejet op med de
arbejdsopgaver, der ligger i,
at der skal tilmeldes, så ved
jeg ikke, hvad man sparer.

Haveaffald – det bliver ik-
ke længere taget med som
storskrald. Kun hvis man til-
køber ordningen. Jeg er en
ældre dame. Bor i eget hus
med have, og her vil jeg ger-

ne blive boende. Jeg kan ik-
ke selv køre ud på genbrugs-
pladsen og håndtere affalds-
sække med haveaffald. Jeg
synes ikke, det er rimeligt, at
jeg skal have ekstra udgifter
til det. Jeg har ene person de
samme udgifter til ejen-
domsskat, vand og affald
osv., som et ægtepar med to
indtægter. Jeg har været glad
ved at kunne sætte mine
sække ud på vejen og få dem
afhentet. Så jeg vil foreslå, at
de ansvarlige revurderer det-
te.

Politik.
DF siger nej til Broholm-møllerne
Dorthe Ullemose, Åbyskov, 
gruppeformand (DF)

Vi har i Dansk Folkeparti he-
le vejen igennem sagt nej til
vindmøller på land.

Det gjorde vi med Skif-
tekærmøllerne, og det har vi
også gjort med Broholm-
møllerne. Det bliver vi ved
med.

Vi synes ikke, at vindmøl-
ler skal stå på land, hvor de
generer naboer og ødelæg-
ger naturen. Vindmøller skal
ud på dybt hav.

Vi har som kommune fået
den ene klage efter den an-
den over de møller, der er
sat op på land.

Stop nu med at blive ved
med at gøre noget, som folk

ikke vil have. Jeg tror, at de
fleste godt kan se, at Svend-
borg Kommune ikke kan
bære at placere en masse
vindmøller på landjorden.
Grøn omstilling kan sagtens
gennemføres på anden vis
for eksempel ved solcellean-
læg.

Integration.
En eftermiddag fyldt 
med gode nyheder
Pia Sigmund, Bedsteforældre 
for Asyl-Fyn, Ann Jeppesen og 
Hanne Østergaard, Røde 
Kors Langeland

LÆSERBREV: I Svendborg bor
en mand, der hedder Hans
Lassen. Han kan noget med
tal og statistik, som han bru-
ger til at vise, hvordan ver-
den hænger sammen.

Tirsdag den 29. september
fortalte han, inviteret af
Kontakt mellem Mennesker
og flere andre organisatio-
ner, om integrationen af
indvandrere og flygtninge,
der går så langt bedre end
det, vi ellers hører. ”Fra frygt
til fakta” hed hans foredrag.

Hans Lassen kunne påvise
sort på hvidt, at integratio-
nen er lykkedes over al for-
ventning godt, og at vi dan-
skere burde være stolte af, at
det er gået så godt. Man ved
det ude på arbejdspladserne
og i virksomhederne og på
uddannelsesinstitutionerne,
men det er ikke det, vi hører
mest om, når vi ser over-
skrifterne.

Vi burde give hinanden et
ordentligt skulderklap. Ind-

vandringen er lykkedes med
hensyn til at få stadig flere
indvandrere og flygtninge i
uddannelse og til at få stadig
flere i beskæftigelse. Hans
Lassen kan påvise stor social
mobilitet og stadig frem-
gang i uddannelsesniveau.
Gabet til danskernes uddan-
nelses- og erhvervsfrekvens
mindskes år for år.

Og hvorfor nu al denne
succes? Det skyldes to fakto-
rer: Dels det store arbejde fra
kommunalt ansatte, her
blandt andet i sprogskoler-
ne, og fra NGO´erne, der har
rakt en hånd ud til indvan-
drere og flygtninge og har få-
et dem med ind i det danske
samfund, hvor de udgør en
stærkt tiltrængt ressource.
Og dels indvandrerne og
flygtningene selv, hvis inder-
ligste ønske er at komme til
at kunne forsørge sig selv, at
få et godt og roligt liv i Dan-
mark og at kunne bidrage til
det danske samfund.

Gode historier i en broget
verden – fra frygt til fakta på
en eftermiddag i Svendborg.

Politik.
Det tredje udspil
Hanne Ringgaard (R), Thurø, 
byrådsmedlem (R)

LÆSERBREV: Radikale Venstre
gik til forhandlingsbordet til
budgetforhandlingerne med
et ønske om et grønnere, fri-
ere og stærkere Svendborg
og havde flere konkrete for-
slag med til bordet. Det tred-
je og organisatoriske vigtige
for os er lokalområderne, de
nye etablerede lokalråd og
udviklingen heraf arbejder
vi stabilt videre med, selv
om borgermøderne har væ-
ret begrænset grundet
covid-19.

Ved forhandlingsbordet
blev vi enige om følgende:
Der afsættes to millioner
kroner årligt til en anlægs-
pulje: ”Liv i mit lokalområ-
de”. Puljen supplerer de 23
millioner, der tidligere i år er
afsat i Landsbypuljen og de
øvrige puljemidler, som Lo-
kaludvalget udmønter. Lo-
kaludvalget udarbejder for-
slag til Økonomiudvalget på,
hvilke formål og indhold
den nye pulje kan anvendes
til og forslag til, hvordan
puljemidler udmøntes, her-
under masterplan, mulighed
for gratis flextur for unge el-

ler landsbybus. Ud over de
to ekstra millioner om året
til lokaludvalgets anlægspul-
je blev der afsat 2,7 millio-
ner til en løsning for Fillip-
pahuset i Hundstrup.

Hold øje med tiltagene fra
Lokaludvalget ved at læse re-
feraterne på kommunens
hjemmeside eller kig på den
generelle information under
lokalområder også på hjem-
mesiden eller kontakt un-
dertegnede.



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



F Y N S  A M T S  A V I S
L Ø R D A G  3 1 .  O K T O B E R  2 0 2 0

7SVENDBORG

Madkursus i 
italienske fristelser

EGENSE: Sammen med Mika-
el og Johanne fra Kulinarisk
Sydfyn kan man i Egense
Forsamlingshus den 2.
november lave kendte itali-
enske retter, som holder og
er populære.

Aftenen byder på forskel-
lige italienske retter samt
samtale om det italienske
køkken og madkultur. Der
sluttes af med fællesspisning
med flere gæster, og under
spisning vil der være under-
holdning med den nye loka-
le trio Birkevej.

Der er plads til 10 kursi-
ster i køkkenet og 25 perso-
ner til spisning. Alle er vel-
kommen og der kræves ikke
særligt køkkenkendskab -
bare, at man har lyst til at
smage og lære.

Prisen for kursus og spis-
ning: 250 kroner. Pris kun
for spisning: 150 kroner. Til-
melding til evaagger@hot-
mail.com.

Arrangementet finder sted

Der er italiensk i gryderne den 2. 
november i Egense Forsamlings-
hus. Arkivfoto

i Egense Forsamlingshus,
Skovsbovej 338, den 2.
november klokken 14.00 for
madkursus og klokken 18.00
for spisning.

Vin og øl kan købes i for-
samlingshuset. /jfm

Claus Hempler 
giver koncert 
i Skårup
Claus Hempler kan opleves i Skårup Kultur 
og Idrætscenter til november.

Ida Marie Kristensen
idmkr@jfmedier.dk

SKÅRUP: Claus Hempler spiller
koncert i Skårup fredag 6.
november i Skårup Kultur og
Idrætscenter.

- Hvis du også er vild med
Claus Hemplers seneste al-
bum "En kuffert fuld af mur-
sten", kan du opleve det live
ved Hemplers solokoncert i
Skårup. Coronaen betød, at
Claus Hempler ikke kunne
høres på Heartland og Skarø,
men nu kommer han til

Skårup, hvor Skårup Musik-
forsyning, som de eneste på
Fyn har fået booket Claus
Hempler i efteråret 2020, ly-
der det i en pressemeddelel-
se fra Skårup Musikforsyning.

Claus Hempler slog allere-
de som helt ung sit navn fast
som sanger i det succesfulde
band Fielfraz.

Siden har Hempler udgivet
en håndfuld klart definerede
soloplader, der har givet ham
et ry som en af vores store
stildannende sangere og mu-
sikere.

Billetter til koncerten kan
købes på billet.dk

Er du klar til mere 
affaldssortering?

SVENDBORG: Har du styr på
det der med affaldssortering,
eller har du lige et spørgsmål
eller to til de nye affaldsord-
ninger?

Så kig forbi når Vand og
Affald holder ved Netto på
Ørbækvej lørdag den 7.
november klokken 10 til 13.
Tal med en VA-medarbejder,
se de nye affaldsspande eller
få ideer til indretning i køk-
kenet. /jfm

Mød Vand og Affald og hør mere 
om de nye affaldsordninger

Jakob Hirsch (øverst til venstre) er træt af, at coronaen nu også sætter en stopper for julefrokosterne. Ulrik Feveile (nederst til venstre) fra Spar 
Nord og Jasper Gramkow Mortensen fra Oure Skoler har besluttet at aflyse firmajulefrokosterne. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær og Christoffer 
Askman

ner om. Til gengæld har vi be-
sluttet at overføre de penge,
som vi skulle have brugt til ju-
lefrokosten, til den næste fest,
vi skal holde. Vi håber, at det
bliver engang i foråret, og hvis
det heller ikke lykkedes, så
må vi vente til næste jul - el-
ler næste forår igen, siger Jas-
per Gramkow Mortensen.

Også hos Spar Nord er jule-
frokosten aflyst.

- Vi var allerede gået i gang
med planlægningen - blandt
andet havde vi fået nedsat et
festudvalg og afsat en dato -
men i mandags kom meldin-
gen fra direktionen om, at ju-
lefrokosten i alle afdelinger
var aflyst, og det retter vi os
naturligvis efter, siger direk-
tør Ulrik Feveile.

Heller ikke her bliver jule-
gaverne større i år på grund af
den aflyste julefrokost.

- Julegaverne er store i for-

CC
Vi forsøger hele tiden at tilpasse os 
markedet, men det kan godt blive lidt 
trættende i længden at slukke brande. Hver 
gang vi har slukket en brand, opstår der en 
ny.
JAKOB HIRSCH, KOK OG INDEHAVER AF CATERINGFIRMAET SPISETID

vejen, så det ændrer vi ikke
på, siger han.

Cateringfirma frustreret
Jakob Hirsch ejer cateringfir-
maet Spisetid, der ligger på
Ryttervej, og han er frustreret
over corona-situationen,
selvom hans gourmet-cate-
ringfirma egentlig har nok at

lave.
- Vi forsøger hele tiden at

tilpasse os markedet, men det
kan godt blive lidt trættende
i længden at slukke brande.
Hver gang vi har slukket en
brand, opstår der en ny. Ind-
til for nylig havde vi bestilling
til 300 kuverter til julefrokost.
Nu har vi 30, så vi har oplevet

en nedgang i bestillinger på
cirka 90 procent, forklarer
Jakob Hirsch.

Han håber, at folk vil gøre
brug af takeaway-mulighe-
derne, sådan som de også gør
med dagens ret, som Spisetid
har haft stor succes med.

- Vi planlægger at lave ta-
keaway-julefrokoster, og det
håber jeg, at rigtig mange vil
overveje, siger han.

Han er også lidt træt af den
kompensationsordning, som
staten har lavet, for den dæk-
ker kun over de bestillinger,
som allerede er i cateringfir-
maets ordrebog.

- Der er mange virksomhe-
der, der først bestiller mad til
deres julefrokost i sidste øje-
blik, og dem kan vi jo ikke få
kompensation for, da de ikke
allerede står i vores ordrebog,
forklarer Jakob Hirsch.



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



Skovrejsningsprojektet er i øvrigt omtalt i: 
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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 30. september 2020

i 1.000 kr. Budget Realiseret Budget realiseret Budget realiseret

Svendborg Vand A/S 7.215 7.866 1.975 2.017 20.538 20.702
Svendborg Spildevand A/S 27.193 28.343 2.225 2.357 72.813 73.814
Svendborg Affald A/S 43.918 44.098 2.160 2.068 44.240 43.622
Svendborg Forsyningsservice A/S 28.212 30.146 7.763 7.891 39.925 41.229

I alt 106.538 110.454 14.123 14.333 177.516 179.367

* 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 2020 ÅTD Forbrug i %

Svendborg Vand A/S 13.976 7.701 55%
Svendborg Spildevand A/S 36.950 20.619 56%
Svendborg Affald A/S 34.500 10.969 32%
Svendborg Forsyningsservice A/S 1.898 345 18%

Investeringsbudget, total 87.324 39.634 45%

Koncernlikviditet (i 1.000 kr.)

Langfristet koncerngæld kontra Investeringer
i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020

Rentebærende gæld (KommuneKredit) 470.489 472.468 479.290 467.154 469.486
Anlægsinvesteringer pr. år 51.372 54.887 57.574 56.341 39.634

   Prod. & dist. omk.*   Administrationsomk.      Omsætning

84.686 86.749

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000

Budget

Realiseret

0
25.000
50.000
75.000

100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000

2016 2017 2018 2019 B-2020 R-2020

Driftsomkostninger Renter Afdrag på lån

Investeringer Indtægter



Budgetopfølgning - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse 30. september 2020

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Vandbidrag - variabel 12.560 12.856 297 2%
Vandbidrag - fast 7.479 7.457 -22 0%
Tilslutningsbidrag 119 120 1 0%
Andre indtægter 380 269 -111 -29%
Omsætning i alt 20.538 20.702 164 1%

Produktionsomkostninger
Boringer -488 -550 -63 13%
Vandværker -2.505 -2.470 35 -1%
Afskrivninger produktion -1.420 -1.434 -14 1%
Produktionsomkostninger i alt -4.413 -4.455 -43 1%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet, trykf. og stik -4.223 -4.846 -623 15%
Afskrivninger distribution -3.748 -3.747 1 0%
Distributionsomkostninger i alt -7.970 -8.592 -622 8%

Resultat af primær drift 8.155 7.655 -501

Administrationsomkostninger -1.975 -2.017 -42 2%
Afskrivninger administration -450 -313 137 -30%
Finansielle poster, netto -2.366 -2.197 170 -7%

Periodens resultat før skat og regulering 3.364 3.128 -236

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2019 ÅTD

Projektinvesteringer 13.976 7.701

Forbrug i %

55%
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Budgetopfølgning - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse 30. september 2020

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Vandafledning - variabel 65.423 65.725 302 0%
Vandafledning - fast 4.406 4.408 2 0%
Vejafvandingsbidrag 1.314 1.399 85 6%
Tilsl., filterskv. og særbidrag 1.138 1.422 284 25%
Andre indtægter 533 860 327 61%
Omsætning i alt 72.813 73.814 1.001 1%

Produktionsomkostninger
Rens- og slambehandling -16.188 -16.417 -230 1%
Afskrivninger produktion -2.485 -2.463 22 -1%
Produktionsomkostninger i alt -18.673 -18.880 -208 1%

Distributionsomkostninger
Ledningsnet og stik -3.100 -3.146 -46 1%
Pumpestationer og bassiner -7.905 -8.780 -875 11%
Afskrivninger distribution -21.320 -21.360 -40 0%
Distributionsomkostninger i alt -32.325 -33.285 -960 3%

Resultat af primær drift 21.816 21.648 -167

Administrationsomkostninger -2.225 -2.357 -132 6%
Afskrivninger administration -515 -346 169 -33%
Finansielle poster, netto -7.999 -7.878 121 -2%

Periodens resultat før skat og regulering 11.077 11.067 -9

Likviditet og indtægtsramme (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2019 ÅTD

Projektinvesteringer 36.950 20.619

Forbrug i %

56%
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Budgetopfølgning - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse 30. september 2020

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Dagrenovation (tømninger) 20.792 20.692 -99 0%
Boligbidrag 22.261 22.278 18 0%
Erhvervsordninger 625 477 -148 -24%
Andre indtægter fra affaldsordninger 563 175 -388 -69%
Omsætning i alt 44.240 43.622 -617 -1%

Produktionsomkostninger
Dagrenovation -18.323 -17.931 392 -2%
Genbrugsstationer -19.696 -20.585 -889 5%
Andre affaldsordninger -4.708 -4.861 -153 3%
Afskrivninger produktion -1.193 -722 471 -39%
Produktionsomkostninger i alt -43.918 -44.098 -180 0%

Resultat af primær drift 321 -476 -797

Administrationsomkostninger -2.160 -2.068 92 -4%
Afskrivninger administration -278 -335 -58 21%
Finansielle poster, netto -614 -604 10 -2%

Periodens resultat før skat og regulering -2.730 -3.483 -753

Likviditet (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2019 ÅTD

Projektinvesteringer 34.500 10.969

Forbrug i %

32%
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Budgetopfølgning - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse 30. september 2020

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Svendborg Spildevand A/S 17.175 17.131 -44 0%
Svendborg Vand A/S 7.950 7.787 -163 -2%
Svendborg Affald A/S 14.050 15.565 1.515 11%
Svendborg Vejbelysning A/S 750 746 -4 -1%
Omsætning i alt 39.925 41.229 1.304 3%

Produktionsomkostninger
Løn og personaleomkostninger -26.787 -28.369 -1.582 6%
Ejendomsomkostninger -750 -1.078 -328 44%
Autodrift -75 -53 22 -29%
Afskrivninger produktion -600 -646 -46 8%
Produktionsomkostninger i alt -28.212 -30.146 -1.934 7%

Resultat af primær drift 11.713 11.083 -630

Administrationsomkostninger -7.075 -7.206 -131 2%
Afskrivninger administration -688 -686 2 0%
Finansielle poster, netto -617 -680 -63 10%

Periodens resultat før skat og regulering 3.333 2.511 -822

Likviditet (i 1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2019 ÅTD

Projektinvesteringer 1.898 345

Forbrug i %

18%
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Status 3. kvartal 2020 - Svendborg Vand A/S
Investeringer i kr.

