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223. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 16443
Sagsid.:
Initialer: anel
Åben sag

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Dagsordenen blev godkendt.
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224. Byrådets studieture 2018-2021
Dok.nr.: 17814
Sagsid.: 18/1424
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling
Steen Holm Iversen, Liberal Alliance, Varde, har fremsendt følgende forslag:

Under henvisning til Byrådets beslutning den 19. juni 2018 i pkt. 210, samt de 
igangværende budgetforhandlinger og Varde kommunes økonomiske situation forslås 
det, at Byrådet beslutter, ikke at gennemføre studieture til udlandet foreløbigt i perioden 
2019 og 2020. 

Det foreslås endvidere, at byrådet genovervejer denne beslutning i tilknytning til 
forhandlinger af budget 2021.

Anbefaling
Det anbefales, 
at Byrådet tager stilling til det stillede forslag.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Der blev fremsat nedennævnte ændringsforslag fra Tina Agergaard Hansen:

”At fastholde det vedtagne ændringsforslag fra d. 19-6-18 stillet af Steen Holm Iversen, 
men at der i beslutningen tilføjes: 

At de enkelte udvalg har fokus på, at studieturen gennemføres med en økonomisk 
ansvarlighed og tillige, som beskrevet i det tidligere vedtagne ændringsforslag fra Steen 
Holm Iversen, formålsbeskrives med fokus på relevans og fagligt indhold.” 

18 stemte for ændringsforslaget – Liste L, B, C, O og V.
5 stemte imod – Liste A (Søren Laulund var fraværende).
1 undlod at stemme – Liste I.

Tina Agergaard Hansen’s ændringsforslag blev hermed godkendt.
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225. Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves 
driftsoverenskomst

Dok.nr.: 17438
Sagsid.: 18/7627
Initialer: bilc
Åben sag

Sagsfremstilling
Ifølge ’Skoler og dagtilbud for alle’ skal Oksbøl Børnehave fra 1. august 2018 være en del 
af den kommunale dagtilbudsklynge Varde Vest, hvorfor kommunen har opsagt 
driftsoverenskomsten med virkning fra 1. august 2018.
Oksbøl Børnehave har efterfølgende fremsat ønske om at forblive selvejende.

Udvalget for Børn og Læring har den 28. juni 2018 besluttet at undersøge sagen 
nærmere og på denne baggrund har borgmesteren den 29. juni 2018 på Byrådets vegne 
truffet formandsbeslutning om, at driftsoverenskomsten med Oksbøl Børnehave 
forlænges fra den 1. august 2018 og indtil der er truffet beslutning i sagen.

Retsgrundlag
Styrelsesloven

Økonomi
----

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med 

Oksbøl Børnehave
104222/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at den trufne formandsbeslutning tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Taget til efterretning.
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226. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt
Dok.nr.: 17837
Sagsid.: 18/3976
Initialer: jonq
Åben sag

Sagsfremstilling
Der udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 
2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Budgetopfølgningen for 2. 
kvartal er behandlet i fagudvalgene og direktionen i august måned. 

Budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 22,3 
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler, jf. 
tabel nedenfor, hvilket er en stigning på 17½ mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen for 
1. kvartal, der viste et merforbrug på 4,7 mio. kr. 

1. kvartal 2. kvartal

Økonomi og Erhverv -0,5 4,2
Plan og Teknik 3,7 3,3
Børn og Læring 6,2 4,4
Kultur og Fritid 1,3 0,4
Social og Sundhed -1,2 12,0
Arbejdsmarked og 
Integration -4,8 -2,0

I alt netto drift 4,7 22,3

Drift fordelt på 
udvalg: (mio. kr.)

Forventet afvigelse ekskl. overførsler 
(- = mindreforbrug)

Den store stigning kan primært henføres til, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt 
forventes at forbruge endnu mere af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018, samt at der 
forventes et merforbrug på 6 mio. kr. til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

(Ekskl. 
overførsler)

(Inkl. 
overførsler)

Økonomi og Erhverv 361,7 18,6 365,9 4,2 -14,4
Plan og Teknik 119,8 3,5 123,2 3,3 -0,2
Børn og Læring 891,6 29,5 896,0 4,4 -25,1
Kultur og Fritid 78,0 2,5 78,4 0,4 -2,1
Social og Sundhed 852,4 15,3 864,4 12,0 -3,9
Arbejdsmarked og 
Integration 651,2 0,0 649,2 -2,0 -2,0

I alt netto drift 2.954,7 69,4 2.977,1 22,3 -47,7

Drift fordelt på 
udvalg: (mio. kr.)

Korrigeret 
budget

ekskl. budget-
overførsler

Budget- 
overførsler 
fra 2017 til 

2018

Forventet 
regnskabs-

resultat 2018

Forventet afvigelse   
(- = mindreforbrug)

= mindreforbrug el. merindtægter = merforbrug el. mindreindtægter
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De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er, jf. bilag:

 For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. 
kr. ift. det korrigerede budget ekskl. overførsler. Der forventes pt., at der forbruges 
10 mio. kr. af de overførte midler fra 2017. Det modsvares af et forventet 
mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. på andre områder, bl.a. arbejdsskadeforsikringer og 
tjenestemandspensioner. Endvidere forventes, at der tilføres 4,2 mio. kr. til kassen 
fra den tekniske reserve på 10 mio. kr. i 2018, som skulle reducere risikoen for en 
eventuel regnskabssanktion, eksempelvis hvis institutionerne forbruger af deres 
opsparede overskud. Der er forbrugt 5,8 mio. kr. af reserven ifm. med udbud af 
rengøring. Der skønnes desuden, at udbetalinger fra barselspuljen vil være 5 mio. kr. 
højere end budgetteret. Inkl. budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 14,4 
mio. kr.

 
 For udvalget for Plan og Teknik forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. ift. det 

korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes, at der er en række 
opgaver, som er blevet udskudt fra 2017 til 2018. Merforbruget kan næsten dækkes 
af budgetoverførslerne fra 2017. Efter forbrug af budgetoverførsler forventes et 
merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til, at vejvandsbidraget er steget 
væsentligt i 2018. 

 For udvalget for Børn og Læring forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. ift. det 
korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes et forventet forbrug på 4,8 
mio. kr. af de overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i 
specialklasser mv. Det modsvares i et vist omfang af, at der forventes en 
mindreudgift på 2,1 mio. kr. som følge af færre elever på efterskoler. På 
dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket kan henføres til 
flere børn i private institutioner og kommunale vuggestuer end budgetteret. Der 
forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til børn og unge med særlige behov. Inkl. 
budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 25,1 mio. kr. på udvalgets område.  

 For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ift. 
indeværende års budget ekskl. overførsler, hvilket kan henføres til biblioteksområdets 
forbrug af overførsler. Der er lavet planer for at undgå et merforbrug i 2019, mens 
merforbruget i 2018 forventes dækket af overførte midler fra 2017. Indenfor 
udvalgets budget er der desuden enkelte steder flyttet rundt, så merforbrug på nogle 
områder dækkes af mindreforbrug på andre områder. Efter budgetoverførsler 
forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på udvalgets område.  

 For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. ift. det 
korrigerede budget ekskl. overførsler. Merforbruget kan primært henføres til, at der 
forventes forbrugt 8,1 mio. kr. af budgetoverførslerne fra 2017, samt at der forventes 
et merforbrug på 6 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

 For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 2 
mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til integration forventes at falde med 
8½ mio. kr., samt at udgifterne til sygedagpenge og førtidspension forventes at falde 
med hhv. 2 og 3 mio. kr. Det modsvares i et vist omfang af, at udgifterne til fleksjob 
og ressourceforløb begge forventes at stige med hhv. 5 og 6 mio. kr. Det bemærkes, 
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at det er forudsat, at reduktionsforslagene fra effektiviseringskataloget til budget 
2018 får den tiltænkte virkning. 

Serviceudgifterne i 2018 forventes samlet set at ligge ca. 19 mio. kr. over det 
budgetterede i 2018, jf. tabel nedenfor, hvilket primært skyldes, at områderne forventes 
at bruge af deres budgetoverførsler fra 2017, samt at der er et merforbrug på 
barselspuljen. 

(Ekskl. 
overførsler)

(Inkl. 
overførsler)

Serviceudgifter 2.123,0 69,4 2.142,0 19 -50,5
Overførselsudgifter og forsikrede 
ledige

654,5 652,5 -2,0 -2,6

Medfinansiering 200,0 206,0 6,0 6,0
Refusion dyre enkeltsager -7,9 -7,9 0,0 0,0
Ældreboliger -14,8 -15,4 -0,6 -0,6
I alt netto drift 2.954,8 69,4 2.977,1 22,3 -47,7

Renter og grarantiprovision -1,0 -1,0
Midtvejsregulering af tilskud og 
udligning mv. 
(jf. Økonomiaftalen for 2019). 

25,0 25,0

Efterreguleringer for 2017 og 
midtvejsregulering for 2018 
vedrørende beskæftigelsestilskud

7,1 7,1

Efterregulering for 2017 af den 
kommunale medfinansiering 1,9 1,9

I alt 55,3 -14,7

Drift fordelt på udgifter               
(mio. kr.)

Korrigeret 
budget

ekskl. budget-
overførsler

Budget- 
overførsler 
fra 2017 til 

2018

Forventet 
regnskabs-

resultat 
2018

Forventet afvigelse   
(- = mindreforbrug)

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blev det aftalt at lave en 
midtvejsregulering i 2018 som følge af, at pris- og lønopregningen til budget 2018 var for 
høj i økonomiaftalen for 2018. Det medfører en negativ regulering for Varde Kommune 
på 6 mio. kr. De 6 mio. kr. vil Varde Kommune hente i pris- og lønopregningen af budget 
2019. 

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., jf. beskrivelsen af 
arbejdsmarkeds- og integrationsområdet ovenfor, hvilket primært kan henføres til, at der 
er kommet færre flygtninge end budgetteret. Det mere end modsvares dog af, at der 
forventes en negativ regulering på 7,1 mio. kr. i 2018 vedrørende de forsikrede ledige 
som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 og 2018. 
Endvidere blev der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt en 
midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, da overførselsudgifterne 
(forsørgelsesudgifterne) er lavere på landsplan i 2018 end forudsat i økonomiaftalen. Det 
medfører en negativ regulering for Varde Kommune i 2018 på 19 mio. kr. 

Der er endvidere udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede 
anlægsprojekter i 2018 samt anlægsprojekter, som er blevet overført til 2018. Der 
bemærkes, at som følge af blandt andet det midlertidige anlægsstop i 2017 er 
anlægsprojekter for i alt 78 mio. kr. blevet forsinket eller udskudt til 2018, hvilket 
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kommer oveni de knap 110 mio. kr., som der oprindeligt var budgetteret med i 2018. På 
nuværende tidspunkt forventes anlægsudgifterne at udgøre 120 mio. kr. i 2018. Af større 
projekter, som ikke forventes gennemført fuldt ud i 2018 er pulje til nedrivning af 
bygninger, Flygtningemuseum, Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej Tistrup, genopretning 
af Holme Å, område- og byfornyelse, multisal ved skolen i Agerbæk, anlægsinvesteringer 
til den nye skole, implementering af halplan, handicapboliger Løkkevang i Ølgod, 
demensboliger i Ølgod og Varde, samt udskiftning af tag og ny hovedindgang på Lunden. 

Forvaltningens vurdering
Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning 
om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges 
tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. 

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder 
servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til 
kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde 
Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan 
det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen. KL vil i slutningen af 
august orientere kommunerne omkring KL’s forventninger til regnskab 2018. Såfremt det 
viser sig, at KL forventer, at kommunerne samlet set vil overstige servicerammen i 2018 
bør Byrådet orienteres herom, bl.a. af hensyn til, hvad der kan gøres for at undgå en 
individuel sanktion.

Det er også afgørende, at kommunerne samlet set overholder anlægsrammen. Varde 
Kommune ser dog på nuværende tidspunkt ud til at bruge mere på anlægsprojekter i 
2018 end oprindeligt budgetteret som følge af en række anlægsprojekter i 2017 er blevet 
udskudt til 2018. Det vil derfor være vigtigt at følge de kommende udmeldinger fra KL 
vedrørende forventningerne til anlægsudgifterne i 2018. Der er dog i økonomiaftalen ikke 
aftalt en sanktion på regnskabet for anlæg. 

Økonomiafdelingen deltager på udvalgsmødet og gennemgår budgetopfølgningen.

Bilag:
1 Åben Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning 103074/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, 
at budgetopfølgningen tages til efterretning, 
at det indstilles til Byrådet, at der ikke gives tillægsbevilling finansieret af kassen til 2. 
budgetopfølgning,
at fagudvalg ved udsigt til budgetoverskridelse skal stille forslag til finansiering,
at det indstilles, at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler, og
at der pga. risikoen for en evt. sanktion laves en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. 
august 2018.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.
Budgetopfølgning 2. kvartal drøftes på Lederforum den 31. august 2018.
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Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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227. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 
2020-2022

Dok.nr.: 17841
Sagsid.: 18/64
Initialer: jonq
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte i marts 2018 budgetproceduren for budgetlægningen i 2018 
vedrørende budget 2019-2022. I starten af juni indgik regeringen og KL en aftale om 
kommunernes økonomi for 2019, og i juni udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Varde Kommunes indtægter for 2019.
 
Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 
2019-2022. Udgangspunktet for budgettet for 2019 er budgettet for 2018 korrigeret for 
demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.  

Det bemærkes, at hovedoversigten blandt andet er baseret på nedenstående forhold og 
forudsætninger:
 Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,7 mia. kr., mens anlægsrammen er 

steget fra 17 til 17,8 mia. kr., hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.   
 Varde Kommune har dog samlet mistet væsentlige indtægter i både budget 2018 og 

2019 som følge af nedjustering af skønnet for overførselsudgifterne på landsplan, 
samt faldende udligning og tilskud.

 Bloktilskuddet er i 2019 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., 
hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på 46,0 mio. kr. i 2019 
(mod 46,3 mio. kr. i 2018 og 27,5 mio. kr. i 2017). Stigningen i tilskuddet fra 2017 til 
2018 skyldes, at Varde Kommune har haft en lavere stigning i beskatningsgrundlaget 
end landsgennemsnittet. Der bemærkes, at der i overslagsårene 2020 til 2022 ikke er 
indregnet et ekstraordinært finansieringstilskud. 

 Det er forudsat, at Varde Kommune kan lånefinansiere 25 mio. kr. til skolebyggeriet. 
 Der er indregnet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som blev aftalt 

mellem regeringen og KL. Som følge heraf reduceres indtægterne med 4,5 mio. kr. i 
2020, 9 mio. kr. i 2021. Der er forudsat, at moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammet ikke videreføres i 2022, da KL i deres 
budgetvejledningsskrivelser har forudsat, at programmet ikke videreføres.   

 Der hentes 6 mio. kr. i pris- og lønfremskrivningen af budget 2019, som følge af pris- 
og lønfremskrivning fra KL og regeringen var for høj i 2018. 

 Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. 
årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed 
også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter. 

 Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger. 
 Beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 80 mio. kr. i 2022. 
 Der er indregnet effektivisering af serviceudgifterne på ½ pct. årligt.
 Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling 

er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret 
grundskyldspromille på 31,56. Det bemærkes, at hvis der sker skattestigninger i 
2019, vil det særlige tilskud på 8,6 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompensation for 
udlændinges uddannelsesniveau bortfalde.
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Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti 
og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i 
oktober 2018.
 
Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslag 2020-2022 indeholder ovennævnte 
ændringer, men ikke omprioriteringsforslag, nye drifts- og anlægsønsker fra fagudvalg 
og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets 
budgetseminar den 13.-14. september 2018 og derefter i 2. behandlingen af 
budgetforslaget i oktober måned.

Budgetforslaget for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 er i hovedposter:

Beløb i mio. kr. (2019-priser) 
(- = indtægter og + = udgifter)

Budget-
forslag 
2019

Budget-
overslag 
2020

Budget-
overslag 
2021

Budget-
overslag 
2022

Indtægter     

Skatter -2.320,8 -2.320,8 -2.320,8 -2.320,8

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud -802,7 -757,0 -748,2 -748,0

Indtægter i alt
-

3.123,5
-

3.077,7
-

3.069,0
-

3.068,7
Nettodriftsudgifter:     

Serviceudgifter i alt 2.105,9 2.092,9 2.086,1 2.081,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering 202,0 202,0 202,0 202,0

Ældreboliger -14,9 -14,9 -14,9 -14,9

Overførselsudgifter 601,0 602,0 607,2 607,0

Forsikrede ledige 65,3 65,3 65,3 65,3

Den centrale refusionsordning -7,9 -7,9 -7,9 -7,9

P/L-fremskrivning 55,5 55,5 55,5 55,5

Driftsudgifter (netto) i alt 3.006,9 2.994,9 2.993,3 2.988,6

Nettorenter 4,8 5,8 6,5 7,2

Driftsresultat (- = overskud) -111,8 -77,0 -69,2 -72,9

     
Afdrag på lån 50,3 52,2 53,2 54,9
Nye lån til energibesparende 
foranstaltninger -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
Nye lån til øvrige formål -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Anlægsudgifter excl. EBF 108,4 122,3 102,0 80,0
Nye lån til skolebyggeri -5,0 -10,0 -10,0 0,0
Energibesparende foranstaltninger 5,3 5,3 5,3 5,3
Finansforskydninger (kirkeskat) 0,4 0,0 0,0 0,0
Finansforskydninger (afdrag til 
forsyningen) 3,2 0,0 0,0 0,0
Grundkapitalindskud 2,1 0,0 0,0 0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 45,6 85,5 74,0 60,0
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Likviditet ultimo året (ultimo 2018 = 
195,5 mio. kr.) 149,9 64,5 -9,5 -69,6

1/2 pct. effektivisering 10 20 30 40
Nye kassebeholdning 159,9 94,5 50,5 30,4

Forvaltningens vurdering
Likviditet
Forvaltningen anbefaler som hovedregel, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort 
efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio. kr. Det vurderes, at kassebeholdningen 
skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at 
Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til 
handlefrihed. 
 
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed
Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de 
nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de 
årlige afdrag på eksisterende lån. Det bemærkes, at da driftsresultatet i budgetforslaget 
for 2019-2022 ikke er tilstrækkeligt stort til at dække afdrag på lån og anlægsudgifterne, 
sker der et kasseforbrug, hvilket medfører, at kassebeholdningen reduceres. 
 
Sanktion
Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både drifts- og 
anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at 
de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 
mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. 
kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.
 
Samlet vurdering
Som det fremgår af hovedoversigten for 2019-2022, falder den beregnede likviditet 
markant frem mod 2022. Det vil således blive nødvendigt med budgetforbedringer i de 
kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mindst 
125 mio. kr.

Retsgrundlag
Styrelsesvedtægten.

Økonomi
Regeringen har afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner på 300 
mio. kr. i 2019, og ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om 
særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune i både 
budget 2018 og budget 2019 har haft et markant fald i indtægterne.
 
I Økonomiaftalen for 2019 er der afsat lånepuljer til investeringer med et 
effektiviserings-potentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, 
det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede 
kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2018. Varde Kommune har søgt om 
lånedispensation. 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående 
ansøgninger i slutningen af august.

Høring
Budgetmaterialet er sendt i høring den 22. august 2018. Der er høringsfrist den 6. 
september 2018.

Bilag:
1 Åben Forslag til budget 2019-2022 - 20.08.18.docx 124914/18
2 Åben Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 

2018
44377/18

3 Åben Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og 
cirkulæreprogrammet 2019 - 2022

44376/18

4 Åben Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle 
bemærkninger til 1. behandling.docx

124638/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 fremsendes til Byrådets 1. 
behandling (4. september 2018),
at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 25. 
september 2018 kl. 12.00.

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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228. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017
Dok.nr.: 17830
Sagsid.: 18/8157
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling
Sydvestjysk Brandvæsens (SVJB) regnskab for 2017 har været forelagt for 
Koordinationsudvalget, og det er 25. maj 2018 godkendt af Beredskabskommissionen, 
som indstiller til Esbjerg, Fanø og Varde byråd, at regnskabet godkendes endeligt.

Regnskabet er revideret, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og 
revisionen kan give en revisionspåtegning uden modifikationer. 

Resultatopgørelsen
Driftsbudgettet for 2017 var på 39,3 mio. kr., og der var budgetteret med et resultat på 
0 kr. Regnskabet for 2017 viser et samlet merforbrug på 73.937 kr. i forhold til 
driftsbudgettet. 

Balancen pr. 31. december 2017
Aktiverne udgør samlet 14,5 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2016.

Aktiverne består af køretøjer, trailere, lagerbeholdninger og tilgodehavender.

Egenkapitalen er 8,1 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. ved årets begyndelse.

Øvrige passiver 6,4 mio. kr. er leasinggæld og kortfristet gæld.

Overførte midler fra tidligere beredskaber
SJVB havde ved driftsstart 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere 
beredskaber på 2,9 mio. kr., som efter regnskabsåret 2016 var reduceret til 1,34 mio. 
kr. 

Der foreslås i regnskabet, at merforbruget videreføres til 2018 og således reducerer 
denne saldo til 1,27 mio. kr. Det resterende beløb skal i 2018 bl.a. dække:

Budgetunderskud
Uddannelse af indsatsledere (ikke budgetteret)
Øvrig uddannelse af personale (ikke budgetteret)
Opgradering af kommunikationsudstyr

400.000 kr.
106.000 kr.
130.000 kr.
100.000 kr.

Ledelsesberetningen
I ledelsesberetningen beskrives følgende forhold, som har påvirket regnskabet for 2017 
og vil få betydning for regnskabet for 2018 og senere:

 To udtjente køretøjer på Fanø er udskiftet til ét i 2017
 Nødstrømsanlæg på beredskabsstationen i Esbjerg er etableret i 2017
 Der gennemført en organisationsændring i 2017 og stilling som operativ chef blev 

ikke genbesat
 Antallet af blinde alarmer var højt i 2017, mens der var relativt få 

store/omfattende indsatser
 Indtægtsdækkede aktiviteter (kurser m.m.) har udviklet sig positivt i 2017
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 Opgave med servicering af Esbjerg Kommunes mindre brandslukningsmateriel 
optimeres

 Beredskabet skal være rustet til at klare klima- og terrorrelaterede hændelser, og 
det forudsætter løbende uddannelse af eksisterende og nye indsatsledere

 Klimaforandringer forventes at skabe et større pres på beredskabernes 
afhjælpende indsats, og SVJB fortsætter i 2018 med at styrke og vedligeholde den 
materielle og mandskabsmæssige kapacitet

 Brandslukningsaftale mellem Varde Kommune og Falck Danmark A/S udløber 
ultimo 2018, og der skal findes en løsningsmodel, der sikrer fortsat brandslukning 
i Varde Kommunes slukningsområde fra 1. januar 2019.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Styrelsesloven § 57

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Årsrapport 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen 111438/18
2 Åben Revisionsberetning 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen 111437/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at regnskabet for 2017 godkendes, og
at merforbruget på 73.937 kr. modregnes i restsaldo for overførte driftsmidler, og at den 
resterende saldo overføres til 2018.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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229. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand 
A/S

Dok.nr.: 17839
Sagsid.: 10/6089
Initialer: JOBR
Åben sag

Sagsfremstilling
DIN Forsyning A/S søger om en kommunegaranti til et lån på i alt 50,0 mio. kr., hvoraf 
Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 20,5 mio. kr. Andelen svarer til den 
egenkapital som Varde Spildevandsforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning 
Spildevand A/S. DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde 
Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved 
kommunegarantier på fælles anlæg.
 
Det samlede investeringsbehov i 2018 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge 
ansøgningen på 225,0 mio. kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. skal lånefinansieres.
Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af tværgående anlæg, der tjener begge 
ejerkommuner, og på den baggrund fordeles garantien ligeledes på ejerkommunerne.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning 
til langfristet lån senest 30. juni 2019. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 
år jf reglerne i lånebekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering
Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne 
falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.
Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 
2019, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.

Retsgrundlag
Lånebekendtgørelsen.

Økonomi
Idet der er tale om låneberettigede anlægsudgifter påvirker kommunegarantien ikke 
kommunens låneramme eller deponering.

I forlængelse af gældende principper for provisionsberegning, vil der blive opkrævet en 
garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten. Endvidere vil der ved 
omlægningen til langfristet lån blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25% af 
hovedstolen samt en efterfølgende garantiprovision på 0,75% af den til enhver tid 
værende restgæld på lånet.

Bilag:
1 Åben Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf 123915/18
2 Åben Investeringsbudget 201 D2017-84869 24.0 1.0.pdf 123916/18
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler Byrådet
at der meddeles DIN Forsyning Spildevand A/S en kommunegaranti til et lån på 50,0 
mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er på 41% svarende til 20,5 mio. kr. til 
etablering af byggekredit, samt at kommunegarantien videreføres i forbindelse med den 
efterfølgende omlægning af byggekreditten til langfristet lån senest den 30. juni 2019.
at der opkræves en garantiprovision på 0,75% af trækket på byggekreditten, samt at der 
i forbindelse med omlægning af byggekreditten til et langfristet lån opkræves en 
stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen på lånet, samt at den løbende årlige 
garantiprovision p.t. er på 0,75% af restgælden på lånet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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230. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. 
fælles ejendomscenter

Dok.nr.: 17834
Sagsid.: 17/10390
Initialer: chrp
Åben sag

Sagsfremstilling
På baggrund af Varde Byråds beslutning i maj 2018 om at nedsætte et opgaveudvalg 
med henblik på at arbejde sammen om et beslutningsoplæg for et fælles ejendomscenter 
for Varde Kommune, er der udarbejdet et kommissorium, som rammesætter 
opgaveudvalgets rolle og mandat i henhold til dette. 

Kommissoriet beskriver formålet med opgaveudvalget, og kommer nærmere ind på de 
opgaver, udvalget forventes at have i forhold til udarbejdelsen af et beslutningsoplæg 
vedrørende et fælles ejendomscenter for Varde Kommune. 

Det foreslås i kommissoriet, at opgaveudvalget skal afrapportere til Varde Byråd ultimo 
2018. 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at kommissoriet rammesætter opgaveudvalgets opgaver og 
kompetencer, således opgaveudvalget vil være i stand til at aflægge rapport til Byrådet 
ultimo 2019. 

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen 

Retsgrundlag
Lov om kommunernes styrelse - § 17, stk. 4. 

Økonomi
Udgifter forbundet med afholdelse af møder og evt. studieture for opgaveudvalget 
afholdes indenfor Byrådets eksisterende budget. 

Høring
Ingen 

Bilag:
1 Åben kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4 102554/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 
at kommissoriet for beslutningsfasen vedrørende et fælles ejendomscenter godkendes. 



Byrådet 04-09-2018

Side 495

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Fraværende: Ingen

Sagen videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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231. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private 
pasningsordninger og private institutioner

Dok.nr.: 17833
Sagsid.: 18/254
Initialer: kiga
Åben sag

Sagsfremstilling
Den nye dagtilbudslov er vedtaget 29. maj 2018. Overskriften i den nye lov er, ’Stærke 
dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’ og handler om et kvalitetsløft på hele 
dagtilbudsområdet.

For at kommunen fremadrettet lever op til de nye lovgivningsmæssige krav, er det 
nødvendigt at udarbejde nye retningslinjer for oprettelse af private pasningsordninger 
samt revidere retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner. 

Retningslinjer og tilsyn med private pasningsordninger efter §§78-79 i Dagtilbudsloven

De nye regler betyder, at kommunen - både i forbindelse med godkendelsen af private 
pasningsordninger og i forbindelse med kommunens løbende tilsyn - skal tilpasse 
reglerne i disse, så de svarer til reglerne for de kommunale pasningstilbud. Dette 
omfatter såvel det pædagogiske arbejde med børnene som antallet af tilsyn.
Det indebærer, at private pasningsordninger skal indrette arbejdet, så det fremmer børns 
læring gennem pædagogiske læringsmiljøer.
Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb, der fremmer og understøtter 
børns kropslige, motoriske, sociale samt emotionelle læring og dannelse. 

Ændringerne omfatter nye aftaler om pasningsordninger, der er indgået efter lovens 
ikrafttræden den 1. juli 2018.

For private pasningsordninger betyder det at:
 De skal arbejde med læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til 

læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene, jf. dagtilbudsloven.
 Børnene skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 Hovedsproget i de private pasningsordninger skal som udgangspunkt være dansk 

og skal understøtte danske værdinormer.
 Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen ’privat pasningsordning’ 

om ordningen i alle offentlige sammenhænge.
 Antallet af tilsyn skal øges, så det svarer til tilsynet i den kommunale dagpleje. 

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn af privatinstitutioner

Varde Kommunes nuværende retningslinjer for godkendelse og tilsyn af 
privatinstitutioner vurderes, med enkelte undtagelser, at leve op til de nye 
lovgivningsmæssige krav.
De nuværende retningslinjer revideres med følgende tilføjelser:

 De skal medvirke til at understøtte børns demokratiforståelse, integration i og 
samhørighed med det danske samfund.

 Være åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og politisk anskuelse
 Fremme tolerance og medmenneskelighed
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 Det skal fremgå i privatinstitutionens pædagogiske læreplan, hvordan det 
pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring med baggrund i de 6 
læreplanstemaer. 

 Hovedsproget i privatinstitutionen skal som udgangspunkt være dansk og skal 
understøtte danske værdinormer. 

 Behandlingen af ansøgning om godkendelser af privatinstitutioner skal foregå 
løbende.

Forvaltningens vurdering
De nuværende retningslinjer for tilsyn med de private pasningsordninger er beskrevet i 
et særskilt dokument, men foreslås at indgå i selve retningslinjerne fremadrettet.

Kommunen lever allerede op til kravet om løbende godkendelser af privatinstitutioner.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018, dog med undtagelse af bestemmelsen 
om, at private pasningsordninger alene kan benytte betegnelsen private 
pasningsordninger i offentlige sammenhænge. Denne bestemmelse træder i kraft 1. 
januar 2019.

Privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter 
offentliggørelse.

Der forventes ca. 5 nye godkendelser af private pasningsordninger om året efter §§78-79 
i dagtilbudsloven. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse om de nye 
bestemmelser i lovens § 85a om kombinationstilbud til forældre, der arbejder udenfor 
dagtilbuddets åbningstid, vil medføre flere private pasningsordninger.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Dagtilbudsloven

Økonomi
Kommunerne kompenseres for kravene til de private pasningsordninger svarende til 2,8 
flere årlige tilsyn pr. privat pasningsordning oprettet efter 1.7.2018.

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private 

pasningsordninger'
22901/18

2 Åben Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner' 118440/18
3 Åben Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger' 18317/18
4 Åben Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private 

institutioner'
166167/14
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de nye ’Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger’ 
godkendes,
at de nye ’Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner’ godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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232. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, 
Tistrup 

Dok.nr.: 17829
Sagsid.: 18/7118
Initialer: kiga
Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsen i det selvejende dagtilbud Møllehuset i Tistrup har flere gange drøftet 
muligheden for enten at have et bestyrelsesmedlem, der ikke har børn i institutionen 
siddende eller at have et medlem siddende sin periode ud, hvis det giver mening for 
begge parter og der er enstemmigt enighed om det i bestyrelsen. 

Før seneste generalforsamling i Møllehuset, modtog bestyrelsen en konkret forespørgsel 
fra et bestyrelsesmedlem, gående på muligheden for at sidde sin periode ud, med 
begrundelse i stor interesse og engagement i bestyrelsesarbejdet.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget på den årlige generalforsamling i 
Møllehusets bestyrelse den 24. maj 2018.
Konkret ønskes en tilføjelse til §3 i vedtægterne som beskrevet i dok 96785-18, hvor 
ændringerne er markeret med rødt.

I henhold til dagtilbudslovens §16, stk. 2. skal vedtægten godkendes af Byrådet.

Forvaltningens vurdering
Det vurderes, at vedtægtsændringen vil give mulighed for større sammenhæng og bedre 
flow i bestyrelsesarbejdet, idet udskiftning ikke vil være så hyppig.

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 1. marts 2016.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Dagtilbudsloven

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Gældendende vedtægter for Møllehuset 96886/18
2 Åben Vedtægtsændringer - S/I Møllehuset 96785/18



Byrådet 04-09-2018

Side 500

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 
at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-08-2018

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt..
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233. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde
Dok.nr.: 17840
Sagsid.: 18/4186
Initialer: urko
Åben sag

Sagsfremstilling
En lodsejer på Gl. Kærvej i Varde Kommune har henvendt sig til kommunen på grund af 
manglende vejvedligeholdelse. Varde Kommune har vedligeholdelsespligten, jf. en 
deklaration, og forvaltningen foreslår, at deklarationen ophæves.

Varde Byråd besluttede i oktober 1974 at nedklassificere den offentlige vej Kærvej på en 
strækning af ca. 850 m til privat fællesvej. Dette skete med samtykke fra Ribe Amtsråd. 
Beslutningen blev påklaget til Landvæsenskommissionen (taksationsmyndigheden). 

Der blev indgået forlig, og kommissionen afsagde kendelse om, at den østlige del af den 
gamle Kærvej kunne nedlægges totalt, mens den vestlige del skulle opretholdes som 
privatvej, og at den fremtidige vedligeholdelse af privatvejen påhvilede Varde Kommune. 
Vejen skulle nedlægges i takt med, at planer om at udlægge arealerne fra øst til vest 
som erhvervsarealer blev realiseret. Dette forlig blev tinglyst i en deklaration, hvor Varde 
Kommune har påtaleretten.

Planerne om at udlægge arealerne som erhvervsareal er ikke realiseret, hverken i 
kommuneplanen eller i lokalplaner, og vejen ligger som privat fællesvej i det åbne land. 

På denne baggrund ønskes deklarationen om kommunens pligt til at vedligeholde af den 
private fællesvej aflyst. 

Hvis deklarationen aflyses, overgår pligten til at vedligeholde vejen til lodsejerne, jf. 
privatvejsloven, og kravet om gradvis nedlæggelse af vejen ophæves. 

Varde Kommune ejer et areal, hvor der er adgang fra Gl. Kærvej, og kommunen er 
derfor også lodsejer. 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at grundlaget for den daværende beslutning er ændret så 
markant, at deklarationen bør aflyses. 

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at det er i strid med privatvejsloven § 13, at kommunen 
vedligeholder en privat fællesvej.

Inden pligten til at vedligeholde den private fællesvej overgår til lodsejerne, skal de have 
et rimeligt varsel, og vejen skal være bragt i en vedligeholdelsesmæssig rimelig stand. 

Ophævelse af deklarationen skal i 4 ugers høring ved lodsejerne. Hvis der efter høring er 
uenighed om aflysningen, kan forholdet indbringes for Taksationskommissionen, der 
afgør sagen endeligt.

Forvaltningen har ikke vurderet, hvad det vil koste at sætte vejen i en rimelig stand.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Privatvejsloven § 94

Økonomi
Udgifter til istandsættelse af vejen og eventuelle udgifter i forbindelse med klage til 
Taksationskommissionen afholdes af Vej og Parks budget til vejvedligeholdelse.

Høring
Lodsejerne skal høres med en frist på 4 uger.

Bilag:
1 Åben Landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende 

nedlæggelse af strækningen længst mod øst og nedklassificering og 
fremtidig vedligeholdelse af strækningen længst mod vest som 
bibeholdes som privat fællesvej (nuværende Gl. Kærvej)

56935/18

2 Åben Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej 
(Nuværende Gl. Kærvej)

57282/18

3 Åben Kortbilag Gl. Kærvej - A4 Kortbilag Gl. Kærvej.pdf 83750/18
4 Åben Notat om vedligeholdelse af Gl. Kærvej 83439/18

Anbefaling
Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at aflysning af deklarationen godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-06-2018

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev sat til afstemning:

Navn Parti For Imod Undlod
Peter Nielsen V X
Preben Friis-
Hauge

V X

Anders Linde V X
Niels Haahr  
Larsen

V X

Søren  Laulund A X
Jan Lings A x
Niels 
Christiansen

C x

Anbefalingen blev således godkendt.