Baggrund Samlet budget Budget 2020
Korrigeret 

budget
Saldo pr. 

31.12.2019
Saldo pr. 

30.09.2020 Forbrug i 2020 Bemærkninger

Bygninger og Grunde:  

Strategi for Grundvandsbeskyttelse Fremtidens Vand A 2.000.000 1.000.000 840.459 991.864 151.405

Der har alene været udgifter i form af internt timeforbrug samt konsulentbistand i forbindelse med forhandlingerne med lodsejer. Der er således ikke indgået 
aftaler om grundvandsbeskyttende foranstaltninger indenfor BNBO, hvilket oprindeligt lå til grund for antagelsen af et forbrug på i størrelsesordenen 1.000.000 
kr. i 2020.

To nye boringer i Holmdrup Fremtidens Vand 3.370.000 1.000.000 59.704 59.704 0

Der er gennemført en kortlægning af grundvandsmagasinerne med tTEM i foråret 2019 og det var oprindeligt planen at denne kortlægning skulle følges af borearbejde i 
perioden 2020-2021. Da skovrejsningsprojektet i mellemtiden er blevet en realitet er det blevet valgt at udskyde forhandlinger med lodsejere om placering af de nye 
boringer til resultatet af den forestående jordfordeling foreligger. 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.

Dokumentation af grundvandsressourcen Myndighed 1.000.000 500.000 848.407 1.109.791 261.384

Aktiviteter i vores partnerskab om pesticidpunktkilder med Svendborg Kommune og Region Syddanmark.Den primære aktivitet har været gennemførelse af 
analyseprogrammet i forbindelse med partnerskabet om pesticidpunktkilder med Region Syddanmark. Det har taget længere tid end forventet at gennemføre 
prøvetagningsprogrammet, så derfor har aktivitetsniveauet generelt været lidt lavere end forventet i 2020. Forklaringen er dels nedlukning af Danmark i foråret, der i 
perioder har været en hindring for fremdriften

Heldagervej højdebeholder - tætning af gamle klimaskærm Fremtidens Vand A 1.000.000 0 1.300.000 0 1.189.923 1.189.923

Utætheder imellem den renoverede og den gamle bygningsdel er udbedret. Tilbagestående er en utæthed i NØ hjørne, som der arbejdes på en tætning af. VA timer samt 
mindre ekstraopgaver tilkommet på det oprindelige Heldagervejprojekt - alle relaterede til tætning af bygningen. Disse er ført på denne sag, da den oprindelige sag er 
lukket.

Skovmølleværket Fremtidens Vand A 33.200.000 1.000.000 1.108.615 1.714.789 606.174  Der arbejdes videre på skitseprojekt og revideret businesscase for projektet , som fremlægges for bestyrelsen i 2021 til beslutning om projektets fortsættelse.

Formidlingscenter Skovmøllen Fremtidens Vand 70.000 0 70.924 90.248 19.324
Projekt udskilt fra Skovmølleværket: Formidlingscenteret skal dække hele vandcyklussen, og bygges i tilknytning til nyt Skovmølleværk. Bygning, indretning og 
udendørsarealer søges etableret ved hjælp af fundraising over en årrække - dvs. ikke takstfinansieret.

Indvindingsboringer - renovering Tilstand 1.200.000 0 1.078.662 1.129.119 50.457 Fortsat fra 2019. Tilstandsvurdering fra Orbicon er færdig, og renovering igangsat.

Fremtidig forsyningsstruktur på Tåsinge
Myndighed 
/koordinering 10.000.000 500.000 721.821 860.413 138.592 Forprojekt er igangsat august 2020 og forventes afsluttet medio 2021. Forelægges bestyrelsen til godkendelse forud for udbud og igangsættelse af udførelsen.

Vandindvindingstilladelser
Myndighed 
/koordinering 100.000 100.000 250.000 181.113 420.010 238.897

Dette projekt har været noget dyrere end forventet. Det skyldes først og fremmest at det har været nødvendigt at trække på konsulentbistand, da Svendborg Kommune har 
ønsket en meget udførlig redegørelse af konsekvenserne for Hvidkilde Sø og Syltemae Å ved en vandindvindingstilladelse på 700.000 m3/år på Hvidkilde Kildeplads

Samlede investeringer Bygninger og grunde 2.656.156

Investering i ledningsnet - Renovering:

Ledningsanlæg Tankefuld
DGI Landsstævne 
2022 700.000 700.000 0 138.619 138.619 Vandforsyning til DGI Landsstævne 2021. Planlægning er i gang. Projektet er udsat til 2022 pga. Corona. Anlægsudførelse planlægges til 2021. 

Havnen ved Simac Ledningskoordinering 650.000 650.000 0 175.305 175.305 Renovering af vandledning udføres august-september 2020. Projektet er udvidet med forsyning til to hydranter, som udføres i okt-nov. 2020

Enghavevej Renovering 1.821.000 1.821.000 0 1.330.554 1.330.554 Forbindelse mellem zone 1 og 2 ift. Grubbemølleværket. Projektet er udført.

Stenpladsen - Rødkilde Møllevej - transmissionsledning + trykforøger og -reduktionTransmission 1.378.000 1.378.000 0 323.827 323.827 Forbindelse mellem zone 1 og 2 ift. Grubbemølleværket. Projektet er udført.

Femte Maj Plads Renovering 1.069.400 1.069.400 0 21.600 21.600 Renovering af vandledning. Projektet udskydes til 2021.

Klosterplads Byfornyelse 257.600 257.600 0 0 0 Planlagt til efteråret 2020. Udskudt, da Klosterplads ikke renoveres af Svendborg Kommune i 2020.

Koordinerede ledningsprojekter Ledningskoordinering 500.000 500.000 0 0 0 Koordinering med andre projekter i Svendborg kommune. Se nytilkomne projekter

Investeringsplan for ledninger Revision 200.000 200.000 0 0 0 Træder i stedet for UR-plan. Flyttet til budget 2021.

Den Blå Kant - Frederiksø Byfornyelse 750.000 750.000 0 367.425 367.425 Koordinering med Blå Kant projektet i Svendborg kommune. Udføres sept-nov 2020. 

Grønnevej - omlægning af stik til nr. 206, 208 og 208A Ledningskoordinering 30.000 30.000 25.158 25.158 Tilkommet renoveringsprojekt. Er gennemført.

Centrumpladsen 1 - Hotel Svendborg Koordinering/tilstand 110.000 110.000 23.115 126.697 103.583 Ny udvidelse af Hotel Svendborg, og omlægning af vandledninger. Bygherren betaler omlægningen. Projektet er færdigt.

Skarø og Drejø - afbrydelse af beholder DDS 100.000 0 247.193 267.284 20.091 Fortsat fra 2019. Arbejdet er udført. Ledningsregistrering mangler.

Havnepladsen Ledningskoordinering 0 0 3.265 17.078 13.813 Fortsat fra 2019. 

Samlede investeringer Ledningsnet renovering 2.519.973

Ledningsnet Nyanlæg

Sofienlund Skovvejs forlængelse Byggemodning 200.000 200.000 0 154.671 154.671 Ny udstykning og forlængelse af vandledning ca 150 m på Sofienlund Skovvej. Inkl. trykforøger. Projektet er færdigt.

Eriksholm Byggemodning 0 Usikkert, om den kommer i 2020, men formentlig kommer den først i 2021. Afventer.

Egenappevej Byggemodning 450.000 450.000 0 256.937 256.937 26 matrikler, som hver skal have nyt vandstik. Projektet er færdigt.

Skytten - De Syv Høje Byggemodning 600.000 600.000 0 660.381 660.381 Koordinering ifm. nyudstykning. 103 matrikler, som hver skal have nyt vandstik. Igangværende.

Hundstrupvej 57 Byggemodning 150.000 0 26.034 26.034 Ny forbruger, der skal have vandstik. Udført.

Skovsbovænge Byggemodning 150.000 0 8.883 8.883 Ny udstykning på 10 byggegrunde, som hver skal have vandstik. Planlagt udførelse i okt 2020. 

Slidlag 2020 Fordeles 0 2.600 2.600 Fordeles ved årets afslutning

Tværgående projekter 2020 Fordeles 0 576.497 576.497 Fordeles ved årets afslutning

Sektionering 2020 UR-plan 2.850.000 1.250.000 0 304.101 304.101 Færdiggørelse af sektionering. Forventes færdig i 2021.

Målerudskiftning 2020 Sikkerhedsstyrelsen 500.000 500.000 0 33.053 33.053 2 partier - er udskudt pga Corona til 2021

Stik 2020 Nytilslutninger 500.000 500.000 0 501.319 501.319 Løbende tilkomst af enkeltbyggerier. Budgettal forventes overskredet pga. stor byggeaktivitet.

Samlede investeringer Ledningsnet nyanlæg 0 2.524.475

Samlede investeringer Svendborg Vand A/S 7.700.604

Nye projekter i 2020

Som planlagt

OBS på ændrede forhold

Skærpet fokus

Ø
ko

n
o

m
i

  
 T

idP
ro

je
kt

ka
te

g
o

ri
 

Status

Samlet forbrug Q3 2020 7.700.604 kr.
Budgetramme 2020 14.176.000 kr.
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Ledningsnet nyinvestering:

Kloakering Landevejen 77 og 79 Spildevandsplan / Krav i vandplaner 250.000 0 37.003 37.003 Arbejdet udføres i november 2020

Ledningsanlæg Tankefuld Landstævne 2022 1.000.000 0 9.653 9.653 Landsstævnet er udskudt til 2022, så ledningsarbejderne forventes først at gå i gang i 2021.

Kloakledninger Fjællebrovejen til Strandhuse 27 600.000 900.000 0 97.983 97.983

Projektet omfatter ny regnvandsledning fra Fjællebrovejen til Strandhuse. Samtidig etableres en 
ny spildevandsledning, så spildevandet ledes til pumpestationen ved Strandhuse. Derved 
forberedes for en efterfølgende etape, hvor spildevandet fra Fjællebroen pumpes til Egsmade 
Renseanlæg i stedet for at blive sendt til behandling i Fåborg Midtfyn Kommune. Arbejdet er 
påbegyndt . Budgetforøgelsen skyldes udvidelser af projetkt med sløjfning af gl. afløbsledning 
samt forundersøgelse og lokalisering af ledningen langs Fjællebrovejen. Med budgetforøgelsen 
bliver tilbagebetalingen for det samlede projekt 25 år fremfor 19 år som tidligere beregnet.

Samlede investeringer - ledningsnet nyinvestering 144.638

Ledningsnet renovering:
Renovering af ledninger

Regnvandsafledning Frederiksgade / Havnepladsen Klimatilpasning A 8.500.000 466.044 1.481.555 1.015.511

Nyt udløb i kajkant: Eksisterende kajkonstruktion er frilagt og forstærkninger er under 
udførelse.
Overløbsbygværk i Frederiksgade er 50% udfført.
Kloakfornyelse i Frederiksgade er 85 % udført.

Strømpeforing 2018 Fornyelsesplan 2.500.000 1.982.518 2.273.480 290.962 Anlægsarbejdet er afsluttet. Afventer godkendelse af slutopgørelse vedr. afregning. 

Kloakfornyelse Møllevej, Ulbølle Fornyelsesplan / Klimatilpasning 3.700.000 3.029.586 3.175.472 145.886 Anlægsarbejdet er udført. Der mangler slidlag

Udskiftning af stikledninger 2020 Vedligeholdelse 400.000 0 301.043 301.043 Der er bla. udført akut renovering af ledning i baghaver Klampenborgvej

Opsamling afsluttede projekter 2020 500.000 0 367.729 367.729

Renovering af udluftningsventiler på trykledning til Egsmade Renseanlæg Vedligeholdelse 600.000 66.872 296.197 229.325

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. Anlægsarbejdet forventes udført i 
2020-21

Kloakfornyelse Sandbjergvej, Stenstrup Fornyelsesplan / Klimatilpasning 1.200.000 681.764 1.200.792 519.028 Anlægsarbejdet er afsluttet.

Strømpeforing Stentoften Fornyelsesplan 550.000 153.367 215.959 62.592 Strømpeforing af ledningerne er udført

Udskiftning dæksler 2020 Kommunens program for asfaltarbejder 200.000 0 78.858 78.858

Strømpeforing overløbsledning Kirkeby Sand Fornyelsesplan 250.000 10.203 156.688 146.485 Arbejdet er udført

Strømpeforing 2020 Fornyelsesplan 500.000 0 74.286 74.286 Ledning i Mosestrædet er blevet strømpeforet

Fornyelse overløbsledning Ulbølle til bassin Rødkildevej Fornyelsesplan / Klimatilpasning 2.500.000 0 59.810 59.810 Projekt er udsat

Omlægning af trykledning Nordre Havnevej Ledningsomlægning nyt SIMAC 2.700.000 38.184 2.163.030 2.124.846
Omlægningen af spildevandstrykledningen i forbindelse med byggeriet af det nye SIMAC (rundt 
om SIMAC) er igang. Arbejdet forventes afsluttet i uge 48, 2020

Ledningsomlægning Hudes Plads og Østre Kajgade Ledningsomlægning nyt SIMAC 300.000 0 70.269 70.269

Spildevandsledningen fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9 løber langs med 
kajen mod den blå lagune til pumpestationen ved krangaragen. Denne ledning vil blive afskåret i 
forbindelse med SIMAC byggeriet på havnen. Ledningen skal derfor omlægges så den løber via 
Pakhusvej. Arbejdet udføres i forbindelse med omlægningen af trykledningen ved Nordre 
Havnevej. Arbejdet forventes afsluttet i uge 48 

Kloakfornyelse ved Stationsvej 49, Stenstrup Fornyelsesplan 600.000 345.761 528.399 182.638 Arbejdet er afsluttet
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Renovering af pumpestationer

Renovering og energioptimering af pumpestationer 2020 Tilstandsvurdering pumpestationer 200.000 0 243.549 243.549 Det vurderes løbende, hvilke pumpestationer der trænger mest til optimering.

Konvertering af pumpestyringer Vedligeholdelse 450.000 1.000.000 0 526.113 526.113

Det er nødvendigt at udskifte pumpestyringerne, da de gamle styringer er udgået, og der ikke 
længere kan skaffes reservedele til dem.  Det er en fremtidssikring af pumpestationerne, så de 
stadig kan overvåges og styres. Merudgiften skyldes at flere pumpestyringer skal udskiftes end 
forudsat. Desuden er tidsforbruget til montering af styringerne større end forventet. Arbejdet 
pågår og fortsætter i 2021.

Ny hovedpumpestation Svendborg Havn
Tilstandsvurdering pumpestationer / 
Helhedsplan for havneområdet A 93.000.000 3.746.985 4.478.092 731.108

Der er blevet prækvalificerede 5 rådgivere og de skal nu udarbejde et tilbud. Entreprenører 
har afleveret deres prækvalifikationsbud i uge 44.

Tilbagestrømssikring af pumpestationer 2020 Tilstandsvurdering pumpestationer 600.000 0 6.300 6.300 Arbejdet med opgradering af tappesteder til kl. 4 og kl. 5 er i gang

Renovering pumpestation Storkenæbsvej Tilstandsvurdering pumpestationer 1.000.000 1.250.000 880.643 1.071.212 190.569 Anlægsarbejdet forventes afsluttet i oktober 2020. Merudgiften skyldes retablering af kørevejen

Renovering pumpestation Stokkebæk Strand Tilstandsvurdering pumpestationer 700.000 0 83.109 83.109 Projekteringen er i gang. Anlægsarbejdet forventes udført i vinteren 2020/2021 

Renovering pumpestation Drejø, Færgehavn Tilstandsvurdering pumpestationer 2.700.000 613.371 748.257 134.886 Projektet er udskudt

Renovering af pumpestation Frederiksø Tilstandsvurdering pumpestationer 1.000.000 5.608 397.593 391.985 Projektet mangler regulering af dækslerne og asfalt. 

Renovering pumpestation Porthusvej 124 Tilstandsvurdering  pumpestationer 400.000 57.054 408.529 351.475 Bygværket er renoveret

Fornyelsesplaner

Tv-inspektion Stenstrup og Kirkeby Temaplan for kloakfornyelse 1.400.000 1.376.384 1.402.733 26.349
Tv-inspektion af hovedkloakledninger i Kirkeby og Stenstrup inkl. markledninger er udført

LAR (Lokal afledning af regnvand)

LAR-refusioner 2020 Klimatilpasning 600.000 0 630.908 630.908
I 2020 har 21 ejendomme etableret private LAR-anlæg, og dermed frakoblet regnvandet fra 
kloaksystemet. 

Ledningsregistrering

Ledningsregistrering 2020 500.000 0 259.804 259.804 Løbende ajourføring af ledningsdatabasen

Samlede investeringer Ledningsnet renovering 9.245.423

Bassiner:
Regnvandsbassiner 

Regnvandsbassin Søkildevej og strømpeforing hovedledning syd for Esthersvej Klimatilpasning 2.100.000 342.651 1.927.346 1.584.695 Anlægsarbejdet er afsluttet

Regnvandsbassin Assensvej 270 Klimatilpasning 1.100.000 38.406 184.123 145.717 Projektering er påbegyndt. Ansøgning om udledningstilladelse er sendt til Svendborg Kommune

Regnvandsbassin ved Lungrenden (Skovballevej) Klimatilpasning 850.000 805.939 838.005 32.066 Anlægsarbejdet er afsluttet.

Bassinledning Nordre Park Klimatilpasning 1.150.000 0 10.100 10.100 Aftalen med bygherren vedr. håndtering af regnvandet er tinglyst.

Samlede investeringer bassiner 1.772.578

Byggemodninger:

Stik 2020 850.000 0 690.812 690.812 Etablering af kloakstik ved byggemodning af grunde

Byggemodning Gambøtvej og Søndervej, Thurø Lokalplan 1.700.000 1.950.000 194.281 1.868.978 1.674.697
Anlægsarbejdet på Gambøtvej og Søndevej er afsluttet. Merudgiften skyldes, at projektet er 
blevet udvidet med byggemodning af 3 grunde på Søndervej.

Byggemodning Egenappevej Lokalplan 900.000 0 837.080 837.080 Anlægsarbejdet er afsluttet 

Byggemodning Eriksholmvej Lokalplan 200.000 0 1.350 1.350 Afventer privat bygherre

Byggemodning  Krebsen Vest Lokalplan 2.600.000 13.657 2.631.195 2.617.538 Anlægsarbejdet er afsluttet. Mangler TV-inspektion samt rengøring af ledninger.

Samlede investeringer byggemodninger 5.821.477
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Øvrige projekter:
Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv.

Flytning af olieudskiller Ryttermarken 21 Sørupværket 750.000 140.432 311.655 171.223
Flytning af olieudskiller på Ryttermarken i forbindelse med bygning af Sørupværket. Primært af 
hensyn til fødevaresikkerheden. Projektering er i gang. 

Beredskab for skybrud og stormflod Klimatilpasning 200.000 98.598 107.148 8.550

Projektet omhandler sikring af kystnære spildevandsinstallationer mod havstigninger. Desuden 
færdiggørelse af risikovurdering af alle kystnære spildevandsinstallationer, samt  konkret 
højvandssikring af de mest kritiske installationer.Pga. Corona-nedlukningen, har vi måttet 
udskyde workshops med driften, som er nødvendige for at vi kan komme videre i processen. 

Revision af Kommuneplan 2020 mht. klimatilpasning Klimatilpasning 50.000 0 31.196 31.196 Revision af Kommuneplanen mht. Klimatilpasning. 

Implementering af Masterplan 
Masterplan for regn- og spildevand / 
Klimatilpasning 1.050.000 813.029 815.729 2.700

Arbejdet med implementeringen er i gangsat, og principper fra Masterplanen er indarbejdet og 
forankret i Spildevandsplan 2020-2031

Tværgående projektarbejde 2020 1.375.000 0 1.011.968 1.011.968
Omkostningerne dækker forbrug som ikke kan konteres på enkelte projekter samt timeforbrug i 
forbindelse med færdiggørelsen af spildevandsplanen

Samlede investeringer øvrige projekter 1.225.636

Renseanlæg:
Egsmade

Onlinemålere Renseanlæg Driftsoptimering 500.000 394.762 406.752 11.990
Udskiftning af onlinemålere til mindre recourcekrævende enheder. Forbedring af arbejdsmiljø ved 
eliminering af kemikalier, samt reduktion af omkostninger til reservedele og service. 

Egebjerg Syd

Gasmotor og omlægning af varmesystemet, Egebjerg Syd Energioptimering 3.100.000 3.600.000 2.010.546 3.295.330 1.284.784

Færdiggørelse af gasmotorbygningen pågår og gasmotorerne er i drift. Der arbejdes pt. med  
optimering af varmesystemet. Der har været en del udfordringer med at få varmepumperne og 
varmen fra gasmotorerne til at kunne samarbejde. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at 
ombygge gasrampen for at kunne måle det rigtige gasflowet præcist. Arbejdet forventes afsluttet 
i 2020

Forundersøgelser ny procestank 3, Egebjerg Syd Driftsoptimering 250.000 177.559 177.559 0 Skitseprojektet foreligger, dog er der bedt om små justeringer.

Coating af procestank 1, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 1.300.000 0 1.096.965 1.096.965 Arbejdet er afsluttet

Coating af procestank 2, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 1.300.000 1.247.125 1.262.635 15.510 Der er udbedret betontæringer i procestank  2. Arbejdet er afsluttet. 

Hus over omrører til gasmixer, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 150.000 1.508 1.508 0 Gasmixeren ved rådnetanken er i dag placeret i det fri og skal overdækkes. 

Sand- og fedtfang Egebjerg Syd Driftsoptimering 300.000 154.036 154.036 0 Skitseprojektet foreligger, dog har vi bedt om små justeringer.

Samlede investeringer renseanlæg 2.409.248

kr. 20.619.000

kr. 36.950.000
Samlet forbrug i 2020:

Budgetramme 2020:
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Svendborg Kommune 
Att.: Jens Otto Kromann 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Godkendelse og fastsættelse af takster for 2021, samt garantistillelse 
for lånoptagelse for 2021  
 
Med fremsendelse af budget 2021 for Vand og Affald, anmodes Svendborg 
Kommune om at fastsætte takster for Svendborg Affald A/S for 2021.  
 
For Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S anmoder selskabernes 
bestyrelser Svendborg Kommune, i egenskab af myndighed, om at godkende 
de takster, der er en konsekvens af budget 2021.  
 
Generel takstkonsekvens 
For en gennemsnitsfamilie, der forbruger 130 m³ vand og afleder 130 m³ pr. 
år og har en 240 l affaldsbeholder, vil de foreslåede takster betyde en samlet 
prisstigning på ca. 1,27% fra 2020 til 2021, svarende til 154 kr. 
Prisudviklingen skyldes affaldstaksterne, som stiger pga. nye 
affaldsordninger, der skal løfte genanvendelsen fra 37% til over 50%, hvilket 
er et nationalt krav. I den nye ordning indsamles 7 fraktioner mod tidligere 1 
fraktion. 
 
Takstgodkendelse i Svendborg Vand A/S 
Taksterne fremgår af vedlagte takstblad 2021 for Vand og Spildevand. 
 
Taksten på det faste bidrag reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik 
udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Det 
faste bidrag er uændret i 2021 ift. 2020 og udgør 680,00 kr. (ekskl. moms). 
 
Det variable bidrag er også uændret og dermed fortsat 9,00 kr./m3 i 2021 
(ekskl. moms og afgifter til staten. Afgifter andrager 6,18 kr./m3 i 2021 imod 
6,37 kr./m3 i 2020) 
 
Ovenstående medfører en samlet besparelse for en normalfamilie med et 
forbrug på ca. 130 m3 vand med ca. 0,92%. 
 
Tilslutningsbidrag 
Takster for tilslutning er tillige reguleret efter indeks for bygge- og anlægs-
omkostninger. Dette medfører at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- 
og stikledningsbidrag) falder fra 28.004 kr. til 27.970 kr. (ekskl. moms). 

 
Takstgodkendelse i Svendborg Spildevand A/S 
Taksterne fremgår af vedlagte takstblad 2021 for Vand og Spildevand. 
 
Taksten på det faste bidrag reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik 
udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. 

 
 
 
 
Svendborg 
10. november 2020 
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Det faste bidrag kan jf. lovgivning maksimalt udgøre 624,00 kr. (ekskl. moms). For 2021 
har bestyrelsen i Svendborg Spildevand A/S valgt, at det faste bidrag skal udgøre 50% af 
det maksimale bidrag, hvilket er 312,00 kr. (ekskl. moms). Det faste bidrag er dermed 
uændret fra 2020 til 2021. 
 
Det variable bidrag er også valgt uændret og dermed fortsat 34,40 kr./m3 i 2021 
(ekskl. moms) 
 
Ovenstående medfører ingen ændring i takst for en normalfamilie med et forbrug på ca. 
130 m3 vand. 
 
Tilslutningsbidrag 
Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for 
jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder fra 51.964 kr. til 51.750 kr. 
(ekskl. moms) 
 
Vejbidrag 
Kommunalt vejbidrag er indregnet med 1.399 tkr. Der er på landsplan tvivl om hvilken 
beregningsmodel, der skal anvendes, hvorfor der kan komme ændringer til det indregnede 
beløb for 2021 og tidligere. 
 
Særbidrag 
Indtægten fra særbidrag er indregnet efter en kostægte opgørelse for de berørte 
virksomheder.  
 
Takstfastsættelse i Svendborg Affald A/S 
Taksterne fremgår af vedlagte gebyrblad 2021 for affaldstakster. 
 
Privat 
Affaldstaksterne stiger i 2021, hvilket primært er afledt af igangværende arbejde og 
igangsætning af de nye affaldsordninger samt stigning i forbrændingsafgiften. 
Forbrændingsafgiften er varslet med en stigning fra 1.070 kr./ton til 1.275 kr./ton, 
primært grundet af nationale afgiftsændringer. 
I budget 2021 er den fulde konsekvens af denne forventning ikke indregnet, men 
forventes udlignet over den samlede periode 2021-2025. Fra 2023 forventes en væsentlig 
reduktion i forbrændingsafgiften.  
Samlet set stiger affaldstaksterne for en alm. husstand med en 240 liters spand med ca. 
6,7%. 
 
Erhverv 
For erhvervets adgang til genbrugsstationer er taksterne uændret ift. 2020, hvorfor 
taksten fastholdes på 100 kr. (ekskl. moms). 
 
Godkendelse af lånoptagelse 
Det forventes ikke at være nødvendigt med lånoptag i Svendborg Vand A/S, Svendborg 
Spildevand A/S og Svendborg Affald A/S for året 2021. 
 
 
 
Med Venlig hilsen 
 
 
 
Niels Christian Nielsen   Ole Steensberg Øgelund 
Bestyrelsesformand    Adm. direktør   
Svendborg Affald A/S, Svendborg Vand A/S,  Svendborg Affald A/S, Svendborg Vand A/S, 
Svendborg Spildevand A/S      Svendborg Spildevand A/S  



Indholdsfortegnelse: Sidetal:

Budgetberetning 2 - 5
Budget 2021 - Vand og affald 6 - 13
Budgetforudsætninger 14 - 17
10 års budget 18 - 25

Budget
2021



Budget 2021 - Vand og affald

Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2021 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af
virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens budgetprocedurer.

Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for 2019.

Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder:
-Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S (VA).
Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget.
Budgettet for Svendborg Vejbelysning A/S fremgår af særskilt budgetmateriale.

Målet med budgetlægningen i VA er at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv".
VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer og optimerer forretningen.

Implementering af intentionerne i ejerstrategien 
I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og værdier,
udtrykt gennem ejerpolitikken, hvor det forventes at selskaberne præsterer ansvarligt på såvel den økonomiske,
miljømæssige og sociale bundlinje.

Takster
Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S er begge underlagt vandsektorloven og hermed lov om
økonomiske rammer for vandselskaber, bekendtgørelse nr. 938 af 28/06/2018, hvilket medfører, at
Forsyningssekretariatet fastlægger en øvre grænse for selskabernes indtægter (indtægtsrammen) og hermed
en øvre grænse for selskabernes takstfastsættelse.
Svendborg Affald A/S er ikke underlagt en økonomisk ramme for takstfastsættelsen, men skal iht. Affalds-
bekendtgørelsen, "hvile i sig selv", hvilket betyder, at affaldsordningerne ikke må generere overskud.

I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor:
Budget

Prisudvikling inkl. moms 2018 2019 2020 2021

Sv. Vand A/S Vandbidrag 12,00 11,25 11,25 11,25
Grøn afgift & vandbidrag 7,96 7,96 7,96 7,73
Fast bidrag vand 812,50 825,00 850,00 850,00

Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 38,75 40,00 43,00 43,00
Fast bidrag vandafl. 750,00 780,00 390,00 390,00

Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (240 l) 1.315,00 1.415,00 1.515,00 1.350,00
Boligbidrag (parcelhus) 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.600,00

For en familie der forbruger 130 m³/år og har en 240 liter affaldsbeholder, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: 
Budget

Prisudvikling inkl. moms 2018 2019 2020 2021

Omkostninger for en gns. Familie 11.760 11.968 12.093 12.247
Prisudvikling ift. tidl. år i % 1,56% 1,76% 1,04% 1,27%
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2020 til 2021 er primært afledt af en generel prisstigning i branchen. 

Affaldsselskabet er desuden påvirket af igangværende arbejde og igangsætning af de nye affaldsordninger samt 
stigning i forbrændingsafgiften. Forbrændingsafgiften er varslet med en stigning fra 1.070 kr./ton (2020)
til 1.275 kr./ton (2021), primært grundet af nationale afgiftsændringer.
De nye affaldsordninger, skal løfte genanvendelsen fra 37% til over 50%, hvilket er et nationalt krav. I den nye
ordning indsamles 7 fraktioner mod tidligere 1 fraktion.

I Vand - og spildevandsselskabet er taksten uændret til trods for, at der stadig er reduktion i indtægtsgrundlaget
for 2021 som konsekvens af Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 i sagen om vejbidrag mellem Slagelse
Kommune og Forsyningssekretariatet. 

Investeringsprojekter
Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for 
økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi:

- Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion, reinvestering i anlæg mv.
- Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale 

Vandplaner (vandløb og kystvande)
- Klima: Klimasikring og reduktion af klimamæssige påvirkninger
- Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v.

Økonomi
For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og
energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som
finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit.

Der investeres løbende i de eksisterende anlæg med henblik på at sikre en forsvarlig renoveringstakt og dermed
værdifastholdelse af selskabets aktiver. 

For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for det kommende år, samt for en ti-årig periode. Budgettet
anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter og som bl.a. er med i grundlaget for beregning
af taksterne.

Miljø
Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande.
Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte.
Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO 14.001 samt fødevaresikkerhed ISO 22.000 skærpede krav til
standarden af selskabernes anlæg.

Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg eller
øgede krav til vandkvalitet som fødevareproducerende virksomhed. For Svendborg Spildevand A/S er
miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af
eksisterende. 

Klima
Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier for hvorledes selskabet skal forholde sig til 
klimaforandringer, jf. Klimatilpasningsplanen samt Masterplan for regn- og spildevand.

Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima-
og energikrav til nyanlæg, samt klimatilpasning af ledningsnet, pumpestationer og bassiner så systemet og
Svendborg kan håndtere mere regnvand i fremtiden.

Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, her-
under solcelleanlæg, vindmøller mv.
VA er desuden overgået til udelukkende at indkøbe grøn El fra 1. januar 2020.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetberetning

Social
Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til
udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler
et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter.

Selskabet har desuden en særlig samfundsmæssig forpligtigelse til, at forholde sig til social ansvarlighed. Sociale 
klausuler samt miljømæssige krav anvendes som udgangspunkt ved alle investeringsprojekter, hvor det sikres at 
sociale klausuler indenfor uddannelses- og praktikaftaler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt
tjenesteydelser følges.