Niels Christiansen ønsker, at der holdes afklarende møde med lodsejerne inden eventuel 
aflysning af deklarationen.
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Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Niels Christiansen ønskede sagen udsat.

Anbefalingen blev sat til afstemning:
23 stemte for – Liste A (Søren Laulund var fraværende), L, I, B, O og V.
1 stemte imod – Liste C.
Anbefalingen om aflysning af deklarationen blev dermed godkendt.
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234. Strategisk energiplanlægning - rapport
Dok.nr.: 17831
Sagsid.: 17/12115
Initialer: mars
Åben sag

Sagsfremstilling
På baggrund af aftale indgået i 2016 er der udarbejdet en rapport om Strategisk 
energiplanlægning for Sydvestjylland (SEP). Rapporten er udarbejdet af PlanEnergi på 
vegne af partnerskabet bag SEP-Sydvestjylland (Fanø, Esbjerg og Varde Kommuner, 
DIN-Forsyning, SE, Fjernvarmeselskaber m.fl.). Hovedformålet med rapporten er at give 
et overblik over, hvordan kommunerne kan bidrage til at indfri regeringens målsætning 
om fossil uafhængighed i 2050. 

Strategien omhandler følgende 3 områder: 
 Fremtidens fjernvarmeforsyning
 Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas
 Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas

Indenfor hvert af de 3 områder er der givet anbefalinger i form af pejlemærker og 
handlinger med afsæt i den mest sandsynlige teknologiudvikling og tilgængelighed af 
ressourcer. 

Strategien kan bruges af de enkelte kommuner og forsyningsselskaber, bl.a. når der skal 
træffes strategiske beslutninger om f.eks. valg af fremtidige energikilder. Strategien kan 
desuden danne afsæt for et tværgående samarbejde i form af et energisekretariat, der 
målrettet kan arbejde med de systemændringer og teknologiskift, der forudsættes for 
fortsat at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at den strategiske energiplan med sin dokumentation af 
udgangspunkt, den sandsynlige fremtid og mulige bud på fremtidens relevante varme- 
og energikilder i Sydvestjylland danner et godt afsæt for fortsatte analyser og 
beslutningsprocesser med henblik på at understøtte gennemførelsen af den grønne 
omstilling. 

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Planloven
Kommuneplan 2017

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen
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Bilag:
1 Åben Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf 92251/18
2 Åben Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 

1.0.pdf
92250/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 
at SEP-rapporten tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-08-2018

Fraværende: Jan Lings

SEP-rapporten blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Taget til efterretning.
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235. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde 
Fritidscenter 2018

Dok.nr.: 17836
Sagsid.: 18/7572
Initialer: thpr
Åben sag

Sagsfremstilling
Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) og Varde Kommune indgik med 
virkning fra 1. januar 2013 en driftsaftale som løber frem til år 2033 med mulighed for 
forlængelse. Ifølge pkt. 14 i driftsaftalen er IFV forpligtet til at overdrage sine 
forpligtelser og rettigheder i den nuværende aftale til en erhvervsdrivende fond godkendt 
af Varde Kommune.

IFV har stiftet en erhvervsdrivende fond med navnet Den erhvervsdrivende fond Varde 
Fritidscenter 2018 (herefter Fonden). Fonden har sendt vedtægter, stiftelsesdokument og 
vurderingsberetning til godkendelse.

IFV har bedt Focus Advokater om at redegøre for eventuelle statsstøttelige og 
kommunalretlige problemer i forbindelse med ændringen i den selskabsretlige 
konstruktion. Konklusionen er, at der ikke er nogen kommunalretlige eller støtteretlige 
problemer med at overdrage driftsaftalen til Fonden, jf. pkt. 14. Fonden kan og skal 
forpagte Varde Fritidscenter og øvrige idrætsanlæg i IFV’s sted. Driftsaftalen sikrer, at 
tilskuddene ikke kan tilgå kommercielle aktiviteter.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har sammenholdt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning 
for Fonden med driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune. Der er ikke fundet punkter 
i vedtægterne, stiftelsesdokumentet eller vurderingsberetningen, som er i strid med pkt. 
14 i driftsaftalen, hvis Fonden bliver godkendt som erhvervsdrivende.

På baggrund af udtalelsen fra Focus Advokater vurderer forvaltningen, at kontrakten 
lovligt kan overgå til Fonden. 

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen
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Bilag:
1 Åben Vedtægter 103562/18
2 Åben Stiftelsesdokument 103559/18
3 Åben Revisor vurdering 103568/18
4 Åben Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige 

kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution 
Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde 
Kommune af november 2012 uden

49075/13

5 Lukket   

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 
at Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 godkendes, og at
driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune af 1. januar 2013 overdrages fra IFV til Den 
erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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236. Lukket - Bemyndigelse til køb af jord
Dok.nr.: 17838
Sagsid.: 17/13536
Initialer: joni
Lukket sag

Beslutning Direktionen den 15-08-2018

Fraværende: Mogens Pedersen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.



Byrådet 04-09-2018

Side 509

237. Lukket - Køb af jord i Tistrup
Dok.nr.: 17835
Sagsid.: 18/6552
Initialer: pijb
Lukket sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.



Byrådet 04-09-2018

Side 510

238. Lukket - Salg af ejendom i Varde
Dok.nr.: 17832
Sagsid.: 18/3092
Initialer: pijb
Lukket sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Indstillingen blev godkendt.
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239. Lukket - Gensidig orientering
Dok.nr.: 16444
Sagsid.:
Initialer: anel
Lukket sag

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Søren Laulund

Orienteringen blev taget til efterretning.
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240. Lukket - Institutionsanalyse
Dok.nr.: 17894
Sagsid.: 18/908
Initialer: mope
Lukket sag

Beslutning Direktionen den 22-08-2018

Fraværende: Ingen

Punktet drøftet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Fraværende: Holger Grumme Nielsen

Drøftet.

Beslutning Byrådet den 04-09-2018

Fraværende: Ingen

Drøftet.
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Bilagsliste

225. Formandsbeslutning - Forlængelse af Oksbøl Børnehaves driftsoverenskomst

  1. Formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med Oksbøl Børnehave 
(104222/18) 

226. Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2018 - Samlet oversigt
  1. Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning (103074/18) 

227. 1. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022

  

1. Forslag til budget 2019-2022 - 20.08.18.docx (124914/18) 
2. Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018 (44377/18) 
3. Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2019 - 

2022 (44376/18) 
4. Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle bemærkninger til 1. 

behandling.docx (124638/18) 

228. Sydvestjysk Brandvæsen - Regnskab 2017

  1. Årsrapport 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen (111438/18) 
2. Revisionsberetning 2017 - Sydvestjysk Brandvæsen (111437/18) 

229. Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand A/S

  1. Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf (123915/18) 
2. Investeringsbudget 201 D2017-84869 24.0 1.0.pdf (123916/18) 

230. Opgaveudvalg: Kommissorium for beslutningsfase vedr. fælles ejendomscenter
  1. kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4 (102554/18) 

231. Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger og private 
institutioner

  

1. Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger' (22901/18) 
2. Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner' (118440/18) 
3. Gældende 'Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger' (18317/18) 
4. Gældende 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner' (166167/14) 

232. Vedtægtsændring i det selvejende dagtilbud Møllehuset, Tistrup 

  1. Gældendende vedtægter for Møllehuset (96886/18) 
2. Vedtægtsændringer - S/I Møllehuset (96785/18) 

233. Aflysning af deklaration for privat fællesvej Gl. Kærvej, Varde

  

1. Landvæsenskommissionens kendelse af 30. maj 1975 vedrørende nedlæggelse af 
strækningen længst mod øst og nedklassificering og fremtidig vedligeholdelse af 
strækningen længst mod vest som bibeholdes som privat fællesvej (nuværende Gl. 
Kærvej) (56935/18) 

2. Indstilling til byrådet om nedlæggelse af den offentlige vej Kærvej (Nuværende Gl. 
Kærvej) (57282/18) 

3. Kortbilag Gl. Kærvej - A4 Kortbilag Gl. Kærvej.pdf (83750/18) 
4. Notat om vedligeholdelse af Gl. Kærvej (83439/18) 
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234. Strategisk energiplanlægning - rapport

  
1. Sammenfatning SEP-Sydvestjylland 24. Marts 2018 1.0.pdf (92251/18) 
2. Analyserapport - Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland 1.0.pdf 

(92250/18) 

235. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

  

1. Vedtægter (103562/18) 
2. Stiftelsesdokument (103559/18) 
3. Revisor vurdering (103568/18) 
4. Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale 

idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde 
Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden (49075/13) 

5. (Lukket bilag) 
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Underskriftsblad

A. C. Hoxcer Nielsen

Birger Filskov

Erik Buhl Nielsen

Holger Grumme Nielsen

Jan Lings

Lars Teglgaard

Mads Sørensen

Niels Haahr Larsen

Peter Nielsen

Sandie Eis Ravn

Steen Holm Iversen

Søren Laulund

Tom Arnt Thorup

Anders Linde

Connie Høj

Henrik Vej Kastrupsen

Ingvard Ladefoged

Julie Gottschalk

Line Berner

Niels Christiansen

Peder Foldager Hansen

Preben Friis-Hauge

Sarah Andersen

Stig Leerbeck

Tina Agergaard Hansen

 



Bilag: 225.1. Formandsbeslutning om forlængelse af driftsoverenskomsten med
Oksbøl Børnehave

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 104222/18



From:                                 Erik Buhl Nielsen
Sent:                                  29 Jun 2018 14:30:34 +0200
To:                                      Birthe Laustrup Carstensen
Cc:                                      Peder Foldager Hansen;Britta Boel
Subject:                             Driftsaftale

Vedr. Oksbøl Børnehave
 
Da Udvalget for Børn og Undervisning den 28. juni 2018 har besluttet at undersøge sagen omkring 
Oksbøl Børnehave nærmere tages hermed på Byrådets vegne formandsbeslutning om, at den pr. 1. 
august 2018 opsagte driftsoverenskomst med institutionen forlænges indtil der er truffet beslutning i 
sagen.

VH
Borgmester Erik Buhl 
erbn@varde.dk
40174454

Fint med orientering til byrådet på mail.

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
mailto:erbn@varde.dk


Bilag: 226.1. Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 103074/18



Sagsnr18-3851_Doknr103074-18_v1_Anlæg pr. 30.06.2018 - Samtlige udvalg - Budgetopfølgning.XLSX

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet

2018 30.06.18 beløb Regnskab 2018

Økonomiudvalget 27.659.004 11.398.524 16.260.480 18.697.801
Plan og Teknik 80.530.148 27.227.230 54.058.982 64.725.359
Børn og Læring 48.963.403 7.490.278 41.473.125 24.783.216
Kultur og Fritid 13.617.005 2.383.491 11.233.515 3.160.899
Social og Sundhed 24.348.908 3.009.490 21.339.418 5.366.097
Bolig/erhverv - salgsindtægter -5.158.262 -442.232 -4.716.030 -3.500.000
Bolig/erhverv - udstykning -2.114.936 4.679.725 -6.794.661 6.641.805

Total anlæg 187.845.270 55.746.505 132.854.829 119.875.177
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Økonomi og Erhverv Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2018 30.06.18 beløb 2018

005855 Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal 72.000 3.403 68.598 -72.000 Indtægt fra del 2 i efterår 2018
005857 Køb af areal i Næsbjerg - Hovedgaden 71 - 9 ha 0 1.427.639 -1.427.639 0 omp. i juli til 002913 - byggemodning
005858 Salg af matr, nr. 8c. Sig by - Falkevej 4A -120.750 0 -120.750 -120.750 Foventes afsluttet 2018
010807 Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje 6.713.011 4.785.650 1.927.361 6.713.011 Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
013865 Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles6.903.350 0 6.903.350 350.000 Bruges efter behov - rest overføres til 2019
013903 Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre 40.000 18.435 21.565 40.000 Afsluttes i 2018
013904 Salg af Varde Fritidscenter 0 31.775 -31.775 31.775 Igangværende
013905 Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A 1.300.000 41.153 1.258.847 1.300.000 Afsluttes i 2018
013906 Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl 0 8.861 -8.861 8.861 Afventer evt. salg af ejendommen
013907 Nedrivning af Enghavevej 21, Varde 50.000 15.070 34.930 50.000 Afsluttes i 2018
013908 Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager 0 24.359 -24.359 15.000 Overtagelse i 2018 men indtægt først i 2019
013909 Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig18.809 18.809 0 18.809 Afsluttes i 2018
013910 Køb af Blåvand Fyr, Fyrvej 106, Blåvand 1.200.000 1.203.052 -3.052 1.203.052 Afsluttes i 2018
013911 Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole200.000 68.351 131.649 200.000 Afsluttes i 2018
013912 Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole 100.000 0 100.000 100.000 Afsluttes i 2018
013913 Salg af Frisvadvej 1C 0 20.413 -20.413 20.413 Igangværende
020868 Cykellegebane -494.060 -504.127 10.067 -504.127 Afsluttet
095825 Nedlæggelse af brandhaner 542.887 0 542.887 300.000 Udføres løbende af Sydvestjysk Brandvæsen
301840 Energibesparende foranstaltninger - skolerne 0 867.149 -867.149 Finansieres via energilån
318840 Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge0 938.924 -938.924 Finansieres via energilån
350840 Energibesparende foranst. - Biblioteker 0 74.839 -74.839 Finansieres via energilån
360812 Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum2.090.000 0 2.090.000 0 Overføres til 2019
514840 Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner 0 301.096 -301.096 Finansieres via energilån
527840 Energibesp.foranst. - Ældreboliger Servicearealer 0 1.813.851 -1.813.851 Finansieres via energilån
650040 Energibesp.foranst. - Rådhuse 0 239.823 -239.823 Finansieres via energilån
651801 Energipuljen 8.785.038 0 8.785.038 8.785.038 Energipulje til fordeling på projekter
651807 Standardisering af infrastruktur 258.719 0 258.719 258.719 Bruges efter behov

27.659.004 11.398.524 16.260.480 18.697.801
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet

2018 30.06.18 beløb 2018
501 010815 Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 257.300 0 257.300 257.300
501 018816 Toiletbygning i Arnbjerg Parken 357.000 0 357.000 357.000
501 020867 Bygning af orangeri i Tambours Have -285.123 0 -285.123 -250.000
501 211840 Energibesparende foranst. - Gadebelysning 2.120.923 1.849.038 301.886 2.120.923
501 222822 Trafiksikkerhedsprojekter 2.238.371 53.359 2.185.012 1.738.371
501 222898 Passage ved Plantagevej, Varde 4.151.798 13.452 4.138.347 4.151.798
501 222908 Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst 13.126 0 13.126 13.126
501 222910 Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb 4.515.143 0 4.515.143 4.515.143

501 222916 Renovering af Blåvandvej 139.140 0 139.140 20.000
501 222917 Renovering af broer 2.088.523 560.135 1.550.595 2.088.523
501 222918 Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier 527.000 453.152 73.848 527.000
501 222921 Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune 1.737.360 0 1.737.360 1.737.360
501 222922 Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup 7.208.355 184.950 7.023.405 1.000.000
501 222926 Cykelsti-Fra Janderup til Kærup 538.815 482.965 56.358 538.815

501 222927 Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej 1.948.427 2.665.729 -688.622 3.017.678

501 222928 Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape 1.428.844 34.710 1.394.134 2.108.844
501 222930 Lyskryds i Oksbøl 612.000 381.308 558.203 612.000

501 222931 Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard 593.000 0 593.000 593.000
501 222932 Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter 2.110.000 0 2.110.000 2.110.000

501 222933 Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter 0 100.055 -91.504 91.504
501 223821 Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering 2.817.862 760.939 2.056.923 2.000.000
501 223830 Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer 1.703.210 287.896 1.415.314 500.000
502 050830 Projekt - Naturpak vesterhavet 0 279.769 -232.706 0

502 050835 Pleje af frdninger - forundersøgelser og plejeforanstninger 588.421 0 588.421 100.000
502 050850 Naturpolitik 208.000 5.761 202.239 150.000
502 050855 Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder 208.000 0 208.000 0
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502 050875 Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr 172.991 150.000 22.991 172.991
502 053830 Nysø, Nye fritidsfaciliteter 211.000 0 211.000 0
502 053845 Projekt Tistrup Byskov 64.586 64.586 0 64.586

502 070820 Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen -145.189 302.274 -435.054 -145.189
502 070830 HolmeÅ - genopretning 4.959.750 0 4.959.750 300.000

502 070850 Oprensning af okkerbassiner 151.473 0 151.473 150.000
502 223820 Separering af kloak ved kommunale ejendomme 3.843.500 365.743 3.477.757 3.843.500
504 015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 954.209 174.093 780.116 400.000
504 015821 Landsbyfornyelse -2016 634.064 756.841 -104.256 500.000
504 015822 Landsbyfornyelse - 2017 919.137 286.938 632.199 500.000

504 015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby -5.000.000 0 -5.000.000 0
504 015824 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 3.510.089 5.003.637 -1.489.148 3.510.089
504 015825 Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse 500.000 39.210 460.790 500.000

504 015827 Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017 1.427.899 136.754 1.291.145 500.000
504 015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop 10.335.984 6.007.847 4.538.610 10.335.984
504 015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på

Torvet
1.460.000 277.658 1.215.411 1.460.000

504 015840 Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn. 1.899.654 1.061.848 850.477 1.899.654
504 015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje,

stier, m.v.
6.420.044 3.712.123 2.707.921 6.420.044

504 015846 Forskønnese af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade) 4.335.162 409.015 3.926.147 409.015
504 015850 Landsbyfornyelse - 2018 2.031.000 19.759 2.011.241 2.031.000
504 015852 Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budiklingsplan 4.244.000 11.250 4.232.750 2.000.000
504 015861 Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt 274.285 418.045 -143.760 274.285
504 015862 Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt -498.985 -83.607 -415.378 -498.985

80.530.148 27.227.230 54.058.982 64.725.359

501 36.821.074 7.827.687 29.410.844
502 10.262.532 1.168.133 9.153.871
504 33.446.542 18.231.410 15.494.267
I alt 80.530.148 27.227.230 54.058.982
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Status

Afsluttes 2018
Afsluttes 2018
Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
Finansieres via energilån
Stianlæg Agerbæk udskydes til 2019
Er i dialog med BaneDanmark
Færdiggøres 2018
Budgetompl. til projekter
Manglende beplantning udføres i 2018 -
restbeløb går i kassen
Grødevej - Udføres i 2018
Afsluttes i 2018
Forventes afsluttet i 2018
Projektering foregår og forventes udført 1. halvår
2019.Afsluttes maj 2018

Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen

Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
Afsluttes juni 2018
Udføres i 2018 af Vestbanen

Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes
af puljen
Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
       - do -
Er afsluttet - løn skal omposteres
Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to
forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres
i 2019
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Afsluttes i 2018
Påbegyndes først i 2019
Er afsluttet i 2018
Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler
indtægt
Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås
myndighedsgodkendelser 
Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
Forventes afsluttet i 2018
Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
Forventes afsluttet i 2019
fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0
mio kr.
Forventes afsluttet i 2018
fortsætter i 2018
Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter
bliver udført.
Fortsætter i 2018
Afsluttes i 2018
Afsluttes i 2018
Afsluttes i 2018
Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der
kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb
overføres til 2019

Overføres til 2019
Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Børn og Læring Korr.Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2018 30.06.18 beløb 2018
301853 Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg 6.439.007 6.439.007 1.000.000 Projektet er under projektering
301876 Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri 0 228.305 -228.305 228.305 Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881 Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud 0 0 0 0 Projektet er afsluttet
301881-35 Agerbæk skole - Renovering af P-plads 83.118 0 83.118 83.118 Afventer opførelse af multisal
301887 Renovering- og anlægspuljen  skoler og dagtilbud 1.994 0 1.994 0 Projektet er afsluttet

301887-12
Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og
børnehave 214.000 0 214.000 214.000 Afventer opførelse af multisal

301887-30 Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse 252.100 82.700 169.400 169.400 Projektet forventes afsluttet i 2018
301887-31 Starup skole - Overdækning af cykelskur 111.650 111.650 0 111.650 Projektet er afsluttet
301888 Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017) 32.775 0 32.775 32.775 Forventets igangsat i 2018
301888-05 Teglhuset - Renovering af gulve 71.350 71.340 10 71.340 Projektet er afsluttet
301888-06 Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads) 132.000 0 132.000 132.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-12 Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser 250.000 0 250.000 250.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-13 Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal 82.500 0 82.500 82.500 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-14 Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner 127.500 127.500 0 127.500 Projektet er afsluttet
301888-15 Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning 102.600 105.130 -2.530 105.130 Projektet er afsluttet
301888-16 Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C 159.000 159.000 0 159.000 Projektet er afsluttet
301888-17 Outrup skole - Ny legeplads 225.000 0 225.000 225.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-18 Outrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m 98.275 94.270 4.005 94.270 Projektet er afsluttet
301888-19 Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur 200.000 0 200.000 200.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-22 Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning 67.500 67.500 0 67.500 Projektet er afsluttet
301888-24 Tistrup skole - Renovering af to toiletter 27.336 11.466 15.870 11.466 Projektet er afsluttet
301888-27 Starup skole - Retablering af skolegården 92.600 41.360 51.240 51.240 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28 Agerbæk skole - Etablering af multibane 85.800 0 85.800 85.800 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29 Agerbæk skole - Renovering af P-plads 62.000 0 62.000 62.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-30 Lundparken - Nyt gulv 11.100 0 11.100 11.100 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31 Brorsonskolen - Renovering af tag 700.000 0 700.000 700.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-32 Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum 111.700 0 111.700 111.700 Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-33 Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten 125.000 0 125.000 125.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301890 Starup Skole - udskiftning af tag 41.424 0 41.424 41.424 Projektet forventes afsluttet i 2018
301893 Salg af Billum Skole -1.102.763 -58.732 -1.044.031 -1.102.763 Afventer endelig afregning 1.9.18
301894 Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018 900.600 0 900.600 900.600 Forventets i gangsat i 2018
301894-05 Hedevang - Etablering af P-pladser 58.500 0 58.500 58.500 Projektet forventes afsluttet i 2018
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301894-06 Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning 25.000 27.280 -2.280 27.280 Projektet er afsluttet
301894-07 Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer 11.000 0 11.000 11.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-08 Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer 22.600 0 22.600 22.600 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-09 Teglhuset - Nye garderober 28.000 0 28.000 28.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-10 Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer 28.600 0 28.600 28.600 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-11 Thorstrup skole - Sikring af ydredører 75.000 0 75.000 75.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-12 Mælkevejen - Nyt gulv 11.100 11.077 23 11.077 Projektet er afsluttet
301894-13 Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve 125.400 0 125.400 125.400 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-14 Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads 100.000 0 100.000 100.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15 Kærhøgevej - Nyt køkken 139.500 0 139.500 139.500 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-16 Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter 43.800 0 43.800 43.800 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-17 Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur 36.900 0 36.900 36.900 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18 Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale 26.650 28.096 -1.446 28.096 Projektet er afsluttet
301894-19 Agerbækskole - Retablering af skolegård 150.000 0 150.000 150.000 Projektet forventes afsluttet i 2018

301894-20 Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave 16.300 0 16.300 16.300 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21 Horne skole - Udskiftning af loft 33.500 0 33.500 33.500 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22 Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning 23.400 0 23.400 23.400 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-23 Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning 133.500 0 133.500 133.500 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-24 Tistrup skole - udskiftning af trappe 65.850 0 65.850 65.850 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-25 Årre skole - Busskur/overdækkede cykelskure 200.000 0 200.000 200.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26 Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale 141.200 0 141.200 141.200 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-27 Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m 55.700 0 55.700 55.700 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-28 Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab 389.900 0 389.900 389.900 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29 Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg 239.000 0 239.000 239.000 Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30 Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal 125.000 0 125.000 125.000 Projektet forventes afsluttet i 2018

301895 Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet 19.807.089 402.002 19.405.087 1.000.000 Projektet er under opstart
375801 Ungdomshus 524.564 22.690 501.874 501.874 Projektet er sat i gang 
514812 Årre Børnecenter 16.621.184 5.957.644 10.663.540 16.621.184 Projektet er sat i gang
514844 Salg af Billum Børnehave 0 0 0

48.963.403 7.490.278 41.473.125 24.783.216
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Kultur og fritid Korr.Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2018 30.06.18 beløb 2018

015828 Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet -1.460.668 40.433 -1.501.101 -1.501.101 igangværende
318802 Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt 9.386.463 2.343.058 7.043.405 forventes ikke afsluttet i 2018
318820 Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen 4.050.000 0 4.050.000 4.050.000 frigivet BY8.5
362810 Teaterhus i Varde (forlig 18) 306.000 0 306.000 306.000 forprojekt

364865 Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen 1.029.210 0 1.029.210 0 forventes ikke påbegyndt i 2018
364870 Kulturhus i Ølgod (forlig 18) 306.000 0 306.000 306.000 forprojekt

13.617.005 2.383.491 11.233.515 3.160.899
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Social og sundhed Korr.Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

2018 30.06.18 beløb 2018

018837 Nedbrydning af Hobedbygning - Thueslund 1.199.224 765.485 433.739 920.485 Mangler p-plads og græsareal. Ca. 279.000 til rest.
018838 Ombygning Krogen 7, Varde 1.193.857 69.396 1.124.461 1.193.857 Afsluttes i 2018.
018842 Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod 5.561.708 54 5.561.654 20.000 Restbudgettet overføres til 2019.
018843 Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre 1.993.330 0 1.993.330 0 Restbudgettet overføres til 2019.
018844 Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde 5.192.000 0 5.192.000 40.000 Restbudgettet overføres til 2019.
018854 Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud 2.085.654 2.128.001 -42.347 2.128.001 Merforbr. finansieres af driftsbudgettet Blåbj.Pl.C.
018855 Rum til faglighed 510.000 0 510.000 510.000 Der forbruges måske også lidt af 2019 budgettet.
019850 Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens køkken 187.935 46.554 141.381 46.554 Uforbrugt budget skal tilbagebet. til ministeriet
482850 Træningsfaciliteter på plejecentrene 457.200 0 457.200 457.200 Afsluttes i 2018.
550813 Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv. 5.968.000 0 5.968.000 50.000 Restbudgettet overføres til 2019.

24.348.908 3.009.490 21.339.418 5.366.097
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

Salgsindtægter 2018 30.06.18 beløb 2018

002001 Fælles udgifter og indtægter -5.192.000 0 -5.192.000
002815 Højgårdsparken, Varde - 15 grunde 0 -412.725 412.725
002834 Åvænget, Tofterup 0 3.860 -3.860
002846 Rønrøgel, Nordenskov 0 3.860 -3.860
002890 Degnevænget, Tistrup 0 -140.217 140.217
002898 Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 0 3.860 -3.860
002906 Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj 0 32.711 -32.711
002907 Vardegårdvej, Varde 0 0 0
002909 Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde 0 23.371 -23.371
002910 Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde 0 4.941 -4.941
002913 Udstykningsområdet "Hovedgade i Næsbjerg* 33.738 0 33.738
003806 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 20.861 -20.861
003827 Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup 0 17.246 -17.246

0

-5.158.262 -442.232 -4.716.030 -3.500.000
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Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

Udstykninger 2018 30.06.18 beløb 2018

002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål 232.152 145.581 86.571
002815 Højgårdsparken, Varde 132.673 54.767 77.906
002836 Kastanjevangen i Sig 476.206 0 476.206
002852 Færdiggørelse eksisterende områder 1.000.000 270.745 729.255
002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 -8.502.588 0 -8.502.588
002904 Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg 0 0 0
002906 Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj 352.830 0 352.830
002907 Vardegårdvej, Varde 1.882.260 14.246 1.868.014
002909 Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde 2.686.992 1.686.473 1.000.519
002910 17 parcelhusgrunde i Årre 3.901.280 341.461 3.559.819
002912 Søndertoften - udbygningsaftale 3.000.000 925.724 2.074.276
002913 Udstykningsområdet "Hovedgaden 71,Næsbjerg* 1.400.000 1.400.000
003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 80.000 21.305 58.695
003806 Insustri Varde Syd, Varde 0 0 0

0
0

6.641.805 3.460.301 3.181.504 6.641.805

Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund

Bygemodninger, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status

Tilslutningsbidrag 2018 30.06.18 beløb 2018

002815 Højgårdsparken, Varde -545.705 -78.938 -466.767
002836 Kastanjevangen i Sig -819.836 0 -819.836
002883 Åbrinken - etape 4, Varde -591.703 0 -591.703
002886 Hjørngårdsvej, Kvong -318.609 0 -318.609
002887 Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund -465.955 0 -465.955
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002888 Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup -185.708 0 -185.708
002889 Frejasvej, Oksbøl -374.160 0 -374.160
002890 Degnevænget, Tistrup -598.554 -61.638 -536.916
002893 Amalievej, Sig -66.902 0 -66.902
002894 Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2 -4.347 0 -4.347
002895 Skovkanten - etape 1, Ølgod -1.670.541 0 -1.670.541
002897 Frejasvej - etape 2, Oksbøl -1.121.557 0 -1.121.557
002898 Tranebærvej - etape 2, Agerbæk 233.898 0 233.898
002903 Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 48.492 0 48.492
002904 Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg -170.136 0 -170.136
002906 Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj -641.826 0 -641.826
002907 Vardegårdvej, Varde -899.742 0 -899.742
002909 Søndertoften - 18 parcelhusgrunde -563.850 1.360.000 -1.923.850
002910 17 parcelhusgrunde i Årre 0 0 0
002912 Søndertoften - udbygningsaftale 0 0 0
003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 0 0 0
003806 Insustri Varde Syd, Varde 0 0 0

-8.756.741 1.219.424 -9.976.165 0

Total -2.114.936 4.679.725 -6.794.661 6.641.805
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Omprioriteringsforslag fra fagudvalg til budget 2019-2022
1.000 kr. (2018-priser)  (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter) 2019 2020 2021 2022
Udvalget for Økonomi og Erhverv     
O1 Tilpasning af puljer på stabsområderne -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
O2 Samling af personale og økonomiopgaver 200 -500 -1.000 -1.500
O3 Reduktion af fagforvaltningerne -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
O4 Effektivisering af indkøb - Investering i 2 ekstra medarbejdere 700 900 900 900
O4 Effektivisering af indkøb - Besparelse på andre områder -1.000 -2.550 -2.550 -2.550
Udvalget for Plan og Teknik     
O5 Sø vedligehold/privatisering af vandløb  -450 -450 -450
O6 Maskinkonto -450    
O7 Asfaltkonto -400 -400 -400 -400
O8 Optimering af kollektiv trafik -250 -250 -250 -250
Udvalget for Børn og Læring                                                                                                                                      
O9 Tilskud til elever på ordblindeefterskoler -329 -329 -329 -329

O10 Ændring af ressourcetildeling til supplerende undervisning i 
dansk som andetsprog -833 -1.000 -2.000 -2.000

O11 Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med 
undervisning -200 -200 -200 -200

O12 Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet -20 -20 -20 -20
O13 Nedlæggelse af "familieklasserne" -54 -54 -54 -54
O14 Reduktion af svømmeundervisning -250 -600 -600 -600
O15 Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen -950 -950 -950 -950
O16 Ændret tildeling til skolefritidsordninger -2.010 -2.680 -2.680 -2.680
O17 Reduktion på 5% af budgettet til juniorklub og SFO 2 -276 -276 -276 -276
O18 Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber -74 -74 -74 -74
O19 Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn -256 -256 -256 -256
O20 Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige -213 -213 -213 -213
O21 Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde -434 -434 -675 -675
O22 Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen -525 -525 -525 -525
O23 Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken -100 -100 -100 -100
O24 Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger -90 -90 -90 -90

O25 Tilpasning af budget til "Go' mad til børn" - Nedsættelse af 
prisen på vuggestuemad -179 -179 -179 -179

O26 Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med 
flygtningebaggrund i dagtilbud -400 -400 -400 -400

O27 Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af 
forældrekurser -1.664 -1.664 -1.664 -1.664

O28 Fortsat investering på myndighedsområdet -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
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1.000 kr. (2018-priser)  (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter) 2019 2020 2021 2022
Udvalget for Kultur og Fritid     
O29 Reduktion af Varde Bibliotek -220 -220 -220 -220
O30 Reduktion af Kultur og Fritids puljer -110 -110 -110 -110
O31 Musik og Billedskolen - Reduktion af undervisningstimer -30 -30 -30 -30
O32 Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter -420 -420 -420 -420
Udvalget for Social og Sundhed     
O33 Ændring i organiseringen i Samstyrken Svaneparken -144 -144 -144 -144
O34 Ændring i organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2 -387 -387 -387 -387
O35 Hellestedet -68 -68 -68 -68
O36 Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme -35 -35 -35 -35
O37 Besparelse på tilskud til bassintræning -300 -300 -300 -300
O38 Besparelse på sundhedsstabens konti -145 -145 -145 -145
O39 Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre -1.954 -1.954 -1.954 -1.954
O40 Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere -1.364 -1.364 -1.364 -1.364
O41 Demografi- og omstillingspuljen -310 -310 -310 -310

O42 Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter 
sygehusophold -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

O43 Garantibetaling til ældrecentre ophører -864 -864 -864 -864
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration     
O44 Forsikrede ledige -30 -30 -30 -30
      
Nye omprioriteringsforslag fra de politiske partier indmeldt den 8. 
august     

Fra Socialdemokratiet     

O45
Dannelse af administrative fællesskaber med andre 
kommuner (Forslaget skal kvalificeres i samarbejde med 
andre kommuner)

    

Fra Liberal Alliance     

O46
Effektivisering af administrations- og ledelsesomkostninger 
(Bemærk, at hvis der besluttes andre besparelser på 
administrationen, så skal de fratrækkes beløbet)

-18.400 -18.400 -18.400 -18.400

O47 Konkurrenceudsættelse  -3.500 -5.500 -7.500
O48 Det Danske Madhus  -1.700   

I alt omprioriteringsforslag (2018-priser) -40.938 -49.375 -51.416 -53.916
PL-regulering -819 -988 -1028 -1078
I alt omprioriteringsforslag (2019-priser) -41.757 -50.363 -52.444 -54.994
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Nye driftsønsker til budget 2019-2022
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter) 2019 2020 2021 2022
Udvalget for Økonomi og Erhverv     
Driftsønsker fra fagudvalg
D1 Lønpulje på byggesagsområdet 200 200 200 200
D2 Beredskabet 260 260 260 260
D3 Udskydelse af Fælles Ejendomscenter 500 500 500 0
Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D4 Koordinator for udviklingsrådene 2.600 2.600 2.600 2.600
D5 Byggesagsbehandling 1.000 1.000 1.000 1.000
D6 Håndhævelse af beskyttet natur 500 500 500 500
D7 Pulje til borgerforeninger 2.000 2.000 2.000 2.000
D8 Fjernelse af byggesagsgebyrer 2.400 2.400 2.400 2.400
Udvalget for Plan og Teknik     
Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D9 Udvidelse af den kollektive trafikbetjening 1.000 1.000 1.000 1.000
D10 Vedligehold af kommunale bygninger 4.000 4.000 4.000 4.000
Udvalget for Børn og Læring     
Driftsønsker fra fagudvalg (Finansieres af omprioriteringsforslag)
D11 Implementering af AULA 522    

D12 Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde 
indsats 0 1.477 1.477 1.477

D13 Ressourcer til UU-vejlederstilling 0 470 470 470
D14 Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde 650    

D15 Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i dagtilbud) 242 242 242 242

D16 Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset 45 45   
Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud 
D17

(Bemærk 4 alternativer med mulighed for skalering)
 3.000  3.000  3.000  3.000

Tilførsel af 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet 
D18

(Bemærk 4 alternativer)
2.000 2.000 2.000 2.000

D19 Tidlig indsats 1.500 1.500 1.500 1.500
Udvalget for Kultur og Fritid     
Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D20 Flere midler til lokaletilskud 3.000 3.000 3.000 3.000
D21 Fritidsvejleder 900 900 900 900
 A34 Afledt drift ved skaterhal i Varde, jf. anlægsønske A34  250 250 250
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1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter) 2019 2020 2021 2022
Udvalget for Social og Sundhed     
Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D22 Uddannelse i borgernær sygepleje 334 334 334 334

D23 Flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer på 
døgnrehabiliteringsafdelingen 596 596 596 596