Ledelsessystem
I budgettet for 2021 er endvidere financieret drift og revision af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret
iht. standarderne for:

- Kvalitetsledelse (ISO 9001)
- Miljøledelse (ISO 14001)
- Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001, opgraderes til ISO45001 i år 2021)
- Fødevaresikkerhed (ISO 22000)
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetberetning

"Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/takster

Svendborg Vand A/S
Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Vand A/S for 2021.

Indtægtsramme Budget Indtægtsramme Budget
i 1.000 kr. 2020 2020 2021 2021

Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand) 27.532 26.361
Indtægt i Budget 27.517 28.292

Total 27.532 27.517 26.361 * 28.292

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden (2021-2022) vurderes overholdt i perioden. Der vil blive
indarbejdet en overdækning i budgetåret 2021, som forventes udlignet i 2022.

Svendborg Spildevand A/S
Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S for 2020.

Indtægtsramme Budget Indtægtsramme Budget
i 1.000 kr. 2020 2020 2021 2021

Indtægtsramme 108.626 106.714
Indtægt i Budget 97.044 97.045

Total 108.626 97.044 106.714 * 97.045

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden (2020-2021) vurderes overholdt i perioden.
Som det ses af ovenstående, så er der stadig luft i indtægtsrammen til at hæve taksterne med ca. 9.669 tkr. i 2021,
hvilket vil svare til en mulig stigning i taksten på ca. 3,6 kr. pr. m3.

Svendborg Affald A/S
Ordningerne i Svendborg Affald er budgetteret, så de i videst muligt omfang "hviler i sig selv" over en kort periode.
"Hvile i sig selv"-princippet vurderes overholdt i budget 2021 og perioden frem.
Der budgetteres med en underdækning i 2021 og 2022, som forventes udlignet i perioden 2023-2025. 
For 2021 resulterer ordningerne som nedenfor:

Affaldsordninger* Indtægter Udgifter

Dagrenovation: - Energispanden 32.421 35.514
Boligbidraget og øvrige ordninger: 36.029

- Genbrugsstationer 28.129
- Genbrugsbilen inkl. farligt affald 4.447
- Ressourcespanden 3.643
- Øvrige ordninger og anlæg 950

* Ovenstående ordninger er ekskl. Svendborg Kommune. Affaldsordningen for Svendborg Kommune er ikke 
endelig ift. valg af affaldsbeholdere, tømmefrekvens, fyldningsgrader mv., og dermed takstfastsættelsen.
Ordningen for Svendborg Kommune anses som en intern ordning, som skal "hvile i sig selv".
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Omsætning
Vandbidrag - variabel andel 17.259 16.746 17.379
Vandbidrag - fast andel 9.684 9.972 10.094
Tilslutningsbidrag 160 159 239
Andre driftsindtægter 578 640 580
Omsætning i alt 27.681 27.517 28.292

Produktionsomkostninger
Gundvand og boringer -782 -650 -650
Vandværker -3.648 -3.340 -3.250
Afskrivninger produktion -1.919 -2.160 -2.020
Produktionsomkostninger i alt -6.349 -6.150 -5.920

Distributionsomkostninger
Trykforøgere -79 -160 -80
Ledningsnet og stik mv. -5.543 -5.470 -5.800
Afskrivninger distribution -4.615 -4.730 -4.750
Distributionsomkostninger i alt -10.237 -10.360 -10.630

Resultat af primær drift 11.095 11.007 11.742

Administrationsomkostninger -2.604 -2.500 -2.500
Afskrivninger administration -852 -800 -900
Finansielle poster -3.022 -3.155 -3.066

Årets resultat før skat og regulering 4.617 4.552 5.276

Balance
Regnskab Forventet Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Anlægsaktiver 330.367 338.221 344.786
Lager 865 688 654
Tilgodehavender 7.936 6.038 5.917
Likvider 11.008 24.000 25.453

Aktiver 350.176 368.947 376.810

Egenkapital 192.194 195.745 199.860
Hensatte forpligtelser 13.927 14.565 15.726
Gæld til kommunekredit 122.117 127.721 122.926
Anden lang gæld 16.867 24.228 30.982
Kortfristede gældsforpligtelser 5.071 6.689 7.317

Passiver 350.176 368.947 376.810

Side 6



Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Vand A/S

Investeringer
Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling. 
Investeringerne er ligeledes med til at sikre et service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv. 
Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Budget
Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. Note 2021

Gundvand og boringer*
- Grundvandsbeskyttelse og grundvandskortlægning 600
- Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket 0
- Dyrkningsaftaler indenfor BNBO 225
- Vandindvindingstilladelser 200
- Renovering af indvindingsboring samt ny trykred.ventil ved Grubbemøllen 700

I alt Grundvand og boringer 1.725

Vandværker og beholdere
- Skovmølleværket - udbudsprojekt og udbudsproces for partnering 500

I alt Vandværker og beholdere 500

Investering i eksisterende ledningsanlæg
- Investering i eksisterende ledningsnet 7.610

I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg 7.610

Ledningsnet - nyanlæg
- Investering i nyanlæg 700
- Fremtidens forsyning på Tåsinge 500
- Sektionering 300
- Byggemodninger og nye enkelttilslutninger 2.200
- Målerudskiftning 700

I alt ledningsnet - nyanlæg 4.400

Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret * 14.235

Note
* Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2020, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt.

I budgetåret 2021 er der tillige budgetteret med indbetalinger fra vandtilslutninger fra tidl. år samt i budget-
året. Det er vurderet, at der ikke er brug for låneoptag i Svendborg Vand i budgetåret 2021.

* Skovrejsningsprojektet er ikke medtaget under investeringer, da det finansieres og udgiftsføres løbende
over driften
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Vand A/S

Bygninger og grunde
I 2021 fortsættes arbejdet omkring grundvandsbeskyttelse for at beskytte ressourcen nu og i fremtiden.
Vand og Affld har indgået en aftale med Svendborg Kommune og Naturstyrelsen om Skovrejsningsprojektet 
i oplandet til Skovmølleværket. Arealerhvervelser forventes tidligst at kunne opstartes i 2022. 
Desuden skal der indgåes dyrkningsaftaler indenfor de Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på flere kildepladser.
Arbejdet omkring fornyelse af vandindvindingstilladelserne fortsætter i 2021.
Som en del af plan for renovering af indvindingsboringerne, renoveres en boring ved Grubbemølleværket, og 
samtidig etableres en ny trykreduktionsventil.

Vandværker og Højdebeholdere
Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal
bl.a. Skovmølleværket opgraderes. Skitseprojektering forventes gennemført i 2021. Udførelse af 
opgradering af Skovmølleværket kan tidligst igangsættes 2023 efter DGI's Landsstævne er afholdt.

Investering i eksisterende ledningsanlæg
Der udføres investeringer i eksisterende ledningsanlæg jf. udbygnings- og renoveringsplanen, grundet ledning-
ernes tilstand samt koordinering med øvrige ledningsejere. Investeringen sikrer en forsvarlig udskiftningstakt. 
Vandledningerne i Femte maj Plads,  Strandhuse(delstrækning) , Nyborgvej(delstrækning), Badstuestræde og Graaesvej
udskiftes, som led i koordinering med andre planer. Ny investeringsplan forventes udarbejdet i 2021.

Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)
Processen vedr. fremtidens forsyning på Tåsinge fortsætter i 2021.
Der forventes fire nye byggemodninger i 2021, samt udvidelse af hovedledningsnettet til byggemodninger. 
Der vil fortsat igennem 2021 være fokus på sektionering og minimering af vandtab. Sektioneringen af ledningsnettet
forventes færdigt i løbet af 2021.
Målerudskiftning fortsættes i forbindelse med lovpligtige stikprøvekontroller.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Omsætning
Vandafledningsbidrag - variabel andel 80.284 87.230 87.127
Vandafledningsbidrag - fast andel 11.753 5.875 5.935
Vejafvandingsbidrag 2.100 1.752 1.757
Tilslutningsbidrag og særbidrag 1.479 1.517 1.575
Andre driftsindtægter 803 710 650
Omsætning i alt 96.419 97.084 97.045

Produktionsomkostninger
Rens og slambehandling -20.875 -21.450 -21.500
Afskrivninger produktion -3.572 -3.580 -3.650
Produktionsomkostninger i alt -24.447 -25.030 -25.150

Distributionsomkostninger
Ledningsnet og stik -4.130 -3.600 -3.800
Pumpestationer og bassiner mv. -8.747 -8.940 -8.200
Afskrivninger distribution -27.711 -28.160 -28.170
Distributionsomkostninger i alt -40.588 -40.700 -40.170

Resultat af primær drift 31.384 31.354 31.725

Administrationsomkostninger -2.823 -2.500 -2.800
Afskrivninger administration og drift -1.236 -1.220 -1.240
Finansielle poster -11.056 -10.665 -10.152

Årets resultat før skat og regulering 16.269 16.969 17.533

Balance
Regnskab Forventet Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Anlægsaktiver 1.515.981 1.526.251 1.531.052
Lager 2.214 2.038 2.103
Tilgodehavender 50.310 23.280 22.814
Likvider 25.347 42.564 36.958

Aktiver 1.593.852 1.594.133 1.592.928

Egenkapital 1.194.375 1.207.611 1.221.286
Hensatte forpligtelser 17.776 19.633 20.490
Gæld til kommunekredit 304.671 288.587 272.041
Anden lang gæld 60.868 67.660 73.135
Kortfristede gældsforpligtelser 16.162 10.642 5.975

Passiver 1.593.852 1.594.133 1.592.928
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Spildevand A/S

Investeringer
Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling.
Investeringerne er ligeledes med til at sikre et serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. 
Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Budget
Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. 2021

Ledningsnet ny investering
- Spildevandsplan 2020 -2031 550

Trykledning fra Fjællebroen til Egebjerg Syd Renseanlæg 1.400
- Ledningsanlæg Tankefuld 450

I alt Ledningsnet ny investering 2.400

Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning
- Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasningsprojekter 12.000
- LAR (lokal nedsivning af regnvand) - refusion 700
- Renovering og energioptimering af pumpestationer 2.100
- Ny hovedpumpestation Svendborg Havn (projektering) 3.000
- Fornyelsesplaner og ledningsregistrering 1.200

I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning 19.000

Bassiner
- Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning 1.300

I alt Bassiner 1.300

Byggemodninger
- Byggemodninger 4.300
- Nye stik 2021 700

I alt Byggemodninger 5.000

Øvrige projekter
- Implementering af Masterplan samt øvrige optimeringsprojekter 2.100

Øvrige projekter i alt 2.100

Renseanlæg    
- Materiale og bygningsdele 3.800
- Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg 1.500
- Reinvesteringer Renseanlæg 2.900

Renseanlæg i alt 8.200

Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret 38.000
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Spildevand A/S

Ledningsnet ny investering
Projekter under nyinvesteringer fremkommer bl.a. af Spildevandsplanen 2020-2031 og udgør en miljøforbedring
jævnfør krav i vandplaner. Samtidig øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem. 
Der er i 2021 afsat penge til kloakeringsprojekter jf. Spildevandsplan 2020-2031, ny trykledning fra Fjællebroen til 
Egebjerg Syd Renseanlæg samt etablering af ledningsanlæg til udvidelse af Tankefuld.

Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning
Investeringer i det eksisterende ledningsnet øger levetiden og sikrer dermed en forsvarlig udskiftningstakt. 
Jf. fornyelsesplaner udskiftes i 2021 ledningen fra Ulbølle til bassin ved Rødkilde og ledningen i Fjællebrovejen
strømpefores. Desuden skal udluftsventiler på trykledningen til Egsmade Renseanlæg renoveres.
Investeringsplan for kloakfornyelse forventes ajourført i 2021.

Imødegåelse af klimaforandringer opnås bl.a. ved, at kapaciteten af et eksisterende ledningsanlæg øges eller suppleres 
af øvrige ledningsanlæg eller ved Lokal afledning af regnvand hvor vandet håndteres lokalt og på terræn. I 2021 er der
afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i Jessens Mole og Strandvænget. Projektet i Jessens Mole er
koordineret med "Den blå kant" samt "Liv i min By" . I flere områder skal planen for klimatilpasning fastlægges i 2021.

LAR projekterne (Lokal Afledning af Regnvand) bidrager til klimatilpasning samt øger den rekreative værdi i 
nærområderne ved etablering af grønne og bæredygtige løsninger. Der er afsat penge til LAR-refusioner ved etablering
af private LAR-anlæg.

I henhold til tilstandsvurdering af pumpestationer udføres renovering og energioptimering af eksisterende pumpe-
stationer, hvor styring og pumper optimeres til en mere effektiv og energibesparende drift. Desuden er der fokus på 
arbejdsmiljøet og tilbagestrømsikring af vandinstallationer i pumpestationer. I 2021 renoveres pumpestationer ved
Vårøvej og Strandhuse i Vester Skerninge. Forundersøgelser og projektering af ny hovedpumpestation i Havneparken
fortsætter i 2021. Udbudsproccesen er en partnering med forudgående prækvalifikation.

Bassiner
Bassiner, der udskiftes eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget levetid og mindske udledninger til 
vandmiljøet. Imødegåelse af klimaforandringer opnås bl.a. ved at øgningen af det samlede bassin volumen kan 
håndtere større regnskyl i fremtiden. Bassinerne etableres enten med baggrund i krav fra vandplaner eller som en del
af klimatilpasningsprojekter. I 2021 er der budgetteret med at etablere et regnvandsbassin ved Assensvej i Stenstrup.

Byggemodninger
Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Det spiller
positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal
håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. I 2021 er der afsat penge til byggemodninger
ved Eriksholm og Sofielund Skovvej samt etablering af nye stik.

Øvrige projekter
Arbejdet omkring implementering af Masterplan for regn- og spildevand fortsætter i 2021 i form af koordinering og
fælles planlægning for klimatilpasning af Svendborg. Efterfølgende udarbejdes handleplaner som så udmønter sig i 
en prioriteret plan for klimatilpasning af Svendborg. I 2021 er der bl.a. budgetteret med flytning af vaskepladsen på
Ryttermarken 21.

Renseanlæg
På Egsmade Renseanlæg skal der i 2021 udføres renovering af indløbsristen og udarbejdes forprojekt for ny 
modtagerstation for slamsuger. På Egebjerg Syd Renseanlæg skal den bærende bjælke i Buffertank 4 udskiftes. 
På de øvrige renseanlæg skal mindre bygningsdele m.v. vedligeholdes for at kunne sikre stabil drift. Specielt på 
Egebjerg Syd og Egsmade vil arbejdet med reinvesteringer og energioptimering af anlæggene fortsætte. 
Udarbejdelse af en masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur forventes igangsat i 2021.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Omsætning
Dagrenovation (tømninger) 25.885 27.722 31.878
Boligbidrag 29.657 29.681 35.079
Erhvervsordninger 948 1.100 750
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 462 750 200
Omsætning i alt 56.952 59.253 67.907

Produktionsomkostninger
Dagrenovation -24.301 -24.430 -31.012
Genbrugsstationer -22.114 -21.380 -31.705
Andre affaldsordninger -6.764 -5.810 -950
Afskrivninger produktion -1.617 -1.590 -4.003
Produktionsomkostninger i alt -54.796 -53.210 -67.671

Resultat af primær drift 2.156 6.043 237

Administrationsomkostninger -3.245 -2.880 -3.000
Afskrivninger administration -515 -370 -500
Finansielle poster -815 -1.032 -970

Årets resultat før skat og regulering -2.419 1.760 -4.233

Balance
Regnskab Forventet Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Anlægsaktiver 34.569 67.109 63.776
Lager 281 1.179 1.120
Tilgodehavender 6.479 4.422 4.378
Likvider 4.800 4.770 -303

Aktiver 46.129 77.480 68.971

Egenkapital 5.678 5.678 5.678
Hensatte forpligtelser 1.046 1.487 556
Gæld til kommunekredit 21.542 52.592 48.419
Kortfristede gældsforpligtelser 17.863 17.723 14.318

Passiver 46.129 77.480 68.971

Investeringer
Budget

Investeringer, i 1.000 kr. 2021

Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar
- Genbrugsplads Miljøvej & Hesselager 670
- Containere 500

I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.170
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Budget 2021 - Vand og affald

Budget 2021 - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse
Regnskab Budget Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Omsætning
Svendborg Spildevand A/S 24.355 22.900 22.800
Svendborg Vand A/S 9.794 10.600 10.400
Svendborg Affald A/S 16.289 15.400 20.700
Svendborg Vejbelysning A/S 0 1.000 1.000
Omsætning i alt 50.438 49.900 54.900

Produktionsomkostninger
Løn og personaleomkostninger -36.078 -35.716 -40.286
Ejendomsomkostninger -1.506 -1.000 -1.000
Autodrift -57 -100 -100
Afskrivninger produktion -1.118 -800 -850
Produktionsomkostninger i alt -38.759 -37.616 -42.236

Resultat af primær drift 11.679 12.284 12.664

Administrationsomkostninger -9.515 -9.300 -9.500
Afskrivninger administration -765 -1.050 -1.050
Finansielle poster -752 -823 -741

Årets resultat før skat 647 1.111 1.374

Balance
Regnskab Forventet Budget

i 1.000 kr. 2019 2020 2021

Anlægsaktiver 34.842 34.890 33.590
Tilgodehavender 1.705 1.620 1.539
Likvider 5.478 1.000 1.391

Aktiver 42.025 37.510 36.520

Egenkapital 4.120 4.987 6.058
Hensatte forpligtelser 1.243 1.367 1.670
Gæld til kommunekredit 18.823 17.565 16.283
Kortfristede gældsforpligtelser 17.839 13.591 12.510

Passiver 42.025 37.510 36.520

Investeringer
Budget

Investeringer, i 1.000 kr. 2021

Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar
- Varmepumpe, ventilation samt svalesikring 110
- Diverse IT udgifter, opgraderinger mv. (SamAqua) 490

I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar 600
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag
Der er forudsat solgt 1.930.973 m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2019 (1.930.306 m³) tillagt
udviklingstendens og forventning. 