D24 Bedre opfølgning i forholdt til borgere på midlertidigt ophold 716 716 716 716

D25 Andre faggrupper i ældreplejen 400 400 400 400
D26 Fysisk aktivitet i daghjem 390 320 320 320
D27 Mere tid til faglighed i ældreplejen 1.823 1.823 1.823 1.823

D28 Ansættelse af konsulent for at nedbringe sygefraværet på 
ældreområdet 520 520 520 520

D29 Oprettelse af åbne dagtilbud på plejehjem 1.900 1.900 1.900 1.900
      
Nye ønsker fra de politiske partier indmeldt den 8. august     
Fra Socialdemokratiet     

D30 Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården"         
(Bemærk anlægsomkostning i 2020, jf. A41)  800 1.100 1.100

D31 Supervision - tid til faglighed og refleksion 2.539 2.539 2.539 2.539
D32 Uddannelse i dagplejen 570 820 1.070 1.320
D33 Pulje til kvalitetsløft af vores madservice til ældre 2.000 2.000 2.000 2.000
Fra Dansk Folkeparti     

D34 Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod 
(Bemærk anlægsomkostning i 2020, jf. A44)   3.141 3.141

      
 I alt nye driftsønsker (2018-priser) 35.107 37.112 40.758 40.508
PL-regulering 702 742 815 810
I alt nye driftsønsker (2019-priser) 35.809 37.854 41.573 41.318
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Anlægsprojekter til budget 2019-2022
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 
merudgifter) 2019 2020 2021 2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv     
Anlægsønsker fra fagudvalg
A1 Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri 2.111 3.000 3.000 3.000
A2 Borgercenter Varde    25.000
A3 Skt. Nikolaj Kirkeplads   650   
A4 Forenings- og aktivitetshus i Årre  250   
Udvalget for Plan og Teknik     
Anlægsønsker fra fagudvalg
A5 Pulje til kloakseparering ved kommunale ejendomme 1.319 2.500 2.500 2.500
A6 Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse 2.031 2.000 2.000 2.000

Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner 3.149 1.038   
A7

Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner  2.000 3.000 3.000
A8 Puljebeløb til cykelstier til prioritering 3.692 3.700 3.700 3.700
 A9 Renovering af broer 1.055 4.000 4.000 4.000
 A10 Trafiksikkerhedspulje 2.111 2.000 2.000 2.000
A11 Kystsikring i Blåvand 208 592 400 400
A12 Cykelstipulje - Naturområder 2.110 2.100 2.100 2.100
A13 Fælles natur- og friluftsprojekter med Naturstyrelsen  200 200 200
A14 Forbedring okkeranlæg i Varde Kommune 158 250 250 250
A15 Lys på sti i Varde  150 0 0
A16 Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering 1.055 1.100 1.100 1.100
A17 Vejudvidelse ifm. biogasanlæg i Ølgod  500 0 0
A18 Vejudvidelse, Kvonglanghedevej  500 0 0
A19 Vejafvanding/brønde i forbindelse med kloakseparering  2.000 2.000 2.000

A20
En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst - 
medfinansiering af indsats udviklingsplan for Danmarks 
Vestkyst

 195 0 0

A21 En levende bymidte med NATURLIG atmosfære i Blåvand  1.000 0 0
A22 Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland  520 290 0
A23 Etablering af el-ladestandere  200 0 0
A24 Renovering af Lunde-Kvong skole  6.000 0 0

A25 Medfinansiering til prædationsprojekt i Nationalpark 
Vadehavet  100 50 50

A26 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.206 3.206 3.206 3.206
A27 Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger 7.384 7.384 7.500 7.500
A28 Udmøntning af trafikplan Blåvand  3.000 3.000  3.000
A29 Forprojekt om en tunnel under banen i Tistrup    500
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1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 
merudgifter) 2019 2020 2021 2022

Udvalget for Børn og Læring     
Anlægsønsker fra fagudvalg

A30 Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og 
dagtilbudsområdet. 3.206 3.000 3.000 3.000

Udvalget for Kultur og Fritid     
Anlægsønsker fra fagudvalg
A31 Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter  300   
A32 Mobil scene  500   
A33 Flygtningemuseet  5.000 5.000  
A34 Skaterhal i Varde (Bemærk afledt drift på 250.000 kr. pr. år)  3.500   
A35 Asfaltering ved Ølgod Hallerne/skolen  480   
A36 Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus 4.000 4.000 4.000
Udvalget for Social og Sundhed     
Anlægsønsker fra fagudvalg
A37 Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod  486   

A38 Etablering af to midlertidige boliger til meget svært 
overvægtige borgere  525   

A39 Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på 
Lunden  

2.400
  

Anlægsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

A40 Netdækning på plejecentre og indmødesteder i Varde 
Kommune 400 300 250 250

    
Nye anlægsønsker fra de politiske partier indmeldt den 8. august    
Fra Socialdemokratiet     

Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården" - 
Grundkapitallån (Bemærk afledt drift, jf. D30)  756   

A41
Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården" - 
Inddtægt fra salg af grund og byggeherrehonorar  -631   

Fra Det Konservative Folkeparti     
A42 Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus  4.000   
A43 Cykelsti Blåbjergvej  9.940   
Fra Dansk Folkeparti     

A44 Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod 
(Bemærk afledt driftsomkostning, jf. driftsønske D34)  2.139   

Udvalget for Plan og Teknik     
Anlægsønsker fra fagudvalg, jf. beslutning 15. august
A45 Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup  6.600   
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1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 
merudgifter) 2019 2020 2021 2022

Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budget 2018-2021     
A46 Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger 5.192 5.192 5.192 5.192
A47 Investeringer i sommerhusområder 1.038 0 0  
A48 Pleje af fredninger 316 0 0  
A49 Byggemodningsudgifter 5.192 5.192 5.192 5.192
A50 Salg af byggegrunde -5.192 -5.192 -5.192 -5.192
A51 Naturpolitik 208 0 0  
A52 Tilgængelighed (årlig pulje) 208 0 0  
A53 Realisering af Blåvand Kyst 2.076 0 0  

A54 Multisal ved skolen i Agerbæk inkl. 
ideoplæg/forprojektering_ 6.620 0 0  

A55 Renovering af bygninger på Ølgod Skole 2.686 0 0  

A56
Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til 
Skovmusen (vil betyde driftsreduktion fra 2021 på 461.000 
kr. årligt)

1.055 7.442 0  

A57 Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af 
kombibibliotek 10.084 0 0  

A58 Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod_ 5.980 0 0  

A59 Opførelse af 30 - 32 demensboliger incl serviceareal 
(erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret)_ 8.826 0 0  

A60 Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v._ 0 17.029 0  
A61 Salg af Vinkelvejscentret_ 0 -3.634 0  
A62 Lunden_ 5.968 0 0  

A63 Ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene ældreboliger 0 -700 0  

A64 Rum til faglighed på plejecentrene)_ 510 0 0  

A65 Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 
mio. kr. til det hele)_ 30.000 70.000 60.000  

A66 Uprioriterede anlægspuljer på 18.088 i 2020 og 40.000 mio. 
kr. i 2021 (Bemærk, at de er sat til 0 i regnearket) 0 0 0  

      

I alt nye anlægsønsker (2018-priser) 113.963 188.109 117.738 74.948

PL-regulering 2.279 3.762 2.355 1.499
I alt nye anlægsønsker (2019-priser) 116.243 191.871 120.093 76.447

Tidligere besluttede anlægsprojekter er markeret med rødt.
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O1: Tilpasning af puljer på stabsområderne
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen har været budgettet for Økonomi og Erhverv igennem på 
stabsområderne i forhold til at afdække mindreforbrug, som vil kunne anvendes til 
omprioriteringer. Det bemærkes, at listen over tilpasninger beror på en konkret 
vurdering fra forvaltningen, som blandt andet er baseret på det historiske forbrug.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau. 

Økonomi

2019 2020 2021 2022
Drift 

Tilpasning af direktionens puljer i forhold til 
forbrug

-335 -335 -335 -335

Tilpasning af stabenes puljer i forhold til 
forbrug (annoncer, konsulenter, fælles TR, 
porto, kommunikation mv.)

-550 -550 -550 -550

Tilpasning af budget til revision samt 
driftssikring af boligbyggeri 

-615 -615 -615 -615

Tilpasning af seniorordninger i forhold til 
forbrug

-150 -150 -150 -150

Tilpasning af Fælles uddannelseskonto og 
kompetencemidler

-350 -350 -350 -350

I alt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Personalekonsekvenser
Ingen.
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O2: Samling af personale og økonomiopgaver
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Samling af økonomi og personaleopgaver er et af temaerne fra moderniserings- og 
effektiviseringsaftalen mellem KL og Regeringen. 

I Varde Kommune varetages personale og økonomiopgaver både centralt, i stabe 
og på institutionerne.  Direktionen anbefaler at samle og optimere de 
administrative opgaver og processer omkring personale-, indkøb og økonomi 
herunder: Budgetopfølgning, lønindberetninger, refusion, bogføring, 
bilagshåndtering og økonomistyring. 

Baggrunden for forslaget er, at der er gode erfaringer fra andre kommuner med et 
samarbejde omkring disse opgaver både i forhold til betydelige økonomiske 
gevinster (optimering af arbejdsgange, digitale løsninger, harmonisering af 
opgavevaretagelsen), men også i forhold til at øge fagligheden og kvaliteten i 
opgaverne. Det er samtidigt vurderingen, at tiltaget vil ”binde” den samlede 
organisation tættere sammen i forhold til en tværgående organisering af 
opgaverne på disse områder.

Da der i øjeblikket pågår en implementeringsproces af nyt økonomi og lønsystem, 
hvor der automatiseres mange opgaver og dermed effektiviserer arbejdsgangene, 
er det vurderingen, at digitaliseringsgevinsterne lettest realiseres i en fælles 
økonomi- og personalefunktion. 

Administrationen vil igangsætte en undersøgelse, som skal støtte op projektet og 
afdække arbejdsgange og opgaver, der med fordel kan betjenes mere professionelt 
samt identificere opgaver, som kan erstattes af robotteknologi (RPA). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau. 

Økonomi
Der er indregnet en investering i 2019 på konsulentvirksomhed, der skal 
understøtte en god implementeringsproces og sikre, at de økonomiske gevinster 
kan realiseres.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 200 -500 -1.000 -1.500

Personalekonsekvenser
Der forventes personalereduktioner på ca. 4 medarbejdere, som fordeles på hele 
organisationens administrative personale, hvilket forsøges indarbejdet i forbindelse 
med naturlig afgang.
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O3: Reduktion af fagforvaltningerne
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Der har de seneste år været stort fokus på at reducere de administrative udgifter. 
Der er lavet en række besparelser på administrationen (konto 6) i 2017 og 2018 
(med en stigende profil). Men der er også lavet en række nye tiltag og 
investeringsforslag, som isoleret set øger de administrative udgifter.

Forvaltningerne har fokus på optimering af arbejdsgange herunder optimering af 
konsulent og koordinatoropgaver, optimering af telefonbetjening og 
borgersamtaler, indførsel af nye teknologiske hjælpemidler fx talegenkendelse og 
automatisering af arbejdsopgaver via nye fagsystemer eller ny software (robotter). 
Derudover vurderer forvaltningerne fortløbende, hvorvidt investeringsprojekter 
fortsat har behov for samme administrative indsats. 

Forvaltningen vurderer også, at der er en effektiviseringsgevinst ved at genvurdere 
snitfladerne og dermed sagsgangene mellem borgerservice og ydelsesteamet.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau. 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = 
merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 

Reduktion af fagforvaltningerne -900 -900 -900 -900

Genvurdering af snitflader mellem 
borgerservice og ydelsesteamet

-500 -500 -500 -500

I alt -1.400 -1.400 -1.400 -1.400

Personalekonsekvenser
Personalereduktioner på ca. 3-4 personer.
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O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Hver krone vi sparer ved effektiviseringer er en krone vi kan prioritere til andre 
formål – det gælder ikke mindst inden for indkøb i kommunen.

Vi har gennem udbud over en længere årrække opnået væsentlige besparelser på 
indkøbsområdet. De indkøbsområder der i dag driftes og udbydes i henhold til 
udbudslovgivning genererer dog ikke længere væsentlige besparelser og vi bør 
derfor udfordre organisationen på andre områder.

Vi kan gennem en helhedsorienteret og professionel indsats på indkøbsområdet 
sikre, at vi høster de gevinster - såvel de direkte økonomiske som de 
ressourcemæssige effektiviseringer-  vi har mulighed for.

Der er stadig områder i organisationen af væsentlig økonomisk karakter der endnu 
ikke er blevet afprøvet i forhold indkøb og indkøbsadfærd.Ligesom der er 
muligheder for at hente rigtige gode gevinster i en struktureret og fokuseret 
tilgang til kontrakt- og leverandørstyring. 

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret beskrivelse af baggrund, forventninger 
og mulige initiativer i forbindelse med forslaget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det kan være svært, at forudse hvilke fremtidige konsekvenser disse indsatser på 
længere sigt vil kunne få – afhænger af de konkrete initiativer. Umiddelbart ingen 
konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi
Der skal investeres i ressourcer til screening af ikke-afprøvede områder samt 
arbejdet med optimering af kontraktstyring og indkøbsadfærd. En investering der 
dog skal tjene sig selv og mere til hjem igen.

Besparelserne er i første omgang kun budgetteret for kontraktstyring. Estimat for 
besparelser på ikke-afprøvede områder vil først blive indarbejdet i fremtidig budget 
i forhold til resultatet af en screening af potentialer efter 1 år.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / 
+ = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Økonomiske gevinster -1.000 -2.550 -2.550 -2.550

Ressourcemæssige udgifter 700 900 900 900

Samlet -300 -1.650 -1.650 -1.650

Personalekonsekvenser
For at kunne gennemføre forslaget vil der være behov for 2 normeringer af 37 
timer. Den ene normering vil være en projektansættelse, som kan føre til 
fastansættelse ved eventuel målopfyldelse.
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Bilag til O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune

Indkøb kan defineres som alt det vi køber hos eksterne leverandører –altså ikke kun 
begrænset til de områder vi i dag regulerer indenfor tjenesteydelser, varekøb og 
bygge/anlægsopgaver.

De økonomiske gevinster bliver desværre stadig mere vanskelige at finde i de udbudsplaner 
vi kører med i dag, hvor de samme udbudsområder har været genstand for flere års 
konkurrenceudsættelser og derfor er præget af enten stagnation eller ligefrem stigning i de 
priser vi kan indhente hos leverandørerne. Nogle markeder er allerede mættet og 
leverandørerne har banket priserne i bund og derfor ser vi nu en naturlig eskalering. 

Vi ser dog forsat muligheder for effektiviseringer i den måde vi køber ind på i Varde 
Kommune. Men vi skal være udfordrende og have en kommerciel og professionel tilgang til 
indkøb i hele organisationen. Det kræver styring og en helhedsorienteret indsats. 

- Vi skal være udfordrende på områder hvor vi endnu ikke har kigget på indkøb og 
indkøbsadfærd

- Vi skal have en strategisk tilgang til styring af indgåede kontrakter. 
- Vi skal arbejde for en samlet og helhedsorienteret tilgang til indkøb og samle 

ressourcer og opgaver der hvor det giver mening og har størst effekt

Der kan med fordel og med mulighed for gevinster i form af krone/øre besparelser, 
ressourceoptimering, bedre styring og nytteværdi arbejdes med 3 hovedkategorier:

 Konkurrenceudsættelse og styring af indkøb på ikke-afprøvede områder
 Optimering af vores kontraktstyring 
 Strategisk og helhedsorienteret fokus på indkøbsadfærd

Økonomi
Som nævnt er der stadig gevinster at hente ved at arbejde med vores indkøb og 
indkøbsadfærd. Vurderingen er at en intensivering af indsatsen på området vil kunne give 
øgede muligheder for gevinstrealiseringer, som vi i dag ikke har tid og ressourcer til at 
indhente.

Da de ikke-afprøvede områder stadig er uudforskede og reguleringen af indkøbsadfærd er 
vanskelig at kapitalisere, er estimaterne for en eventuel gevinst her stadig en usikker 
vurdering. 

Besparelserne i forhold til de ikke-afprøvede områder samt indkøbsadfærd foreslås først 
budgettet efter en screening af potentialer – et år efter projektstart.

Det skal desuden iagttages, at der foruden de direkte økonomiske gevinster også afledes 
andre kvaliteter for kommunen som kan være svære at kapitalisere, merværdi af en 
kontrakt, risikominimering, kvalitetsløft, samfundsøkonomiske forhold m.v.

Kontraktstyring
Estimat fra andre businesscases og konsulentvirksomhed med speciale indenfor 
kontraktstyring er at der - alt efter organisationens modenhed - kan spares ca. 10% af 
kontraktsummen ved systematisk kontraktgennemgang og opfølgning – særligt på IT-
området. 

Estimaterne for de økonomiske gevinster er de direkte økonomiske effekter opnået både via 
efterbehandling af kontraktområder (kontraktopfølgning) men i særlig grad proaktive 
gevinster som forhindrer uhensigtsmæssige kontrakter eller indkøbsadfærd. 
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I dag har vi følgende udgifter indenfor varekøb der er kontraktdækket:
Aftaledækket IT-køb 32.680.000
Aftaledækket varekøb uden IT 47.220.000
Aftaledækket varekøb i alt 79.900.000

Ideelt set vil der altså være mulighed for at realisere en gevinst på knap 8 mio. kroner. 
Vores vurdering vil imidlertid være noget mere forsigtigt. 

For IT-kontrakter vurderes en besparelse på 5% som vil svare til ca. 1,6 mio. kroner. For 
øvrigt varekøb vil vurderingen ligge på 2% og svare til ca. 950.000 kroner.

Ikke-afprøvede områder 
Ved at udfordre organisationen på indkøb og indkøbsadfærd på områder hvor vi endnu ikke 
har optimeret vores indkøb, vurderer vi der kan hentes betydelige besparelser. 
Besparelserne skal findes ved direkte økonomiske gevinster i forbindelse med 
konkurrenceudsættelse og indirekte gevinster ved kontraktstyring/optimering og regulering 
af indkøbsadfærd. 

Varde Kommune køber årligt ind for knap 900 mio. kroner. Heraf er kun 27% udsat for 
konkurrence – der er altså 640 mio. kroner der i dag ikke er udsat for konkurrence

Jobcentret har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt knap 42 mio. kroner

Socialområdet – har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt 61 mio. kroner

Børn- og familie – har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt 27 mio. kroner

Konsulentydelser på tværs af organisationen udgør 19 mio. kroner

Dette er blot eksempler på områder der med fordel kan screenes for potentialer – og derfor 
ikke en udtømmende liste.

Som følge af lovændringer skal beskæftigelsesområdet spare ca. 7,7 mio. kroner. Det 
bemærkes, at dette indkøbsforslag ikke medfører en besparelse på beskæftigelsesområdet, 
men kan være en hjælp til området. Udbud, tilbudsindhentninger, kontraktoptimering og 
kontraktgennemgang vil eventuelt være mulige kanaler til at overholde budgetter og 
indhente forventede besparelser også på dette område.

Der er også en mulighed for, at andre budgetudfordrede områder som f.eks. det 
specialiserede socialområde, kan benytte af lignede tiltag og disse kan være medvirkende 
faktorer i bedre budgetoverholdelse.

Det vil indenfor de enkelte områder ikke være muligt, at udbyde og/eller på anden måde 
udsætte alle ydelser for konkurrence, men det vurderes at der indenfor de 640 mio. kroner 
vil være et stort potentiale for økonomiske gevinster.

Indkøbsadfærd
Omkring 120.000 fakturaer kører hvert år gennem hænderne på kommunens ansatte. Hver 
af disse fakturaer har en håndteringsomkostning tilknyttet.

Fysiske køb koster 330 kroner per faktura
Køb via mail eller tlf koster 176 kroner per faktura
Køb via vores eget e-handelssystem   90 kroner per faktura
Kilde: Effektive indkøb gennem E-handel. KL, maj 2017. Case vedr. beregning af 
procesomkostninger, Hjørring Kommune
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Omkring 27.000 af disse fakturaer indeholder køb for under 150 kroner – og er disse køb 
foretaget via mail, telefon eller i butik er håndteringsomkostninger på 27.000 fakturaer altså 
større end selv indkøbet.

Estimat over fordeling af indkøb
Indkøbskanal Andel i % Håndteringsomkostninger
Fysisk indkøb 20%  8,0 mio
Mail, telefon, webshop 75% 16,0 mio
Eget e-handelssystem 5% 0,5 mio
I alt 100% 24,5 mio

Ved optimering og regulering af indkøbsadfærden gennem færre og billigere indkøb kan der 
sagtens ressourceoptimeres på området. Foruden disse direkte ressourcemæssige gevinster 
ved adfærdsregulering vil det også have en positiv indvirkning på de samfundsøkonomiske 
omkostninger – færre leverandøromkostninger, transport, Co2, indpakning og meget mere.

Der kan arbejdes med flere områder indenfor regulering af indkøbsadfærden:
- Minimering af antal fakturaer
- Flytte indkøbskanaler
- Mere centraliseret og struktureret indkøb
- Den generelle holdning til indkøb i hele organisationen

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at undersøge potentialer ved centralisering og 
effektivisering af de økonomiske administrative opgaver i organisationen. Denne 
undersøgelse kan også have indflydelse på håndteringen af indkøb. Dette område 
kapitaliseres derfor også først efter en klarlægning af hvilken indflydelse den vil have på 
indkøbsadfærd og eventuelle afledte besparelser.

Hvordan sætter vi det i gang?
Konkretisering af tiltag vil indgå i vores indkøbsstrategi til implementering af 
indkøbspolitikken

For at kunne effektuere nærværende forslag skal der ressourcemæssige investeringer til, 
men som nævnt under afsnittet Økonomi er forventningen at disse ressourcer, foruden de 
direkte og indirekte økonomiske gevinster, dækkes ind af de forventede besparelser. 

1 konsulent projektansættes i første omgang til screening af nye områder. Findes der 
som forventet potentialer for at arbejde videre med konkurrenceudsættelser og/eller 
indkøbsadfærd, konverteres projektansættelsen til en fastansættelse.

1 konsulent fastansættes til kontraktstyring og adfærdsregulering, da dette kræver 
opstart over et par år og efterfølgende forsat systematisk kontraktopfølgning for 
opretholdelse. Alternativt kan der inden en endelig beslutning hyres et konsulentfirma til en 
screening af kontraktstyring i Varde Kommune. Dette vil dog koste omkring 300.000 kroner. 

Det foreslås, at begge ressourcer placeres i Indkøb. Dette vil sikre en professionel tilgang til 
og fleksibilitet i udnyttelsen af ressourcer og erfaringer som også kan bruges indenfor alle 
indkøbsområder på tværs af organisationen.
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O5: Sø vedligehold/privatisering af vandløb
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag 

Sø vedligeholdelse
Vej og Park har i samarbejde med Naturcentret udarbejdet en prioriteret plan for 
oprensning af kommunale søer. I Vej og parks budget er der årligt afsat 150.000 
kr. til oprensning af søerne. Den prioriterede plan for sø oprensningen er stort set 
gennemført og derfor foreslås det at reducere budgettet for sø oprensningen med 
50.000 kr./år.

Privatisering af vandløb

Med vedtagelsen af landbrugspakken er der langt op til at en række mindre 
vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. Når vandløbene ikke 
længere er en del af Vandområdeplanen, vil vandløbenes primære anvendelse kun 
være afvanding for landbrugserhvervet. Det foreslås at disse vandløb privatiseres, 
således at den fremtidige vedligeholdelse vil være de enkelte lodsejere.

De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, men det forventes at omkring 
100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Med et budget på 100.000 kr./år til sø oprensning vil der kunne oprenses ca. 1 sø 
hver 3. – 4. år.

Det kommunale serviceniveau for vandløbene reduceres, da det er lodsejerne der 
fremover skal stå for vedligeholdelsen.

Økonomi
Budgettet reduceres med 50.000 kr. fra 150.000 kr. til 100.000 kr./år. 

Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m 
svarende til ca. 400.000 kr./år. Forslaget vil først kunne implementeres i 2020 da 
privatiseringen først kan iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -450 -450 -450

Anlæg

Personalekonsekvenser
Sø oprensningen foretages hovedsageligt af eksterne entreprenører og derfor vil 
reducering af budgettet kun have minimale personalemæssige konsekvenser.

Hvert år vedligeholdes ca. 80 km vandløb af eksterne entreprenører, så en 
privatisering vil også her have minimale personalemæssige konsekvenser.
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O6: Maskinkonto
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Der vil være basis for, at nedbringe investering i maskiner, ved at udsætte 
investeringen til 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau eller visioner markant.

Økonomi
Der vil være en besparelse ved at foretage mindre maskinindkøb i 2019.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -450 0 0 0

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget vil ikke indebære personalemæssige konsekvenser.
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O7: Asfaltkonto
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Besparelse på udlægning af slidlag på asfaltveje.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Serviceniveau på enkelte strækninger bliver forringet i mindre grad.

Økonomi
Ved at undlade udlægning af ny slidlag, vil en besparelse være til stede.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -400 -400 -400 -400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
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O8: Optimering af kollektiv trafik 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Som følge af de besluttede ændringer i skolestrukturen har forvaltningen 
gennemgået den kollektive trafik. Det har vist sig at vi kan optimere udnyttelsen af 
rute 487 så den betjener Blåvandshuk skole f.s.a. elever fra Billum og Janderup. 
Tidligere har rute 487 transporteret elever til skolerne i Varde by, men som følge 
af ændringerne i skolestrukturen skal flere elever nu transporteres til Blåvandshuk 
skole.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det er forvaltningens vurdering, at elever i området, der tidligere har benyttet rute 
487 til transport til skolerne i Varde by kan benytte alternativ transport f.eks. toget 
og dermed vil man ikke opleve en serviceforringelse.

Økonomi
Vognmanden, som betjener ruten har endnu ikke haft mulighed for at prøvekøre 
den nye ruteføring og derfor er nedenstående besparelse et foreløbigt bud.

Et forsigtigt skøn fra forvaltningen vil være at besparelsen vil kunne realiseres.

 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -250 -250 -250 -250

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O9: Tilskud til elever på ordblindeefterskoler 
Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag
Der er afsat 329.000 kr. til tilskud til elever på ordblindeefterskoler. Det foreslås, 
at tilskuddet fjernes, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om, at forvaltningen 
giver tilskud til denne udgift 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der har i Varde Kommune været tradition for at afsætte midler til støtte til elever 
der søger at deres 9-10 årgang læses på en ordblinde efterskole i stedet for en 
folkeskole. Der er i folkeskoleloven ikke krav om at give økonomisk støtte til et 
efterskoleophold, der er alene tale om en ekstra service, hvorfor beløbet vil kunne 
bespares uden at det går ud over kerneopgaven.

I skoleåret 2017/18 er der givet tilskud til 11 elever på ordblindeefterskole 
svarende til en udgift på 310.124 kr. 

Økonomi
Der er afsat 329.000 kr. i budgettet til tilskud til elever på ordblindeefterskoler. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -329 -329 -329 -329

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O10: Ændring af ressourcetildeling til supplerende 
undervisning i dansk som andetsprog
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen foreslår en ændring og besparelse i tildelingen af ressourcer til 
supplerende undervisning i dansk som andetsprog (forkortet DSA) henover de 
næste fire år fra 4.026.000 kr. til 2.026.000 kr.

I indeværende skoleår modtager 328 elever supplerende undervisning i dansk som 
andetsprog på tværs af alle skoler. Supplerende undervisning i DSA er organiseret 
på forskellige måder på de forskellige skoler. 

Ifølge bekendtgørelse skal DSA primært integreres i den almindelige undervisning 
gennem undervisningsdifferentiering og brug af andetsprogspædagogiske metoder 
og evt. ved indsættelse af en ekstra lærer. Men den kan også ligge uden for 
klassen i eller uden for den almindelige undervisningstid. 

Ifølge forskningen har DSA integreret i almenundervisningen den største effekt i 
forhold til elevernes faglige udbytte, derefter kommer undervisning uden for den 
almindelige undervisningstid. Undervisning, hvor eleven tages ud af klassen og 
dermed går glip af undervisning har generelt ingen eller en negativ effekt i forhold 
til elevens faglige udvikling.

Det bemærkes, at såvel sproglig udvikling, herunder faglig læsning og skrivning 
samt dansk som andetsprog, er et tværgående tema og fokusområde, som skal 
indtænkes i alle fag. Der er derfor en klar forventning om, at skolerne inddrager 
dansk som andetsprog som dimension i undervisningen af tosprogede elever. 

DSA skal gives i et omfang og med en varighed, der modsvarer den enkelte elevs 
forudsætninger og behov, jf. bekendtgørelsens for dansk som andetsprog § 3, stk. 
4. Eleverne skal løbende vurderes i forhold til Fælles Mål for faget dansk som 
andetsprog og skolens øvrige fag. Vurderingerne danner baggrund for, om eleven 
udover almenundervisningen skal tilbydes DSA-undervisning på særlige hold i tiden 
for understøttende undervisning eller uden for undervisningstiden. Tilrettelæggelse 
af undervisningen i dansk som andetsprog og skolens øvrige fag, som koordineres 
tæt, så elevernes dansktilegnelse finder sted samtidig med den faglige udvikling.

Der i budgettet stadig afsat midler til basisdansk (modtage-undervisning) for 
nyankomne.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En ændring af ressourcetildelingen vil medføre: 

 At den enkelte skole skal løse opgaven med at integrere DSA i 
almenundervisningen inden for det ordinære budget

 At skolerne får tilført økonomi til undervisning uden for den almindelige 
undervisningstid af elever med et mere omfattende behov for supplerende 
undervisning i DSA. 

 Der vil være behov for at kompetenceudvikle undervisere, så de kan 
inddrage DSA i almenundervisningen

 Der kan være en udfordring i at sikre, at alle elevers behov tilgodeses i 
almenundervisningen. 
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Økonomi
Ændringen i ressourcetildelingen til supplerende undervisning i dansk som 
andetsprog sker med virkning pr. august 2019. 

Der fordeles årligt 4.026.000 kr. til DSA, disse midler beskæres henover de næste 
fire år og fremover finansieres indsatsen ud af skolernes egne budgetter samt en 
tildeling til DSA-hold uden for undervisningstid eller i tiden for understøttede 
undervisning i de forskellige klynger svarende til 2.026.000 kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -833 -2.000 -2.000 -2.000
Opkvalificering af lærerne 0 1.000

I alt -833 -1.000 -2.000 -2.000

Personalekonsekvenser
Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale på 4 lærerstillinger. 
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O11: Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse 
med undervisning.
Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag
Der er budgetteret med 422.000 kr. til hjælpemidler i forbindelse med 
undervisningen. Puljen bruges primært til at dække høreteknisk samt særligt 
handicap inventar (handicap stole mm).

Det foreslås, at puljen reduceres med 200.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Da puljen gennem de sidste år ikke har været brugt fuldt ud, vurderes der ikke at 
være konsekvenser for serviceniveauet.

En del af puljen (ca. lidt over halvdelen) er de seneste år blevet bevilliget til 
Lykkesgårdsskolen til hjælpemidler efter konkret ansøgning.

Resten af de forbrugte midler er efter konkrete ansøgninger på enkelt elever.

Der har ikke været givet afslag på ønsker til puljen, dvs. kendte behov er opfyldt 
samtidigt med, at puljen ikke er brugt fuldt ud.

Økonomi
Udgifterne har de senest år været mellem 127.000 kr. og 240.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -200 -200 -200 -200

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O12: Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet.
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen foreslår at opsige anvendelsen af skolesundhedsprofiler til 
indhentning af sundhedsdata på 0., 5. og 8. årgang. For skoleafdelingens 
vedkommende vil dette betyde en besparelse på 20.000 kroner årligt. 
Skolesundhedsprofilerne anvendes til at indsamle data omkring elevernes sundhed, 
som ikke dækkes af Den Nationale Trivselsmåling, og er tænkt som et 
dialogredskab imellem lærerteams og sundhedsplejen med henblik på at skabe 
opmærksomhed omkring den enkelte klasses sundhed, hvilket ligger udover den 
indsamling af data, sundhedsplejen ellers indsamler om eleverne på de nævnte 
klassetrin. 

Anvendelsen af skolesundhedsprofilerne varetages i et samarbejde imellem Børn 
og Læring, Social og Sundhed samt Børn og Familie, hvorfor opsigelsen af 
anvendelsen skal have opbakning fra alle afdelinger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Skolesundhedsprofilerne indsamles af sundhedsplejen under Børn og Familie til at 
danne basis for samtalerne, som sundhedsplejerskerne har med alle elever på 0., 
5. og 8. årgang, hvor efter dataene skal fremlægges for det enkelte lærerteam. De 
indsamlede data bruges også til at skabe overblik over sundhedstilstanden på de 
udvalgte årgange, hvor efter rapporteringen forestås af Social og Sundhed. 

En opsigelse af skolesundhedsprofilerne vil ikke have en direkte konsekvens for 
skoleafdelingens serviceniveau, da sundhedsplejen stadig vil indsamle nogle 
sundhedsdata om elever, dog i et andet format og i et andet omfang, hvorefter en 
efterfølgende dialog med et lærerteam omkring en klasses sundhed i stedet for at 
ske på baggrund af data fra skolesundhedsprofilen, fremover sker på baggrund af 
data fra såvel nationale trivselsmåling og sundhedsdata. 

Økonomi
Ved opsigelse af skolesundhedsprofiler vil skoleafdelingen kunne spare 20.000 
kroner pr. år fra 2019. Besparelsen udgør en tredjedel af den samlede udgift til 
anvendelse af skolesundhedsprofilerne, da denne deles af lige af Børn og Familie, 
Social og Sundhed og Børn og Læring. Opsigelsen af anvendelsen er således også 
afhængig af andre afdelingers opsigelse.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift
Opsigelse af skolesundhedsprofiler -20 -20 -20 -20

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O13: Nedlæggelse af ”familieklasserne”
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen foreslår at nedlægge ”familieklasserne” og derved spare 54.000 
kr. årligt. Målgruppen for familieklasserne er forældre, der har vanskeligt ved 
at støtte og hjælpe deres børn i skolen, fx nyankomne tosprogede forældre.  

I indeværende skoleår er der oprettet familieklasser på hhv. Sct. Jacobi Skole og 
Blåbjergskolen i Nr. Nebel (udvalgt efter socioøkonomisk oplistning) med det 
formål at fremme et konstruktivt samarbejde mellem skole og nyankomne samt 
andre tosprogede forældre. Målet er at styrke samarbejdet med de tosprogede 
familier gennem inddragelse af forældrenes ressourcer på trods af kulturelle 
forskelle og dansksproglige begrænsninger til gavn for elevens læring. 

Familieklasserne er blevet undervist 15 gange af 2 timers varighed af skolens 
dansk som andetsprogspersonale og andre ressourcepersoner fra Varde Kommune 
som fx psykolog, sundhedsplejerske og skolesocialrådgiver. Undervisningen er 
bygget op omkring forskellige emner, der giver forældrene værktøjer til at støtte 
op omkring deres børns udvikling og skolegang. 

Erfaringerne indhøstet fra familieklasserne skal videreformidles til skolernes øvrige 
personale i form af gode råd i forbindelse med samarbejde og kommunikation med 
nyankomne og andre tosprogede forældre med behov for støtte.

Antallet af nyankomne familier er faldet meget i indeværende skoleår og på de to 
skoler er der fx ikke ankommet nye forældre, der endnu ikke er blevet tilbudt 
undervisning i familieklasse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Vedtagelse af forslaget vil betyde en ændring i de pågældende skolers 
mulighed for at støtte op om, at alle forældre får mulighed for at deltage aktivt 
i samarbejdet med skolen omkring deres barns udvikling og læring. 

Klasselærerne og skolens ledere skal fremadrettet selv varetage samarbejdet 
med de nyankomne forældre, hvilket kræver en øget kommunikation med 
hjemmene. 