Fast bidrag 
Der forudsættes at kunne opkræves 14.844 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2019,
tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2020 og 2021.

Tilslutningsbidrag
Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 250 tilslutninger i 2021.
Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning
(hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) falder med 0,11%, fra 28.004 kr. i 2020 til 27.970 kr. i 2021.

Omkostninger

Drift og administration
De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2021 er reduceret med ca. 2,97% i forhold til realiseret FADO i 2019.
Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.
FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger 
Driftsomkostningerne fra 2022-2038 er påvirket af skovrejsning og grundvandssikring med ca. 4 mill. kr. pr. år.

Afskrivninger
Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente
Nye lån er indregnet med en rente på 1,00%. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75%.

Investeringer
Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings- og renoveringsplanen) samt
Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2021 på 14.235 tkr.
og yderligere  132.800 tkr. i overslagsårene (2022-2030). 

Låneoptagelse
Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2021 og yderligere 72.800 tkr. i overslagsårene.
Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 9.539 tkr. i
2030, set i forhold til 2021.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag
Der er forudsat afledt 2.651.307 m³ spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2019 (2.625.056 m³),
tillagt udviklingstendens og forventning.

Fast bidrag 
Der forudsættes at kunne opkræves 19.023 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2019
tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 624,00 kr. ekskl. moms.
I budgettet for 2021 er det besluttet (byrådsbeslutning)at det faste bidrag skal fastsættes til 50% af det maksimale
bidrag, hvorfor det faste bidrag udgør 312 kr. ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag
Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. 
Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder fra 51.964 kr. i 2020 til 51.750 kr. i 2021 (ekskl. moms)

Vejbidrag
Der er i budget 2021 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.399 tkr., samt statsveje med 358 tkr.
Der er på landsplan tvivl omkring hvilken model der skal anvendes ift. beregning af kommunalt vejbidrag og stats-
veje, hvorfor der kan komme ændringer til det indregnede bidrag for 2021 (og tidl. år).

Omkostninger

Drift og administration
De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2021 er reduceret med ca. 0,75% i forhold til realiseret FADO i 2019.
Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.
FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger 

Afskrivninger
Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente
Nye lån er indregnet med en rente på 1,00%. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75%.

Investeringer
Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevands-
planen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2021 på
38.000 tkr. og yderligere  441.550 tkr. i overslagsårene (2022-2030). 

Låneoptagelse
Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2021 og yderligere 142.500 tkr. i overslagsårene.
Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 67.928 tkr. i
2030 set i forhold til 2021.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S

Omsætning

Tømningsbidrag
Tømningsbidraget er beregnet ud fra forventede antal tilmeldte beholdere, samt den indgåede kontrakt
med renovatør og udmeldte "forventede" forbrændingstakster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv.
Forbrændingstaksten forventes at stige i 2021, hvilket medfører en større stigning i affaldstaksterne.
I budget 2021 er den fulde konsekvens af denne forventning ikke fuldt indregnet, da forbrændingstaksten forventes
at falde igen fra år 2023, hvor efter underdækningen forventes udlignet i efterfølgende periode.

Boligbidrag
Boligbidraget fastlægges efter, hvilken type bolig man bor. 

- Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv.
- Lejlighed
- Værelse
- Sommerhus
- Kolonihave

Boligbidraget dækker de samlede udgifter til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden (ny), brug
af genbrugsstationer samt ordning for farligt affald (ny) og genbrugsbilen og haveaffaldsbilen.

Driftsgebyr, erhverv
For erhvervets adgang til genbrugsstationer skal taksterne justeres i relation til affaldsbekendtgørelsen.

Der er installeret kamerascanning på vores genbrugspladser. Herved sikrer vi mindst mulig administration
og mest korrekt metode for erhvervet ift., at sikre en korrekt indtjening.
Taksten for 2021 er fastholdt til 100 kr. (ex. moms) pr. indkørsel, hvilket balancerer med "Hvile i sig selv"-princippet.

Omkostninger

Drift og administration
De samlede driftsomkostninger stiger fra regnskab 2019 til budget 2021.
Den primære årsag hertil er, at VA har fået til opgave at indsamle affald fra alle boligforeninger i Svendborg Kommune.
Desuden forventes det, at forbrændingstaksten vil stige fra 1.070 kr./ton til 1.275 kr./ton, grundet af nationale
afgiftsændringer.
Ovenstående er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.

Afskrivninger
Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer
Der er budgetteret med i alt 1.170 tkr. til investeringer i 2021, hvori primært indgår investeringer er til containere
og renovering/udvikling af genbrugspladserne.

Låneoptagelse
Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne.
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Budget 2021 - Vand og affald

Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S

Omsætning

Koncernintern omsætning
Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2019 og forventninger til regnskab 2021. 
Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. 
 
Omkostninger

Løn og personaleomkostninger
Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2019 og 2020 samt forventning til 2021.

Administrationsomkostninger
Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2019 og 2020 samt forventning til 2021.

Afskrivninger
Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer
På IT-siden er der i 2021 planlagt investering i It-sikkerheder, samt andre It-mæssige investeringer i samarbejde
med SamAqua A/S.
Der er budgetteret med i alt 600 tkr. til investeringer i 2021.

Låneoptagelse
Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne.
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Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Omsætning
Vandbidrag - variabel andel 17.379 17.478 17.537 17.209 16.887 16.571 16.262 15.958 15.979 16.000
Vandbidrag - fast andel 10.094 10.264 10.322 10.356 10.370 10.383 10.397 10.410 10.424 10.438
Tilslutningsbidrag 239 309 332 346 352 358 363 369 374 380
Andre driftsindtægter 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Omsætning i alt 28.292 28.631 28.771 28.491 28.189 27.892 27.602 27.317 27.357 27.397

Produktionsomkostninger
Gundvand og boringer -650 -4.644 -4.637 -4.631 -4.624 -4.618 -4.612 -4.606 -4.600 -4.594
Vandværker -3.250 -3.218 -3.185 -3.153 -3.122 -3.091 -3.060 -3.029 -2.999 -2.969
Afskrivninger produktion -2.020 -2.056 -2.261 -2.220 -2.255 -2.145 -2.039 -2.039 -2.039 -2.039
Produktionsomkostninger i alt -5.920 -9.917 -10.083 -10.004 -10.002 -9.854 -9.710 -9.674 -9.637 -9.601

Distributionsomkostninger
Trykforøgere -80 -79 -78 -78 -77 -76 -75 -75 -74 -73
Ledningsnet og stik mv. -5.800 -5.755 -5.711 -5.667 -5.624 -5.581 -5.538 -5.496 -5.455 -5.413
Afskrivninger distribution -4.750 -4.903 -4.847 -4.847 -4.847 -4.847 -4.847 -4.847 -4.847 -4.847
Distributionsomkostninger i alt -10.630 -10.738 -10.637 -10.592 -10.548 -10.504 -10.461 -10.418 -10.376 -10.334

Resultat af primær drift 11.742 7.976 8.051 7.895 7.639 7.534 7.430 7.225 7.344 7.462

Administrationsomkostninger -2.500 -2.475 -2.450 -2.426 -2.401 -2.377 -2.354 -2.330 -2.307 -2.284
Afskrivninger adm. og drift -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Finansielle poster -3.066 -2.947 -2.829 -2.748 -2.964 -3.048 -3.002 -2.958 -2.916 -2.874

Årets resultat før skat og regulering 5.276 1.654 1.872 1.821 1.373 1.208 1.175 1.037 1.221 1.405



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Balance
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver 344.786 362.276 376.568 393.551 402.248 403.056 403.970 404.884 405.798 406.712
Lager 654 621 590 560 532 506 480 456 434 412
Tilgodehavender 5.917 3.380 3.312 3.378 3.311 3.377 3.309 3.376 3.308 3.374
Likvider 25.453 9.482 404 441 469 496 497 461 496 495

Aktiver 376.810 375.759 380.874 397.930 406.560 407.434 408.257 409.177 410.035 410.993

Egenkapital 199.860 201.150 202.610 204.030 205.101 206.044 206.960 207.769 208.721 209.816
Hensatte forpligtelser 15.726 16.089 16.501 16.902 17.204 17.470 17.728 17.956 18.225 18.534
Gæld til kommunekredit 122.926 118.067 113.143 114.629 128.874 135.498 134.642 133.893 133.236 132.465
Anden lang gæld 30.982 33.051 34.117 34.330 34.537 34.739 34.935 35.125 35.310 35.490
Kortfristede gældsforpligtelser 7.317 7.402 14.503 28.040 20.844 13.684 13.992 14.434 14.543 14.688

Passiver 376.810 375.759 380.874 397.930 406.560 407.434 408.257 409.177 410.035 410.993

Investeringer
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gundvand, boringer og vandværker 2.725 18.050 15.000 17.650 9.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Investeringer i ledningsnet 10.810 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800
Målerudskiftninger 700 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Investeringer i alt 14.235 25.350 22.300 24.950 16.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

* Det ekstra investeringsbehov i 2022-2024 skyldes etablering af Skovmølleværket og fremtidig forsyning til Tåsinge.
   Det forventes at investeringen vedr. Tåsinge kan medføre et tillæg til investeringsrammen.
   Investeringer i eksisterende ledningsanlæg er nedjusteret til 6,8 mio kr. Dette niveau er lavere end det tidligere 
   beregnede reinvesteringsbehov. Det fremtidige reinvesteringsbehov i vandledninger skal genvurderes i 2021.



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Omsætning
Vandafledningsbidrag - variabel andel 87.127 87.245 87.363 84.269 82.346 80.507 78.669 76.873 75.156 73.439
Vandafledningsbidrag - fast andel 5.935 5.974 6.000 6.016 6.022 6.028 6.034 6.041 6.047 6.053
Vejafvandingsbidrag 1.757 2.348 2.348 2.314 2.292 2.271 2.250 2.229 2.210 2.190
Tilslutningsbidrag og særbidrag 1.575 1.637 1.681 1.707 1.717 1.728 1.738 1.748 1.759 1.769
Andre driftsindtægter 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Omsætning i alt 97.045 97.854 98.042 94.955 93.026 91.184 89.341 87.541 85.821 84.101

Produktionsomkostninger
Rens og slambehandling -21.500 -21.285 -21.072 -20.861 -20.653 -20.446 -20.242 -20.039 -19.839 -19.641
Afskrivninger produktion -3.650 -3.727 -3.875 -4.022 -4.124 -4.205 -4.286 -4.367 -4.448 -4.529
Produktionsomkostninger i alt -25.150 -25.012 -24.947 -24.883 -24.777 -24.651 -24.528 -24.406 -24.287 -24.169

Distributionsomkostninger
Ledningsnet og stik -3.800 -3.767 -3.734 -3.702 -3.670 -3.638 -3.607 -3.576 -3.545 -3.515
Pumpestationer og bassiner mv. -8.200 -8.118 -8.037 -7.956 -7.877 -7.798 -7.720 -7.643 -7.567 -7.491
Afskrivninger distribution -28.170 -28.605 -29.444 -30.277 -30.855 -31.314 -31.773 -32.232 -32.691 -33.150
Distributionsomkostninger i alt -40.170 -40.490 -41.215 -41.936 -42.402 -42.751 -43.100 -43.451 -43.803 -44.156

Resultat af primær drift 31.725 32.352 31.880 28.136 25.848 23.782 21.713 19.684 17.731 15.776

Administrationsomkostninger -2.800 -2.772 -2.744 -2.717 -2.690 -2.663 -2.636 -2.610 -2.584 -2.558
Afskrivninger administration og drift -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240
Finansielle poster -10.152 -9.437 -8.744 -8.565 -8.149 -7.581 -7.020 -6.481 -5.964 -5.467

Årets resultat før skat og regulering 17.533 18.903 19.152 15.614 13.770 12.298 10.817 9.353 7.944 6.512



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S
1546175 1583594,8 1614416,3 1618618,8 1620708 1622208,3 1623121,3 1623446,9 1623185,1

Balance
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver 1.531.052 1.571.530 1.610.471 1.625.932 1.630.213 1.633.954 1.637.155 1.639.816 1.641.937 1.643.518
Lager 2.103 1.893 1.704 1.533 1.380 1.242 1.118 1.006 905 815
Tilgodehavender 22.814 21.547 21.116 20.693 20.280 19.874 19.476 19.087 18.705 18.331
Likvider 36.958 3.697 1.651 1.878 2.269 1.772 1.343 934 531 47

Aktiver 1.592.928 1.598.667 1.634.942 1.650.036 1.654.141 1.656.842 1.659.093 1.660.843 1.662.079 1.662.711

Egenkapital 1.221.286 1.236.031 1.250.969 1.263.148 1.273.889 1.283.481 1.291.918 1.299.214 1.305.410 1.310.489
Hensatte forpligtelser 20.490 24.649 28.862 32.298 35.327 38.032 40.412 42.470 44.218 45.650
Gæld til kommunekredit 272.041 255.020 237.507 250.902 249.637 239.425 229.234 219.996 211.644 204.113
Anden lang gæld 73.135 76.747 78.503 78.681 78.849 79.006 79.153 79.290 79.416 79.532
Kortfristede gældsforpligtelser 5.975 6.221 39.101 25.008 16.440 16.897 18.376 19.874 21.392 22.927

Passiver 1.592.928 1.598.667 1.634.942 1.650.036 1.654.141 1.656.842 1.659.093 1.660.843 1.662.079 1.662.711

Investeringer
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ledningsnet nyinvestering 2.400 550 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledningsnet renovering / Klima* 19.000 58.000 58.000 38.000 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500
Bassiner 1.300 5.500 5.500 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Byggemodninger 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Øvrige projekter 2.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Renseanlæg 8.200 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Investeringer i alt 38.000 74.050 73.500 51.000 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500

* Det ekstra investeringsbehov i 2022-2024 skyldes ny pumpestation på Svendborg Havn. Investeringsniveauet for 
   renseanlæg indeholder energioptimering samt udarbejdelse af plan for fremtidig renseanlægsstruktur.