Økonomi
Nedlæggelse af ”familieklasserne” sker med virkning fra 1. januar 2019.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Personale/drift -54 -54 -54 -54

Personalekonsekvenser
Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale 0,1 lærerstilling 
samlet.
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O14: Reduktion af svømmeundervisning
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen foreslår, at svømmeundervisningen som foregår på 4. og 5. 
klassetrin i Varde Kommune reduceres til kun at være på en årgang, her foreslås 
at det kan placeres på en af følgende årgange 4-6. årgang, dette afgøres af den 
enkelte skolebestyrelse. Derved kan budgettet reduceres med 250.000 kroner fra 
1. januar 2019, og herefter 600.000 kroner årligt fra 1. januar 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Reduktion af svømmeundervisning griber ikke ind i skolernes kerneopgave, da 
svømmeundervisning ikke er et krav jævnfør Folkeskoleloven. Dog skal det 
bemærkes, at reduktionen er en serviceforringelse, da Varde Kommune fjerner et 
tilbud, som kommunen ellers ikke er forpligtet til at stille til rådighed. Yderligere vil 
halområdet opleve en reduktion i anvendelsen, hvilket for svømmehallernes 
vedkommende vil betyde mindre betaling fra Børn og Lærings side for halleje, og 
derved færre indtægter overordnet set for den enkelte svømmehal.

Økonomi
Der kan i 2019 reduceres 250.000 kroner i udgifterne til svømmeundervisning i 
skoleåret 2019/2020, da svømmeundervisningen i 2018/2019 er skemalagt på 
nuværende tidspunkt. De 600.000 kroner spares konkret gennem færre timer 
forbrugt på livreddere og halleje. I besparelsen er ind tænkt den halleje, som må 
påregnes, når undervisningen omlægges fra svømmehal til almindelig 
idrætsundervisning i hal. Dette betyder mindre indtægter i Kultur og Fritid for 
halleje.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Reduktion af svømmeundervisning -250 -600 -600 -600

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O15: Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
I forbindelse med implementering af den kommunale digitaliseringsstrategi, blev 
det besluttet at indføre en 1:1 løsning for alle elever i Varde Kommune. Dette 
betyder, at alle elever i Varde kommune får udleveret en personlig PC til 
anvendelse i undervisningen. Den udleverede PC anvendes både på skolen og 
hjemme. Forslaget indebærer, at der fremover først udleveres personlig elev-PC 
fra starten af 3 klasse (denne pc har eleven så i 3., 4., 5., og 6. klasse) og ved 
starten af 7. klasse (dækkende 7., 8., og 9. klasse og eventuelt 10. klasse på 
10iCampus). Eleverne i indskolingen (børnehaveklasse, 1., og 2. klasse) vil ikke 
længere få udleveret en personlig elev-PC, men vil få stillet et PC-klassesæt til 
rådighed som kan anvendes i den daglige undervisning på skolen. Der indtænkes 
klassesæt på 12 pc´er pr. årgang pr. skole. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Målsætningen 1:1 løsningen er, at eleverne anvender digitale undervisningsmidler i 
undervisningen i alle fag og emner, hvor IT kan bidrage til den enkelte elevs læring 
og udvikling. Det vil stadig være muligt at arbejde hen imod denne målsætning, 
men for elever i indskolingen vil der være en begrænsning i forhold til at kunne 
arbejde hjemme med de samme digitale undervisningsprogrammer, som anvendes 
på skolen. Dette vil også betyde, at forældre til elever i indskolingen ikke længere 
vil have optimale muligheder for at støtte og vejlede eleven i forhold til den digitale 
undervisning på skolen.  Ligeledes vil der kunne være et behov for et større indkøb 
af analoge undervisningsmaterialer, når eleverne ikke længere har den samme 
adgang til digitale undervisningsmidler, når de f.eks. laver hjemmearbejde, hvilket 
afholdes indenfor skolernes egne budgetter.

Økonomi
Pr. 5/9 2017 var der 5.496 elever i 0. - 10. klasse i folkeskolerne i Varde 
Kommune. Alle elever er udstyret med en personlig elev-PC. Disse elev-PC´er er 
indkøbt og implementeret ud fra en plan, hvor der sker løbende udskiftning til alle i 
børnehaveklassen, 4. klasse og 7. klasse. Fremadrettet vil der – såfremt forslaget 
vedtages – alene skulle indkøbes elev-PC´er ved starten af 3. klasse og ved 
starten af 7. klasse. Under forudsætning af, at behovet for klassesæt til de 
kommende børnehaveklasser kan dækkes ind af de elev-PC´er der indsamles fra 
de kommende 3 klasser, vil der kunne indregnes følgende besparelse (med 
udgangspunkt i elevtal i børnehaveklassen på 475 elever og en købspris for elev-
PC på kr. 2000 pr stk.)

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -950 -950 -950 -950

Anlæg

Personalekonsekvenser:
Ingen.
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O16: Ændret tildeling til skolefritidsordninger.
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Reduktion af tildeling til skolefritidsordninger (SFO) pr. 1/4-19. Der reduceres i 
tildelingen pr. barn på de 3 forskellige moduler. 

Tildelingen ændres således:

 Heldagsmodul fra 96 timer til 82 timer årligt pr. barn
 Morgenmodul fra 40 timer til 36 timer årligt pr. barn 
 Eftermiddagsmodul fra 67 timer til 58 timer årligt pr. barn.

Forslaget betyder, at der sker en reduktion på ca. 10 pædagoger i forhold til de 
nuværende 82 pædagogstillinger.

Den ændrede tildeling vil betyde en reduktion på 4.036.000 kr. brutto. Efter 
forældrebetaling, vil reduktionen betyder en besparelse på 1.614.000 kr. Hertil 
kommer mindre udgift på 1.066.000 kr. til søskendetilskud og fripladstilskud. 
Samlet set en besparelse for kommunen på 2.680.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske en reduktion på 10 pædagogstillinger 
ud af de nuværende 82, hvilket vil medføre en forringelse i normeringen i SFO’ens 
åbningstid. 

Såfremt forslaget gennemføres vil det betyde en reduktion i forældrebetalingen på 
ca. 121 kr. pr. måned for et barn indmeldt på fuldtidsmodul.

Der ville kunne være en affødt konsekvens ved børnebyerne, da en del af de ”små 
SFO’er” med den foreslåede reduktion i tildelingen vil ryge under 
minimumstildelingen på 2 stillinger. Dette er der taget højde for i forslaget ved at 
fastholde minimumstildeling på 2 pædagogstillinger. 

En reduktion på 10 pædagogstillinger i SFO vil kunne minimere muligheder for 
samdriftsfordele i normeringen. 

Økonomi
Reduktionen vil betyde en mindre forældrebetaling. Der opkræves 60% i 
forældrebetaling. Udgifterne til fripladstilskud og søskendetilskud skønnes at blive 
ca. 1.066.000 kr. mindre som følge af den lavere forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift skolefritidsordninger -3.027 -4.036 -4.036 -4.036

Forældrebetaling 1.817 2.422 2.422 2.422

Nettobesparelse 1.210 -1.614 -1.614 -1.614

Mindre udgift friplads og søskendetilskud -800 -1.066 -1.066 -1.066

Reduktion i alt -2.010 -2.680 -2.680 -2.680

Personalekonsekvenser
Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger.
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O17: Reduktion på 5 % af det afsatte budget til juniorklub og 
SFO 2
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Reduktion på 5% af det afsatte budget til juniorklubber ved alle folkeskoler samt 
SFO 2 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Der blev til skoleåret 15/16 indført 
Juniorklubtilbud på alle skoler som et tilbud til alle elever i 4-6 årgang. Juniorklub 
tilbuddet er som udgangspunkt gratis at benytte for den enkelte elev, idet det er 
op til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte kontingent (dog max 200 kr./mdr.). 
Efter særaftale opkræver SFO 2 i Oksbøl 510 kr./mdr. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der vil være fortsat være et klubtilbud til børn i 4. – 6. klasse, dog med et mindre 
budget. Pr. 5. marts 2018 var der 464 børn, der i gennemsnit benyttede 
tilbuddene. Der er dog væsentlige forskelle på hvor mange elever, der benytter 
tilbuddet på de enkelte skoler. (Variationen spænder fra 12 elever til 140 elever).

Økonomi
Reduktion i tilskud fra 1. januar 2019 til juniorklubberne inkl. SFO 2 vil betyde, en 
samlet besparelse på 276.000 kr. (netto eks. kontingent). 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -276 -276 -276 -276

Personalekonsekvenser:
Der vil være en besparelse på 0,7 pædagogstilling
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O18: Reduktion på 5% af det afsatte budget til 
ungdomsklubber
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber ved alle 
overbygningsskoler samt SFO 3 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Ungdomsklubber på 
alle overbygningsskoler blev oprettet i skoleår 15/16 som et tilbud til alle elever i 7 
klasse til 18 år. Ungdomsklubtilbuddet har et kontingent på 310 kr. pr. år. SFO 3 
har et kontingent på 100 kr. pr. år. 

I forslaget er undtaget ”tirsdagsklubben”.

Forslaget vil kunne være gældende fra d. 1/1 2019.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der vil fortsat være et ungdomsklubtilbud til børn fra 7.klasse til 18 år, dog med et 
mindre budget. Pr. 1. april 2018 var der 621 børn, der i gennemsnit benyttede 
tilbuddene. Der er dog væsentlige forskelle på hvor mange elever, der benytter 
tilbuddet på de enkelte skoler. (Variationen spænder fra 5 elever til 185 elever).

Økonomi
Reduktion i tilskud til ungdomsklubberne inkl. SFO 3 vil betyde, en besparelse på 
74.000 kr. (excl. kontingent).  

Besparelsen på 74.000 kr. er fordelt således:

Ungdomsklubberne – 58.000 kr.

SFO 3 – 16.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -74 -74 -74 -74

Personalekonsekvenser:
Reduktionen svarer til en besparelse på 0,2 pædagogstilling
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O19: Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn
Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag
Ophør af ordning med tilskud til pasning af egne børn.

Der kan i dag opnås tilskud til pasning af egne børn i max. 6 måneder i barnets 2. 
leveår. Betingelserne for at modtage tilskud er, at man bl.a. ikke har lønindkomst 
eller modtager offentlige ydelser.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Tilskud til pasning af egne børn er, jf. Dagtilbudslovens § 86, op til den enkelte 
kommunalbestyrelse. I 2016 og 2017 er der henholdsvis 8 og 5 helårsbørn, der har 
gjort brug af ordningen. Ophør af ordningen er en regulær serviceforringelse.

Økonomi
Der er budgetteret med, at der er kan ydes tilskud til 6 helårsbørn. Der er ikke 
indregnet udgifter til evt. pasning i andre pasningstilbud, da det vurderes at stort 
set alle børn ikke vil blive passet.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2018 2019 2020 2021

Drift -256 -256 -256 -256

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O20: Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at sprogvurderingen af alle 3 årige fremover skal ske indenfor 
institutionernes driftsbudget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil betyde, at der ud af den eksisterende normering skal findes 
ressourcer til opgaven. Forslaget vil også betyde, at de private institutioner 
fremover ikke vil modtage beløb til opgaven.

Økonomi
Der er i budgettet afsat 212.650 kr. til sprogvurdering af 3 årige. Beløbet fordeles 
hvert år til daginstitutionerne ud fra det konkrete antal gennemførte 
sprogvurderinger. I 2017 var der 411 børn i kommunen der blev sprogvurderet.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2018 2019 2020 2021

Drift -213 -213 -213 -213

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen betyder en reduktion på 0,52 pædagogstilling.
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O21: Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Det foreslås at Tumlehuset i Varde nedlægges. Tumlehuset er et gæstedagplejehus 
i Varde by. Det har over de seneste år været vanskeligt at have en høj belægning, 
hvorved tilbuddet er ret dyrt at drive. Det vil således være billigere, at håndtere 
behovet via øget brug af gæstedagplejere i Varde by, ligesom i resten af 
kommunen. 

I perioden 1.6.2017 – 30.4.2018 har belægningsprocenten opgjort til knapt 66%.

Udover nedenstående fuldtidsstillinger spares 241.000 kr. i husleje i Tumlehuset 
fra 2021, hvilket er indarbejdet i nedenstående besparelse.

I besparelsen er der modregnet øgede udgifter til dispositionsvederlag og 
gæstedagpleje.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Med forslaget vil der være et ensartet serviceniveau for gæstepleje i hele Varde 
Kommune, idet gæstepleje i Varde by fremover vil blive håndteret ved benyttelse 
af gæstedagplejere som i resten af kommunen. Med forslaget vil den midlertidige 
stordagpleje blive omlagt til dagpleje i eget hjem.

Økonomi
Udgifterne til lønninger og husleje i Tumlehuset udgør samlet set ca. 2,1 mio. kr., 
hvoraf huslejen udgør 241.000 kr.

De skønnede udgifter til dispositionsvederlag/gæstepleje er beregnet til 1,2 mio. 
kr. Besparelsen udgør herefter 0,9 mio. kr., herfra skal fratrækkes 
forældrebetaling, hvorved nettobesparelsen bliver på 0,7 mio. kr.
På grund af opsigelsesvarsel i lejemålet vil der være en huslejeudgift i 2019 og 
2020. Dette har ingen indflydelse på forældrebetalingen, da lejeudgifter ikke indgår 
i beregning af takster.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -659 -659 -900 -900

Heraf forældrebetaling 225 225 225 225

Nettobesparelse -434 -434 -675 -675

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen vil medføre en reduktion svarende til ca. 1,5 stilling.
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O22: Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen
Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag
Generel budgetreduktion på 700.000 kr. på dagplejen som tænkes udmøntet ved 
at reducere antallet af tomme pladser og minimere 5. børns placeringer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Dette kan medføre en serviceforringelse i form af længere afstand for forældrene 
ved anvisning af pladser, både til den faste dagplejer og til gæstedagplejere. 
Forslaget kan også betyde, at der vil være flere dagplejere som skal passe 5 børn i 
perioder, hvilket kan medføre øget belastning for den enkelte dagplejer.  

Alternativt kan en del af besparelsen f.eks. 200.000 kr. hentes gennem en 
reduktion i personalet på dagplejekontoret. Konsekvensen heraf kan bl.a. være 
flere tilsyn pr. dagplejepædagog, og mindre faglig sparring til den enkelte 
dagplejer. Såfremt hele besparelsen på 700.000 findes ved reduktion af 
dagplejepædagoger, vil besparelsen svare til 1,6 pædagogstilling.

Dagplejen fik i 2017 og fremover tilført 856.000 kroner af kvalitetsmidler fra staten 
til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud. Midlerne skulle bruges til at ansætte flere 
gæsteplejere og derved minimere antallet af 5. børns placeringer.

Økonomi
Reduktionen på 700.000 kr. i dagplejen vil medføre en nettobesparelse på 525.000 
kr. efter forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -700 -700 -700 -700

Heraf forældrebetaling 175 175 175 175

Netto driftsbesparelse -525 -525 -525 -525

Anlæg

Personalekonsekvenser
Hvis reduktionen findes hos dagplejerne, svarer det til ca. 2 dagplejestillinger. 
Findes den på dagplejekontoret, blandt dagplejepædagogerne, svarer det til 1,6 
pædagogstilling. Hvis reduktionen fordeles med fx 500.000 på dagplejerne og 
200.000 på dagplejepædagogerne, svarer det til 1,5 dagplejestillinger og ca. 0,5 
pædagogstilling.
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O23: Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet 
Solsikken 
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Forslaget indebærer en reduktion i tildelingen på 25.000 kr./år/barn fra barn nr. 7.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Solsikken er normeret til 12 børn, men igennem en årrække har der konsekvent 
været færre end 12 børn. På den baggrund blev der i 2012 lavet en tildelingsmodel 
der sikrede, at institutionen kunne drives med 6 børn. 

Det vurderes ikke, at have konsekvenser for serviceniveauet, da der de seneste år 
har været overskud som er overført ved regnskabsafslutningen.

Økonomi
Der tildeles 294.500 kr. pr. barn fra barn nr. 7. 

I tildelingen til de første 6 børn indgår et beløb til ledelse, administration og 
fysioterapi. Disse beløb reguleres ikke ved flere børn.

Under forudsætning af, at der er 10 børn i gennemsnit kan der spares 100.000 kr. 

I april 2018 er der 10 børn i Solsikken.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -100 -100 -100 -100

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget betyder en reduktion på ca. 0,23 stilling.
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O24: Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger
Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag
Forslaget går ud på, at reducere i tildelingen til sprogstimulering, således, at der 
ikke tildeles §11 midler i ferieugerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudslovens §11 forpligtet på at tilbyde 
sprogstimulering. I Varde Kommune er det politisk besluttet, at der tildeles ½ time 
pr. barn pr. uge til sprogstimulering til tosprogede børn, hvis en sprogvurdering 
viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter. 

Ud fra en forventning om, at de børn der modtager sprogstimulering efter §11 
holder ferie op til 5 uger om året og derfor ikke modtager sprogstimulering i disse 
uger, forventes forslaget ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Ændring i 
tildelingen vil også have konsekvenser for private institutioner.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.450.000 kr. til sprogvurdering af børn i førskolealderen.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -90 -90 -90 -90

Anlæg

Personalekonsekvenser
Samlet set svarer besparelsen til 0,22 stilling for alle dagtilbud.
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O25: Tilpasning af budget til ’Go’ mad til børn’ – Nedsættelse 
af pris på vuggestuemad
 
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at reducere budgettet med 239.000 kr. årligt. Det betyder, en 
nedsættelse af prisen på vuggestuemad med 7 kr. pr. portion fra 49,09 kr. til 
42,09 kr.

Området har haft en sund økonomi de senest år, og der er foretaget investeringer i 
inventar.

’Go’ mad til børn’ er et produktionskøkken under dagtilbudsområdet. ’Go’ mad til 
børn’ finansieres af salget af ydelser, som primært er mad til vuggestuebørn og 
netsalg til skolebørn.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
’Go’ mad til børn’ forventes med den foreslåede reduktion, fortsat at have et 
budget i balance, hvorfor forslaget ikke forventes at påvirke serviceniveauet, men 
det vil blive vanskeligere at skabe økonomi til nye investeringer.

Prisen på vuggestuemaden indgår i forældrebetalingen og er derfor medvirkende til 
de høje vuggestuepriser i Varde Kommune. En reduktion i vuggestueprisen vil have 
positiv virkning på vuggestuetaksten.

Økonomi

Reduktionen vil betyde en nedsættelse af vuggestuetaksten med 30 kr. pr. måned.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -239 -239 -239 -239

Heraf forældrebetaling 60 60 60 60

Nettobesparelse -179 -179 -179 -179

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.
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O26: Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med 
flygtningebaggrund i dagtilbud
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Startpakken til børn med flygtningebaggrund reduceres. Børn med 
flygtningebaggrund der starter i dagtilbud i Varde Kommune, har siden juni 2013 
modtaget en obligatorisk startpakke i form af timer til en særlig pædagogisk 
indsats. Formålet med startpakken er, at sikre optimal start og integration og 
derved forebygge, at der senere opstår behov for særlig indsats. De seneste 3 år 
har der været henholdsvis 43, 48 og 12 børn der har modtaget startpakken. 
Afskaffelse af startpakken kan således begrundes i, at antallet af børn med 
flygtningebaggrund er faldet markant.

Dog opleves også andre tosprogede børn, som er nyankommet til Danmark, at 
have behov for en for en særlig indsats i opstarten, udover den almindelige 
modtagelse af et nyt barn. For disse børn opleves det også svært at adskilles fra 
forældre, når sprog og kultur er så væsentlig anderledes end, hvor de kommer fra. 
Det opleves i dagtilbuddene, at startpakken til flygtningebørnene gør en stor 
forskel for disse børn, som guides tæt af en voksen de første dage. Startpakken 
har den sidegevinst, at forældrene hurtigt bliver trygge ved at aflevere deres barn, 
og det mærker barnet. Dermed sker der en hurtigere læring af sprog m.m.

Startpakken er udviklet i Varde Kommune, men flere andre kommuner er fulgt 
efter med en tilsvarende model, herunder Kolding og Fredericia.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Med reduktion af startpakken vil der være 69.000 kr. til den særlige tidlige indsats 
i dagtilbuddet ved modtagelse af børn med flygtningebaggrund. Det betyder, at der 
kan forventes øget pres på personalet i de enkelte dagtilbud, og det forventes at 
ville medføre større søgning til dagtilbudspuljen, som fra 2018 er reduceret med 
300.000 kr. og i forvejen er under pres.

Økonomi
Der er i alt afsat 469.060 kr. årligt til startpakkeudgifter. I 2016 var udgiften på 
375.000 kr. og i 2017 var udgiften 102.000 kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -400 -400 -400 -400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen svarer til en reduktion på ca. 1,0 pædagogstilling.
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O27: Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af 
forældrekurser
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
I forlængelse af de seneste års investering på myndighedsområdet forventes det 
ligeledes, at en investering i nedlæggelse af ventelister på leverandørsiden vil 
forbedre effekten af indsatsen dermed minimere varigheden. Investeringen på 
myndighedssiden har givet færre sager pr. sagsbehandler, hvilket har medført 
hurtigere sagsbehandling og hyppigere opfølgning i sagerne. I løbet af 2018 
finansieres selve investeringen i nedlæggelse af ventelisterne (flere aktive sager 
med udgifter i en periode) med overførte midler, således at der ikke søges særskilt 
til dette.

Nedlæggelse af ventelisterne forventes at give bedre effekt og kortere varighed, 
idet familiens motivation sandsynligvis er højest umiddelbart i forlængelse af 
kortlægningen af barnets og familiens behov. Et rationale i forbindelse med 
nedlæggelse af ventelister opnås gennem en omlægning af indsatserne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Besparelsen hentes primært i målgruppen over 12 år, som vil opleve færre 
planlagte hjemmebesøg, som erstattes af en kombination af flere gruppeindsatser 
og færre planlagte individuelle besøg samt flere uanmeldte hjemmebesøg. Det 
betyder, at børn og unge vil møde flere fagprofessionelle.

KIFF (Kursus i Fælles forældreansvar) har til formål at hjælpe fraskilte forældre til 
at forbedre kommunikationen og samarbejdet omkring børnene. I dag tilbydes 
KIFF til alle forældre. Det foreslås, at KIFF fremover kun tilbydes som en indsats til 
forældre og børn bevilliget efter servicelovens § 52. Dette bidrager til besparelsen 
ovenfor.

Tilbuddet PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold) stoppes helt som 
projekt. PREP har til formål at styrke det gode og trygge børne- og familieliv. I dag 
tilbydes PREP til alle forældre. Fremover vil metoderne kunne anvendes i det 
almindelige socialfaglige arbejde – men udelukkende blandt udsatte børn og unge 
og deres familier. Der er budgetteret med 236.000 kr. til dette i 2018.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift i alt -1.664 -1.664 -1.664 -1.664
Bedre effekt og kortere varighed af indsatser 
gennem afskaffelse af venteliste

-1.428 -1.428 -1.428 -1.428

Omlægning af KIFF – samme udgift anden 
målgruppe

0 0 0 0

Nedlæggelse af PREP -236 -236 -236 -236
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Personalekonsekvenser
Forslaget vil på sigt betyde en reduktion på leverandørsiden. I dag bestilles en del 
af ydelserne eksternt pga. ventelister. Dette forventes reduceret, ligesom der 
forventes reduktion med 1-2 årsværk hos de interne leverandører.
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O28: Fortsat investering på myndighedsområdet
Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
De seneste års investering på myndighedsområdet med en midlertidig bevilling på 
2,5 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 har vist sig at være en god investering 
både økonomisk og i forhold til sagsbehandlingen. Investeringen på 
myndighedssiden har sammen med en omlægning af socialrådgivernes arbejde 
givet færre sager pr. sagsbehandler, så vi nu ligger på ca. 25 sager for et 
fuldtidsårsværk, hvilket har resulteret i mere sammenhængende og kvalitativ 
socialrådgivning, herunder eksempelvis hurtigere sagsbehandling og mulighed for 
hyppigere opfølgning i sagerne. 

Der ønskes en permanent forøgelse af budgettet med 1. mio. kr. på konto 6 på 
myndighedsområdet, som kan modsvares af en reduktion på 2,5 mio. kr. på konto 
5 på myndighedsområdet. 

Investeringen har været medvirkende til, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. 
kr., herudover vurderes et yderligere mindreforbrug på 1 mio. kr. som følge af 
fortsatte investeringer på myndighedsområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Serviceniveauet for sagsbehandlingen opretholdes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift i alt -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Konto 6 på Myndighedsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000

Konto 5 på Myndighedsområdet -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget har allerede betydet en reduktion på leverandørsiden, hvilket er 
medvirkende til overskuddet på området fra 2017.
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O29: Reduktion på Varde Bibliotek 
Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af forslag
Biblioteket skal komme med forslag på 220.000 kroner, svarende til cirka 1 % af 
rammebudgettet.

Forslaget består af følgende

1. Nedlæggelse af udbringning af materialer til landdistrikterne 1 gang 
ugentlig via varevognskørsel. Konsekvensen er følgende

a) Følgende byer får fra 2019 ikke leveret materialer via 
varevognskørsel, hvilket reducerer udbringningen af materialer. 
Der vil fremover kun blive besøg af bogbussen én gang ugentlig og 
dermed leveret bestilte materialer 1 gang ugentligt til 
afhentningssteder (bygger på aftaler med købmænd med mere): 
Horne, Skovlund, Ansager, Sig, Lunde, Tistrup, Starup-Tofterup, 
Fåborg, Årre, Billum, Outrup, Alslev, Nordenskov og Næsbjerg.

Janderup og Kvong vil fortsat blive betjent en gang om ugen af 
varevognen, da de ikke får besøg af bogbussen. 

2. Reduktion i biblioteksbusservicen til friskoler: Mejls og Blåbjerg får fremover 
betjening 20 uger fremfor i dag 40 uger årligt. Tilsvarende holdes kun 20 
uger ved Lunde- Kvong Skole.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Reduceret service til landområder og friskoler. Indkøb af færre materialer.

Varevognskørslen udlåner 5.228 titler på årsbasis. Der afleveres 9.533 titler. En 
nedlæggelse vil desuden få negative konsekvenser for benyttelsen af 
biblioteksbussen, da en del af afleveringerne er udlån fra biblioteksbussen. En del 
borgere vil kun benytte bussen, hvis de er sikre på at kunne aflevere udenfor 
biblioteksbussens begrænsede åbningstid i lokalområdet.

Omindretning af biblioteksbussen, da den vil skulle medbringe flere bestilte 
materialer. 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift varevognskørsel 40 uger x 6 timer x 225 
kroner  

-54 -54 -54 -54

Materialekonto -166 -166 -166 -166 

I alt -220 -220 -220 -220

Personalekonsekvenser
Der reduceret i antal løntimer på biblioteket, se ovenfor.
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O30: Reduktion af Kultur og Fritids puljer
Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der alle puljer inden for Kultur og Fritid nedskrives med 110.000 
kr. Kultur og Fritid har fra 2019 seks puljer med en samlet økonomi på 3,1 mio. kr. 
Puljerne støtter kulturelle formål, idrætsformål, renovering og småanlæg på 
idrætsfaciliteter mv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Reduktionen vil gøre, at Kultur- og Fritids puljer, der bliver brugt fuldt ud, vil 
komme under mere pres. Færre ansøgninger fra foreningslivet vil kunne 
imødekommes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -110 -110 -110 -110

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.
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O31: Musik & Billedskolen - reduktion af undervisningstimer 
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Musik & Billedskolen finder en besparelse på 30.000 kr., ved at skære der, hvor det påvirker 
serviceniveauet mindst muligt.

Følgevirkninger omkring økonomi
En nedskæring af budgettet påvirker altid økonomien i negativ retning.
                                                                                                       

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
I og med at det kommunale tilskud generere yderligere indtægter i form af 
elevbetaling og statsrefusion, kan det komme til at påvirke serviceniveauet, så der 
kan igangsættes færre undervisningstimer eller færre aktiviteter.

Økonomi

De økonomiske følgevirkninger er som beskrevet ovenfor.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -30 -30        -30 -30

Anlæg

Personalekonsekvenser
Vi vurderer at besparelsen kan rummes indenfor den løbende 
personalejustering/afgang.
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O32: Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Kommunens tilskud til haller, svømmehaller, boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter 
reduceres med 420.000 kr. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Faciliteterne vil skulle effektivisere eller finde nye indtægter for i alt 420.000 kr. for 
at opretholde nuværende serviceniveau.

Økonomi
Der ydes i 2018 godt 12 mio. kr. i tilskud til idrætsfaciliteter fordelt på disse 
udgiftstyper:

Idrætshal  102.051 kr. 
Minihal  51.011 kr. 
Svømmehal  1.020.389 kr. 
Ølgod svømmehal  1.598.963 kr. 
IFV, jf. kontrakt  5.599.936 kr. 
Div. stadions og 
idrætsanl. 436.320 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -420 -420 -420 -420

Anlæg

En forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil med udgangspunkt i tilskuddene fra 
2018 betyder følgende:

Idrætshal  98.553 kr. 

Minihal  49.262 kr. 

Svømmehal  985.412 kr. 

Ølgod svømmehal  1.544.153 kr. 

IFV  5.407.978 kr. 

Div. stadions og idrætsanl. 421.364 kr.

Eksempel: En facilitet med en svømmehal, en hal og en minihal får i 2018 
1.173.451 kr. i driftstilskud. Besparelsen vil medføre, at samme facilitet vil få 
1.133.227 kr. – altså mindre indtægter for i alt 40.224 kr.

Personalekonsekvenser
Ingen
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O33: Ændring i organiseringen i Samstyrken Svaneparken
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Samstyrken har etableret støttecenter for alle borgere på Krogen 3 i Varde. Derfor 
foreslås det at ændre organiseringen i Samstyrken Svaneparken, således at 
personalet organiseres i Støttecenteret og at borgernes støtte herefter leveres fra 
Støttecenteret, ligesom støtten til alle andre borgere, der modtager 
socialpædagogisk støtte (SEL § 85) fra Samstyrken også leveres fra 
Støttecenteret.

Den ændrede organisering har ikke betydning for omfanget af støtten til borgerne. 
Men det betyder, at fælleslejligheden i Svaneparken nedlægges og denne lejlighed 
kan herefter udlejes til en borger i målgruppen, således at Samstyrken får 
rådighed over endnu en bolig til målgruppen.

Endelig betyder ændringen i organiseringen at Svaneparken nedlægges formelt 
som botilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
De borgere som i dag er tilknyttet fælleslejligheden Svaneparken vil fremover 
modtage deres støtte fra Samstyrkens Støttecenter, Krogen 3 på lige fod med 
øvrige borgere der modtager socialpædagogiske støtte af Samstyrken. Der bliver 
således et mere ensartet serviceniveau i Samstyrken ved at ændre organiseringen 
af Samstyrken Svaneparken.

Derudover får vi en ekstra lejlighed som kan udlejes til Samstyrkens målgruppe.

Økonomi
Der spares samlet 144.860 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -144 -144 -144 -144

Anlæg

Personalekonsekvenser
Støtteopgaven flyttes fra Svaneparken til Støttecenteret, hvorfor medarbejderne 
flyttes til Støttecenteret.
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O34: Ændring i organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Samstyrken har etableret støttecenter for alle borgere på Krogen 3 i Varde. Derfor 
foreslås det at ændre organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2, således at 
personalet organiseres i Støttecenteret og at borgernes støtte herefter leveres fra 
Støttecenteret, ligesom støtten til alle andre borgere, der modtager 
socialpædagogisk støtte (SEL § 85) fra Samstyrken også leveres fra 
Støttecenteret.

Den ændrede organisering har ikke betydning for omfanget af støtten til borgerne. 
Men det betyder, at fælleslejligheden i Humlehaven 2 nedlægges og denne 
lejlighed kan herefter udlejes til en borger i målgruppen, således at Samstyrken får 
rådighed over endnu en bolig til målgruppen.

Endelig betyder ændringen i organiseringen at Humlehaven 2 nedlægges formelt 
som botilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
De borgere som i dag er tilknyttet fælleslejligheden Humlehaven 2 vil fremover 
modtage deres støtte fra Samstyrkens Støttecenter, Krogen 3 på lige fod med 
øvrige borgere der modtager socialpædagogiske støtte af Samstyrken. Der bliver 
således et mere ensartet serviceniveau i Samstyrken ved at ændre organiseringen 
af Samstyrken Humlehaven 2.

Derudover får vi en ekstra lejlighed som kan udlejes til Samstyrkens målgruppe.

Økonomi
Der nedlægges én pædagogstilling.

Der spares i alt 387.660 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -387 -387 -387 -387

Anlæg

Personalekonsekvenser
Der nedlægges én ud af to pædagogstillinger, som i dag er tilknyttet Humlehaven 
2, den anden pædagogstilling flyttes til Samstyrkens støttecenter Krogen 3. 
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O35: Hellestedet
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune etablerede i 2016 et Hellested for socialt udsatte borgere. 
Hellestedet blev efter politisk beslutning placeret ved banegården. Det har dog 
efterfølgende vist sig, at Hellestedet ikke benyttes særlig meget af den tiltænkte 
målgruppe, men i højere grad benyttes af unge, som fx opholder sig i Hellestedet 
før de går videre til fest eller i byen.

Hellestedet blev etableret med tilskud på 75.000 kr. fra byfornyelsespuljen, og 
indgår i et byfornyelsesprogram, som består af flere elementer. Da Hellestedet er 
en del af en større helhed, vil det ikke umiddelbart kunne nedlægges. Men der 
betales pt. 68.000 kr. til Café Paraplyen, for opsøgende arbejde blandt de socialt 
udsatte borgere, der kommer på stedet.

Da det ikke er målgruppen der kommer på hellestedet, kan aftalen med Café 
Paraplyen opsiges.  

Stedet vil stadig blive rengjort og vedligeholdt.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Hellestedet er etableret til socialt udsatte borgere, men denne målgruppe benytter 
stort set ikke stedet.

Økonomi
Hellestedets budget består dels af 68.000 kr., der betales til Café Paraplyen, for 
opsøgende arbejde med borgere der kommer på Hellestedet, og 49.000 kr. til 
rengøring og vedligehold af stedet.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -68 -68 -68 -68

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O36: Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Det foreslås at rammen for Center for Sundhedsfremme reduceres med 35.000 kr. 
for at opnå 1 % besparelsen på sundhedsområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Besparelsen kommer oveni den ½% besparelse. Det vurderes dog, at det kan 
gennemføres uden at serviceniveauet påvirkes.

Økonomi
Center for Sundhedsfremme vurderer selv hvordan besparelsen skal effektueres.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -35 -35 -35 -35

Anlæg

Personalekonsekvenser
Det vurderes, der ikke kommer personalemæssige konsekvenser.
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O37: Besparelse på tilskud til bassintræning 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Regionsrådet vedtog på sit møde den 25. april 2016 sparekataloget for Region 
Syddanmark. Her blev det besluttet at opsige aftalen med de privatpraktiserende 
fysioterapeuter om tilskud til bassinleje i forbindelse med vederlagsfri 
fysioterapeutisk holdtræning i bassin. Regionen havde indtil da betalt tilskud til 
bassinleje til 2 klinikker i Varde kommune. 

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er en kommunal udgift. 
Regionens besparelse medførte for den ene klinik i Varde kommune, en nedgang 
på 800.000 kr. årligt i tilskud. Udvalget besluttede derfor, at yde tilskud til 
bassintræning med et budget på i alt 450.000 kr. årligt, fordelt efter 
aktivitetsniveau. 

Den største leverandør af træning har oplyst, at såfremt der ikke ydes kommunalt 
tilskud til bassinudgifter, vil man overveje at lukke for bassintræning, da det uden 
tilskud ikke er økonomisk rentabelt.   

Det er ikke lovbefalet, at kommunerne skal give tilskud til bassintræning, og der er 
ikke kendskab til andre kommuner, der gør det. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Bassintræning indgår ikke i kommunens kvalitetsstandarder for § 140. 
Det er lægerne der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men det er klinikkerne der 
afgør, om en behandling skal foregå som individuel behandling, i bassin eller i form 
af holdtræning på land.  
Hvis der ikke længere er mulighed for bassintræning i Varde kommune, vil de 
borgere der hidtil har fået bassintræning i stedet få individuelle behandlinger eller 
holdtræning på land.