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Omsætning
Dagrenovation (tømninger) 31.878 32.101 32.326 32.552 32.780 33.010 33.241 33.473 33.708 33.944
Boligbidrag 35.079 34.904 34.729 34.556 34.383 34.211 34.040 33.870 33.700 33.532
Erhvervsordninger 750 755 761 766 771 777 782 788 793 799
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 200 201 203 204 206 207 209 210 211 213
Omsætning i alt 67.907 67.962 68.019 68.078 68.140 68.204 68.271 68.340 68.412 68.487

Produktionsomkostninger
Dagrenovation -31.012 -31.230 -25.448 -25.626 -25.806 -27.986 -28.182 -28.379 -28.578 -28.778
Genbrugsstationer -31.705 -31.674 -29.642 -29.612 -29.583 -30.553 -30.523 -30.492 -30.462 -30.431
Andre affaldsordninger -950 -957 -963 -970 -977 -984 -991 -998 -1.005 -1.012
Afskrivninger produktion -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003 -4.003
Produktionsomkostninger i alt -67.671 -67.863 -60.056 -60.212 -60.368 -63.526 -63.698 -63.872 -64.047 -64.224

Resultat af primær drift 237 99 7.962 7.866 7.772 4.678 4.573 4.469 4.365 4.263

Administrationsomkostninger -3.000 -3.021 -3.042 -3.063 -3.085 -3.106 -3.128 -3.150 -3.172 -3.194
Afskrivninger administration og drift -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Finansielle poster -970 -865 -809 -752 -693 -634 -575 -516 -456 -397

Årets resultat før skat og regulering -4.233 -4.288 3.611 3.551 3.494 438 370 303 237 171



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Affald A/S

Balance
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver 63.776 60.273 56.770 53.267 49.765 46.262 42.759 39.256 35.753 32.250
Lager 1.120 1.109 1.098 1.087 1.076 1.065 1.055 1.044 1.034 1.023
Tilgodehavender 4.378 3.940 3.546 3.191 2.872 2.585 2.327 2.094 1.884 1.696
Likvider -303 -5.284 -2.390 420 3.147 2.794 2.347 1.808 1.178 458

Aktiver 68.971 60.038 59.024 57.965 56.860 52.705 48.487 44.202 39.849 35.427

Egenkapital 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678 5.678
Gæld til kommunekredit 48.419 44.223 40.003 35.759 31.489 27.220 22.950 18.681 14.412 10.142
Kortfristede gældsforpligtelser 14.874 10.137 13.343 16.528 19.693 19.807 19.859 19.843 19.759 19.607

Passiver 68.971 60.038 59.024 57.965 56.860 52.705 48.487 44.202 39.849 35.427

Investeringer
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Grunde og bygninger 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.170 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Investeringer i alt 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Omsætning
Salg Svendborg Spildevand A/S 22.800 22.686 22.573 22.460 22.347 22.236 22.124 22.014 21.904 21.794
Salg Svendborg Vand A/S 10.400 10.348 10.296 10.245 10.194 10.143 10.092 10.041 9.991 9.941
Salg Svendborg Affald A/S 20.700 20.597 20.494 20.391 20.289 20.188 20.087 19.986 19.886 19.787
Salg Svendborg Vejbelysning A/S 1.000 995 990 985 980 975 970 966 961 956
Omsætning i alt 54.900 54.626 54.352 54.081 53.810 53.541 53.273 53.007 52.742 52.478

Produktionsomkostninger
Løn og personaleomkostninger -40.286 -40.230 -40.187 -40.144 -40.101 -40.058 -40.015 -39.973 -39.931 -39.889
Ejendomsomkostninger -1.000 -990 -980 -970 -961 -951 -941 -932 -923 -914
Autodrift -100 -98 -96 -94 -92 -90 -89 -87 -85 -83
Afskrivninger produktion -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
Produktionsomkostninger i alt -42.236 -42.168 -42.113 -42.058 -42.004 -41.949 -41.896 -41.842 -41.789 -41.735

Resultat af primær drift 12.664 12.457 12.239 12.022 11.807 11.592 11.378 11.165 10.954 10.743

Administrationsomkostninger -9.500 -9.405 -9.311 -9.218 -9.126 -9.034 -8.944 -8.855 -8.766 -8.678
Afskrivninger administration -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
Finansielle poster -741 -675 -582 -522 -450 -408 -367 -325 -283 -242

Periodens resultat før skat 1.374 1.328 1.297 1.233 1.181 1.099 1.017 935 854 773



Budget 2021 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S

Balance
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Anlægsaktiver 33.590 32.190 30.790 29.390 27.990 26.590 25.190 23.790 22.390 20.990
Tilgodehavender 1.539 1.554 1.570 1.585 1.601 1.617 1.633 1.650 1.666 1.683
Likvider 1.391 812 1.176 449 644 757 788 737 1.105 1.392

Aktiver 36.520 34.556 33.535 31.424 30.235 28.964 27.611 26.177 25.161 24.065

Egenkapital 6.058 7.094 8.105 9.067 9.988 10.845 11.638 12.368 13.034 13.637
Hensatte forpligtelser 1.670 1.736 1.801 1.862 1.921 1.976 2.027 2.074 2.117 2.155
Gæld til kommunekredit 16.283 14.975 13.642 12.283 10.897 9.511 8.125 6.739 5.353 3.967
Kortfristede gældsforpligtelser 12.510 10.751 9.987 8.212 7.429 6.632 5.821 4.996 4.657 4.306

Passiver 36.520 34.556 33.535 31.424 30.235 28.964 27.611 26.177 25.161 24.065

Investeringer
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Investeringer i alt 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500
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Ny gebyrstruktur for husholdningsaffald 

Med den nye affaldsordning indføres også en ny opdeling af den ”gamle”/nuværende renovationstakst. Der 
vil fortsat være 2 gebyrer som vi kender i dag, men strukturen bliver ændret: 

- Boligbidragsgebyr 
- Restaffaldsgebyr 

 
Boligbidraget fastlægges efter, hvilken type beboelse man bor i - se nærmere i gebyrlisten. 

Boligbidraget dækker udgifterne til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden, brug af 
genbrugsstationer samt ordning for farligt affald, storskrald og haveaffald.     

 

Restaffaldsgebyret fastlægges ud fra om husholdningen er alene om sin løsning eller om man deler en 
løsning (boligfællesskaber). Hvis man er alene om løsningen så fastsættes gebyret efter størrelse på 
beholder man har til rådighed til sit restaffald. Jo større beholdervolumen til restaffald, jo større gebyr. Hvis 
man derimod er fælles om en løsning, så er det mængden af enheder samt type beboelse man bor i - se 
nærmere i gebyrlisten.  

Restaffaldsgebyret dækker udgifter til afhentning af restaffald og madaffald ved husstanden.  

Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet. Madaffaldet er inkluderet i restaffaldsgebyret, både 
som en del af en rumopdelt beholder, og i en separat beholder. 

 

Den samlede renovationstakst er summen af disse to gebyrer (og af eventuelle tilkøbte ekstraydelser).  

 

Regneeksempel på ny ordning kontra gammel ordning for husholdningsaffald 

Nedenfor er givet to priseksempler på forskellen fra gammel til ny ordning.  

 
Renovationstakst (i dag = 240 liter spand) 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Boligbidrag (Parcelhus mv.)  1.250,00 1.600,00 
Restaffaldsgebyr, 240 liter spand  1.515,00 1.350,00 
I alt  2.765,00 2.950,00 

Ovenstående skifte medfører en stigning på 6,7% 
 

 
Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk) 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Boligbidrag (Parcelhus mv.)  1.250,00 1.600,00 
Restaffaldsgebyr, 110 l sæk / 240 liter spand  1.060,00 1.350,00 
I alt  2.310,00 2.950,00 

Ovenstående skifte medfører en stigning på 23,2% 
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Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk) 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Boligbidrag (Parcelhus mv.)  1.250,00 1.600,00 
Restaffaldsgebyr, 110 l sæk / dele ordning*  1.060,00 945,00 
I alt  2.310,00 2.545,00 

Ovenstående skifte medfører en stigning på 10,2% 

* I den nye affaldsordning er det muligt for to eller flere husstande at gå sammen om en fællesløsning mod 
en reduktion i gebyret på 30%. 
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Affald fra husholdninger 

Renovationsordning 

Alle husstande får indsamlet restaffald og madaffald hver 14. dag  

Alle husstande får indsamlet papir/pap samt glas/metal hver 4. uge* 

     * Sommerhuse, dog kun hver 8. uge i perioden 1/10 - 31/3 
     * Kolonihaver, dog kun i perioden 1/4 - 30/9  

 

Boligbidragsgebyret 

Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli) 

 
Type husstand* 

 2020 
inkl. moms 

2021** 
inkl. moms 

Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv.  1.250,00 1.600,00 
Lejlighed  1.250,00 1.120,00 
Værelse  365,00 640,00 
Sommerhus  575,00 640,00 
Kolonihave  0,00 160,00 

 
*BBR-betegnelsen på en adresse kan tjekkes på www.bbr.dk 

** Omkostningerne til boligbidraget er stigende generelt i 2021 da ressourcespanden ved husholdninger 
samt ny ordning for farligt affald er indeholdt i boligbidraget fra 2021, jf. side 2 ovenfor. 
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Restaffaldsgebyret 

Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli) 

 
 
Prisen for alm. tømning hver 14. dag* 

 2020 
inkl. moms 

(kun restaffald) 

2021 
inkl. moms 

(restaffald/madaffald) 
240 liter spand, to rum  1.515,00 1.350,00 
370 liter spand, to rum  - 2.090,00 

 
* Enkelte adresser hvor det fysisk ikke er muligt at have 2 spande, her vil der være mulighed for særskilt   
aftale med Vand og Affald for en sækkeløsning til samme pris som en 240 liter spand. 

* To eller flere adresser kan gå sammen om en fællesløsning mod en reduktion i gebyret på 30%, jf. 
nedenfor. 

 
Restaffaldsgebyret (boligfællesskaber og fællesløsning*) 

 
 
Prisen for alm. tømning hver 14. dag 

 2020 
inkl. moms 

(kun restaffald) 

2021 
inkl. moms 

(restaffald/madaffald) 
Pr. boligenhed, alm. husstand / lejl.  - 945,00 
Pr. boligenhed, værelser  - 540,00 
Pr. boligenhed, kolonihaver  - 135,00 

 
* Hvor mere end én boligenhed deler eller er fælles om én eller flere affaldsbeholdere. 
 
Afhentning på grund (gebyr for begge spande ved husstanden) 

 
 
Priser for begge spande* 

 2020 
inkl. moms 

(kun restaffald) 

2021 
inkl. moms 

(restaffald/madaffald) 
Afhentning på grund 0-25 meter fra skel  125,00 150,00 
Afhentning på grund 25-50 meter fra skel  250,00 300,00 

 
* Ved mere end 2 spande er prisen 75 kr. ekstra pr. spand. 

* Ved fællesløsning fastsættes taksten særskilt efter aftale med Vand og Affald. 

* Vand og Affald skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund. Adgangsvejen skal opfylde 
arbejdstilsynets krav/bekendtgørelse. 
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Et-rums-beholdere (kun efter aftale med Vand og Affald) 

 
 
Priser for alm. tømning hver 14. dag 

 2020 
inkl. moms 

(kun restaffald) 

2021 
inkl. moms 

(restaffald/madaffald) 
140 liter spand, ét rum  1.200,00 790,00 
190 liter spand, ét rum  1.350,00 1.075,00 
240 liter spand, ét rum  1.515,00 1.350,00 
370 liter spand, ét rum (kun restaffald)  - 2.090,00 
    
400 liter container, ét rum (kun restaffald)  2.215,00 2.250,00 
660 liter container, ét rum (kun restaffald)  - 3.715,00 
770 liter container, ét rum (kun restaffald)  - 4.340,00 
    
Nedgravet løsning pr. m3  - 4.000,00 
Midi-/vippecontainer pr. m3*   - 4.500,00 

 
* Inkl. leje af container. 
 

Tillægspriser for ekstraordinær tømning af restaffald/madaffald 

 
Priser for enkeltydelser 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

140 liter spand  110,00 115,00 
190 liter spand  120,00 130,00 
240 liter spand  135,00 150,00 
370 liter spand  - 200,00 
    
400 liter container  145,00 200,00 
660 liter container  - 280,00 
770 liter container  - 315,00 
    
Nedgravet løsning pr. m3  - 550,00 
Midi-/vippecontainer pr. m3*   - 600,00 

 

Tillægspriser for ekstraydelser 

 
Priser for enkeltydelser ved husholdninger 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Eftertømning, pga. fejlsortering / ej sat frem  65,00 90,00 
Tømning af ekstra sæk/poselukker  30,00 50,00 
Løssalg af køkkenspand  - 25,00 
Lås på spand / container (inkl. ombytning)  - 300,00 
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Affald fra virksomheder (erhvervsaffald) 

Genbrugsstationer 

 
Priser for adgang for erhverv 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Pris pr. besøg*  125,00 125,00 
 
* Prisen er uafhængig af køretøj, trailer og affaldstyper. Dog opkræves farligt affald og 
dagrenovationslignende affald særskilt. 

Vilkår for adgang 

- Varevogne max. 3.500 kg. + trailer 
- Kun håndaflæsning på pladserne (ingen hjælpemidler til aflæsning) 
- Adgang også for udenbys virksomheder 

 

Tillægspriser til erhverv for aflevering af 
affald på genbrugsstationer 

 2020 
inkl. moms 

2021 
inkl. moms 

Spildolie til genbrug  0,00 0,00 
Andet farligt affald – pr. kg.  8,00 8,00 
Dagrenovationslignende affald, pr. sæk*  30,00 50,00 

 

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, kan aflevere dagrenovation på 
genbrugsstationen. 

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, har også mulighed for at få en 
restaffaldsspand på henteordning til samme pris som husholdninger. 

* Blandet bolig og erhverv har mulighed for at tilmelde sig affaldsordning med afhentning af både 
energispand og ressourcespand i en særskilt aftale med Vand og Affald.   
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Takstblad 2021 - Vand og affald

Vandforsyning

Forbrugerpriser - vand
2020 2021 2021

Variabel bidrag for vand pr. m3 kr. ex. moms kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Vand 9,00 9,00 11,25
Grøn afgift til staten 6,18 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag 0,19 0,00 0,00
I alt 15,37 15,18 18,98

Fast bidrag pr. år efter målerstørrelse kr. ex. moms kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Qn 2,5 til boliger 680,00 680,00 850,00
Qn 6 912,00 912,00 1.140,00
Qn 10 1.820,00 1.820,00 2.275,00
DN 50 3.040,00 3.040,00 3.800,00
DN 80 7.280,00 7.280,00 9.100,00
DN 100 12.132,00 12.132,00 15.165,00

Privat brønd/boring Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Administrationsgebyr for målerinstallation i privat
brønd/boring, pr. år 204,00 204,00 255,00

Ejendomme med egen brønd uden måler, drikkevands-
bidrag og grøn afgift til staten, af 170 m3 pr. år* 1.354,90 1.314,10 -

* For ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra egne boringer/brønde, og som skal betale vandafgift,
forhøjes afgiftsbeløbet med 25% (grøn afgift til staten: 7,73 kr.)

Andre takster Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Vand aftappet fra vandkiosk - pr. m3
(vand og kloak inkl. statsafgifter) 49,77 49,58 61,98

Afprøvning af vandmåler på grundejerens
foranledning. Pris ved ingen målerfejl 760,00 760,00 950,00

Midlertidigt forbrug (f.eks. Byggevand)
minimum 5 m3 (vand og kloak inkl. statsafgifter) 248,85 247,90 309,88

Leje af brandhanemateriel ved aftapning
(ekskl. forbrug, som afregnes særskilt) 420,00 420,00 525,00

Opsætning/nedtagning af vandmåler, pr. udkørsel 420,00 420,00 525,00

Side 2



Takstblad 2021 - Vand og affald

Vandforsyning

2020 2021 2021
Andre takster (fortsat) Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Pris for ødelagt/bortkommen måler (frostsprængt)
Qn 2,5 (til boliger) 376,00 380,00 475,00
Qn 6 580,00 580,00 725,00
Qn 10 952,00 960,00 1.200,00
DN 50 2.400,00 2.420,00 3.025,00
DN 80 3.612,00 3.640,00 4.550,00
DN 100 4.460,00 4.488,00 5.610,00
Betaling for lukning af vand - indenfor arbejdstiden 432,00 428,00 535,00
Betaling for lukning af vand - udenfor arbejdstiden 644,00 648,00 810,00
Betaling for genåbning af vand - indenfor arbejdstiden 428,00 428,00 535,00
Betaling for genåbning af vand - udenfor arbejdstiden 644,00 648,00 810,00
Vandstik ikke i brug 680,00 680,00 850,00

Tilslutningsbidrag - Vand
For vandtilslutning betales et tilslutningsbidrag, som består af et hovedbidrag, et forsyningsledningsbidrag
og et stikledningsbidrag.

Hovedbidrag Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Hovedbidrag til etablering og vedligeholdelse af
vandværker og boringer.
Hovedbidraget reguleres efter målerstørrelse. 9.812,00 9.800,00 12.250,00

Målerstørrelse Vandstrøm Fordelingstal
Qn 2,5 0,00 < qd < 0,95 1,00
Qn 6 0,95 < qd < 1,75 1,50
Qn 10 1,75 < qd < 3,50 3,00
DN 50 3,50 < qd < 5,40 5,00
DN 80 5,40 < qd < 12,00
DN 100 - 20,00

Flere boligenheder på samme stikledning
(pr. boligenhed) med fælles måler 7.360,00 7.352,00 9.190,00

Et-værelses-, kollegie, ungdoms- eller ældreboliger
(pr. boligenhed) 2.932,00 2.932,00 3.665,00
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Vandforsyning

2020 2021 2021
Forsyningsledningsbidrag Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag til etablering og
renovering af ledning 8.392,00 8.380,00 10.475,00

Flere boligenheder på samme stikledning (pr. bolig-
enhed) med fælles måler 6.292,00 6.292,00 7.865,00

Et-værelses-, kollegie, ungdoms- eller ældreboliger
(pr. boligenhed) 2.520,00 2.520,00 3.150,00

For sprinklerstik gælder, at der ikke skal installeres vandmåler. Hoved- og forsyningsledningsbidraget
beregnes ud fra den målerstørrelse, som svarer til den dimensionsgivende vandstrøm (qd).