Økonomi 
Der er 2 takster for bassintræning. Èn for bassintræning uden lokaletilskud og én 
med lokaletilskud. Hvis lokaletilskuddet bortfalder, vil der skulle afregnes efter den 
højere takst for bassintræning i egne lokaler, men samlet set vil det udgøre en 
besparelse for Varde kommune.
Hvis klinikkerne i stedet for bassintræning tilbyder borgerne individuel behandling 
er taksten højere end bassintræning. Hvis der tilbydes holdtræning på land er 
taksten billigere end bassintræning. Klinikkerne har dog oplyst, at en stor del af de 
borgere der modtager bassintræning ikke vil kunne deltage på hold på land, 
hvorfor de fremover vil skulle modtage individuel behandling.
Selv om bassinlejen erstattes af individuel behandling forventes samlet set en 
besparelse. 
   
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -300 -300 -300 -300

Personalekonsekvenser
Ingen.
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O38: Besparelse på sundhedsstabens konti
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Sundhedsstabens konti er gennemgået og samlet peges der på en besparelse på 
145.780 kroner, som dels stammer fra midler til implementering af 
sundhedspolitikken og udgifter i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der er ikke længere midler til aktiviteter til borgerinddragelse etc. i forbindelse 
med arbejdet med sundhedspolitik eller lignende.

Økonomi
Beløbene var endnu ikke disponeret, hvorfor der ikke er nogen økonomiske 
konsekvenser.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -145 -145 -145 -145

Anlæg

Personalekonsekvenser
Det vurderes, det ikke har personalemæssige konsekvenser.
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O39: Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Alle plejecentre driver en dagcenterfunktion. Der er afsat driftsmidler til en halv 
medarbejdertime pr. beboer pr. uge. Midlerne til dagcenterfunktionen blev med 
indførelsen af klippekortsordningen til plejehjemsbeboere i 2017 reduceret med ca. 
1/3.
I dagcenterfunktionen er der typisk ansat en aktivitetsmedarbejder der varetager 
daglige aktiviteter for beboerne. Alle plejecentre tilbyder jævnfør det politisk 
vedtagne serviceniveau gymnastik, gudstjeneste og lejlighedsvise fester. 
Derudover besluttes det på det enkelte center, hvad der skal foregå under 
dagcenterfunktionen.
Et typisk aktivitetsprogram kan være som følgende: Fællessang 1 gang/uge. 
Gåtur/tur i kørestol med efterfølgende kaffe 1 gang/uge. Stolegymnastik 1 
gang/uge. Aktivitetsdag på de forskellige afdelinger hvor der læses, bages, spilles, 
synges m.m. 1 gang/uge. Gudstjeneste 1 gang/14. dag. Erindringsdans 1 
gang/måned. Aftenarrangement med kaffe 1 gang/måned. 
Aktiviteterne er primært for beboerne på centret, men til nogle aktiviteter, f.eks. 
gudstjenester og gymnastik, inviteres borgere i nærområdet, f.eks. fra 
ældreboliger og ældreboligcentre også med. 

Det er muligt at tilpasse kvalitetsstandarden i forhold til aktivitetsniveauet på 
plejecentre og reducere økonomien til dagcenterområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Mange af aktiviteterne involverer frivillige. Enten fordi de står for selve afviklingen 
ved at spille på et instrument, instruerer i gymnastik m.m., eller fordi de støtter 
beboerne i aktiviteten og ledsager beboerne til og fra deres bolig. Det er ikke 
usædvanligt at der er tilknyttet op til 50 frivillige til et enkelt plejecenter. 

En meget vigtig opgave for aktivitetsmedarbejderen er at understøtte de frivillige, 
ved at sørge for koordinering og de fysiske rammer for arrangementet. Det opleves 
som afgørende at de frivillige har aktivitetsmedarbejderen som fast kontaktperson 
på centret, og at de modtager den fornødne støtte.  

En hel eller delvis reduktion af økonomien vil betyde, at det bliver vanskeligt at 
understøtte det frivillige engagement, hvilket sandsynligvis vil medføre at flere af 
aktiviteterne stopper. Afviklingen af de aktiviteter der ligger i det politisk vedtagne 
serviceniveau, kan ikke rummes inden for det budget der er tildelt til at varetage 
driften af plejecentret.  

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Besparelse ved fuld afvikling -1.954 -1.954 -1.954 -1.954

Personalekonsekvenser
Dagcenterfunktionen antager ca. 5,6 årsværk. Ved fuld afvikling vil det være 
nødvendigt at afskedige en del af aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Mange 
af medarbejderne vil ikke være i stand til at skifte til plejen, enten fordi de ikke har 
den rette faglige baggrund, eller fordi de har fysiske skavanker der betyder at de 
ikke kan varetage personlig pleje. Flere af aktivitetsmedarbejderne er ansat i 
fleksjob. 
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O40: Afvikling/reduktion af klippekort til 
hjemmehjælpsmodtagere
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der er ca. 160 hjemmehjælpsmodtagere der har et klippekort i Varde Kommune.

Klippekortet tildeles til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der har behov for 
støtte til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet, der giver den enkelte 
livskvalitet og forebygger ensomhed, og hvor denne støtte ikke kan dækkes af 
borgerens netværk eller andre kommunale indsatser. Ordningen er værdsat af 
både personale og borgere. 

Klippekortet blev indført i Varde Kommune på baggrund af en puljeordning der løb 
fra 2015 – 2016. Fra og med 2017 er midlerne til ordningen blevet lagt ind i det 
kommunale bloktilskud. Udvalget for Social og Sundhed valgte på daværende 
tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen. 

Det kan til enhver tid besluttes helt eller delvist at afvikle ordningen, da 
kommunerne ikke er forpligtede til at tilbyde klippekort til 
hjemmehjælpsmodtagere. 

Med det hidtidige forbrug i 2018, hvor der ikke har været venteliste til ordningen, 
forventes forbruget i ordningen at ende på ca. 1.200.000 kr. Lægges der et loft på 
ordningen som svarer til det nuværende forbrug (ca. 245 timer/måned), vil der 
lejlighedsvis kunne forekomme ventelister i forhold til at komme ind i ordningen, 
men ordningen vil fortsat være til gavn for de borgere der vurderes at kunne 
profitere af den. 
Alternativt kan ordningen nedlægges fuldt. En løsning hvor f.eks. halvdelen af 
budgettet skæres væk, vurderes ikke at være optimal, da det her vil være 
vanskeligt at prioritere hvem der skal tilgodeses i ordningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En fuld afvikling af ordningen, vil ramme de svageste borgere i eget hjem, som er 
udfordrede af ensomhed og isolation.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Alternativ 1 
Loft som nuværende forbrug -160 -160 -160 -160

Alternativ 2
Fuld afvikling af ordningen -1.364 -1.364 -1.364 -1.364

Personalekonsekvenser
Ordningen antager 3.6 årsværk i hjemmeplejen.
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Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen hvor der er mangel på 
personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser.

Det vurderes at klippekortsordningen bidrager positivt til arbejdsmiljøet i 
hjemmeplejen, da den understøtter den gode relation mellem borgere og 
medarbejdere, og bidrager til faglig alsidighed. Hjemmeplejen forventes derfor at 
blive mindre attraktiv som arbejdsplads ved ordningens afvikling. 
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O41: Demografi- og omstillingspuljen 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Demografi- og omstillingspuljen forhøjes i 2019 med 0,7 mio. kr. 
Det vurderes at 0,3 mio. kr. kan indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
De 0,7 mio. kr. fra demografi- og omstillingspuljen er endnu ikke disponeret, 
hvorfor det ikke forventes at have konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi
Fra 2019 udgør den samlede omstillings- og demografipulje i alt 5,5 mio. kr., 
hvoraf der pt. er disponeret 3,0 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -310 -310 -310 -310

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen
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O42: Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter 
sygehusophold 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
I forbindelse med udbud af genoptræningen efter sygehusophold (§ 140 i 
Sundhedsloven) og skift af leverandør på området realiseres en årlig besparelse på 
1,2 mio. kr. i forhold til budgettet. 

Der er i den nye kvalitetsstandard på området fokus på anvendelse af mere hold 
træning fremfor individuel træning, som er et princip, der lægger sig op ad 
intentionerne i lovgivningen og som påvirker den nye kontrakt og udførelse af 
opgaven. 

Der er samtidig krav i kontrakten om opfølgning på effekten af indsatsen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Besparelsen forventes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet eller 
målsætningerne for genoptræningen som skal følge de godkendte 
kvalitetsstandarder på området. 

Økonomi
I forhold til det afsatte budget opnås en besparelse på 1,2 mio. kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -1.200 -1.200 -1.200 -1.200

Anlæg

Personalekonsekvenser
Tiltaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune. 
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O43: Garantibetaling til Ældreboligcentre ophører
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Ved vedtagelsen af ”Plejeboligplan 1” i 2008 blev det besluttet, at der oprettes et 
særligt tilbud i Varde Kommune: Ældreboligcentre. 

Ældreboligcentre er ældreboliger under samme tag. Der er ikke nattevagt i 
centrene, men der er garanti for bemanding kl. 7-22. Bemandingen dækkes af 
visiterede ydelser til beboerne i centrene. Hvis der er perioder, hvor disse 
visitationer ikke kan dække en bemanding fra kl. 7-22, så tilføres centrene midler, 
der gør det muligt at bemande centret i tidsrummet.

Der er fem ældreboligcentre: Baunbo i Lunde, Birgittegården i Sig, Hornelund i 
Horne, Hybenbo i Årre og Solhøj i Nordenskov. I Birgittegården er der otte boliger. 
De øvrige centre har 12-15 boliger.

Der er næppe nogen tvivl om, at ældreboligcentrene tjener som et godt trygt tilbud 
til beboere fra centrenes lokalområder, og at de medvirker til at mindske 
efterspørgslen efter plejeboliger.

I årenes løb er der udbetalt en del midler i ”garantibetaling” til dækning af 
bemandingen fra kl. 7 til 22. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En afskaffelse af garantibetalingen vil medføre at serviceniveauet for borgerne på 
ældreboligcentrene vil falde, da der ikke længere vil være garanti for, at der er en 
medarbejder tilstede på ældreboligcentrene i tidsrummet 7-22.

Økonomi
Ud fra forbruget de første 3 måneder af 2018 vil der være udgifter på ca. 0,86 mio. 
kr. i 2018 til garantibetalingen. I 2017 var der udgifter på næsten 1,5 mio. kr. og i 
2016 var udgiften på lidt over 1,3 mio. kr. Der er dog sket en ændring i 
afregningen fra 2018, da sygeplejeydelser nu også tælles med i beregningen af 
garantibetaling. Derfor vurderes det at forbruget i de første 3 måneder af 2018 
giver det bedste billede af hvordan niveauet vil være fremadrettet.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt 
/ + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Alle ældreboligcentre -864 -864 -864 -864

Personalekonsekvenser
Forslaget vil medføre en nedgang i personaledækningen på ældreboligcentrene 
svarende til det foreslåede beløb. 
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O44: Reduktion af løntilskud til forsikrede ledige
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Beskrivelse af forslag
Varde Byråd har i forbindelse med budgetprocessen for 2019 besluttet, at hvert 
fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog med forslag til 
servicereduktioner på 1 % af budget. 

Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen mest hensigtsmæssigt vil kunne 
foretages i budgettet vedrørende løntilskud til forsikrede ledige

Det foreslås derfor at budgettet for løntilskud til forsikrede ledige reduceres med 
30.000 kr. som Udvalgets bidrag til reduktion på 1 % af serviceudgifterne

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -30 -30 -30 -30

Personalekonsekvenser
Ingen.
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O45- Dannelse af administrative fællesskaber med andre kommuner
Forslag fra Socialdemokratiet
 
Beskrivelse af forslag
Byggesagsbehandling, miljøsager mv. De kommunale special opgaver som kræver 
særlig faglig viden kan løses i administrative fællesskaber med andre kommuner så 
der i fællesskab høstes stordrift fordele – således at vi løser nogle opgaver for 
andre – og dermed får flere arbejdspladser – eller får opgaven løst af andre 
kommuner til en billigere pris på grund af stordrift.

Socialdemokratiet er bekendt med de juridiske problemstillinger i forhold til 
egentlige afgørelser, men mener at Varde Kommune med fordel kan organisere 
den myndighedsforberedende sagsbehandling, i et administrativt fællesskab.

På Sjælland har man, med stærk opbakning fra KKR-Sjælland, gennem flere år 
haft fokus på, hvor der kan drages nytte af administrative fællesskaber på 
forskelligt niveau. Her har fokus også været på, hvilke opgavetyper det netop har 
været hensigtsmæssigt at udføre det indenfor.

Varde Kommune bør derfor bringe spørgsmålet op i KKR-Syddanmark, med henblik 
på, at KKR-Syddanmark går i front for en tilsvarende proces, som KKR-Sjælland 
gennemfører.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Varde kommunes serviceniveau sikres opretholdt på et højt niveau, og borgerne vil 
opleve en professionel håndtering af deres sager, der forventes løst med særlig 
faglig viden i sagsbehandlingen. 

Økonomi
Der kan sikres en hurtigere sagsbehandling, da de enkelte afdelinger vil have 
bedre mulighed for opretholdelse af normativ for afdeling, hvor de enkelte 
medarbejdere vil få øget muligheder for sparring i opgaveløsningen mellem 
medarbejderne i hverdagen.

Der er ikke indregnet en besparelse, da forslaget skal kvalificeres i samarbejde 
med andre kommuner.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift ? ? ?

Anlæg

Personalekonsekvenser
Der vil kunne skabes mulighed for, at de nye afdelinger på tværs af kommuner 
sammensættes ved naturlig afgang, såfremt normativ i en afdeling overstiger 
antallet af medarbejdere som på sigt bør være i afdelingen. Umiddelbart vil der i 
dag være vakante stillinger, der kan besættes ved sammenlægning på tværs af 
kommunerne.  
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O46 - Effektivisering af administrations- og 
ledelsesomkostninger
Forslag fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag

Med udgangspunkt i KLs kommunale nøgletal for 2018, foreslås det at den allerede 
igangsatte effektiviseringsproces af Varde Kommunes forbrug af årsværk til 
administration og ledelse videreføres. 

Forslaget skal optimere og effektivisere kommunens administration og ledelse og 
tilsikre at Varde Kommunes forbrug, målt på såvel omkostningen pr. borger i 
centraladministrationen som i forhold til forbruget af årsværk, og som 
ambitionsmål, nedbringes fra det nuværende niveau, til et niveau med 
sammenlignelige kommuner. 

Varde Kommune nuværende personaleforbrug af årsværk udgør 16,5 årsværk pr. 
1000 indbyggere, hvilket svarer til en placering som nr. 82 under af 98 kommuner. 

Ambitionen i forslaget er at effektivisere administration og ledelsesomkostningerne 
til et forbrug på 14 årsværk, hvilket vil placere kommunen som nr. 23, i 
sammenligning med landets øvrige kommuner hvor Vejen Kommune eks. er 
placeret som nr. 25. 

I tilknytning til reduktionen i omkostninger til administration og ledelses, foreslås 
der at videreføre allerede igangsatte effektiviseringer, således forbrug pr. borger til 
den central ledelse effektiviseres fra nuværende niveau på 5824 kr. pr borger, til et 
niveau på 5100,- svarende til en placering som nr. 23-25, sammenlignet med 
landets øvrige kommuner i henhold til KLs nøgletal.   

Centraladministrationen udgøres af administrationen på følgende områder:

 Administrationsbygninger
 Sekretariat og forvaltninger
 Fælles IT og telefoni
 Jobcentre
 Naturbeskyttelse
 Byggesagsbehandling
 Voksen-, ældre-, og handicapområdet
 Det specialiserede socialområde
 Adm. Bidrag til Udbetaling Danmark

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslagets konsekvenser for serviceniveauet og for strategien afhænger i høj grad 
af hvorledes udmøntningen tilrettelægges og gennemføres. I udgangspunktet ses 
forslaget ikke at ville påvirke serviceniveauet, da forslaget primært er sigtet på at 
effektivisere kommunens centraladministration og administrative processer 
hvorved dette bør være neutralt.
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Udmøntningen af effektiviseringerne skal dog gennemføres under behørig 
hensyntagen til allerede prioriterede indsatsområder som eks. 
byggesagsbehandling, ligesom der kan blive behov for målrettede, men 
midlertidige investeringer, for at kunne omlægge organisationen og nå det 
fastsatte ambitionsmål.

Økonomi
I Budget 2018 er afsat ca. 281 mio. kr. til den centrale administration, svarende til 
5.598,- pr. indbygger. Reduceret til 5.100,- pr. svarer det til en besparelse på 25 
mio.

Derfra skal regnes en række beslutninger med progression i overslagsårene (2019-
2021), vedtaget ifbm. Budget 2018:

 Optimering af indkøb: 1.000.000,-
 Reduktion af ledelse og lederlønninger: 600.000,-
 Administrative effektiviseringer i interne stabe: 1.200.000,-
 Administrative effektiviseringer i fagstabe 2.800.000,-

I alt 5,6 mio.

Dertil tilsvarende beslutninger truffet i forbindelse med budget 2017:

 Ny vurdering af Varde Kommunes ledelse og administration: 1.000.000,-

Den potentielle besparelse er derfor 25,0 mio. – 5,6 mio. – 1 mio. kr., i alt 18,4 
mio.

Forvaltningen bemærker, at såfremt andre forslag i omprioriteringskataloget, vedr. 
administrationen aftales, skal disse beløb fratrækkes nedenstående 
driftsbesparelse.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -18.400 -18.400 -18.400 -18.400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen vil medføre en reduktion af ca. 40 årsværk.
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O47 - Konkurrenceudsættelse
Ønske fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag

Under henvisning til Danske Erhvervs opgørelse over 
konkurrenceudsættelsesindikatorer (IKU) foreslås det at allerede igangsatte 
udliciteringsprocesser videreføres således Varde Kommunes ”overordnede IKU” 
øges fra nuværende niveau på 29,0 til et ambitionsniveau på 32 procent. 

Dette mål vil medføre at Varde når en placering i blandt de ti bedst placerede 
kommuner. Landsgennemsnittet er på 41,9.

Se venligst 
https://di.dk/DI/Regionalt/kommunefakta/Pages/kommune.aspx?kommune=Varde

Et ambitionsniveau på 32 % vil medføre at Varde når en placering i blandt de ti 
bedst placerede kommuner og er således i udgangspunktet udtryk for en moderat 
ambition.

Indsatsområderne bør udvælges med udgangspunkt i Dansk Erhvervs senest 
opgørelse over konkurrenceudsættelse indikatorer dateret juni 2018, samt bl.a. de 
centrale anbefalinger der er udarbejdet af såvel ØIM, KL som respektive 
interesseorganisationer og ”best Practice” erfaringer på området. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen. Der kan dog midlertidig være et øget forbrug af administrations- og 
ledelsesressourcer på at forberede og gennemføre konkurrenceudsættelsen. Dette 
betyder også, at forslaget først indregnes fra 2020.

Økonomi
IKU beregnes ud fra, hvilke opgaver KL vurderer, er egnede til 
konkurrenceudsættelse (udlicitering/markedsprøvning) indenfor alle kommunens 
forvaltningsområder. For Varde Kommunes vedkommende beløber dette sig til ca. 
2 mia. kr, fordelt over de forskellige konti. En forøgelse af IKU med 3 procentpoint, 
svarer til en øget konkurrenceudsættelse for 60 mio. kr. Ifølge Dansk Erhverv vil 
dette resultere i en gevinst på 10-15%, altså 6-9 mio. kr. 

I udgangspunktet, og med behørig hensyntagen til udvælgelse og forberedelse 
kunne et forsigtigt skøn over det finansielle forløb identificeres således: 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -3.000-
4.000

-5.000-
6.000

-7.000-
8.000

Anlæg

https://di.dk/DI/Regionalt/kommunefakta/Pages/kommune.aspx?kommune=Varde
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Forvaltningen vurderer, efter dialog med KL, at 10% besparelse er et meget 
optimistisk bud, og at en konkret vurdering bør bero på en yderligere 
konkretisering af, hvilke områder man konkurrenceudsætter. En konkret 
besparelse bør derfor tages med betydelige forbehold.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at forslaget har et vist sammenfald med forslag 
O4 – Effektivisering af Indkøb i Varde Kommune, der også omhandler øget 
konkurrenceudsættelse.

Personalekonsekvenser
Ingen.
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O48 - Det Danske Madhus
Forslag fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag
Vi nærmer os 10 året for oprettelse af Det Danske Madhus Varde. Selskabet blev i 
sin tid oprettet for at varetage den opgave og det ansvar som Varde Kommune har 
med at leverer mad til ældre i såvel hjem som på kommunens egne insititutioner. 
Selskabet blev oprettet som et såkaldt L548 selskab, et offentligt-privat selskab 
(OPS) og ejer i dag 40% af selskabet. Det Danske Madhus har siden 2009 
ekspanderet betydeligt og leverer i dag mad i 91 kommuner.

Varde Kommune indgik i 2009 et samarbejdet med Det Danske Madhus, og 
indskød i den forbindelse 2 mio. kr. i firmaets egenkapital på i alt 5 mio. kr. 
Samarbejdet er i dag udmøntet i et OPS selskab hvor Varde Kommune bl.a. sidder 
i Det Danske Madhus Vardes bestyrelse og ejer 40% af selskabet. Selskabet har 
været med at skabe konkurrence, der hvor der ikke umiddelbart var et 
velfungerende marked i 2009. Når et marked er etableret, har det været hensigten 
i lovgrundlaget at det kommunale engagement i OPS selskaber afvikles.

Denne situation er imidlertid forbedret og det er derfor på tide og muligt, at Varde 
kommune trækker sig ud af Det Danske Madhus, hvilket naturligt kan ske når 
kontrakten med selskabet udløber i 2019. Området skal herefter forventeligt i et 
nyt udbud.

Varde kommune skal ikke hverken drive konkurrerende virksomhed eller investere 
i selskaber der konkurrere på et marked og hvor der er private udbydere der kan 
levere samme vare.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen.

Økonomi
Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere juridiske og 
økonomiske omstændigheder omkring et aktiesalg.

Beløbet der i dag er bundet i selskabets egenkapital kan tilbageføres til 
kommunen.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift -1.700

Anlæg

Personalekonsekvenser
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D1: Lønpulje på byggesagsområdet
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Der er en efterspørgsel fra private virksomheder og andre kommuner efter 
personer med tekniske kompetencer på byggesagsområdet. For at fastholde og 
tiltrække personer med disse kompetencer foreslås det, at der afsættes yderligere 
200.000 kr. til lønmidler på byggesagsområdet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget medvirker til at opretholde serviceniveauet på byggesagsområdet. 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 200 200 200 200

Anlæg

Personalekonsekvenser
De ekstra lønmidler gør det lettere at fastholde og tiltrække personer med disse 
kompetencer på byggesagsområdet.
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D2: Beredskabet
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Efter dialog mellem de tre kommuner i Beredskabet (Fanø, Varde og Esbjerg) 
vurderes det, at det er nødvendigt at afsætte midler til området for opretholde 
sikkerhedsniveauet. Det skal ses i lyset af, at det ikke er lykkedes at realisere de 
forudsatte gevinster ved sammenlægningen, som Moderniseringsstyrelsen 
oprindeligt havde vurderet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget medvirker til at opretholde sikkerhedsniveauet i beredskabet. 

Økonomi
Ifølge Sydvestjysk Brandvæsens budget for 2019-2022 vurderes udgiften at 
udgøre ca. 380.000 kr. årligt for Varde Kommunes vedkommende. Der er dog et 
overskud på budgettet på 120.000 kr., hvorfor driftsønsket udgør 260.000 kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 260 260 260 260

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.
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D3: Udskydelse af Fælles Ejendomscenter
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
I budgetaftalen for 2018-2021 blev det besluttet at arbejde henimod at oprette et 
fælles ejendomscenter. Der blev indarbejdet en besparelse ½ mio. kr. i 2019, 1 
mio. kr. i 2020 og 1½ mio. kr. i 2021. 

Det foreslås, at oprettelsen af et fælles ejendomscenter udskydes, så den 
indarbejdede besparelse på ½ mio. kr. i 2019 udskydes til i 2020, mens 
besparelsen på 1 mio. kr. i 2020 udskydes til 2021 osv. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Oprettelsen af et fælles ejendomscenter udskydes. 

Økonomi
Forslaget om udskydelse medfører, at den oprindelige besparelse på 500.000 kr. i 
2019 annulleres, mens besparelsen bliver henholdsvis 500.000 kr. lavere i både 
2020 og 2021. Derfor fremsættes et driftsønske på 500.000 kr. årligt i 2019-2021.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 500 500 500 0

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget medfører, at de personalemæssige konsekvenser udskydes.
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D4: Koordinator for udviklingsrådene
Udvalget for Økonomi- og Erhverv

Beskrivelse af forslag:
Varde Kommune har pt afsat 10 timer ugentlig til servicering af FUR og 
udviklingsrådene, herunder intern koordinering og opfølgning på sager rejst af 
FUR/udviklingsråd. Herudover har lokalsamfundsarbejde siden 2013 i høj grad 
bestået i, at bistå lokalsamfundene med udviklingsplaner for deres byer og den 
efterfølgende fundraising og evt. myndighedsgodkendelse af projekterne. Der er 
pt. udarbejdet 1 udviklingsplan for et udviklingsråd og 18 udviklingsplaner. 
Ressourcen til dette arbejde er primært trukket fra medarbejder inden for 
planområdet og der har kun i begrænset omfang været tildelte ekstra ressourcer til 
opgaven der dermed har påvirket bl.a. produktionen af lokalplaner.

Budgetønsket går ud på, at styrke det samlede arbejde for udviklingsrådene med 4 
udviklingskoordinatorer der hver understøtter udviklingen i et område der omfattet 
ca. 2 udviklingsråd.  Realisering af forslaget vil medføre, at der er de nødvendige 
personer der ’hands on’ kan understøtte de nødvendige aktiviteter for at sikre 
attraktive lokalsamfund i hele kommunen. Koordinatorerne kan herudover 
varetage bosætningsfunktioner ved at ”sælge” lokalområdet og dets bygge- og 
erhvervsgrunde. Herudover kan koordinatoren sikre forankringen og samarbejdet 
mellem de enkelte byer med arbejdet i udviklingsrådene. Den endelige beskrivelse 
af koordinatorernes opgaver skal ske i et samarbejde mellem udviklingsrådene og 
Varde Kommune.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil skabe mulighed for et stærk øget fokus på Varde Kommune og 
udviklingsrådenes arbejde med at sikre velfungerende lokalsamfund, og 
samarbejder på tværs af de enkelte lokalsamfund. Ved at opgaven beskrives og 
placeres ved én fælles koordinator, sikres den tværgående vidensdeling og 
målrettet fokus på opgaven og sammenhæng mellem udviklingsplanerne og 
udviklingsrådenes arbejde. 

Flere lokalsamfundskoordinator vil også betyde, at Varde Kommune i et samspil 
med lokalsamfundene kan afprøve forskellige nye samarbejdsmodeller for 
kommunens velfærdsydelser, der vil styrke helheden og sammenholdet i det 
enkelte lokalsamfund.

Økonomi
Der er tale om 4 heltidsstilling svarende til ca. 2.600.000 kr. årligt inkl. 
aktivitetsudgifter, kontorhold mv.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.600 2.600 2.600 2.600

Personalekonsekvenser
Forslaget vil medføre en øgning af normeringen i Plan og Vækst. Dette forvaltes 
ved ansættelse af 4 nye medarbejder, der sammen med den nuværende 
lokalsamfundskoordinater løfter opgaven og understøttelse udviklingsrådenes og 
byernes behov. 
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D5: Byggesagsbehandling
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der årligt tilføres byggesagsbehandlingen 1 mio. kr. Forslaget vil 
være med til at udmønte Byrådets vækststrategi, hvor der i handleplanen eksplicit 
lægges vægt på at udvikle en ”Transparent, hurtig og kvalificeret sagsbehandling”.

Dette er i erkendelse af, at det, der demonstrerer den kompetente og kvalificerede 
sagsbehandling, er evnen til hurtigt at finde enkle fleksible løsninger gennem 
dialog og overblik. Den kompetente sagsbehandling hjælper dermed kommunens 
erhvervsliv med at realisere kommunens vækstpotentiale.

Omsat i daglig praktik vil budgetudvidelsen betyde en udvidelse af 
sagsbehandlingskapaciteten med ca. 200 ekstra sager om året. Det skal ses i det 
lys at kommunen modtager ca. 1.200 byggesager årligt og har vanskeligt ved at 
følge med disse og de andre opgaver (udstykninger, landzonetilladelser, BBR-
ændringer, fleksboliger, etc.) der udføres af byggesagsbehandlere.

Tiltaget vil medføre en hurtigere sagsbehandling og dermed et øget serviceniveau. 
Udvidelsen vil også udvide kapaciteten til øget dialog og vejledning af kunderne, 
samt til flere møder med kunderne på byggestedet. 

Budgetudvidelsen vil give en større robusthed i kapaciteten til at kunne modstå 
interne som eksterne hændelser (f.eks. langtidssygemeldinger, opsigelser, nye 
tilskudsordninger med ansøgningsfrister, lovændringer, etc.), ligesom det vil give 
mulighed for større organisatorisk specialisering med hurtigere og mere kvalificeret 
sagsbehandling til følge.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Helt konkret vil driftsudvidelsen betyde:

 Hurtigere sagsbehandling og svar på forespørgsler
 Bedre oplevet service (øget brugertilfredshed)
 Medvirke til at forbedre tilfredshedsmålingerne ift. DI og Dansk Byggeris 

erhvervsklimamålinger
 Større robusthed til at modstå interne eller eksterne hændelser 
 Færre ”problemsager” 
 Styrkelse af Byrådets vækststrategi og handleplaner

Økonomi
Med dette forslag tilføres der 1 mio. kr. årligt til byggesagsbehandlingen.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 1.000 1.000 1.000 1.000

Personalekonsekvenser
1 mio. kr. svarer til ansættelsen af ca. 2 byggesagsbehandlere.
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D6: Håndhævelse af beskyttet natur
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Udvalget for Plan og Teknik besluttede i møde den 21. december 2017, at 
forvaltningen ved afslutning af den to årige opstartsperiode for håndtering af 
uoverensstemmelser af beskyttet natur, fortsætter med en interne omprioritering 
af ressourcer svarende til 1/3 årsværk. I den to årige opstartsperiode, har der 
været afsat et ekstra årsværk pr. år til håndtering af uoverensstemmelserne 
fundet ved statens gennemgang af beskyttede natur.

Endvidere besluttede udvalget, at der fremsættes budgetønske til budget 2019 
med henblik på væsentlig afkortning sagsbehandling af uoverensstemmelser 
fundet ved statens gennemgang af beskyttet natur. 

Med forslaget, foreslås at der årligt tilføres natursagsbehandlingen 0,5 mio. kr. 
Forslaget vil være med til fremskynde afviklingen af de uoverensstemmelser staten 
har fundet ved gennemgang af kommunens beskyttede natur. Prioriteringen af 
ressourcer til håndtering af uoverensstemmelserne vil fremrykke den forventede 
afslutning af behandling af sagerne fra de nuværende 2032 til 2022. 

Baggrunden for statens serviceeftersyn af beskyttede naturtyper er en aftale 
mellem Miljøministeriet og KL. Kommunen har tilsynsforpligtelsen med beskyttet 
natur og dermed også opgaven med at følge op på de uoverensstemmelser, der 
afdækkes i forbindelse med gennemgangen. Gennemgangen har vist ca. 440 
forhold, hvor Varde Kommune skal sagsbehandle formodede uoverensstemmelser i 
forhold til § 3-beskyttelsen

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En opprioritering af sagsbehandling vil sikre en hurtigere afvikling af de 
håndhævelsessager staten har fundet i forbindelses med deres gennemgang.

En hurtigere afvikling af sagerne vil formentlig reducere det samledes behov for 
sagsbehandlingsressourcer til opgaven, da forvaltningen typisk oplever at 
håndhævelser af overtrædelser der ligger længere tid tilbage er mere 
tidskrævende at sagsbehandle, bl.a. fordi ejerforhold kan være skiftet, 
dokumentation af arealernes anvendelse besværliggøres og en generel forældelse.  

Økonomi
Med dette forslag tilføres der 0,5 mio. kr. årligt til natursagsbehandlingen i en 4-
årig periode.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 500 500 500 500

Anlæg

Personalekonsekvenser
0,5 mio. kr. svarer til ansættelsen af én natursagsbehandler.



Forslag til Budget 2019-2022

Side 78

D7: Pulje til borgerforeninger
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at man fra Varde Kommune side bakker op om kommunens cirka 40 
borger- og sogneforeninger ved at yde støtte til disse. Støtten skal gå til 
aktivitetsfremmende aktiviteter. 

Borger- og sogneforeninger modtager ikke støtte fra Varde Kommune, men 
bidrager også til det gode liv i vores byer. Med henblik på, at der også lokalt kan 
træffes beslutning om anvendelse af kommunale midler skal kommunens 
borgerforeninger hver især kunne råde over et beløb. Støtten kan være med et 
bestemt beløb pr. medlem.

Borgerforeningerne kan anvende støtten til formål, som ligger inden for det, en 
kommune kan give tilskud til. Det kan eksempelvis være forbedret pleje af et grønt 
areal, forskønnelse af byens hovedgade eller plantning af træer. Tiltaget skal vise 
kommunens respekt og anerkendelse overfor vores borger- og sogneforeninger. 
Tiltaget skal ledsages af et årligt møde mellem kommunen og de nævnte 
foreninger. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil blive lidt flere penge til lokal rådighed, og der vil kunne blive realiseret lidt 
flere projekter i de enkelte byer.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.000 2.000 2.000 2.000

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.
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D8: Fjernelse af byggesagsgebyrer 
Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at byggesagsgebyrer afskaffes.

I dag tager Varde Kommune 1.038 for simpelt byggeri (udhuse, garager, etc.), 
hvor der kræves byggetilladelse og ellers 595 kr. i timen for den medgåede tid.

Ikast-Brande Kommune, sidste års nr. 1 i DI’s undersøgelse af lokalt 
erhvervsklima, opkræver pt. et gebyr på 596 kr. i timen.

For 2017 kan det estimeres, at cirka 1 million kroner i indtægt stammer fra 
erhvervsvirksomheder (industri og landbrug). Dertil kommer en indtægt fra private 
på 1,4 millioner kroner pr. år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget skal medvirke til at understøtte væksten i Varde Kommune.

Der gøres opmærksom på, at Byrådet i november 2017 vedtog, at merindtægter 
på byggesagsgebyrer skulle medvirke til at forøge sagsbehandlingskapaciteten.

Ved fjernelsen af gebyret må der forventes en stigning i antallet af spekulative og 
dårligt gennemarbejdede ansøgninger. Det vil forøge arbejdsbyrden og reducere 
værdiskabelse for den medgåede sagsbehandlingstid.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.400 2.400 2.400 2.400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.
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D9: Udvidelse af den kollektive trafikbetjening 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Tilførsel af midler til den kollektive trafik kan bruges til forskellige formål, der kan 
øge mobiliteten for borgere og gæster i kommunen.

En budgetudvidelse på 1 mio. kroner pr. år vil give mulighed for at etablere en 
pendlerrute der med 4 daglige afgange (med 1 times køretid) i hver retning kunne 
binde kommunens vestligste og østligste byer sammen og give mulighed for at 
bringe passagerer fra yderområderne ind til de to toglinjer og dermed øge 
mobiliteten.

En anden mulighed er at udvide udvalgte skoleruter til også at kunne betjene 
borgerne i skolernes ferier og i aftentimerne. Man kan udvide servicen på de 
eksisterende ruter med ca. 2000 køreplanstimer pr. år.

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En udvidelse af den kollektive trafikbetjening i yderområderne i aftentimerne og i 
skolernes ferie vil øge borgernes mobilitet og mindske afhængigheden af at råde 
over egen bil. Herudover vil det øge muligheden for at børn og unge kan gøre brug 
af idræts- og fritidstilbud i kommunen.

En styrkelse af pendlerbetjeningen vil medvirke til øge mobiliteten på 
arbejdsmarkedet.

En styrkelse af den kollektive trafikbetjening i skolernes ferier vil øge muligheden 
for at benytte kommunens naturtilbud.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Styrkelse af kollektiv trafikbetjening 1.000 1.000 1.000 1.000

Personalekonsekvenser
En styrkelse af den kollektive trafikbetjening har ingen personalemæssige 
konsekvenser for Varde kommune.
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D10: Vedligehold af kommunale bygninger
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der tilføres 4 mio. kr./år til drift af bygningsvedligehold. Forslaget 
er med til at understøtte Varde Kommunes ejendomsstrategi om at kunne tilbyde 
tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering. Ved en 
effektiv bygningshåndtering prioriteres den planlagte løbende vedligehold. For at 
kunne nå dertil, skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb på de 
kommunale bygninger.

Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på 
kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer 
og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på 
tekniske anlæg i bygningerne. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i 
overensstemmelse med kommunens langsigtede strategi om smartere 
kvadratmeter.

Driftsbudgettet til vedligehold af kommunale bygninger er i dag på ca. 12 mio. kr., 
hvilket betyder, at det er en næsten uoverkommelig opgave at komme det 
eksisterende vedligeholdelsesefterslæb til livs. Det er som følge heraf også umuligt 
at efterleve kommunens målsætning om effektiv bygningshåndtering med 
prioritering af planlagt løbende vedligehold samt afsætning af et årligt budget 
hertil. 

Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold kan der blive taget hånd om en 
større del af efterslæbet på de kommunale bygninger, ligesom der også bliver 
mulighed for:

 At der kan skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på flere af 
kommunens institutioner end i dag

 At få tætte klimaskærme og bedre indeklima i flere af kommunens 
institutioner, hvilket vil være med til at sikre et sundt undervisningsmiljø og 
bedre indlæring

 At der fremadrettet kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold 
i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi

 At vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale ejendomme indhentes på 
et færre antal år, end det ellers er muligt.

Økonomi
Med dette forslag tilføres der 4 mio. kr./år til driftsbudgettet til vedligehold. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 4.000 4.000 4.000 4.000

Personalekonsekvenser
Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 
personalemæssige konsekvenser.
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D11: Implementering af AULA
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om, at der skal oprettes en fælles digital 
brugerportal for folkeskolen. Brugerportalsinitiativet (BPI) sætter rammerne for 
denne aftale. 
 
En fælles brugerportal skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved 
at etablere tidssvarende digitale løsninger, som understøtter den digitale 
kommunikation, læring og trivsel. Ligeledes støtter den op om folkeskolereformens 
mål om at fremme øget anvendelse af it i folkeskolen. Den nye 
Brugerportalsinitiativ er døbt AULA.
 
Pr. 1/8-19 implementeres AULA på alle skoler og på sigt skal portalen også 
integrere dagtilbud, så brugerne - forældre, elever, pædagogiske medarbejdere 
m.fl. - kun skal anvende én platform. Kommunerne skulle aktivt tilkendegive om 
de ønsker at tilslutte sig en løsning, der også integrerer dagtilbud, hvilket blev 
besluttet i Varde Kommune i Børn og Undervisningsudvalget den 19. november 
2015.
 
Den fælles brugerportal har både samarbejde og læring i fokus. Med initiativet 
sigtes der nemlig både mod at videreudvikle den digitale kommunikation mellem 
lærere, elever, forældre og ledere via en samarbejdsplatform, og mod at skabe et 
komplet digitalt rum for digitale værktøjer, læremidler, elevplaner og elevportfolio 
via en læringsplatform, I Varde Kommune valgte man i 2015 MeeBook som 
læringsplatformen.
 
AULAs formål er at sikre kommunikationen, videndeling og samarbejdet mellem 
lærere, forældre og elever via hjemmeside, mail, chat, fildeling mm. Aula kommer 
dermed også til at erstatte de funktioner, som i dag findes i ”skoleintra”. 
Derudover vil AULA, som noget nyt, også give mulighed for at hente informationer 
om den enkelte elev fra andre databaser og systemer, f.eks. resultater fra 
trivselsmålinger, test og prøver. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det er en kommunal opgave at sikre dataintegrationen, så de data, der i dag ligger 
i Intra, kan integreres i AULA fremover. Dette er en stor opgave, der befordrer, at 
der uddannes superbrugere på alle skoler, samt efteruddannes personale. 
Uddannelsen af superbrugere foreslås afholdt med halvdelen indenfor skolernes 
budgetter, og med halvdelen gennem den ønskede budgettildeling. Uddannelse af 
medarbejdere (lærere) foreslås afholdt ved anvendelse af de eksisterende lockout 
midler.

Forslaget omhandler således økonomi til uddannelse af pædagoger da dette ikke 
kan finansieres indenfor de eksisterende lockout midler, samt halvdelen af den 
beregnede udgift til uddannelsen af skolernes superbrugere.  Da tidsfristen er 1/8-
2019 skal efteruddannelse, af såvel superbrugere og øvrige medarbejdere være 
etableret inden 1/8-2019. Så vi kan sikre drift fra 1/8-2019. 



Forslag til Budget 2019-2022

Side 83

Økonomi

Efteruddannelse i forhold til AULA vil omhandle:

SUPERBRUGER på skolerne:
33 stk. a` ca. 62,5 timer a` ca. 300 kr. pr time =  kr. 618.750
(halvdelen afholdes indenfor skolerne budget og halvdelen ønskes
som budgettildeling, svarende til kr. 309.375)

MEDARBEJDERE på skolerne:
493 lærere a´ ca. 12 timer a´ ca. 300 kr. pr. time =  kr. 1.800.000
Efteruddannelse af de 493 lærere kan finansieres af den eksisterende 
kompetenceudviklingspulje inden for skole området (de gamle lockout midler).

Budgetbeløb til 71 pædagoger a´ 
ca. 10. timer a` ca. 300 kr. pr. time = kr. 213.000

I alt beregnet udgift (309.375 + 213.000) kr. 522.375

Uddannelsen af medarbejderne betales af KOMBIT, mens den kommunale udgift er den 
medgåede tid for medarbejderne.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Samlede omkostninger 2631

Betales af skolerne -309

Kompetenceudviklingspulje (gl. lock-out) -1.800

I alt drift 522

Personalekonsekvenser:
Ingen.
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D12: Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget 
ordblinde indsats
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
I forbindelse med yderligere kvalificering af indsatsen omkring ordblinde elever på 
skolerne i Varde Kommune udarbejdes der en kommunal ordblindestrategi. I 
arbejdet med at styrke og videreudvikle indsatser for ordblinde elever i Varde 
Kommune vurderer fagprofessionelle og skoleledere, at det fortsat bør prioriteres 
at indsatserne og eventuelle nye tiltag sker decentralt (Se bilag). 
Ordblindestrategien kommer bl.a. til at indeholde:

- at der udvikles en fælleskommunal ramme for arbejdet på de enkelte skoler 
bestående af fælles procedurer for identifikation af elever, forebyggende 
arbejde, udvikling af lærerkompetencer, skole-hjem-samarbejdet m.m.

- at der udarbejdes en beskrivelse af arbejdet omkring ordblinde elever på 
skolerne i Varde Kommune målrettet forældre, beskrivelsen er tilgængelig 
på kommunens hjemmeside

- at der på hver skole udnævnes en kontaktperson for ordblinde elever. Det 
vil i de flestes tilfælde være skolens læsevejleder, som har særlige 
kompetencer til at varetage opgaven. Denne anbefaling har baggrund i 
seneste forskning på området (Projekt it og ordblindhed, DPU, Århus 
Universitet 2017) og skolernes ønske om styrkelse af decentrale indsatser. 

Det er vigtigt at denne indsats understøttes med ressourcer i form af 
undervisningsfri timer til kontaktpersonen kan varetage denne opgave, således at 
kontaktpersonen kan støtte og undervise elever i funktionel anvendelse af it-
redskaber, vejlede forældre og kolleger, samt deltage i kollegers undervisning 
således at kendskabet til it-strategier i undervisningen udbredes. Det anbefales, at 
en ordblinde kontaktperson bør have mindst halvdelen af sin arbejdstid til rådighed 
for denne opgave (Projekt it og ordblindhed, 2017). I forhold til at styrke arbejde 
på de enkelte skoler i varetagelse af denne opgave forslås, at der fra centralt hold 
tildeles en ressource øremærket denne opgave…

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med indsatsen understøttes skolerne i at kunne løse opgaverne decentralt, derved 
kan der skabes en sammenhæng mellem screening for ordblindhed, ordblindetest 
og indsatser for elever der er ordblinde eller har ordblinde lignende 
problemstillinger så hurtigt som muligt

Økonomi
Der afsættes ressourcer, svarende til gennemsnitlig 1/4 læsevejlederstilling på 
hver folkeskole (børnebyer og filialskoler hører under hovedskolen) samt på 
10iCampus fra 1/1-2020

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 0 1.477 1.477 1.477

Personalekonsekvenser:
Der tilføres ressourcer svarende til 3 lærerstillinger.
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Bilag til D12: Procedure for ordblindetestning og antal 
ordblinde elever i Varde Kommune efterår 2017

Ordblindeindsatsen i Varde Kommune er en decentral indsats, som finder sted på den 
enkelte skole, hvor lærere og læsevejledere arbejder på at identificere og støtte elever i 
skriftsproglige vanskeligheder, herunder ordblindhed, så tidligt som muligt i skolegangen.
 
På skolerne identificeres og udredes elever i skriftsproglige vanskeligheder. Ordblindetest 
afholdes på den enkelte skole for de elever, hvor det vurderes, at elevens vanskeligheder 
peger i retning af ordblindhed. Testen anvendes ikke som generel testmetode for dårlige 
læsere.
 
Ordblindetesten, som kom fra Undervisningsministeriet (UVM) i 2015, kan først anvendes i 
slutningen af 3. klasse, da man på dette tidspunkt formoder, at alle elever har været 
igennem den første læseundervisning. Der er for hver enkelt klassetrin fastsat 
grænseværdier (UVM), som er synlige i testrapporten, som udskrives fra systemet efter 
testning af eleven. Testrapporten udleveres til forældrene. I testrapporten fremgår de 3 
kategorier: ikke ordblind (grøn), usikker fonologisk kodning (gul) og ordblind (rød). Elevens 
ordblindetestscore og grænseværdier for klassetrinnet i forhold til ovennævnte kategorier 
fremgår af testrapporten.  
 
Anvendelse af it-hjælpemidler og tilmelding til Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med 
syns- og læsehandicap) kan ske med baggrund i andre diagnoser end ordblindhed. En 
undervisningsindsats er således ikke afhængig af en bestemt diagnose. 
 
Der er i 2017 udkommet en Ordblinderisikotest (UVM), som kan anvendes i slutningen af 
børnehaveklasse og i 1. klasse. Testen kan bidrage til identifikation af elever, som er i risiko 
for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Testens 
forudsigelser er ikke 100%, men den udpeger de elever, som man skal have et særligt fokus 
på i forhold til foregribende/tidlige indsatser.
 
Det er den enkelte skoleleder, som træffer afgørelse om, hvilke tilbud der skal iværksættes i 
forhold til den enkelte elev. Tilbud om særlig ordblindeundervisning kan gives som 
supplerende undervisning i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 5.
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Der er indsamlet data fra skolerne omkring antallet af ordblinde elever i efteråret 2017:

Skole Elever i alt Ordblinde elever Ordblinde elever %
10 i Campus 142 37 26 %
Agerbæk skole 200 13 6,5 %
Alslev skole 103 10 9,7 %
Ansager skole 127 12 9,4 %
Blåbjergskolen Lunde-Kvong 75 12 16 %
Blåbjergskolen Nr. Nebel 281 37 13 %
Blåvandshuk skole 429 24 5,6 %
Brorsonskolen 525 42 7,7 %
Horne skole 49 4 8,1 %
Janderup skole 57 3 5,2 %
Lykkesgårdskolen 416 13 3,1 %
Nordenskov skole 76
Næsbjerg skole 180 11 6,1 %
Outrup skole 86 9 10,5 %
Sct. Jacobi skole 366 11 3 %
Starup skole 58
Thorstrup skole 60 1 1,6 %
Tistrup skole 234 33 14,1 %
Ølgod skole 385 59 15 %
Årre skole 80 5 6,3 %
I alt (- 10 i Campus) 3707 299 8,1 %

Antallet af diagnosticerede ordblinde vokser i øjeblikket, da ordblindetesten afvikles hvert år 
i marts-juni.
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D13: Ressourcer til UU-vejlederstilling 
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Det foreslås sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Varde, at der 
tilføres ressourcer til en ekstra UU-vejlederstilling pr. 1/8-19, for at kunne tilbyde 
vejledning til alle unge der har behov, fremfor kun uafklarede og ikke 
uddannelsesparate – en indsats, som er beskrevet i projektet ”Alle unge skal med”. 
Dette gøres for at udfordre unge på deres valg af uddannelse, så valget tages på et 
så oplyst grundlag som muligt og for at mindske antallet af omvalg blandt de 
uddannelsesparate unge.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Med en ekstra UU-vejleder vil det være muligt at tilbyde differentieret vejledning til 
alle unge, uanset om man er uddannelsesparat eller ej. Derved adskiller indsatsen 
sig fra den generelle vejledningsindsats, og vejledningen skal forklare eleverne, 
hvad ideen er med de enkelte vejledningsaktiviteter som praktik, 
introduktionskurser og brobygning, så de forstår, hvad de får ud af dem og hvorfor 
de skal deltage. Yderligere skal vejledningen være individuel, differentieret og 
fleksibel, så den tilpasses den enkelte unge mest muligt alt efter dennes behov, og 
tilrettelægges ikke ud fra en standardiseret vejledningsindsats. Valgparathed er et 
nøgleord her, og gennem den øgede aktivitet formes og sikres den enkelte unges 
valgparathed, som ellers ikke vil blive berørt i de nuværende 
vejledningsaktiviteter.

Økonomi
En UU-vejlederstilling vurderes at udgøre 470.000 kroner pr. år inkl. pension.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

 2019 2020 2021 2022

Drift

UU-vejleder 0 470 470 470

Personalekonsekvenser
Der tilføres 1 ekstra UU vejleder.
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D14: Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Produktionsskolen Varde har siden 2014, hvor der tiltrådte ny leder og delvis ny 
bestyrelse, været inde i en god udvikling, med gode udslusningsresultater. 
Desværre kunne bygningerne og udstyr på Hammeren 3 ikke leve op til gældende 
lov og til de forventninger man må have til en moderne Produktionsskole. Byrådet 
bevilgede i 2017 en kommunegaranti til et lån, så de bygningsmæssige forhold 
kunne blive bragt i orden. Udgifterne til ombygningen skulle finansieres af dette 
lån, men derudover skulle Produktionsskolen selv udrede ca. 1. mil. Kr. Dette har 
pga. af et fald i elevtallet i 2017 ikke været muligt. Produktionsskolen er derfor i 
den situation, at man mangler 650.000 kr. til færdiggørelse af ombygningen. Det 
er af stor vigtighed, at skolen bliver færdig med ombygningen, da det forventes, at 
den skal være hjemsted for en kommende FGU skole i Varde.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Hvis ikke ombygningen bliver færdiggjort, vil forudsætningerne for at etablere en 
FGU skole på adressen være betydeligt ringere.

Økonomi
Løsningsmuligheder: 

Varde Kommune yder et lovbestemt grundtilskud til Produktionsskolen på 491.000 
årligt. Dette grundtilskud kan forhøjes. 

Jobcenter Varde køber 4 pladser årligt på Produktionsskolen dette tal kan forhøjes. 
1 plads koster ca. 80.000 kr.

Produktionsskole Varde besøger hver uge Plejehjemmet Lyngparken, hvor der 
bliver afviklet forskellige aktiviteter. På samme måde besøges 2 børnehaver i 
Varde. Denne service yder vi vederlagsfri. Der kunne også afregnes for dette.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 650

Anlæg

Personalekonsekvenser
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D15: Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i 
dagtilbud)
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Der er indkommet et budgetønske fra bestyrelsen i puljeordningen TIPPO. 
Forslaget går ud på at tilskuddet forhøjes med 500 kr./barn/måned, svarende til 
104.500 kr. årligt for 19 børn.

Lovgivningen i forhold til puljeordningers opkrævning af forældretakst er ændret til 
maksimalt at måtte udgøre 25% af det budgetterede budget, med deraf følgende 
nedsættelse af forældretaksten for flere af kommunens puljer. Dette sætter 
puljeordningerne under pres. Gældende for 2018 er tilskuddet til puljeordningerne 
derfor hævet med 2600 kr./barn/år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forhøjelse af tilskuddet til TIPPO vil medføre en tilsvarende forhøjelse til de øvrige 
puljeordninger. Samlet set betyder det en øget udgift til tilskuddet til 
puljeordningerne på 242.000 kr./år.

Udgifterne til privat pasning beregnes på baggrund af udgiften til puljerne. Hvis 
ikke udgiften til privat pasning skal stige tilsvarende, betyder det en nedsættelse af 
procentsatsen af billigste dagtilbud (som er puljerne). Fra 94% i 2018 til 75% i 
2019. Uden stigning i tilskuddet til puljerne men med den kommende reduktion på 
700.000, som blev besluttet i budget 2017-20, vil procentsatsen i 2019 udgøre 
83%.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 242 242 242 242

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.
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D16: Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Frivillighuset har siden 2000 bl.a. arrangeret ferielejr for børn med særlige behov. 
Typisk har omkring 30 børn i alderen 6-12 år deltaget.
Den 12.12.2017 vedtog Udvalget for Børn og Undervisning retningslinjer for 
samarbejdet mellem Frivillighuset og Varde Kommune om sommerlejr.
 
Udvalget for Børn og Undervisning besluttede desuden den 12.12.2017 at give et 
tilskud på 45.000 kr. til sommerlejren i 2018 i tilfælde af, at Frivillighusets 
ansøgning til Tips & Lotto ikke blev imødekommet. Herudover besluttede Udvalget 
for Børn og Undervisning, at Udvalget for Børn og Læring efterfølgende kan tage 
stilling til, hvorvidt sagen skal indgå som et budgetforslag til 
budgetforhandlingerne 2019.

Det oplyses her i maj 2018 fra Frivillighuset, at der ikke længere kan søges midler 
via Tips & Lotto. De har i stedet søgt andre fonde og forventer, at der ikke bliver 
behov for tilskud i år. Samtidig anmoder Frivillighuset om, at tilskuddet sættes op 
til 50.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Myndighed i Børn og Familie bevilliger deltagelse i lejren efter Serviceloven § 11.3 
til børn i målgruppen for denne indsats. Ønsker Frivillighuset at tilbyde lejren til 
søskende, der ikke omfattes af bestemmelser i serviceloven, afholder Frivillighuset 
udgiften hertil. Der er 26 tilmeldte efter serviceloven i år, og lejrudgiften er ca. 
1.500 kr. pr. deltager i 2018.

Herudover deltager børn og unge uden udgift for Varde Kommune i sommerlejre 
arrangeret af andre frivillige organisationer, f.eks. er der ca. 65 deltagere på en 
sommerlejr betalt af Poul Erik Bech Fonden for enlige forældre sammen med deres 
børn.

I efteråret 2018 foretages en evaluering af årets sommerlejr i Frivillighuset.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 45 45 0 0
Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset

Personalekonsekvenser
Ingen
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D17: Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Byrådet har bedt forvaltningen komme med forslag til anvendelse af 3 mio.kr. til at 
nedsætte forældrebetalingen i Varde Kommunes dagtilbud. Forældrebetalingen må 
maksimalt udgøre 25% af de samlede bruttoudgifter til drift af dagtilbudsområdet. 
Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder.

Forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2018 er på 3.880 kr./mdr. for en 
fuldtidsplads.
Forældrebetalingen for en børnehaveplads i 2018 er på 1680 kr./mdr. for en 
fuldtidsplads.
Forældrebetalingen for en dagplejeplads i 2018 er 2655 kr./mdr. for en 
fuldtidsplads.

Forslag 1 – nedsættelse af forældrebetalingstakster med 3 mio. kr.
3 mio. kr.  fordeles med 50% på henholdsvis vuggestue -og børnehavetaksten.
Derved bliver vuggestuetaksten 3155 kr./mdr. og børnehavetaksten 1593 kr./mdr.
Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr. og børnehavetaksten med 
87 kr./mdr.

Forslag 2 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 2 mio. kr.
1,5  mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten og 0,5 mio. kr. til nedsættelse af 
børnehavetaksten.
Forældrebetalingstaksten for en vuggestueplads bliver 3155 kr./mdr. og 
børnehavetaksten 1651 kr./mdr.
Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr. og børnehavetaksten med 
29 kr./mdr.

Forslag 3 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 1,5 mio. kr.
1,5 mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten.
Derved bliver vuggestuetaksten 3155 kr./mdr.
Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr.

Forslag 4 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 1 mio. kr.
1 mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten.
Forældrebetalingstaksten for en vuggestueplads bliver 3396 kr./mdr. 
Herved nedsættes taksten med 484 kr./mdr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at forskellen mellem en dagplejeplads og en 
vuggestueplads ikke bør være mindre end 500 kr./mdr. En lille prisforskel vil med 
stor sandsynlighed give øget efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket vil 
medføre manglende vuggestuekapacitet, dvs. at vi ikke kan imødekomme 
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efterspørgslen. En udvidelse af kapaciteten på vuggestuepladser vil dels koste 
anlægskroner, dels få konsekvenser for dagplejen.

En nedsættelse af forældrebetalingstaksterne vil fremme Varde Kommune som 
børnevenlig kommune og et naturligt sted at bosætte sig for unge børnefamilier.
Sammenligning med andre kommuner i regionen
I en sammenligning med forældrebetalingstaksterne for 2018 i nedenstående 
kommuner i regionen fremgår, at Varde Kommune er billigst på børnehavetaksten 
og dyrest på vuggestuetaksten. På dagplejetaksten er vi billigere end Vejen, 
Billund og Esbjerg og dyrere end Ringkøbing-Skjern.

Taksterne er omregnet til 11 mdr. og derfor direkte sammenlignelige.

Kommune: Dagpleje Vuggestue** Børnehave Åbningstid*
Varde 2655,- 3880,- 1680,- 52,5 t/u
Vejen 2680,- 3648,-*** 1757,- 52,75 t/u
Billund 2735,- 3770,- 1890,- 50 t/u
Esbjerg 2742,- 3642,- 1736,- 52 t/u
Ringkøbing-
Skjern

2515,- 3403,- 1786,- 50 t/u

*de angivne åbningstider gælder vuggestuer og børnehaver. Åbningstiden i dagplejen er 48 timer/u.
** I Varde Kommune er det politisk besluttet, at børnene får mad som en del af tilbuddet i vuggestue -og 0-2 års 
pladser. Vuggestuetaksten er derfor et udtryk for den samlede takst inkl. Madordning. 
***Vejen Kommune benytter ikke madordning, det er derfor antaget at en ordning vil koste 500 kr., hvilket svarer 
til niveauet fra sammenligningskommunerne. Dette er derfor et udtryk for Vejens sammenlignelige takst.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 1.000-3.000 1.000-3.000 1.000-3.000 1.000-3.000

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen konsekvenser.
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D18: Tilførsel af 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Byrådet har bedt forvaltningen komme med forslag til anvendelse af 2 mio.kr. til 
øget kvalitet på dagtilbudsområdet.
 
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet 4 forslag. De 4 forslag vil også 
kunne kombineres på tværs. Ligesom beløbene vil kunne justeres op og ned. 
Fælles for alle forslag gælder, at der ikke er indregnet forældrebetaling, dvs. at 
forældrebetalingen ikke stiger på baggrund af tilførslen. 

Forslag 1 – Øget normering 0 - 6 årige
Forslag 1 går ud på generelt at øge normeringen for de 0-6 årige i 
daginstitutionerne. 2 mio. kr. svarer til 1019 kr./enhed/år. Et vuggestuebarn får 2x 
enhedsprisen, et børnehavebarn 1x enhedsprisen.

På landsplan ligger Varde Kommune i KORAs seneste opgørelse i den laveste 
gruppe med et normeringsindeks på 84,2. Det betyder, at kommunens 
personalenormering i institutionerne ligger 15,8 % under gennemsnitskommunen. 
Det svarer til, at der i Varde Kommune er 7,6 børnehavebørn pr. ansat eller 4,4 
vuggestuebørn pr. ansat. I forhold til andelen af pædagoger ligger Varde Kommune 
til gengæld i den højeste gruppe med 68,6% hvilket er 9,3% over 
gennemsnitskommunen.

De seneste års forskning har vist, at tidlige investeringer og kvaliteten i dagtilbud, 
har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring og hvordan de klarer sig i 
skolen og gennem livet. Heckmann kurven viser, at det betaler sig bedst at 
investere tidligt, både i forhold til børns generelle udvikling og i forhold til 
håndtering af specifikke udfordringer, de måtte stå overfor. En god normering, 
sammenholdt med høj faglig kompetence hos pædagogerne i daginstitutionerne 
øger kvaliteten.

Forslag 2 - Øget normering 3 -5 årige
Forslag 2 går ud på at øge normeringen for de 3-5 årige. 2 mio. kr. svarer til 1279 
kr/barn/år.
Begrundelserne her er de samme som for forslag 1. 

Forslag 3 - Socioøkonomi + øget normering 3 -5 årige
Forslag 3 går ud på at fordele de 2 mio. kr. ligeligt imellem socioøkonomi og øget 
normering generelt for de 3-5 årige. Begge dele er i princippet øget normering, 
men med en yderligere tildeling til socioøkonomi øges mulighederne for tidlig og 
rettidig indsats for de mest udsatte børn.
Socioøkonomi 1 mio.
Øget normering 1 mio.
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Forslag 4 – Socioøkonomi, dagtilbudspulje + ledelse
Forslag 4 går ud på at fordele de 2 mio. kr. til henholdsvis socioøkonomi, 
dagtilbudspuljen og ledelse:
Socioøkonomi 1000.000
Dagtilbudspulje   400.000
Ledelse   600.000

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Socioøkonomi
I den nye tildelingsmodel for dagtilbud, som træder i kraft 1. august 2018, fordeles 
5% af det samlede budget efter socioøkonomiske parametre. Med en yderligere 
tilførsel, vil den tidlige indsats kunne optimeres yderligere og give bedre vilkår for 
at sætte rettidigt ind med indsatser, der skal sikre udsatte børns udvikling og 
trivsel.

Dagtilbudspuljen
Dagtilbudspuljen er fra 2018 reduceret med 300.000 kr. Tendensen pt. i Varde 
Kommune er, at der er flere børn, der har behov for en særlig indsats og puljen er 
under stærkt pres. Det forventes, at der vil være et merforbrug ved udgangen af 
2018. Dette vil sætte puljen yderligere under pres fra 2019, idet merforbruget vil 
skulle finansieres af puljen for 2019. En styrkelse af dagtilbudspuljen sammenholdt 
med en øget tildeling til socioøkonomi vil styrke den tidlige indsats og have 
forebyggende effekt. 

Ledelse
I forbindelse med vedtagelsen af strukturen ”skole og dagtilbud for alle” er der 
hentet en besparelse på ledelse. I høringssvarene til strukturforslaget blev der 
generelt udtrykt stor bekymring for ledelsesressourcen. Med en tilførsel på 600.000 
kr. vil ledelsen gennemsnitligt kunne styrkes med 4 timer pr. afdeling/institution.

Forskning viser, at ledelse af dagtilbuddet er af afgørende betydning for kvaliteten 
og dermed for børnenes udvikling, trivsel og læring1 Med større dagtilbudsklynger 
vil en styrkelse af den daglige ledelse give bedre vilkår for ledelse af den enkelte 
afdeling, herunder personaleledelse.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.000 2.000 2.000 2.000

Personalekonsekvenser
Dette forslag kan øge normeringen på området.

1 EVA Kvalitet i dagtilbud  - Pointer fra forskning
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D19: Forslag til Tidlig Indsats
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag
Indsats i den første levemåned – livslang effekt
Forskningen understreger, at der kan opnås en meget stor og vedvarende effekt 
ved at understøtte en god tilknytning mellem barnet og forældrene i barnets første 
levemåned. Forældrenes opmærksomhed, tale, mimik mv. er afgørende for 
barnets udvikling. Der kan være mange forskellige årsager til, at tilknytningen ikke 
finder sted i tilstrækkelig grad f.eks. overdrevet brug af mobiltelefon i stedet for 
kontakt til barnet, eller forældre, der pga. en efterfødselsreaktion ikke er i stand til 
at give barnet den nødvendige opmærksomhed. Vi oplever i disse år, at flere børn 
end tidligere møder udfordringer senere i deres barndom, hvor en indsats til 
understøttelse af den meget tidlige tilknytning kunne have medvirket til, at deres 
udfordringer ikke var opstået eller havde udviklet sig til et lavere niveau. 

Sundhedsplejen er i forbindelse med forældrene flere gange i barnets første 
levemåned, og de kan spotte samspillet mellem børn og forældre og screene 
tilknytningen under deres besøg i hjemmene. Det foreslås, at der iværksættes 
indsatser med oplysning, vejledning og guidning i den tidlige tilknytning. Det vil 
kræve et tværfagligt samarbejde mellem primært sundhedsplejersker og 
psykologer, og det forventes, at der også skal suppleres med kompetenceudvikling 
for begge grupper. Indsatsen estimeres til 1 dags arbejde om ugen for en 
sundhedsplejerske og en psykolog samt udgifter til kompetenceudvikling.

Indsats de første 1000 dage – livslang effekt
Forskning har vist, at investering i børn betaler sig2 – og jo tidligere i barnets liv jo 
større afkast af investeringen. Det betydet, at der er et særligt fokus på barnets 
første 1000 dage som en meget vigtig periode, hvor der kan tænkes i særlige 
indsatser, som tager hånd om de børn, hvor tilknytningen mellem barn og forældre 
er eller har været mangelfuld i barnets liv, og børnene på den baggrund er 
udfordrede. Der kan herudover tænkes i indsatser, som tager hånd om de børn op 
til skolealderen, hvor tilknytningen mellem barn og forældre har været mangelfuld, 
og børnene på den baggrund er udfordrede.  

Det foreslås, at der iværksættes et forarbejde, hvor vi undersøger forskningen for 
at udvælge de indsatser for disse børn, der forventes at give den største effekt. 
Næste skridt er derefter at iværksætte et tværfagligt samarbejde med det indhold, 
som er defineret efter forarbejdet, med det formål at give børnene de bedst mulige 
betingelser frem mod en god skolestart. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 1.500 1.500 1.500 1.500

Personalekonsekvenser
Ressourceforbruget vil afhænge af, hvilke indsatser, der vælges. Det kunne f.eks. 
være en ½ tids-stilling for en psykolog samt midler til andre faggrupper. 

2 Kilde: James Heckman
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D20: Flere midler til lokaletilskud
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der fremadrettet tilføres 3 mio. kr. årligt til lokaletilskud, hvoraf 1 
mio. kr. foreslås til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende 
aktivitetsniveau, mens 2 mio. kr. foreslås til enten at øge lokaletilskudsprocenten, 
til medlemstilskud, eller til sundhedsfremmende aktiviteter. 

Midler til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende niveau
Der var et merforbrug i 2017 på knap 1 mio. kr. på lokaletilskudskontoen, da 
aktivitetsniveauet er øget. Da merforbruget forventes fremadrettet, har Udvalget 
for Kultur og Fritid den 11. juni 2018 fremsendt et ønske til budgetseminaret om, 
at der tilføres 1 mio. kr. til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende 
aktivitetsniveau. Såfremt ønsket ikke imødekommes i budgetforhandlingerne 
indstiller udvalget, at lokaletilskuddet i stedet reduceres med 7 pct. 

Midler til prioritering af øget lokaletilskudsprocent, medlemstilskud, samt 
sundhedsfremmende aktiviteter
Det foreslås desuden, at der tilføres yderligere 2 mio. kr. årligt til enten at øge 
lokaletilskudsprocenten, til medlemstilskud, eller til sundhedsfremmende 
aktiviteter. 

Lokaletilskudsprocenten afgør, hvor meget de folkeoplysende foreninger skal give 
for at benytte lokaler. Procenten er pt. på 75, og den vil kunne øges til ca. 87 ved 
at tilføre 2 mio. kr. Hvert procentpoint koster ca. 160.000 kr. En tilskudsprocent på 
87 vil betyde at foreningerne skal betale ca. 62,5 kr. per time mod nu 120 kr. per 
time for at leje lokaler.

Det kan alternativt også overvejes at understøtte nye initiativer, der vil kunne 
bidrage til nye sundhedsfremmende aktiviteter bland idræts- og foreningsuvante 
borgere. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
De folkeoplysende foreninger vil få stærkt forbedrede økonomiske rammer, hvis 
lokaletilskuddet øges. Det vil lette økonomien hos alle foreninger, især hos 
håndbold og volleyball, som er foreninger med mange haltimer. Foreningerne vil 
med de forbedrede økonomiske rammer kunne fokusere på at udvikle foreningen 
og dens tilbud. Det vil også have en effekt på bestyrelsens arbejde, der pt. har et 
stort fokus på at skaffe yderligere midler ud over tilskuddet fra kommunen og 
kontingenter til at drive foreningen.

Det vil kunne have betydning for foreningernes mulighed for at rekruttere til det 
frivillige bestyrelsesarbejde, som foreningerne over en bred kam er udfordret på.
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Hvis en øget lokaletilskudsprocent fører øget aktivitetsniveau med sig, vil det 
udfordre den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme er i forvejen presset af 
et højt aktivitetsniveau.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Midler til genopretning af 
lokaletilskudskontoen til eksisterende 
aktivitetsniveau 
(hvis ønsket ikke imødekommes, har udvalget 
for Kultur og Fritid den 11. juni 2018 besluttet 
at reducere lokaletilskuddet med 7 pct.)

1.000 1.000 1.000 1.000

Midler til prioritering af enten øget 
lokaletilskudsprocent, medlemstilskud, eller 
sundhedsfremmende aktiviteter

2.000 2.000 2.000 2.000

I alt 3.000 3.000 3.000 3.000

Personalekonsekvenser
Ingen.
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D21: Fritidsvejleder
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Ringkøbing-Skjern Kommune har haft succes med at indsluse foreningsfremmede 
børn og unge ind i foreningslivet gennem indsatsen Fritidsslusen. Fritidsvejledere 
skaber gennem et opsøgende arbejde på skolerne og gennem socialområdet 
kontakt til børnene og arbejder tæt sammen med kommunens foreninger omkring 
opgaven. Der er gennem projektet afsat 3000 kr. pr. barn til første års kontingent, 
udstyr ol. Efter to år var hovedparten af de børn, der var startet på en aktivitet 
fortsat aktive i Ringkøbing-Skjern Kommune. Børnene oplever større selvværd, 
flere venner og større motivation til at deltage i skolen. SSP-området oplever, at 
de ikke ser de forventede problembørn, da de har fundet noget at gå op i. 

Fritidsvejlederen skal koordinere indsatsen med foreningerne og gennem sit 
netværk screene foreningernes potentiale og muligheder for at indgå i arbejdet. I 
samarbejde med forældrene skal fritidsvejlederen tage hånd om alt det praktiske 
og forståelsen for foreningslivet, så foreningerne kan holde fokus på deres 
kerneopgave. Fritidsvejleder skal koble børn og unge og foreningslivet i Varde 
Kommune. Dette kræver et stort overblik og netværk.  Det er derfor vigtigt, at 
Fritidsvejlederen arbejder på tværs af organisationen og skaber en 
samarbejdsflade mellem Børn og Familie, Kultur og Fritid og Børn og Læring. 

I Varde Kommune findes i dag muligheden for at søge et fritidspas til udsatte børn 
og unge. Der findes på integrationsområdet under Børn og Familie en 
kulturformidler, der arbejder på samme måde som fritidsvejlederen. 