Stikledningsbidrag Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Stikledningsbidrag til etablering af stophane og
32/40/50 mm 9.800,00 9.790,00 12.237,50
63 mm 11.192,00 11.180,00 13.975,00

Tee-indskæring og større dimension stikledning udføres efter regning.

Betingelsen for at en ejendom kan tilsluttes er, at Vand og Affald har modtaget betaling for tilslutning.

Vandmålere med puls- eller analog signalgiver

Nyinstallation
Ved nyinstallation af vandmåler med puls- eller analog signalgiver afholdes udgiften af rekvirent eller ejer
af ejendommen fratrukket katalogpris for en tilsvarende standardvandmåler.

Udskiftning
Ved udskiftning af en vandmåler til måler med puls- eller analog signal afholdes udgiften ligeledes af rekvirent
eller ejer. Målerprisen fratrækkes restværdien af standardvandmåleren, idet fradragsprisen (restværdien) af
den installerede vandmåler nedskrives årligt med 10% af katalogprisen på udskiftningsdatoen.

Afregning for vandforbrug
I tilfælde af forskel mellem målervisning målt ved puls- eller analog signal og visningen på målerens mekaniske
tælleværk vil afregningen finde sted på basis af det mekaniske tælleværks visning.
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Spildevand

Forbrugerpriser - kloak (vandafledningsbidrag)
2020 2021 2021

Variabel bidrag Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Kloak, variabel bidrag pr. m3* 34,40 34,40 43,00

* Inkl. afgift af spildevand til staten

Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Ejendomme med egen brønd uden måler sættes til
standardforbrug 170 m3 pr. år 5.848,00 5.848,00 7.310,00

Ejendomme, hvor Svendborg Spildevand A/S'
spildevandspumper er tilsluttet ejers el-installation
(tryksatte systemer), får tilbagebetalt pr. m3 -1,10 -1,31 -1,64

* Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der er indført en trappemodel i 2014, hvor 
opkrævningen nedsættes i forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m3. Betingelsen for reduktion
er, at der drives erhverv fra ejendommen på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen,
som vi modtager data fra.

Trin 1 Trin 2 Trin 3
(0 - 500 m3) (>500 - 20.000 m3) (>20.000 m3)

År m3-taksten er m3-taksten er m3-taksten er
2021 Ingen reduktion 20% under trin 1 60% under trin 1

Fast bidrag pr. år Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Kloak - fast bidrag pr. stik 312,00 312,00 390,00

Tømningsordning, pr. tømning Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Helårsbeboelse/sommerhus pr. tank indtil 2,5 m3
og dæksel der vejer 30 kg eller mindre * 628,00 632,00 790,00

Forgæves kørsel, pr. gang 212,00 216,00 270,00

Køb af dæksel 304,00 308,00 385,00

* Ved tank større end 2,5 m3 bliver bidrag forholdsmæssigt udregnet (individuel opgjort).
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Spildevand

Afgift af spildevand til staten for ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak

2020 2021 2021
Priser Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både
mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation, kemisk fældning og filtrering, pr. m3 0,75 0,79 -

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
kemisk fældning og filtrering, pr. m3 0,90 0,95 -

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, 
denitrifikation og kemisk fældning, pr. m3 1,50 1,58 -

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
denitrifikation , pr. m3 1,65 1,74 -

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og 
filtrering eller kemisk fældning, pr. m3 1,95 2,06 -

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og
biologisk rensning og nitrifikation, pr. m3 2,10 2,22 -

Både mekanisk og biologisk rensning, pr. m3 2,40 2,53 -

Både mekanisk, rensning og kemisk fældning, pr. m3 2,85 3,10 -

Andre, pr. m3 5,70 6,01 -

Tilslutningsbidrag - Boliger* Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed 51.964,00 51.752,00 64.690,00

For ejendomme hvor kun spildevand pålignes 31.176,00 31.052,00 38.815,00

* Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der ligge en garantistillelse for eller
forudbetaling af tilslutningsbidraget.

Tilslutningsbidrag - Erhverv* Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 matrik. areal 51.964,00 51.752,00 64.690,00

For ejendomme hvor kun spildevand pålignes, pr.
påbegyndt 800 m2 matrik. areal 31.176,00 31.052,00 38.815,00

* Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der ligge en garantistillelse eller en
forudbetaling af tilslutningsbidraget.
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Spildevand

Fast bidrag for målerinstallation 2020 2021 2021
til måling af vandforbrug Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Fast bidrag for målerinstallation til måling af erhvervs-
mæssigt vandforbrug, der ikke ledes til kloak.
(Prisen dækker indkøb, administration og udskiftning 204,00 204,00 255,00
af vandmåler).

Fast bidrag for måler på regnvandsanlæg til
registrering af mængden af afledt spildevand. 200,00 200,00 250,00

Afværgevand (vandafledningsbidrag fra afværgeboringer), inkl. spildevandsbidrag til staten. 
Reduceret bidrag efter godkendelse af Svendborg Spildevand A/S

Priser, pr. m3 Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Afværgevand 12,00 16,00 20,00

Spildevand leveret på renseanlæg

Priser, pr. m3 Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Spildevand pr. m3 leveret på renseanlæg 12,00 16,00 20,00

Særbidrag for erhverv
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand*, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver 
anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg. Særbidraget opkræves af spildevandsforsyningsselskabet i overensstemmelse med reglerne
i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.  

Bekendtgørelse nr. 1375 af 2015 fastsætter nærmere om opgørelse af udgifter i § 6 på baggrund af opgørelse
af forureningsindhold efter §§ 3 og 4. Naturstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen indeholder forslag til
gangbare formler.

Spildevandsudlederen skal for egen regning på Svendborg Spildevand A/S’ forlangende etablere afløbs-
ledninger og prøvetagningsbrønde i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til prøvetagningen. Spildevands-
udlederen er pligtig til at give Svendborg Spildevand de oplysninger, der er nødvendige for bidrags-
beregningen, herunder udgifter til energiforbrug, behandlingsomkostninger, slambortskaffelse, 
vedligeholdelse, løn og afskrivninger, der hidrører fra den særlige renseløsning.

* Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenende stoffer end 
husspildevand.
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Gebyrer

2020 2021 2021
Gebyrer Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Rykkergebyr – rykker 1 (momsfri) 100,00 100,00 -

Rykkergebyr – rykker 2 (momsfri) 100,00 100,00 -

Rykkergebyr – rykker 3 – oversendelse til SKAT 0,00 0,00 -

Gebyr for manglende aflæsning 200,00 200,00 250,00

Gebyr for forgæves kørsel til en indgået aftale eller
ejer undlader at reagere på gentagne henvendelser 500,00 500,00 -

* Restancer forrentes efter Rentelovens bestemmelse.

Sikkerhedsstillelse
Vand og affald er berettiget til at forlange sikkerhed for fremtidig levering af vand, når forbrugeren er
registreret med restance. Undlader forbrugeren at stille sikkerhed, er Vand og Affald berettiget til at afbryde
forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse er Vand og Affald uvedkommende. Forbrugeren bliver varslet
skriftligt om dagen for afbrydelsen. Sikkerhedsstillelsen forrentes ikke.
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Pris eksempler

Omkostning/pris (hvis man er tilsluttet anlæg fra Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S)

2020 2021 2021
Priser, pr. m3 Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Vand 9,00 9,00 11,25
Grøn afgift på vand til staten 6,18 6,18 7,73
Drikkevandsbidrag 0,19 0,00 0,00
Kloak, variabel bidrag 34,40 34,40 43,00
I alt 49,77 49,58 61,98

2020 2021
Samlet årlig pris for en familie med et årsforbrug på 130 m³ Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms
Variable bidrag 8.057,40        
Faste afgifter 1.240,00 1.240,00        
I alt 9.327,63        9.297,40        

Ovenstående omkostninger fordeler sig således:

Omkostning/pris (hvis man bor i parcelhus og har en 240 l affaldsbeholder til renovationstømning)

2020 2021 2021
Priser Kr. ex. moms Kr. ex. moms Kr. inkl. moms

Boligbidrag, som dækker omkostninger til genbrugs-
bilen, haveaffald, genbrugsstationer, farligt affald (ny)
og ressourcespand ved husstanden (ny) 1.000,00 1.280,00 1.600,00

Tømning af 240 l affaldsbeholder 1.212,00 1.080,00 1.350,00

I alt 2.212,00 2.360,00 2.950,00

2020 2021
Samlet årlig omkostning for den viste familie, der er vand-, spildevand- Kr. / % Kr. / %
og affaldskunde, med et forbrug på 130 m3 vand, i totale omk. 12.092,63 12.247,40      
Heraf udgør moms og afgifter til staten 3.246,63        3.253,40        
Moms og afgifter til staten udgør i % 27% 27%

8.087,63

Vand, fast bidrag
9,14% vand, variabelt 

bidrag
15,73%

Vand, grøn afgift
10,81%

Vand, 
drikkevandsbidrag

0,00%

Spildevand, 
variabelt bidrag

60,12%

Spildevand, fast 
bidrag
4,19%
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Betalingsbetingelser

Der opkræves á conto 2 gange årligt. På grundlag af selvaflæsningen pr. 31. december foretages 
årsafregningen samtidig med opkrævning af 1. rate for det efterfølgende år.
For storforbrugere afregnes månedsvis eller kvartalsvis efter selvaflæsning.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves et gebyr samt rente efter rentelovens bestemmelser.

OVERSIGT OVER BETALINGSFRISTER

Betalingsfrist
06.01.2021
20.01.2021

05.02.2021
20.02.2021

02.03.2021
05.03.2021
20.03.2021

06.04.2021
20.04.2021

05.05.2021
20.05.2021

01.06.2021
04.06.2021
19.06.2021

06.07.2021
20.07.2021

05.08.2021
20.08.2021

01.09.2021 Særbidrag, 3. á conto rate
04.09.2021
21.09.2021

Oktober 05.10.2021
20.10.2021

November 05.11.2021
20.11.2021

December 01.12.2021
04.12.2021
21.12.2021

Måned Kørselstype
Januar Flytteopgørelser

Storforbrugere

Februar Flytteopgørelser
Storforbrugere

Storforbrugere

Juni Særbidrag, 2. á conto rate

Marts Særbidrag, afregning og 1. á conto rate
Årsopgørelse og 1. á conto rate
Storforbrugere

April Flytteopgørelser
Storforbrugere

Maj Flytteopgørelser

Storforbrugere

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juli Flytteopgørelser og 2. á conto rate
Storforbrugere

August Flytteopgørelser
Storforbrugere

September
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Flytteopgørelser

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Særbidrag, 4. á conto rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere
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Henvendelser

Ikrafttræden
Dette takstblad er gyldigt fra den 1. januar 2021 og erstatter tidligere udgaver.

        Mandag - Torsdag 8.00 - 14.30
        Fredag 8.00 - 14.00

Fax.nr.: 6222 4624

Henvendelser

Vand og Affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Telefon: 6321 5515

Telefon: 6321 5518

Telefontider:

E-mail: post@vandogaffald.dk
Hjemmeside: www.vandogaffald.dk

Afregning og flytning
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Svendborg Vand A/S - Budget 2021
Investeringer i kr.

Baggrund
Samlet 
budget

Forventet 
forbrug pr. 
31.12.2020 Budget 2021 Bemærkninger

Grundvand og Boringer

Grundvandsbeskyttelse Strategi for V&A 100.000 100.000
Der forventes et højt aktivitetsniveau i 2021 foranledinget af revisionen af statens grundvandskortlægning og kommunens indsatsplanlægning. Endvidere skal der parallelt hermed tages fat på udarbejdelsen af strategi for 
grundvandsbeskyttelse for Vand & affalds kildepladser.

Dyrkningsaftaler indenfor BNBO på Hvidkilde kildeplads Opdrag fra bestyrelsen A 5.400.000 150.000 50.000  I 2021 er der alene afsat penge på budgettet til konsulentbistand. Det forventes ikke at en evt. udbetaling af erstatning vil finde sted i 2021, da grundlaget først forventes at være tilstede i 2022. 

Dyrkningsaftaler indenfor BNBO på Lunde Kildeplads Udløb af lejeaftale A 200.000 25.000 175.000  Budgettet er baseret på den antagelse, at der ikke vil blive indgået en aftale for hele BNBO, men alene det areal, der allerede i dag er taget ud af drift og bevokset med skov. 

Grundvandskortlægning (dokumentation af grundvandsressourcen) Strategi for V&A 500.000
Aktiviteterne i 2021 vil bl.a. omfatte videreførelse af kortlægningsaktiviteterne i partnerskabet om pesticidpunktkilder. Endvidere vil der blive gennemført scenarioberegninger med modellen, der er opstillet i forbindelse med 
statens grundvandskortlægning. Endelig skal der ses nærmere på mulige alternativer til Lunde Kildeplads.

Vandindvindingstilladelser Udløb af 
vandindvindingstillad.

500.000 300.000 200.000  Der vil skulle følges op på de vilkår, der vil blive stillet af Svendborg Kommune i de nye vandindvindingstilladelser. Det vil kunne omfatte etablering af vandføringsmålestationer og pejleboringer m.v. 

Indvindingsboring Grubbemøllen samt reduktionsventil/trykforøger Fremtidens Vand 700.000 700.000 Renovering af boring sker samtidig med etablering af trykforøger/trykreduktion, der skal foretages inden landsstævnet, og er en del af fremtidens vand

Samlede investeringer - Grundvand og Boringer 1.725.000

Vandværker og højdebeholdere

Nyt vandværk v. Skovmølleværket Fremtidens Vand A 35.000.000 1.000.000 500.000
I 2021 udarbejdes revideret businesscase samt skitseprojektering. Projektet forelægges bestyrelsen til stop/go beslutning i 2021. Hvis projektet skal gennemføres forventes udbud i 2022 og udførelse i 2023-2025. Samlet 
budgettal er opdateret med prisfremskrivning af oprindeligt budgettal i Fremtidens Vand jf. andre erfaringstal. 

Samlede investeringer - Vandværker og Højdebeholdere 500.000

Ledningsnet - eksisterende

Badstuestræde Tilstand/koordinering 80.000 80.000 Vandledningerne er renoveringsmodne. Koordineret med vej.

Graaesvej Tilstand/koordinering 600.000 600.000 Vandledningerne er renoveringsmodne. Der har været en del brud. Koordineret med Vej

Strandhuse fra nr 52A - Kogtvedvej Tilstand/koordinering 1.530.000 1.530.000  Vandledningerne er renoveringsmodne. Der har været en mange brud. Koordineret med vej

Femte Maj Plads Tilstand/koordinering 1.100.000 1.100.000 Renovering af vandledning og forøgelse af dimension - udskudt fra 2020

Havnepladsen Tilstand/koordinering 500.000 500.000 Dårlig ledning iflg. Brudstatistik. Koordineres m. forventet vejprojekt

Nyborgvej - fra Østre Skolevej til Linkenkærsvej Tilstand/koordinering 2.900.000 2.900.000 Der skal asfalteres, laves fortov, og dimensioner på vandledning skal tilpasses sektionering. Desuden har der været flere brud så ledningen er renoveringsmoden.

Ændring af stik til Svendborg Kraftvarme 100.000 100.000 Stik til Svendborg Kraftvarme ændres

Trykreduktionsventil Skårupørevej Tilstand 100.000 100.000 Der etableres en ny trykredutionsventil til erstatning for den eksisterende

Koordinerede ledningsprojekter Tilstand/koordinering 500.000 500.000 Koordinering med andre projekter i Svendborg kommune

Investeringsplan for ledninger 200.000 200.000 Træder i stedet for UR-plan

Samlede investeringer - Eksisterende ledningsnet 7.610.000

Ledningsnet nyanlæg

Ledningsanlæg Tankefuld 840.000 140.000 700.000 Udvidelse af Hovedledning i Tankefuldområdet (LS 2022)

Fremtidens forsyning på Tåsinge Fremtidens Vand A 10.000.000 500.000 500.000
 Der i 2021 sat 500.000 af til projektering og udbud for hele Tåsinge-løsningen. (Stenodden forventes forsynet via Bjerreby Vandværk). Projektet skal genbesøges - kræver go/no go fra bestyrelsen. §11Tillæg 
undersøges jf. krav om forsyningssikkerhed 

Sektionering UR-plan 300.000 Færdiggørelse af sektionering udføres i 2021

Byggemodning Skovsbo Eng (Kogtvedslagteren) Byggemodninger 500.000 500.000 Byggemodning Skovsbo Eng (Kogtvedslagteren)

Byggemodning Eriksholm Byggemodninger 500.000 500.000 Byggemodning Eriksholm

Øvrige byggemodninger Byggemodninger 700.000 700.000 Øvrige forventede byggemodninger

Nye stik Nytilslutninger 500.000 Løbende tilkomst af enkelttilslutninger

Målerudskiftning Sikkerhedsstyrrelsen 700.000 Der udføres stikprøvekontrol af 3 partier i 2021

Samlede investeringer - Ledningsnet Nyanlæg 4.400.000

Samlede investeringer Svendborg Vand A/S 14.235.000

Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket (Håndteres som driftsudgift)
Arbejdsplan for 
grundvandsområdet 2019-
2023

A 50.000.000 100.000  Der forventes tidligst udgifter til arealerhvervelser i 2022. Udgifterne i 2021 omfatter først og fremmest internt tidsforbrug inkl. formidlingsaktiviteter. 