Der skal efterfølgende udarbejdes en stillingsbeskrivelse og en projektbeskrivelse 
for Fritidsvejlederen, samt tages stilling til hvor fritidsvejlederen skal forankres. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Med indførelse af en fritidsvejleder vil der være tale om serviceforøgelse på 
området. 

Økonomi
Der er tale om udgifter til løn og øvrige personaleomkostninger til 
Fritidsplaymakeren. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Løn til medarbejder 600 600 600 600

Øget pulje til fritidspas 300 300 300 300

I alt: 900 900 900 900

Personalekonsekvenser
Forslaget vil betyde en øgning i antal årsværk i Kultur og Fritid svarende til 1 
årsværk. 



Forslag til Budget 2019-2022

Side 99

D22: Uddannelse i borgernær sygepleje
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag 
Vi er oppe imod en demografisk udfordring. I 2025 forventes der at være 49 % 
flere ældre over 74 år, end der var i 2015 og samtidig skønnes det, at der på 
samme tidspunkt vil være 60 % flere borgere med kroniske sygdomme, end der 
var i 2013. Denne stigning sætter store krav til hele sundhedsvæsenet og ikke 
mindst samarbejdet, kompetencerne og relationerne hinanden imellem. Flere og 
flere borgere kommer hurtigere ud fra sygehusene, lever i længere tid og med 
flere kroniske sygdomme.

Der er brug for sygeplejersker, hvis primære opgave er at være dygtige til at 
kende, koordinere og støtte op omkring borgere med behov for en sundhedsfaglig 
indsats. Sygeplejersker som er faglige fyrtårne, der kan tilrettelægge det gode 
forløb omkring den enkelte borger/patient, understøtte, guide, undervise og 
vejlede borgere, pårørende og øvrigt personale. Det vil tillige være vigtigt, at 
specialesygeplejersker sammen med andre sundhedsfaggrupper bliver uddannet til 
at se sammenhænge på tværs af deres specialer.

Flere og flere ældre og flere ældre med kroniske sygdomme sætter krav til 
faglighed, styring og koordinering af borgerforløb, og det er derfor rigtigt positivt, 
at der allerede fra efteråret 2018 udbydes nye diplommoduler i 
”Specialsygeplejerske i borgernær sygepleje”. Her kan sygeplejersken blandt andet 
få specialistforståelse i forhold til at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser 
målrettet svækkede ældre borgere. Uddannelsen har fokus på, at give stærke 
kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og 
en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.

Stigningen i kompleksitet, kroniske borgere og hurtigere og hurtigere forløb og 
udskrivelser kalder på mere tid til undervisning og støtte af det øvrige personale. 
Skal specialerne lykkedes med dette, vil det ikke være nok, at de som det er nu 
underviser to gange årligt. I stedet bør de have flere gange årligt, hvor de kan 
tilkaldes til støtte og faglig sparring. Det betyder, at de bør frigøres mere fra de 
ordinære ruteopgaver og være mere til stede rundt i andre enheder. 

Specialerne bør derfor også have ovenstående diplomuddannelse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der er planen, at der skal uddannes i alt 16 sygeplejersker. Otte 
basissygeplejersker. Og otte specialesygeplejersker. 

Økonomi
Økonomien består af to komponenter: Udgifter til diplomuddannelse – 250.000 kr. 
årligt som omfatter kursusudgift, materialer mv. samt betaling for 
erstatningsarbejdskraft. Der er budgetteret med, at to sygeplejersker uddannes 
hvert år. Hertil kommer udgifter til timer til undervisende og koordinerende 
funktioner i ældreområdet – 84.000 kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 334 334 334 334
Personalekonsekvenser
Forøgelse af personalenormeringen i Sygeplejen på ca. 0,3 stilling.
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D23: Flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer på 
døgnrehabiliteringsafdelingen 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I Forbindelse med samling af træning og rehabiliteringspladserne, som blev samlet 
på Døgnrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken i januar 2018, blev der tildelt 
flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer, ud fra en forventning om at ændrede 
arbejdsgange ville føre til accelererede forløb og højere belægning. Afdelingen er i 
dag dækket ind med hvad der svarer til 5,5 fuldtidsstillinger for terapeuternes 
vedkommende, og 1,73 fuldtidsstillinger for sygeplejerskernes vedkommende. 
Erfaringen til og med april 2018, har vist at forventningerne til belægning og 
antallet af forløb ikke holder stik. Borgerne kommer hurtigere igennem forløbet 
end forventet, og belægningen med borgere på døgnrehabiliterings- og 
vurderingsophold er ligeledes højere end forventet.

Der blev kalkuleret med 89 gennemførte forløb i alt. Prognosen viser indtil videre, 
at der må forventes omkring 120 gennemførte døgnrehabiliteringsforløb plus ca. 
40 vurderingsforløb. Belægningen med borgere i aktive forløb blev kalkuleret til at 
blive 73,7 %, men hidtidige data viser at den ligger på 90 %. 

Det betyder at der samlet set er flere borgere der skal igennem den forløbspakke 
der ligger med udredning, samtaler og opfølgning som involverer terapeuter og 
sygeplejersker, og samtidig er der flere borgere end forventet som modtager 
træning i hverdagene.

Både terapeuter og sygeplejersker har derfor vanskeligt ved at dække opgaverne 
med den nuværende normering. For terapeuternes vedkommende er 
konsekvensen er at der ofte trækkes på personale som egentlig er ansat til at 
varetage den øvrige træning fra Træning & Rehabilitering, eller at borgerne ikke 
modtager træning i det omfang det var tiltænkt. For sygeplejerskernes 
vedkommende er konsekvensen, at udredningen og det rehabiliterende arbejde 
med borgerne ikke altid foregår med den tiltænke intensitet. 

En beregning viser, at der på baggrund af den hidtidige belastning, som minimum 
er behov for yderligere 0,9 årsværk i en terapeutstilling, for at kunne dække det 
fastsatte serviceniveau. Det foreslås, at der afsættes midler til at der kan ansættes 
endnu en terapeut i en fuldtidsstilling i afdelingen.

Det foreslås desuden at der afsættes ressourcer til 0,3 sygeplejerskeårsværk, som 
forventes at kunne dækkes ind ved køb af timer hos Sygeplejen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Ansættelse af endnu en terapeut i afdelingen vil betyde, at det serviceniveau der er 
blevet fastlagt for afdelingen kan opretholdes, uden at der trækkes på 
terapeuterne i Træning & Rehabilitering. Alternativt skal serviceniveauet på 
døgnrehabiliteringsophold reduceres, så der ikke længere tilbydes træning på alle 
hverdage. Dette forventes at få negative konsekvenser for hvor hurtigt borgeren 
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kan komme sig, da et af omdrejningspunkterne i døgnrehabiliteringsopholdet netop 
er, at der tilbydes intensiv, daglig træning. 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Ansættelse af en terapeut i fuldtidsstilling 454 454 454 454

Dækning af ekstra sygeplejersketimer 142 142 142 142

I alt drift: 596 596 596 596

Personalekonsekvenser
Der skal ansættes endnu en terapeut i en fuldtidsstilling og der købes timer ind fra 
Sygeplejen svarende til 0,3 årsværk.
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D24: Bedre opfølgning i forhold til borgere på midlertidigt 
ophold 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har 35 midlertidige plejeboliger, hvor der gennemføres 
almindelige midlertidige ophold, når en borger af forskellige årsager ikke kan 
opholde sig i eget hjem. Visitationen følger i dag op på borgere på midlertidigt 
ophold når borgeren skal udskrives, for at sikre at borgeren får den rigtige hjælp i 
forbindelse med overgangen. Der ønskes imidlertid en tættere opfølgning på de 
borgere der er på midlertidigt ophold, med det formål at understøtte den 
rehabiliterende tilgang til opholdet, ved at sikre et optimalt tværfagligt samarbejde 
omkring borgerens mål, bedre inddragelse af pårørende og større fokus på 
udredning og afklaring. Dette kræver at der afsættes ressourcer til formålet i 
Visitationen, men også til plejepersonalets deltagelse og i Træning og 
Rehabilitering, i og med at ca. 50 % af borgerne på midlertidigt ophold også 
modtager træning herfra. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det forventes at den tættere opfølgning vil betyde, at forløbene på de midlertidige 
pladser i højere grad får et rehabiliterende sigte og afkortes, og at flere borgere får 
de rette redskaber til og mod på, at afprøve det at komme tilbage til eget hjem 
fremfor at flytte direkte ind på et plejecenter efter det midlertidige ophold. For 
borgerne vil det betyde bedre livskvalitet, at få afsluttet det midlertidige ophold og 
kunne komme tilbage til vante rammer. 

Presset på de midlertidige boliger forventes af aftage, idet forløbene afkortes. 
Midlertidige boliger spiller i dag en vigtig rolle i forhold til at varetage opgaver 
omkring det nære sundhedsvæsen, og deres rolle forventes ikke at blive mindre 
fremadrettet. 

Varde Kommune er desuden pt. i en situation hvor der er en hårfin balance mellem 
antallet af plejeboliger og efterspørgslen. Den demografisk udvikling taget i 
betragtning, er det sandsynligt at efterspørgslen efter plejeboliger vil stige i 
fremtiden. Tendensen er dog, at borgerne i højere grad selv ønsker at forblive i 
egen bolig så længe som muligt. Den tættere opfølgning forventes at tilgodese 
dette ønske, ved at støtte bedre op omkring det at borgeren flytter tilbage til eget 
hjem, og samtidig lette presset på plejeboligerne.

Økonomi
Den tættere opfølgning kræver flere personaleressourcer i plejen, Visitationen og i 
Træning og Rehabilitering. Det er muligt at indsatsen på sigt kan virke 
udgiftsreducerende, idet borgerne bliver mere selvhjulpne, og i højere grad vælger 
at flytte tilbage i egen bolig frem for at flytte i plejebolig, således at kommunen 
fremadrettet ikke har samme presserende behov for at udvide plejeboligmassen. 
Dog med det forbehold, at pleje af en borger i eget hjem kan være dyrere end en 
plejebolig. 

Da den samlede økonomisk effekt er uklar, kalkuleres der kun med ekstra 
lønudgifter. 
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Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Løn visitator (konto 6)  425 425 425 425

Løn terapeut  112 112 112 112

Løn plejepersonale  179 179 179 179

I alt drift: 716 716 716 716

Personalekonsekvenser
Behovet for ressourcetildelinger svarer til ca. 0,9 årsværk i visitationen, 0,5 
årsværk i plejen og 0,25 årsværk hos terapeuterne.
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D25: Andre faggrupper i ældreplejen
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Indenfor ældreområdet er der for tiden problemer med at få ansat et tilstrækkeligt 
antal sosu-medarbejdere. Som følge heraf er udgifterne til vikarbureauer vokset, 
men også de har svært ved at levere den nødvendige arbejdskraft. 

For at ændre på dette kan man overveje at ansætte andre faggrupper end sosu-
personale til at håndtere nogle af opgaverne på ældreområdet. En mulighed kunne 
være at ansætte pædagoger, der via deres uddannelse har mulighed for at 
bibringe noget nyt til dagligdagen for de ældre. Dette kunne f.eks. være på 
demensenheder og i dagtilbuddene på kommunens plejecentre. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Serviceniveauet vil ikke blive påvirket, da der stadig vil være det samme antal 
medarbejdere ansat. 

Økonomi
Ifølge beregninger fra Personaleafdelingen vil der være en ekstra udgift pr. 
fuldtidsmedarbejder på ca. 40.000 kr. årligt, ved at ansætte en pædagog i stedet 
for en social- og sundhedshjælper. Vælger man f.eks. at ansætte 10 pædagoger på 
fuld tid, vil udgiften dermed være på ca. 0,4 mio.kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

400 400 400 400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Konsekvensen af ovenstående vil være at sammensætningen af personalet 
ændres, så der vil være 10 pædagoger ansat på kommunens plejecentre og altså 
10 færre sosu-medarbejdere. Det totale antal medarbejdere ændres der ikke på 
ved dette forslag.
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D26: Fysisk aktivitet i daghjem
Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag:
Der afsættes midler til at koble terapeuter fra Træning og Rehabilitering på alle 
kommunens 7 daghjem 2 x 1 time ugentligt. Timerne skal bruges til at 
implementere øget mængde fysisk aktivitet i daghjemstilbuddet. Borgere der 
modtager daghjemstilbud har ofte et lavt funktionsniveau og har svært ved at 
vedligeholde det nuværende niveau selvstændigt. Timerne skal konkret anvendes 
til drift af fysiske aktiviteter sammen med det eksisterende daghjemspersonale, til 
sparring af personalet ifht. konkrete borgere og til at understøtte forankring af den 
rehabiliterende tankegang og arbejdsmåde i det daglige arbejde i daghjemmene. 
Der afsættes 45 minutter til forberedelse, kørsel og opsamling pr. 2 x træning/uge. 
Desuden afsættes engangsbeløb til indkøb af eksempelvis træningselastikker, 
balancepuder, håndvægte, ministepper til hvert daghjem. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det vurderes at øget fysisk aktivitet på daghjemmene vil kunne bidrage til at 
vedligeholde eller forhale tab at borgernes funktionsevne, og derved forebygge 
øget behov for hjælp i hjemmet. Initiativet underbygger sundhedspolitikkens 
målsætning om alle skal have mulighed for at bevæge sig mere for derigennem at 
styrke handlekompetence, mestring og mulighed for egenomsorg. 

Økonomi
2,75 timer pr uge X 7 daghjem X 52 uger = 1001 timer/år 

1001 timer X 320 kr. = 320.320 kr./år 

Timepris på 320 er inkl. alle udgifter til ferie, feriefridage, øvrige fravær + 
overhead til uniform, it/telefon, kurser mv. (se bilag 1) 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 320 320 320 320

Engangsbeløb 70

Samlet 390 320 320 320

Personalekonsekvenser
Forslaget vil medføre en øgning af normeringen i Træning og Rehabilitering. Dette 
forvaltes enten ved ansættelse af en ekstra deltidsmedarbejder eller ved at øge 
ansættelsesnormen for allerede ansatte deltidsmedarbejdere. 
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D27: Mere tid til faglighed i ældreplejen
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Forslaget går ud på, at der i alle grupper i ældreplejen afsættes tid til korte faglige 
møder. Der afsættes tid til et møde på en halv time en gang ugentligt for alle 
medarbejdere, der er på arbejde.

Baggrunden for forslaget er, at der ikke hidtil har været afsat tid til sådanne 
møder. Givetvis fordi effektivitet og produktivitet i de forgangne år har været 
vægtet højt. I arbejdet med kvalitetsudvikling har det imidlertid vist sig, at 
manglen på tid til daglige, faglige møder er en afgørende hindring for at indføre 
forbedringer i indsatsen overfor borgere, idet ændringer i arbejdsgange og 
indsatser ikke kan gennemføres uden dialog mellem ledere og medarbejdere. Hertil 
kommer at indførelse af ændringer også kræver en vedholdende opfølgning.

Da forbedringerne drejer sig om indsatser overfor konkrete borgere, er der behov 
for, at der vedvarende afsættes tid til faglige møder i de enkelte grupper.

Det er planen, at der udvikles et fast koncept (dagsorden) for de faglige møder. Et 
koncept og en dagsorden, som teamledere og andre, der får ansvaret for at 
gennemføre møderne, kan læne sig op ad.

Det er forventningen, at forslaget vil kunne bidrage til at fastholde medarbejdere, 
idet det antages, at en arbejdsplads med en højere faglighed vil være en mere 
attraktiv arbejdsplads.

Forslaget kan realiseres ved at tilbyde medarbejdere en lidt højere 
ansættelsesnorm.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil styrke kvaliteten i den faglige indsats overfor brugerne i ældreplejen. 
Det vil betyde, at der sættes tidligere ind overfor begyndende fald i 
funktionsniveau, at kvaliteten i de faglige indsatser øges – fx i form af færre fejl i 
medicinering, og at problemer i højere grad end i dag forebygges – så fx antallet af 
tryksår begrænses.

Økonomi
På lang sigt kan der være en vis tidsbesparelse forbundet med forslaget. Et forhold 
der vil virke i den modsatte retning er, at det må forudses, at brugerne i 
ældreplejen i fremtiden vil have mere komplekse behov – bl.a. som følge af stadig 
kortere indlæggelsestider på sygehuse.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Tid svarende til et møde på en 
halv time hver uge 1.823 1.823 1.823 1.823

Anlæg

Personalekonsekvenser
Beløbet svarer til 5-6 ansættelser.
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D28: Ansættelse af konsulent for at nedbringe sygefraværet 
på ældreområdet
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Det gennemsnitlige sygefravær på ældreområdet var i 2017 på 5,7 procent. 
Aktuelt er fraværet på 6,0 procent. Målet er et sygefravær på 5 procent.

Der er gjort en indsats for nedbringe sygefraværet. Igennem en længere periode 
har der således været arbejdet med en systematisk opfølgning på både kort- og 
langvarigt sygefravær. Og det er besluttet, at træning i arbejdstiden i løbet af de 
kommende tre år udrulles i hele det kommunale ældreområde.

Der er dokumentation for, at hvis det skal lykkes at nedbringe sygefraværet mere, 
end det er muligt med de tiltag, Varde Kommune har gennemført, så skal der 
sættes ind med en individuel tilgang til den enkelte medarbejders udfordringer i 
forhold til krav på arbejdspladsen og i forhold til deres øvrige livssituation. 

Det foreslås derfor, at der ansættes en konsulent (coach) på fuld tid til via 
samtaler at give medarbejdere redskaber, som gør dem bedre i stand til at 
håndtere krav på arbejdspladsen.

Det kan oplyses, at forvaltningen søger puljemidler til at finansiere en stilling, som 
den der beskrives i dette forslag, men at der er tale om en ansøgning til en statslig 
pulje af en beskeden størrelse. Hvis der opnås finansiering fra den statslige pulje, 
falder dette budgetforslag bort.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet væsentligt, vil man kunne øge servicen 
overfor beboere på plejehjem, idet der bliver flere timer, hvor medarbejderne er til 
stede på arbejdspladsen. 

Økonomi
Som alternativ til at øge servicen som omtalt ovenfor, kan man vælge fastholde 
servicen og samtidig nedbringe udgifter til personalelønninger, idet behovet for 
vikarer reduceres. Det skal dog bemærkes, at den tid medarbejderne bruger på 
træning i arbejdstiden på sigt skal finansieres af arbejdspladserne. Det er derfor 
tvivlsomt, om det er muligt at foretage en egentlig reduktion i lønudgifterne.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 520 520 520 520

Løn
Uddannelse, kørsel mv.

490
30

490
30

490
30

490
30

Anlæg

Personalekonsekvenser
Der ansættes en fuldtidsmedarbejder.
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D29: Oprettelse af åbne dagtilbud på plejehjem
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
De nuværende dagcentre på plejehjem er primært rettet mod beboere i 
plejecentrene. Budgettet på 1,9 mio. kr. bruges altså til at skabe liv og aktivitet og 
dermed livskvalitet for beboerne.

Varde Kommune har kun i begrænset omfang åbne tilbud til ældre – dvs. tilbud 
hvor man kan deltage uden at være visiteret. Der er sådanne tilbud i 
Medborgerhuset i Varde og i Lunde, hvor tilbuddet drives af den selvejende 
forening Den gl. Købmandsgård. Tilbuddet bruges af mange ældre især i den 
nordlige del af kommunen.

Der er solid viden om, at der hos ældre er en sammenhæng mellem ensomhed og 
behovet for kommunale ydelser og ydelser fra sundhedsvæsenet. Det kan derfor 
være en overvejelse at afsætte midler til åbne til for ældre. Tilbud som afvikles på 
plejehjem og hvor der ansattes personale til at stå for tilbuddene.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der vil være tale om en service overfor en målgruppe, der i dag kun i begrænset 
omfang er kommunale tilbud til.

Økonomi
Det foreslås, at budgettet til sådanne tilbud svarer til budgettet til dagcentre for 
beboere i plejehjem – 1,9 mio. kr. midler vil primært blive anvendt til løn, idet det 
forudsættes at der vil være brugerbetaling for øvrige udgifter.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Løn til aktivitetsmedarbejdere 1.900 1.900 1.900 1.900

Personalekonsekvenser
Forslaget vil betyde en forøgelse af personalenormeringen med cirka syv årsværk.
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D30/A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem ”Søgården”
Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag
Søgården tilbyder omsorg og pleje til misbrugere og hjemløse, der ikke kan rummes i 
almindelig pleje- og botilbud. Søgården er Varde Kommunes tilbud til borgere hvis 
plejebehov stammer fra et aktuelt eller tidligere misbrug af alkohol og/eller andre 
rusmidler. Det er opført i 2010, og der er plads til 14 beboere, hvoraf de 10 er 
faste pladser og de sidste 4 er til midlertidige- og aflastningsophold.

Siden opstart af Søgården har der ikke været ledige pladser, og der vil være behov 
for yderlig 2-4 pladser, så både hjemmeboende borgere og beboere fra andre 
plejehjem fra målgruppen kan flyttes fra de traditionelle plejehjem til Søgården. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil kunne imødekomme behovet for flere pladser til pleje og omsorg for 
udsatte borgere, som de almindelige pleje- og ældreboliger ikke kan tilbyde.

Økonomi
Med udvidelse af 4 nye pladser på Søgården bidrager Varde Kommune med 
grundkapitallån på 756.000 kr. jf. reglerne om støttet byggeri. Salg af grund til 
projektet og bygherrehonorar udgør samlet en indtægt på 631.000 kr., således at 
kommunens nettoudgift for nyopførte boliger udgør 125.000 kr. 

Driftsstart beregnet til foråret 2020.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 800 1.100 1.100

Anlæg 125

Personalekonsekvenser
Forslaget vil betyde en udvidelse af personalenormeringen med 1 dag- og 1 
aftenvagt.
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D31 - Supervision – tid til faglighed og refleksion
Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag
Ifølge Lene Dahl, cand. Psyk og klinisk psykolog er supervision: 
En samtale, der skal give mulighed for refleksioner over din praksis i dit arbejde 
med andre mennesker. I samtalen inviteres til fælles udforskning, nysgerrighed, og 
udvekslen af synspunkter, der handler om problemet og dets løsning. Samtalen 
skal give mulighed for at kunne reflektere over egne roller, handlemønstre og 
frembringe nye perspektiver. Formålet er at du skaber din egen forståelse og 
oplever følelsen af at være kompetent. 
En supervisors opgave er at være katalysator i processen.

Socialdemokratiet vurderer, at supervision skal være ekstern hvis et 
supervisionsforløb skal lykkes. jf. Børne og familie psykolog Bente M. Edslev, må 
de enkelte personer kunne betro deres oplevelser/problemer til supervisoren, uden 
efterfølgende at kunne risikere vanskeligheder ift. deres ansættelsesforhold. Er 
supervisor selv involveret i — eller en del af den problemstilling, der arbejdes med 
er det vanskeligt at reflektere neutralt. En god løsning på dette dilemma er derfor 
at modtage supervision af en ekstern supervisor.

Ift. Intentionerne i forslag D24 og D27 hvor man ønsker at styrke fagligheden 
inden for ældreplejen finder Socialdemokratiet, at et løft af faglighed vil have bedre 
forudsætninger for at lykkes, hvis der midlerne afsættes til ekstern supervision jf. 
de argumenter der er listet ovenfor. 

Inden for de økonomiske rammer for forslagene D24 og D27, kan midlerne findes, 
ved at der ikke skal ansættes en ekstra visitator. Virkeligheden på området er, at 
visitationen ikke længere skal visitere sundhedslovsindsatser, da disse er flyttet 
tilbage til sygeplejen, med ansættelse af en ekstra sygeplejekoordinater til følge. 
De ressourcer der tidligere er brugt på sundhedslovsindsatser kan anvendes på 
den udvidede samtale ifm. udskrivelse fra genoptræningsophold. Derudover er der 
forslag om driftsmidler til afholdelse af flere ugentlige møder, hvor i 
personaletimerne indgår.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at forslag D24 og D27 udgår og erstattes af 
dette forslag, og at den økonomi der er afsat til de nævnte forslag anvendes som 
et rammebeløb til supervision.

Socialdemokratiets forslag kan forsøgsvis afprøves og evalueres efter et år. Vi 
forslår følgende centre til afprøvning: Aktivitetscenteret i Ølgod, Carolineparken og 
døgnrehabilitering i Varde, Helle Plejecenter i Starup-Tofterup og Skovhøj i Oksbøl. 
Såfremt der er høj medarbejdertilfredshed og bruger/pårørende tilfredshed med 
tiltaget foreslås det kørt i drift med de af forslag D24 og D27 ønskede midler.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil øge refleksionen over eget arbejde og derigennem øge kvaliteten af 
det udførte arbejde.
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Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.539 2.539 2.539 2.539

Anlæg

Personalekonsekvenser
Drift, tid svarende til et møde på en halv time hver uge og udmøntes til 2 timer pr. måned
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D32 - Uddannelse i dagplejen
Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag
Kompetenceudvikling i dagplejen – tilbud til dagplejere om pædagogisk 
assistentuddannelse. En længerevarende og dybdegående uddannelse, som giver 
dagplejerne:

• Et teoretisk grundlag, som kan omsættes til praksis
• Mulighed for at reflektere over egen praksis

Refleksionen og forståelsen betyder, at dagplejere med PAU bliver mere åbne for 
udvikling.

Ifølge forsker og ph.d. Ole Henrik Hansen fremgår det af rapport ”Dagplejen i 
Danmark”:
Uddannede dagplejere oplevedes mere reflekterende over egen praksis end 
uuddannede og har flere interaktioner med børnene. Uddannelse er derfor den 
vigtigste anbefaling, som han giver videre til dagplejen på baggrund af 
undersøgelsen.

Der kan henvises til praksiserfaring fra Kolding kommune som har haft en proces 
iværksat siden 2014(ca. 10 dagplejere om året med start i 2014). Ligeledes kan 
der henvises til Sønderborg kommune (20 dagplejere starter august 2018). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der vil ved opkvalificeringen kunne skabes et løft af nuværende serviceniveau i 
dagplejen, ligesom kompetenceudvikling øger medarbejdernes værdi i Varde 
kommune som arbejdsplads.

Økonomi
Lønudgiften under uddannelse vil efter refusioner ligge på ca. 57.000,- kr. pr 
dagplejer.
Dertil kommer lønstigningen på seks løntrin, ca. 25.000,- pr. år pr. uddannet 
dagplejer.

Forslaget kan indeholde en beskæftigelsesindsats ud fra et rotationsprincip, der bør 
holde omkostninger til investeringen i medarbejderne nede på et udgiftsneutralt 
niveau.

I skemaet herunder er angivet udgifter ved 10 årlige uddannelser.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 570 820 1070 1320

Anlæg

Personalekonsekvenser
Alle dagplejere bør have en uddannelse. Kursusforløb kvalificerer til hverdagens 
opgaver, ligesom den pædagogiske assistentuddannelse er kompetencegivende. 
Med en kompetencegivende uddannelse er man faglært og betragtes i samfundet 
som uddannet til sit fag.
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D33 - Pulje til kvalitetsløft af vores madservice til ældre
Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag
Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til generelt kvalitetsløft i kommunens 
madservice til vores ældre i Varde. Der leveres mad til kommunens ældre på 
plejecentre fra Det Danske Madhus. Hvis du visiteres til madserviceordningen som 
hjemmeboende, kan du få leveret dit daglige hovedmåltid som kølemad fra Det 
Danske Madhus. Du kan også søge om et fritvalgsbevis, hvor du, hvis du opfylder 
betingelserne, kan træffe aftale med en kro eller anden madleverandør om, at de 
leverer dit daglige hovedmåltid. 

Der kan vil tilførsel af puljen frit sendes midler til at øge serviceniveauet på vores 
plejecentre eller ved madserviceordninger for hjemmeboende. Eksempler på 
anvendelse kunne være, at der sikres friske kartofler ved måltiderne, maden laves 
på plejecentre m.v.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Puljen vil medføre bedre mulighed for at sikre kvaliteten og oplevelsen af 
kommunens madservice til de ældre. 

Økonomi
Der tilføres 2 mio. kr. til en pulje, der årligt påvirker driften.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 2.000 2.000 2.000 2.000

Anlæg

Personalekonsekvenser
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D34/A44 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.
Forslag fra Dansk Folkeparti

Beskrivelse af forslag
Det er tidligere besluttet, at der skal etableres erstatningsbyggeri for 
Vinkelvejscentret i Ølgod. Vinkelvejscentret er kommunens største demensenhed 
og rummer 32-33 af i alt 65 boliger i Varde Kommune til svært demensramte. De 
øvrige 32 pladser er fordelt med 18 pladser ved Lyngparken i Varde og 14 i 
Skovhøj, som er en selvstændig enhed i Oksbøl.

I budgetforliget indgået i efteråret 2017 blev det fastslået, at ”forligspartierne er 
enige om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 
demenspladser i Ølgod til afløsning for det nuværende Vinkelvejscenter” og at 
”forligspartierne er opmærksomme på, at der med dette forlig kun er afsat anlægs- 
og driftsbudget til 32 pladser.” På møde den 10. oktober 2017 besluttede Udvalget 
for Social og Sundhed, ”at der opføres 24 boliger med tilhørende servicearealer i 
den nordvestlige del af Ølgod, med mulighed for udvidelse af 8 pladser senere” og 
”at der opføres 8-9 boliger med tilhørende servicearealer i tilknytning til 
demensenheden på Lyngparken, Varde”.

Dansk Folkeparti har fået beregnet konsekvensen ved at bygge/beholde de 
nuværende 32 boliger i Ølgod med det samme, i stedet for at skulle tilføje 8 
boliger senere – samtidig med at den planlagte udvidelse i Varde fastholdes. Der 
bliver altså tale om en nettoforøgelse med otte boliger, hvilket har konsekvenser 
for størrelsen på anlægsudgifterne og især for driftsudgifterne. Her er det vigtigt, 
at bemærke, at udvidelsen jo egentlig er de 8-9 ekstra pladser i Varde.

Dansk Folkeparti ønsker, at bevare de nuværende antal pladser i Ølgod, men ser 
samtidig positiv på, at der jf. budgetaftalen for 2017 tilføres 8-9 ekstra pladser i 
Varde. 

Dansk Folkeparti mener ikke, at det skal være på bekostning af 8 pladser på 
Vinkelvejscentret hvilket det bliver jf. den nuværende aftale fra 2017. Dansk 
Folkeparti ønsker, at de nuværende 32 pladser bevares, når det nye demenscenter 
bygges i Ølgod, fremfor at der først bygges med 24 pladser og der så senere 
formentlig sker en udvidelse med 8 pladser.         

  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Konsekvensen af en udvidelse af antallet af pladser vil være, at det bliver lettere at 
tilbyde svært demensramte en plejebolig hurtigt. Det kan ikke udelukkes, at vi vil 
blive udfordret på pladser i de kommende år, hvor antallet af meget gamle stiger 
væsentligt. Stigningen vil være størst i Varde by og i den vestlige del af 
kommunen. Derfor giver det god mening, at bevare de nuværende 32 pladser på 
Vinkelvejscentret og samtidig som aftalt få opført 8-9 ekstra demenspladser i 
Varde. 

Dog er konsekvensen med den nuværende aftale, at der tages 8 pladser fra 
Vinkelsvejscentret, der så opføres i Varde ved Lyngparken. Det er så aftalt, at der 
senere kan tilføres de 8 pladser igen i Ølgod.    
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Økonomi
Driftsudgifterne forøges med netto 535.000 kr. pr. plads (2018-priser) – svarende 
til 4.280.000 kr. årligt. Til gengæld vil der være en besparelse i hjemmeplejen, idet 
de borgere, som flytter ind i en demensenhed, ikke skal have hjælp fra 
hjemmeplejen. Baseret på de seneste ti borgere, der er flyttet ind, er der en 
besparelse på cirka 142.000 kr. pr. borger på årsbasis, svarende til i alt 1.139.000 
kr.

Det vil kræve en budgetudvidelse med virkning fra 2021, da byggeriet forventes 
klar til ibrugtagning omkring det tidspunkt.

Anlægsudgiften forøges med 2.139.000 kr., hvis forslaget om at bygge otte boliger 
mere end planlagt realiseres. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Drift af otte ekstra plejehjemspladser
Besparelse i hjemmeplejen
Nettoudgift

4.280
-1.139
3.141

4.280
-1.139
3.141

Anlæg 2.139

Personalekonsekvenser
Forslaget vil betyde en nettoudvidelse af personalenormeringen med cirka ti 
stillinger.
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A1: Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag
Antallet af almene boliger kan påvirke befolkningsudviklingen positivt i Varde 
Kommune. Ifølge lov om almene boliger er kommunerne medfinansierende ved 
opførelse af støttet byggeri.  Varde Kommune har i foråret 2018 modtaget flere 
forslag fra boligselskaberne, som primært er forslag på projekter i oplandsbyerne.
Flere af projekterne er udarbejdet i et samarbejde mellem forskellige lokale 
udviklingsråd, bosætningsudvalg og boligorganisationer, som har ønske om at 
opføre almene familieboliger bl.a. i Oksbøl og Alslev og seniorboliger i Sig og 
Ansager. Baggrunden for ansøgningerne er:

 Ønske om udvikling i oplandsbyer og afhjælpe ventelister 
 Tiltrækning af nye borgere til kommunen,
 Flere henvendelser fra borgere, som ønsker lejebolig i lokalområdet 
 Seniorer, som ønsker at sælge hus, og fortsat bo i lokalområdet

På udvalgsmøde i august vil Udvalget for Økonomi og Erhverv behandle de 
indkomne ansøgninger og deres videre proces i budgetlægningen. Hvis alle 
projekterne ønskes gennemført, vil der være et behov for at afsætte 13,5 mio. kr. 
i grundkapitallån i 2019-2022. Det afsatte budget til og med 2019 er disponeret til 
godkendte eller forhåndsgodkendte projekter, således at der må afsættes 
yderligere budgetløb, hvis Byrådet ønsker gennemført nye almene boligprojekter i 
Varde Kommune. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Opførelse af yderligere almene boliger forventes at understøtte 
bosætningspolitikken. 

Økonomi
Lovens udgangspunkt er, at kommunerne skal yde lån på 14% af 
anskaffelsessummen. I økonomiforhandlingerne for budget 2019 blev det aftalt, at 
det kommunale grundkapitallån i 2019 og 2020 for familieboliger er differentieret 
mellem 8 og 12% afhængigt af den gennemsnitlige størrelse, således at 
kommunen skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge 
ved store boliger. Familieboliger under 90 m2 er grundkapital 8%, med en 
gennemsnitlig boligstørrelse på mellem 90-105 m2 udgør grundkapitallånet 10 %, 
og for boliger med en gennemsnitlig størrelse på over 105 m2 er grundkapitallånet 
12 %. Grundkapitallån er 10 % for ungdoms- og ældre-/plejeboliger. 
Når Byrådet godkender skema A for et projekt og samtidig på statens vegne giver 
tilsagn om løbende driftsstøtte, samt tilsagn om kommunegaranti for 
kreditforeningslån udgør dette et bindende tilsagn og tilsagnet kan som 
udgangspunkt ikke tilbagekaldes, når boligselskabet gennemfører projektet inden 
for rammerne af Skema A-godkendelsen.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg/kapitaludgifter 3.000 3.000 3.000

Personalekonsekvenser
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune. 
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A2: Borgercenter Varde 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 25.000 mio. kr. til den indvendige 
og udvendige vedligeholdelse af Borgercenter Varde (BCV).  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 25.000
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A3: Skt. Nikolaj Kirkeplads 
Udvalget for Økonomi og Erhverv. 

Beskrivelse af forslag
Udviklingsrådet for Varde Midtby ansøger Byrådets Udviklingspulje om et tilskud på 
650.000 kr. til revitalisering af området omkring Skt. Nikolaj Kirkeplads.

Formålet med projektet er at gøre Skt. Nikolaj Kirkeplads til en mere integreret del 
af Vardes historiske bykerne og gøre stedet til et naturligt besøgssted.