Nye projekter 2021
Igangværende projekter
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Budget 2021 - Svendborg Spildevand A/S
Investeringer i kr.

Samlet budget Budget 2021 Bemærkninger
Baggrund

Ledningsnet nyinvestering:

Kloakeringsprojekter jf. spildevandsplan 2020-2031 Spildevandsplan / Krav i vandplaner 550.000 0 550.000

Ledningsanlæg Tankefuld Landstævne 2022 1.000.000 10.000 450.000 Landsstævnet er udskudt til 2022, så ledningsarbejderne forventes først at gå i gang i 2021.

Trykledning fra Fjællebroen til Egebjerg Syd Renseanlæg Driftsoptimering 1.450.000 50.000 1.400.000
Projekteringen er igang. Spildevandet fra Fjællebroen skal pumpes til Egsmade Renseanlæg i 
stedet for at blive sendt til behandling i Fåborg Midtfyn Kommune. 

Samlede investeringer - ledningsnet nyinvestering 2.400.000

Ledningsnet renovering:
Renovering af ledninger

Regnvandsafledning Frederiksgade / Havnepladsen Klimatilpasning A 8.500.000 6.400.000 2.100.000 Anlægsarbejdet i Frederiksgade og Havnepladsen pågår

Fornyelse overløbsledning Ulbølle til bassin Rødkildevej Fornyelsesplan / Klimatilpasning 2.500.000 300.000 2.200.000 Projektering er i gang

Renovering af udluftningsventiler på trykledning til Egsmade Renseanlæg Vedligeholdelse 600.000 300.000 300.000

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. 

Regnvandsbetingede krav overløbsbygværk Kogtvedvej Klimatilpasning / Krav i vandplaner 300.000 50.000 250.000 Der er afsat 300.000 kr. til planlægning og projektering 

Katodisk beskyttelse trykledning Bratenskovej til Øreodden Vedligeholdelse 250.000 200.000 50.000 Planlægniingen pågår

Investeringsplan for kloakfornyelse og klimaplanlægning Fornyelsesplan / Klimatilpasning 500.000 0 450.000

Eksisterende investeringsplan for kloakfornyelse skal ajourføres, således at 
reinvesteringsniveauet opdateres. I denne revision skal der også indbygges model for Asset 
Management

Klimatilpasning Strandvænget, Svendborg Fornyelsesplan / Klimatilpasning 900.000 0 900.000 Budgettet er skønnet

Klimatilpasningsprojekter Klimatilpasning 2.100.000 0 2.100.000
Beløbet er afsat til diverse mindre klimatilpasningsprojekter samt til udarbejdelse af 
afkoblingsstrategi ved Storkehavevej og Gl. Færgevej.

Opsamling afsluttede projekter 2021 500.000 0 500.000

Slidlag 2021 200.000 0 200.000

Regnvandsstik Trappebæksvej Klimatilpasning 450.000 0 450.000 Der er etableret regnvandsledning, Eblering af regnvandstik udføres i 2021

Udskiftning af stikledninger 2021 Vedligeholdelse 300.000 0 300.000

Undersøgelse af tilstand af havledninger til øerne Vedligeholdelse 300.000 0 300.000 Tilstanden af havledningen til øerne skal undersøges, mhp. at afklare nødvendige tiltag

Strømpeforing Fjællebrovejen Fornyelsesplan 700.000 0 700.000

Udskiftning dæksler 2021 Kommunens program for asfaltarbejder 200.000 0 200.000 Afhænger af kommunens asfaltarbejder

Øvrige koordineringsprojekter Fornyelsesplan / Klimatilpasning 500.000 0 500.000

Strømpeforing 2021 Fornyelsesplan 500.000 0 500.000

P
ro

je
k

tk
a

te
g

o
ri

 

Forventet 
forbrug pr. 
31.12.2020



Side 2 af 3
10-11-2020  

Budget 2021 - Svendborg Spildevand A/S
Investeringer i kr.

Samlet budget Budget 2021 Bemærkninger
Baggrund

P
ro

je
k

tk
a

te
g

o
ri

 

Forventet 
forbrug pr. 
31.12.2020

Renovering af pumpestationer

Konvertering af pumpestyringer Vedligeholdelse 1.000.000 750.000 250.000

Det er nødvendigt at udskifte pumpestyringerne, da de gamle styringer er udgået, og der ikke 
længere kan skaffes reservedele til dem.  Det er en fremtidssikring af pumpestationerne, så de 
stadig kan overvåges og styres. Arbejdet pågår

Ny hovedpumpestation Svendborg Havn
Tilstandsvurdering pumpestationer / 
Helhedsplan for havneområdet A 93.000.000 5.250.000 3.000.000

Der er blevet prækvalificerede 5 rådgivere og de skal nu udarbejde et tilbud. 
Entreprenører har afleveret deres prækvalifikationsbud i uge 44

Tilbagestrømssikring af pumpestationer 2020 Tilstandsvurdering pumpestationer 600.000 10.000 300.000 Arbejdet med opgradering af tappesteder til kl. 4 og kl. 5 er i gang

Renovering pumpestation Drejø, Færgehavn Tilstandsvurdering pumpestationer 2.700.000 750.000 100.000 Projektets omfang skal afklares i 2021

Renovering pumpestation Storkebæk Strand Tilstandsvurdering  pumpestationer 700.000 500.000 200.000 Projekteringen pågår

Renovering pumpestation Vårøvej 6, Tåsinge Tilstandsvurdering pumpestationer 850.000 0 850.000 Pumpestation Vårøvej 6 skal renoveres

Renovering og energioptimering af pumpestationer 2021 Tilstandsvurdering pumpestationer 400.000 0 400.000 Det vurderes løbende, hvilke pumpestationer der trænger mest til optimering.

Fornyelsesplaner

Tv-inspektion Gudme og Gudbjerg Temaplan for kloakfornyelse 1.350.000 0 700.000

LAR (Lokal afledning af regnvand)

LAR-refusioner 2021 Klimatilpasning 700.000 0 700.000

Ledningsregistrering

Ledningsregistrering 2021 500.000 0 500.000 Løbende ajourføring af ledningsdatabasen

Samlede investeringer Ledningsnet renovering 19.000.000

Bassiner:
Regnvandsbassiner 

Regnvandsbassin Assensvej 270 Klimatilpasning 1.100.000 250.000 850.000 Projektering er påbegyndt

Øvrige projekter Klimatilpasning 450.000 450.000

Samlede investeringer bassiner 1.300.000

Byggemodninger:

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

Byggemodning Tankefuld Lokalplan 1.950.000 0 1.950.000 I Tankefuld forventes 2 områder at skulle byggemodnes i 2021. Budgettet er skønnet

Byggemodning Eriksholmvej Lokalplan 1.000.000 0 1.000.000 Afventer privat bygherre. Budgettet er skønnet

Øvrige byggemodninger Lokalplan 1.350.000 1.350.000

Samlede investeringer byggemodninger 5.000.000
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Øvrige projekter:
Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv.

Flytning af olieudskiller Ryttermarken 21 Sørupværket 750.000 350.000 400.000
Flytning af olieudskiller på Ryttermarken i forbindelse med bygning af Sørupværket. Primært af 
hensyn til fødevaresikkerheden. Projektering er i gang. 

Beredskab for skybrud og stormflod Klimatilpasning 200.000 100.000 100.000

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

Implementering af Masterplan 
Masterplan for regn- og spildevand / 
Klimatilpasning 1.050.000 825.000 200.000

Arbejdet med implementeringen er i gangsat, og principper fra Masterplanen er indarbejdet og 
forankret i Spildevandsplan 2020-2031

Tværgående projektarbejde 2021 1.300.000 0 1.300.000
Omkostningerne dækker forbrug som ikke kan konteres på enkelte projekter samt timeforbrug i 
forbindelse med færdiggørelsen af spildevandsplanen

Øvrige projekter 100.000 0 100.000

Samlede investeringer øvrige projekter 2.100.000

Renseanlæg:
Egsmade

Ny modtagerstation for slamsuger, Egsmade Driftsoptimering 550.000 150.000 400.000 Beløbet er afsat til forprojekt. Planlægningen er i gang

Renovering af rotorgear, Egsmade Vedligeholdelse 1.000.000 0 1.000.000
De 22 rotorer er 30 år. De er renoveret for ca. 20 år siden, og er sat til at kunne køre ca. 100.000 
timer inden næste renovering, hvilket flere steder er overskredet. Gearet er mange steder tæret

Ny indløbsrist samt sandpumper, Egsmade Vedligeholdelse 1.900.000 0 1.900.000
Indløbsristene på Egsmade er meget slidt og trænger til udskiftning. Sandpumperne i indløbet 
skal ligeledes udskiftes

Egebjerg Syd

Hus over omrører til gasmixer, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 150.000 1.500 150.000 Gasmixeren ved rådnetanken er i dag placeret i det fri og skal overdækkes. 

Renovering af indløbsledning til Efterklaringstank 1, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 150.000 0 150.000 Ledningen er flere steder gennemtæret og skal renoveres.

Renovering af bærende bjælker i Buffertank 4 samt coatning af bjælker, Egebjerg Syd Vedligeholdelse 750.000 0 750.000 Bjælkerne er tæret pga. svovlbrinte og skal renoveres.

Ombygning af omrører i rådnetank, Egebjerg Syd Driftsoptimering 300.000 0 300.000
Ombygning af omrører vil betyde en bedre gasproduktionen og mindske aflejringen af sand mm. 
i tanken.  

Omlægning af ledning til rist ved aflastning, Egebjerg Syd Driftsoptimering 150.000 0 150.000

Ved omlægning af ledningen bliver vandet ristet, for dermed at opnå en forbedret kvalitet af det 
overløbsvand der løber i havet ved aflastninger ved kraftige regnskyl. Dette vil give et forbedret 
miljø i havet omkring udløbet.    

Generelt

Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg Drifts- og energioptimering 500.000 0 500.000
Der skal i 2021 arbejdes videre med energioptimering på renseanlæggene. Udarbejdelse af en 
masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur forventes igangsat i 2021

Reinvesteringer Renseanlæg Driftsoptimering / Vedligeholdelse 1.900.000 0 1.900.000 Reinvesteringer i bygninger, proces m.v.

Udskiftning / opgradering af STAR til Aquavista Driftsoptimering 1.000.000 0 1.000.000 Styringssystemet STAR skal opdateres til det nye Aquavista

Samlede investeringer renseanlæg 8.200.000

kr. 38.000.000            Budgetramme 2021:



Likviditetsoverblik - 40 år (Vand & Spild) 

Svendborg Vand A/S: 

 

 

Svendborg Spildevand A/S: 

 



Status på Svendborg uden affald 09.11.2020 

 

Udrulning af beholdere 

Udrulningen af de nye beholdere startede i uge 40 og afsluttes i uge 49. Der er udleveret ca. 33.000 
beholdere ud af 47.000. 
De første 6 uger er forløbet Fint  dog ikke uden bump på vejen. Specielt de første to uger i Svendborg by 
var vanskelige  placering af beholdere kan være vanskelig at finde i de små gader.  
 
Telefonberedskab: 
Der har været 3784 opkald til call-center siden 1. sept.  
1185 opkald til videre behandling (inkl. direkte opkald og mailkontakter). I starten var der en del 
henvendelser fra kunder, som blot var utålmodige. Den sidste uge har der været mange henvendelser fra 
kunder, som manglede plastposer til madaffald. Det skyldtes et kortvarigt leveringssvigt. 
De øvrige er enten ønske om ombytning til større/mindre/flere/færre beholdere og nye fællesløsninger. 
Det giver meget administration og fysisk arbejde med ombytning. 
Fra leverandørens side har der været fejleveringer, og sjusket montage  disse fejl retter de selv.  
Kollegaer fra Genbrugsstationen hjælper med ombytninger mm. 
 
De gamle affaldsspande, som vi indsamler fra kunderne, bliver sorteret på Genbrusstationen og de gode, 
sættes frem til gratis afhentning. Der er stor interesse for dette. 

Indsamlingen i to-kammerbilerne er i fuld gang, og der skal arbejdes på at forbedre sorteringskvaliteten. 
Vi har afleveret de første 100 tons madaffald. 

Planlægning af genbrugsbil, haveaffald og farligt affald 
Den nye ordning, hvor Vand og affald hjemtager kørsel af storskrald og genanvendelige materialer, starter 
1. januar, og forberedelserne er i fuld gang. 

- Ordningen fortsætter uændret med fast afhentning af både haveaffald, storskrald og 
genanvendelige materialer. Der bliver gennemført registreringer af både mængder og antal 
afhentninger, så der opbygges et beslutningsgrundlag for en fremtidig bestilleordning. 

- 2 biler overtages fra Marius Pedersen 
- 1 komprimatorbil lejes i en overgangsperiode  
- Uddeling af røde kasser til farligt affald starter i januar. Spejdere og andre foreninger får mulighed 

for at byde ind på opgaven. Vi starter med enfamiliehuse og kører sideløbende forsøg med 
forskellige løsninger til etageejendomme og lignende. 

- Der er ansat to medarbejdere fra Marius Pedersen, som sikrer videreførsel af erfaring. 
- Der vil blive sat fokus på at øge genanvendelsen af de indsamlede materialer. 

Miljøstationer 
Miljøstationerne i hele kommunen bliver nedlagt, når udrulningen af de nye beholdere er afsluttet. 
Planlægningen af dette er i gang. 
En del af kuberne vil blive genbrugt til landsstævnet. 
 

 



 

Svalbardvej 

På Svalbard 9 er vi i fuld gang med omlæsning af madaffald, samt montage af affaldsbeholdere mm. Vi har 
fået en midlertidig godkendelse fra Fødevarestyrelsen til at håndtere madaffaldet. Det har givet nogle 
udfordringer med indretningen for at sikre adskillelse af ren og beskidt trafik. 

Forberedelse af det udendørs område til omlæsning af de fraktioner, som indsamles af Genbrugsbilen er 
også i gang.  
Der er behov for at skaffe yderligere areal til opbevaring af bufferlager af affaldsbeholdere og røde kasser. 
Vi undersøger muligt areal på Bodøvej. 

Udbud 

Alle udbud er afsluttet uden konflikt  behandling af madaffaldet finder sted hos Ragnsells i Heden efter at 
Gemidan frafaldt deres klage. 

Glas/metal afsættes til Marius Pedersen, efter en misforståelse med Danbørs. 

Kommunikation 
Vi arbejder stadig på at skabe synlighed om de nye ordninger 

- Videoer. Vi har produceret flere informationsvideoer til bl.a. skoler og andre kommunale 
institutioner. Corona har været årsag til at en del informationsaktiviteter i boligforeninger, skoler 
og andre er blevet aflyst. Videoerne er et godt alternativ. 

- Informationsmøder i mindre forsamlinger er fortsat blevet gennemført på f.eks. plejecentre, 
mindre afdelinger i boligforeninger mm. 

- Offentlige informationsmøder er aflyst på grund af Corona. 
- Eventbilen kører fortsat hver uge. Der er nu fokus på at være synlige i de lokalområder, som aktuelt 

får udleveret affaldsbeholdere. Vi oplever stor interesse for bilen og mange opsøger bilen med 
konkrete spørgsmål. 

- Fyens Amtsavis vil bringe en artikelserie om hvad der sker med affaldet efter indsamlingen. 
- Radio Diablo laver aktiviteter, hvor lyttere har mulighed for at stillespørgsmål til den nye 

affaldsordning 
- Information om ændringer i forbindelse med genbrugsbil udleveres til alle i december. Grundig 

sorteringsvejledning til genbrugsbilen og farligt affald leveres ud med de røde kasser. 
-  
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