Projektet vil ikke medføre yderligere driftsudgifter, idet vedligehold forventes at 
være lig den, der er i dag. Projektet vurderes at kunne gennemføres inden for 
lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et projekt som sætter fokus på en glemt 
historie, og som passer godt ind i oplevelsesloopet i områdefornyelsen.

Hvis ansøgningen kun fremmes delvis, kan det forventes, at projektet reduceres til 
eksempelvis kun at omfatte det oprindelige kammer, og ikke den senere 
tilbyggede, eller at der anvendes materialer med kortere levetid, mere 
vedligeholdelse, som falder mindre ind i omgivelserne mv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Projektet har en almen interesse, er af varig karakter og har erhvervsmæssigt, 
udviklende og nytænkende perspektiv.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 650

Personalekonsekvenser
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune. 
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A4: Forenings- og aktivitetshus i Årre
Udvalget for Økonomi og Erhverv. 

Beskrivelse af forslag
Årre Borgerforening ansøger om et tilskud på 250.000 kr. til etablering, indretning 
og markedsføring af et nyt forenings- og aktivitetshus beliggende i dele af det 
tidligere rådhus i Årre. Midlerne forventes kun delvist at dække de udgifter, der er 
forbundet med projektet. De vil blive anvendt i forhold til de aktører, der er med i 
samarbejdet, og deres behov.

Formålet med projektet er at skabe rammerne for et være- og mødested, som kan 
benyttes af byens borgere, foreninger og institutioner. Driften af forenings- og 
aktivitetshuset sker gennem foreningstilskud fra brugere og fra øvrige aktører bag 
projektet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et projekt, som kan styrke bosætningen i 
lokalsamfundet omkring Årre gennem fastholdelse af borgere.

Projektet vurderes at kunne gennemføres indenfor lokalplanen. Projektet har en 
almen interesse, der kommer en bredere gruppe til gavn, og har et bæredygtigt 
perspektiv i forhold til udnyttelse af bygningsmasse og i forhold til bosætningen i 
lokalsamfundet. Der er et udviklingsperspektiv i projektet, og det kan have en vis 
markedsføringsmæssig værdi, især hvis Årre som den første opnår alle niveauer i 
”Den Blomstrende Landsby”. Ved at tænke genbrug og bæredygtighed ind som en 
aktivitet i projektet, får projektet også en nytænkende vinkel generelt og i forhold 
til visionen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Aktiviteten ”et sted, hvor man kan skabe forståelse for genbrug og bæredygtighed” 
er et eksempel, på at projektet perifært understøtter visionen. Projektet kan 
understøtte visionen yderligere. Det kan eksempelvis være via materialevalg (tapet 
med skov, strand, mv.), i indretningen (up-cyclet inventar), ved brug af 
udenomsarealer.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 250

Personalekonsekvenser
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune. 
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A5: Pulje til kloakseparering ved kommunale bygninger 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Der har siden 2013 været afsat en anlægspulje til kloakseparering ved kommunale 
ejendomme. Kloaksepareringen bliver udført i de enkelte områder umiddelbart 
efter Din Forsyning har udført kloakseparering af de offentlige kloakker.

Der har siden 2013 været afsat og brugt følgende beløb på anlægsbudgettet:
2013: kr. 4.000.000
2014: kr. 1.105.000
2015: kr. 270.000
2016: kr. 2.500.000 
2017: kr. 2.500.000
2018: kr. 1.435.000

Beløbene blev vurderet og afsat ud fra et erfaringsgrundlag og ud fra 
spildevandsplanen, der angiver, hvornår de enkelte områder kloaksepareres.

Der er i 2019 afsat kr. 1.319.000 til kloaksepareringer, men idet Din Forsyning har 
ændret på deres prioriteringer af kloaksepareringer pga. byfornyelse i Varde 
Midtby i 2017-2019, vil der blive flere udgifter over de næste år til 
kloaksepareringer af de kommunale ejendomme. De sidste overslag 
Ejendomscentret har modtaget på kloaksepareringer har endvidere vist, at 
prisniveauet er steget i løbet af de sidste par år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Når Din Forsyning har kloaksepareret de offentlige kloakker i et område, får 
bygningsejere et påbud, og de har derefter 2 år til at kloakseparere kloakken på 
egen grund. Ifølge Din Forsynings plan vil de kloakseparere etape 2 og etape 3 i 
Varde by i 2019 og 2020, Sig/ Thostrup i 2019 og sidste del af Nordenskov i 2020. 

Økonomi
Der er i 2019 afsat kr. 1.319.000 i anlægsbudgettet, og det vurderes, at der i 
næste periode er behov for 2,5 mio. kr./år til kloaksepareringer ved kommunale 
ejendomme.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 2.500 2.500 2.500

Personalekonsekvenser
Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 
personalemæssige konsekvenser. 
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A6: Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er med udgangen af 2019 ikke afsat midler i Varde Kommune til forlænge 
indsatsen med landsbyfornyelse. Landsbyfornyelsespuljen giver mulighed for 
statslig refusion i arbejdet med nedrivning af faldefærdige bygninger, tilskud til 
bygningsforbedring, primært i form af klimaskærm, og basale faciliteter ved 
istandsættelse af (bevaringsværdige)ejendomme. Varde Kommune har indtil videre 
primært valgt af fokusere på nedrivning. Den statslige pulje løber foreløbigt til og 
med 2020 og Varde Kommune har siden puljens oprettelse årligt i snit modtaget 
ca. 1 mio. kr. i refusionsmidler. Med en fornyet bevilling kan Varde Byråd fortsætte 
indsatsen for at sikre at faldefærdige ejendomme i det åbne land og i landsbyerne i 
et vist omfang kan fjernes og dermed modvirke, at der i Varde Kommune er 
områder, der kommer til at fremstå med et udpræget forfald.

Økonomi
Der forslås afsat årligt 2. mio. kr. til den fortsatte indsats. Midlerne suppleres med 
de til enhver tid gældende statslige tilskud.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 2.000 2.000 2.000

Personalekonsekvenser
Der anvendes et vist antal timer årligt til at administrere puljen. Bortfalder puljen 
kan ressourcen anvendes til andre planfaglige opgaver eller til indsatser i relation 
til lokalområderne.
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A7: Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Puljen til byfornyelse og udviklingsplaner har været en stor succes og der i løbet af 
de seneste 3 år givet tilsagn til realisering af 27 projekter med forbindelse til 
udviklingsplanerne, og med et samlet tilsagn på ca. 3,4 mio. kr. Derudover er der 
med puljen givet tilsagn byfornyelse i Ølgod og udført et ”Stedet tæller”-projekt 
ved Henne Strand i samarbejde med RealDania for sammenlagt 4,3 mio. kr. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er med udgangen af 2019 ikke afsat midler i Varde Kommune til forlænge 
indsatsen. I 2019 er der desuden afsat væsentligt færre midler end de foregående 
år. Med en fornyet bevilling kan Varde Byråd fortsætte indsatsen for at understøtte 
de mange lokale ildsjæle i deres gode arbejde med at udvikle deres byer efter 
deres samlende plan for byen ”udviklingsplanen”. Det var oprindeligt også formålet 
med puljen at sikre midler til støtte områdefornyelsesprojekter i mindre byer. Der 
gælder fra og med 2018 nye regler herfor og det er blevet langt lettere for 
kommunerne at igangsættes områdefornyelsesprojekter. Der arbejdes pt. med en 
områdeplan for Oksbøl og i efteråret iværksættes arbejdet med en områdeplan for 
Agerbæk. I begge byer forventes områdeplanerne at give et bud på, hvordan 
byerne kan fornyes. Et efterfølgende områdefornyelsens projekt kan bidrage til at 
realisere planerne. 

Økonomi
Der forslås afsat årligt 3. mio kr. til den fortsatte indsats med henblik på en ligelig 
fordeling mellem borgerdrevne projekter og områdefornyelsesprojekter. Midler der 
anvendes til områdefornyelsesprojekter kan suppleres med de til enhver tid 
gældende statslige tilskud.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 2.000 3.000 3.000

Personalekonsekvenser
Der anvendes ca. xx timer årligt til at administrere puljen. Bortfalder puljen kan 
ressourcen tilbageføres til andre planfaglige opgaver som fx lokalplanlægning.
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A8: Fortsættelse af puljebeløb til cykelstier til prioritering
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forslaget er en fortsættelse af den pulje der hidtil har været afsat til nye cykelstier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og sikre 
skoleveje.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 3.700 3.700 3.700

Personalekonsekvenser

Ingens
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A9: Renovering af broer
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har fået lavet en gennemgang af alle broer og rørbroer. 
Rapporten viser, at der bør afsættes midler, hvis broerne skal bevares. I 2019 er 
der afsat 1,1 mio. kr., men disse midler er allerede disponeret til igangværende 
reparation af bro på Grødevej.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis ikke der afsættes midler til området vil det betyde, at der i nærmeste fremtid 
vil blive problemer med mobiliteten i kommunen. 

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 4.000 4.000 4.000

Personalekonsekvenser

Ingen
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A10: Trafiksikkerhedspulje
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2019 er der afsat pulje på 2 mio. kr. til forskellige trafiksikkerhedstiltag, fx 
fodgængerfelter, lysanlæg, bump etc. Forslaget ønsker denne pulje forsat i årene 
fremover.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 2.000 2.000 2.000

Personalekonsekvenser

Ingen



Forslag til Budget 2019-2022

Side 126

A11: Kystsikring i Blåvand
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Plan og Teknik Udvalget behandlede april 2018 sag vedr. kystsikring af Blåvand, og 
med en beslutning om at indgå i de videre forhandlinger om en fællesaftale med 
som minimum den nuværende målsætning. Med budgetlægningen skal der tages 
endelig stilling til om kommunen skal bidrage til kystsikringen og i bekræftende 
fald med hvor meget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Kystsikring af Blåvand vil sikre området mod erosion og dermed er det indirekte 
muligt at fastholde området som et attraktivt turistdestination.

Økonomi
En fortsættelse af den nuværende målsætning i en ny fællesaftale med 
Kystdirektoratet forudsætter en kommunal medfinansiering på minimum 400.000 
kr. i 2019-2022 i den kommende budgetlægning. Ønskes der en forøget indsats 
med sandfodring af strækningen fra høfde 1 til Ishuset vil den kommunale udgift 
forventes at være ca. dobbelt så stor.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 592 400 400

Personalekonsekvenser
Ingen
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A12: Cykelstipulje - naturområder
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forslaget er en fortsættelse af den pulje der hidtil har været afsat til nye cykelstier 
i naturområder.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og kommer ud i 
naturen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 2100 2100 2100

Personalekonsekvenser

Ingens
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A13: Fælles natur- og friluftsprojekter med Naturstyrelsen 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
I fællesskab med Naturstyrelsen Blåvandshuk er der i Naturpark Vesterhavet gode 
forudsætninger for flere forskellige typer projekter. Projekterne kan omhandle at 
forbedrede muligheder for friluftsliv fx ved Præstesøen i Oksbøl, som ligger tæt på 
det kommende Flygtningemuseum eller fælles naturplejeprojekter som fx rydning 
af rynket rose. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Bedre faciliteter ved fx Præstesøen vil bidrage positivt til den samlede oplevelse 
ved et besøg hos det kommende Flygtningemuseum. Fælles naturprojekter fx 
rydning af rynke rose vil styrke samarbejdet om bekæmpelse af invasive arter.

Økonomi
Midlerne skal anvendes som projektmidler. De kan desuden bruges som del af 
medfinansiering ved ansøgningen af fondsmidler. Evt. afledte driftsudgifter 
afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 200 200 200

Personalekonsekvenser
Ingen
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A14: Forbedring Okkeranlæg i Varde Kommune
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har p.t. ansvar for 4 okkerrensningsanlæg (Orten, Malle Bounum, 
Skovlund og Stokbæk). Yderligere 11 okkeranlæg anlægges og finansieres i 
forbindelse med vandplanindsatserne inden 2021. 

For at okkeren tilbageholdes effektivt i bassinerne skal disse oprenses med 5-10 
års interval. To anlæg skal oprenses i 2019 og 2020. Tre anlæg mangler justerbare 
udløbsstemmeværker og to anlæg mangler omløbsmulighed ved oprensning. Tre 
lokale slamdepoter skal etableres. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Etablering af justerbare udløbsstemmeværker forbedrer renseeffekt og mindsker 
oprensningshyppighed. Omløbsmuligheden er nødvendig i forbindelse med 
oprensning. Slamdepoter er nødvendige, da der i det oprensede okkerslam er 
tungmetaller, som på sigt skal deponeres.

Okkerfjernelse er et virkemiddel til at kommunen kan opfylde forpligtigelsen om 
opnåelse af målet om god økologisk tilstand i vandløbene.

Økonomi
Ved etablering vil der opnås mindre behov for oprensning, samt en logistisk bedre 
løsning af oprensningsopgaven og udskydelse af endelig slamdeponering. Der er 
ingen afledte driftsudgifter.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 250 250 150

Personalekonsekvenser
Ingen
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A15: Lys på sti i Varde
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Ønske fra grundejerforeningen Ådalen i Varde om lys på sti langs Varde å på 
stykket fra Storegadebroen til jernbanen. Stien er en del af oplevelsesloopet 
”Naturloopet”

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 150

Personalekonsekvenser

Ingen
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A16: Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2019 og foregående år har der været afsat en pulje på 1,1 mio. kr. til 
byforskønnelse i forbindelse med kloaksepareringer (som Din Forsyning udfører). 
Ideen er, at når der alligevel skal graves, så er det fornuftig at forskønne gaderne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 1..100 1.100 1.100

Personalekonsekvenser

Ingen
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A17: Vejudvidelse ifm. biogasanlæg, Ølgod
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet har godkendt lokalplan for biogasanlæg i Ølgod og i den forbindelse er der 
indgået udbygningsaftale om at Hjeddingvej skal udvides. Varde Kommune får 
halvdelen af udgiften, svarende til ca. 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 500

Personalekonsekvenser

Ingen
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A18: Vejudvidelse, Kvonglanghedevej
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet har godkendt udvidelse af svinebrug på Lummerbækvej. I den forbindelse 
kommer der mere trafik på den tilstødende Kvonglanghedevej. Vejen er smal og 
flere beboere har ønsket vejudvidelse/vigepladser. Beløbet er anslået.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 500

Personalekonsekvenser

Ingen
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A19: Vejafvanding/brønde i forbindelse med kloakseparering
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2018 og foregående år har der været afsat en pulje til udskiftning af vejbrønde, 
når der opgraves kloak ifm. kloakseparering. Beløbet er anslået.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 2.000 2.000 2.000

Personalekonsekvenser

Ingen
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A20: En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst – 
Medfinansiering af indsats under Udviklingsplan for Danmarks 
Vestkyst 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Partnerskab for Vestkystturisme har i tæt samarbejde med de 11 
vestkystkommuner og destinationer udarbejdet en Udviklingsplan for Danmarks 
Vestkyst. Forprojektet ’ En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst’ er første 
skridt på vejen til realisering af udviklingsplanens indsatser. Formålet med 
indsatsen er at skabe en stærk profil og identitet for den samlede kyststrækning 
samtidig med at lokale styrker og særkender står endnu tydeligere. Der skal 
udvikles brand med international gennemslagskraft på både eksisterende og nye 
markeder. Indsatsen skal øge mobiliteten på enkelte ferie, langs kysten og 
motiveret til genbesøg. Forprojeket består af følgende delinitiativer:

1. Udvikling af et overordnet brand, identitet og en fortælling der binder kysten 
sammen og samtidig fremhæver lokale styrker og kvaliteter. 

2. Udvikling og afklaring af en fysisk manifestation af brandet langs med kysten 
både i form af skiltning, nedslagspunkter og via en rekreativ sammenhæng for 
vandre- og cykelturister på vestkysten 

3. Kommunikation af brand, identitet og fysiske sammenhænge 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Indsatsen vil bidrage til en styrket profilering, formidling og tilgængeliggørelse af 
vestkysten største attraktion – nemlig naturen. Det forventes at indsatsen kan 
bidrage til at tiltrække både nuværende og nye målgrupper og derved styrke 
turismeudviklingen og væksten. 

Økonomi
Forprojektet har en samlet budget på 2 mio. kr. som forventes finansieret af de 11 
vestkystkommuner (med 1,5 mio. kr. ud fra aftalt fordelingsnøgle). Partnerskab for 
Vestkystturisme (250.000 kr.) og Dansk Kyst og Naturturisme (250.000). 
Dele af budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at kunne 
findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 195

Personalekonsekvenser
Varde Kommune har forpligtet sig til årligt at leverer 663 timer til opgaver i regi af 
Partnerskab for Vestkystturisme. Den arbejdsindsats, der er forbundet med 
forprojektet, forventes at ligge indenfor denne ramme. Indsatsen kan dog 
involvere arbejdstræk hos andre afdelinger end Plan og Vækst fx i Naturcentret og 
hos Provarde.  
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A21: En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Den 27. februar lanceredes udviklingsplanen for Blåvand 2025. Udviklingsplanen 
indeholder en række indsatser og projekter, herunder projektet ’En levende 
bymidte med NATURlig atmosfære’. Projektet er en sammentænkning med 
Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning den 31. januar 2018, der lyder som 
følger:

 at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, 
udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i 
Blåvand (inkl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr). 

 at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for 
parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. 
etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

Projektet går således ud på at skabe en masterplan for Blåvand:

 der skaber en unik og fremtidsrettet identitet for Blåvand
 der sikrer at planen om byens udvikling samtidig tager højde for 

trafikafvikling og parkering

Masterplanen forventes, at udgøre grundlaget for den efterfølgende lokalplan for 
bymidten.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da projektet blandt andet går ud på, at trække naturen ind i byen, ligger det i fin 
forlængelse af visionen. Marsterplanen skal bidrage til at fremtidssikre turisme i 
Blåvand

Økonomi
Udgiften på i alt 2 mio. kroner vil gå til arkitekt- og ingeniørfirmaer, der skal stå for 
processen med at skabe en masterplan for Blåvand.

Der forventes en udgift på 2,0 mio. kroner, der skal fordeles med 1.000.000 kroner 
til Varde Kommune, 500.000 kroner til Blåvand, mens der søges fonde om de 
resterende 500.000 kroner.

Dele af budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at kunne 
findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 1.000

Personalekonsekvenser
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A22: Etablering af energiplanlægningssekretariat i 
Sydvestjylland 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde, Fanø og Esbjerg Kommune har i løbet af 2017-2018 sammen med Din 
Forsyning, SE og de lokale varmeværker udarbejdet en strategisk energiplan med 
det sigte at frembringe et solidt overblik over de udfordringer og 
udviklingsmuligheder der ligger i den grønne omstilling. Et tilsvarende samarbejde 
har været igangsat i de sønderjyske kommuner. Den strategiske energiplan viser, 
at der i Sydvestjylland skal investeres i den omstilling der skal ske af 
energiinfrastrukturen frem mod 2030. Sydenergifonden har på den baggrund 
besluttet at bevillige 7. mio. kr. til støtte til etablering af 2 
energiplanlægningssekretariater der kan bidrage til at skaffe kommunerne et 
vidensgrundlag der kan medvirke til, at den kommende omstilling sker til gavn for 
borgere, forbruger og erhvervslivet og bidrage til at minimere fejlinvesteringer og 
enkelte aktørers suboptimeringer

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Målet med etablering af det fælles energiplanlægningssekretariat er at skabe et 
bredt fagligt samarbejde mellem de involverede parter til gavn for 
energiforbrugeren i Sydvest – og Sønderjylland. Et vigtigt mål er, at et skabe en 
bedre sammenhæng mellem de forskellige energiforsyninger for derigennem at 
sikre optimal udnyttelse af områdets lokale ressourcer (biomasse, sol, vind) og 
medvirke til, at der sker en optimering af investeringer i energiforsyningen både på 
de centrale og lokale værker samt i de enkelte hjem. 

Økonomi
Sekretariatet etableres med støtte fra Sydenergifonden der bidrager med 7. mio. 
kr. fordelt over perioden 2018-2021. Det forudsættes at de deltagende kommuner 
(Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen, Billund og Haderslev, Sønderborg, Tønder og 
Aabenraa) tilsammen bidrager med yderligere 7 mio. kr. Sekretariatet forventes 
herudover at kunne hente fondsmider og regionale midler i samarbejde med 
lignende sekretariater på Fyn og i Trekantsområdet. 
Dele af 2020 budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at 
kunne findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 520 290

Personalekonsekvenser
Planchefen og medarbejdere der arbejder med varmeplanlægning forestår 
kommunes samarbejde med sekretariatet. Sekretariatet vil bl.a. bidrage med input 
til den fysiske planlægning, ved godkendelse af større varmeprojekter og ved at 
tilvejebringe et videns grundlag der kan anvendes når Varde Kommunes interesser 
skal varetages i bl.a. fælleskommunale selskaber. 
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A23: Etablering af El-ladestandere  
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune kan i dag ikke tilbyde offentligt tilgængeligt, opladning af elbiler 
til turister og andre besøgende.

Der opleves et stigende antal forespørgsler hos aktører og på turistkontorerne om 
offentligt tilgængelig opladning. Dette gælder specielt i Varde by, ved Henne 
Strand og i Blåvand. Med Varde kommunes position som Danmarks største 
kystdestination og Danmarks næststørste turistkommune vurderer ProVarde det 
som en mangel i den turistservice, der skal gøre Varde Kommune til et attraktivt 
besøgsmål for et købedygtigt publikum.

Der findes i dag flere udbydere af denne service, bl.a. Clever og E.ON, som alle 
tilbyder at opsætte ladestationer efter anvisning fra kommunen. Da det tager ca. 2 
timer at oplade til 200 km kørsel bør standeren placeres i nærheden af byer, hvor 
der er noget at tage sig til under opladningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opsætning af ladestationer vil bidrage til at gæster i el-biler finder det attraktivt at 
besøge Varde Kommune og vil sende et signal om, at Varde er en miljøvenlig og 
gæstfri kommune.

Økonomi
Forbruget på ladestanderne er brugerbetalt og opsætningen betales af kommunen, 
eller den der måtte ønske at få en ladestander opsat. Drift og vedligehold 
varetages af selskabet, der har opsat ladestanderen.

Prisen for en ladestation med to el-udtag varierer fra ca. kr. 30.000 kr. til 50.000 
kr. afhængig af placering. Med opsætning af 6 ladestandere (12 el-udtag) i 
kommunen, kan tilbuddet tilvejebringes for en samlet sum af ca. kr. 200.000 kr. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 200

Personalekonsekvenser
Ingen udover alm. Byggesagsbehandling. 



Forslag til Budget 2019-2022

Side 139

A24: Renovering af Lunde-Kvong Skole
Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag
Lunde-Kvong skole består af en hovedbygning fra 1916 med faglokaler, administration og 
lærerværelse, en undervisningsbygning med klasselokaler og gymnastiksal fra 1970 samt en 
tilbygning med børnehaveklasse og SFO.

Ejendomscentret har fået udarbejdet en rapport over bygningsstanden på Lunde-Kvong 
skole med overslag over udgifter til renovering af den udvendige klimaskærm på 
undervisningsbygningen. Bygningerne er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand og 
især tagpladerne er i kraftig nedbrud med indtrængning af vand til følge. Der er ikke i 
rapporten eller overslaget medtaget udgifter til en større indvendig renovering.
Undervisningsbygningen indeholder cadomusplader med asbest. Det forventes, at 
konstruktionen og dermed asbesten kan forblive indkapslet.

Der er et stort behov for en forbedring af indeklimaet for at skabe et sundt 
undervisningsmiljø og bedre indlæring, da pt. CO2 niveauerne ligger meget højt. Der er 
derfor regnet med etablering af ventilationsanlæg i undervisningsbygningen. 
Hovedbygningen fremstår også i dårlig stand, og her ligeledes et stort behov for renovering 
af klimaskærmen.

Overslag på renovering af klimaskærme: kr. / ex. moms

Hovedbygning (tag, murværk og vinduer): 1.650.000

Undervisningsbygning og tilbygning (tag, stern, ventilation, ydermure, 
vinduer og døre, inddækninger mm.): 

3.493.000

Fradrag fra energipuljen til energibesparende foranstaltninger: -500.000

Udskiftning af fugtskadede lofter: 200.000

I alt byggearbejder: 4.843.000

Rådgiver (12%): 581.160

Uforudsete udgifter (12%): 581.160

I alt: 6.005.320

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Renovering af Lunde-Kvong Skole vil give bygningerne et løft fra dårlig stand til middel/god 
stand for så vidt angår den udvendige stand/ klimaskærmen. Ydermere vil etablering af 
ventilationsanlæg være med til at forbedre indeklimaet betydeligt og derved skabe et sundt 
undervisningsmiljø og bedre indlæring.

Økonomi
Til en renovering af klimaskærmen på Lunde-Kvong skole samt etablering af ventilation til 
forbedring af læringsmiljøet skal der investeres kr. 6.000.000 ex. moms for at bringe 
bygningerne op i en god-middel stand. Der er i overslaget ikke medtaget midler til det 
indvendige bortset fra udskiftning af fugtskadede lofter.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 6.000
Personalekonsekvenser
Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 
personalemæssige konsekvenser. 
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A25: Medfinansiering til prædationsprojekt i Nationalpark 
Vadehavet
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Nationalpark Vadehavet om 
kommunalt medfinansiering til et prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet 
2019-2022. Projektet skal ses som en forsættelse af et forudgående pilotprojekt. 

Vadehavet er vigtigt yngleområde for en række fuglearter af især andefugle, 
vadefugle, måger og terner. Mange af disse er jordrugende fuglearter har en 
negativ bestandsudvikling, hvor en af faktorerne for den tilbagegang tilskrives 
prædation fra rovdyr.

Nationalparken har af den grund i samarbejde med Danmarks Jægerforbund siden 
2014 arbejdet med regulering af problematiske arter af rovdyr bl.a ræv og 
mårhund i 6 udvalgte områder inden for nationalparken. Dette projekt ønskes nu 
fortsat og videreudviklet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Ved en kommunal medfinansieringer til projektet, vil forvaltningen stille krav for 
deltagelse, at projektet skal sikre en indsats for at forbedre fuglearters 
måleopfyldelse i de kommunale Natura 2000-handleplaner inden for 
Nationalparken.

Økonomi
Nationalparken har søgt de fire Vadehaves kommuner om samlet 200.000 kr. pr- år i 
projektperioden. Det svarer til 50.000 kr. om år for hver af kommunerne.

Nationalparken har oplyst, at den samledes økonomi for projekter lige nu er:

Nationalpark Vadehavet: 100.000 kr. /år = 300.000 kr.
Vadehavskommunerne: 4 x 50.000 kr./år = 200.000 kr. = 600.000 kr.
Naturstyrelsen: 2 x 50 t = 100 t x 375 kr. = 37.500 kr./år = 

112.500 kr.
Private fonde: (tilskud til materiel, uddannelse m.v.) = 450.000 kr.

Overslag i alt =                        1.462.500 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 100 50 50

Personalekonsekvenser
Ingen
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A26: Pulje til nedrivning af kommunale bygninger 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Der er pt. afsat en anlægspulje på 3,206 mio. kr./år frem til og med 2020 til 
nedrivning af kommunale bygninger.
Hensigten med puljen er at have mulighed for at nedrive kommunale bygninger, 
der har udstået deres levetid eller er blevet overflødige.
I Varde Kommunes ejendomsstrategi om smartere kvadratmeter ligger, at der skal 
tænkes flere funktioner ind i de enkelte bygninger, hvorved der sikres en effektiv 
anvendelse af den kommunale bygningsmasse. Herved kan tomme og halvtomme 
bygninger afhændes eller nedrives, hvilket også sikrer flere midler til 
vedligeholdelse af de tilbageværende bygninger.

Ved at afhænde eller nedrive bygninger, der kan undværes, nedbringes 
vedligeholdelsesefterslæbet.

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsmassen og 
ejendomsstrategien samt sikre, at brugerne får de bedste rammer til udøvelse af 
deres kerneopgaver foreslås det, at der efter 2020 tilføres 3,206 mio. kr./år til 
puljen til nedrivning af kommunale bygninger. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Nedrivning af kommunale bygninger prioriteres i overensstemmelse med Varde 
Kommunes langsigtede strategi om smartere kvadratmeter.

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne 
tilbyde tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering.

Ved tilførsel af fortsatte midler til nedrivningspuljen vil bliver der skabt mulighed 
for:

 At der bliver flere midler til vedligehold af de tilbageværende bygninger, 
hvorved der skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på 
kommunens institutioner 

 At arbejdet med ejendomsstrategien kan videreføres 
 At vedligeholdelsesefterslæbet nedbringes 

Økonomi
På kommunens anlægskonto er der afsat 3.206.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 
i puljen til nedrivning af kommunale bygninger. Med dette forslag tilføres der også i 
2021 og 2020 3,206 mio. kr./år til formålet.
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 3.206 3.206

Personalekonsekvenser
Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 
personalemæssige konsekvenser. 



Forslag til Budget 2019-2022

Side 142

A27: Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger 
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Der har siden 2016 været afsat en anlægspulje til vedligehold af kommunale 
bygninger. Der er i 2019 og 2020 afsat 7.384 mio. kr. pr. år, hvorefter puljen ikke 
fremgår af anlægsbudgettet. 
Puljen har været med til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet, ligesom der har 
været mulighed for at gennemføre større opgaver som tagudskiftninger, der ellers 
ikke ville have været mulighed for. Der har blandt andet været et større 
renoveringsprojekt på Blåvandshuk Skole i 2017 og på Ansager Skole i 2018. 
Der er dog stadig store udfordringer med utætte tage og dårlige facader på mange 
af kommunens bygninger.

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsvedligehold og sikre, at 
brugerne får de bedste rammer til udøvelse af deres kerneopgaver foreslås det, at 
der også efter 2020 tilføres 7,5 mio. kr./år til bygningsvedligehold. 

Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på 
kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer 
og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på 
tekniske anlæg i bygningerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i 
overensstemmelse med Varde Kommunes langsigtede strategi om smartere 
kvadratmeter.

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne 
tilbyde tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering. 
Ved en effektiv bygningshåndtering prioriteres den planlagte løbende vedligehold. 
For at kunne nå dertil, skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb 
på de kommunale bygninger.

Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold vil bliver der skabt mulighed for:
 At der bliver skabt bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på 

kommunens institutioner 
 At få flere tætte klimaskærme og bedre indeklima i de kommunale 

institutioner
 At der kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold i 

overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi
 At der tages hånd om en større del af vedligeholdelsesefterslæbet 

Økonomi
På kommunens anlægskonto er der afsat 7.240.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 
til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Med dette forslag tilføres der også i 
2021 og 2020 7,5 mio. kr./år til formålet.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 7.500 7.500
Personalekonsekvenser
Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 
personalemæssige konsekvenser. 
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A28: Udmøntning af trafikplan Blåvand
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet besluttede på møde den 6. februar 2018, at der skal udarbejdes en plan 
inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz 
og Blåvand Fyr). Forvaltningen er på baggrund heraf i gang med at udarbejde en 
trafikplan for Blåvand. 

Med dette anlægsforslag foreslås, at der afsættes et årligt rammebeløb på 3 mio. 
kr. til udmøntning af trafikplanen for Blåvand.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil medvirke til bedre trafikafvikling i Blåvand. 

Økonomi

Der foreslås et rammebeløb på 3 mio. kr. årligt. Beløbet er indregnet fra 2020 og 
frem, da budgetproceduren tilsiger, at fagudvalgene kan kun fremsætte 
anlægsønsker i 2019, hvis fagudvalget peger på, hvilke anlægsprojekter i 2019, 
som udvalget ønsker at udskyde eller fravælge. Udvalget for Plan og Teknik ønsker 
dog at fremme projektet allerede i 2019. 

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 3.000 3.000 3.000

Personalekonsekvenser
Ingen. 
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A29: Forprojekt om en tunnel under banen i Tistrup
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Udviklingsrådet for Horne-Tistrup-Hodde søger om midler til forprojekt vedrørende 
tunnel under jernbanen i Tistrup.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Formålet med tunnel er at lette adgang fra den ene side til den anden side af 
banen i Tistrup.

Økonomi

Såfremt projektet nyder fremme forventes der senere søgt midler til selve 
udførelsen af tunnel.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 500

Personalekonsekvenser

Ingen
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A30: Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- 
og dagtilbudsområdet.
Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I budgettet er der afsat en pulje til mindre anlægs- og renoveringsarbejder på 
skole- og dagtilbudsområdet.

Der er afsat budgetbeløb i 2019, og det ønskes at puljen også afsættes i 2020, 
2021 og 2022.

Puljen anvendes bl.a. til akut opståede renoverings- og anlægsbehov f. eks. Påbud 
fra Arbejdstilsynet, lovkrav, mindre bygningsmæssige ændringer med pædagogisk 
sigte, drifts- og energibesparende tiltag samt puljeudløste anlægs- og 
renoveringsopgaver.

Udvalget for Børn og Læring prioriterer hvert år puljen udfra vedtagne kriterier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi
Der afsættes årlig 3 mio. kr. til anlægs- og renoveringspuljen.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 3.000 3.000 3.000

Personalekonsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser..
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A31: Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Ved OKIC er OKIC’s del af p-pladsen asfalteret, den kommunale del er en 
grusplads, der bliver mudret, når det regner. OKIC har henvendt sig til 
forvaltningen for at få den del asfalteret.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En asfalteret p-plads vil højne den nuværende standard,

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 0 300 0 0

Personalekonsekvenser
Ingen
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A32: Mobil scene
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
En mobil scene skal kunne lånes af Varde Kommunes kulturinstitutioner og 
foreninger Det drejer sig fx om festivalen TRÅD, Middelalderfestival og andre store 
og små tiltag. Det anbefales at en scene er på minimum 45 m2.

Der vil være en afledt drift til forsikring, tilbagevendende certificering og 
vedligehold som finansieres inden for eksisterende budget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En mobil scene vil medvirke til at forbedre rammerne for kommunens foreninger 
og institutioner.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 500

Personalekonsekvenser
Ingen
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A33: Flygtningemuseet
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Flygtningemuseet er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group og skal etableres i Oksbøl i 
en af de sidste bygninger fra flygtningelejrens tid, nemlig lazarettet, der ligger i det 
nordøstlige hjørne af den store lejr. Flygtningelejren i Oksbøl er den lejr, der er 
bedst bevaret i dag med sine syv tilbageværende bygninger samt et intakt sti-og 
vejnet.

Den ene del af museet skal rumme udstillingen om de tyske flygtninge med fokus 
på voldsomme flugt, men også årsagen til at flygte. Der skal være fokus på 
ankomsten til det fremmede og ikke mindst tysk-besatte Danmark samt det 
markante skift, der sker ved befrielsen i maj 1945. Både for danskere og tyskere. 
Udstillingen skal slutte af med at følge de tyske flygtninge tilbage til et krigshærget 
Tyskland, hvorefter flygtningelejrene i Danmark rives ned.

Den anden del skal rumme skiftende særudstillinger, der bl.a. skal trække linjer op 
til nutidens flygtningekrise. Dette afsnit vil desuden rumme et videnscenter med 
bibliotek samt foredrags- og møde/workshopfaciliteter til brug for museets 
besøgende, skoler og lejrskoler, studerende og forskere, der ønsker sig at fordybe 
sig i historien, bestemte spørgsmål eller i målrettede tilbud udbudt af museet. 
Udstillingerne skal således lægge op til eftertanke samt debat og dialog. De skal 
være personlige og inddragende og målrettes to store nationale og internationale 
målgrupper: Danske og tyske turister samt skoler og ungdomsuddannelser.

Når der er givet tilsagn om mindst 50 mio. kr. til projektet, vil projekteringen 
kunne sættes i gang. Den forventes at vare et halvt år, hvorefter selve ombygning 
og tilbygning vil tage endnu et år og udstillingsopbygningen et halvt år. Hvis 
projekteringen kan indledes medio 2018 vil museet altså kunne åbne til sommeren 
2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Flygtningemuseet vil være en institution af national og nordeuropæisk betydning 
og vil i betragtelig grad bidrage til Varde Kommunes kulturelle profil. Det vil 
yderligere styrke Varde Kommunes position som også en kulturturismekommune.

Økonomi
Det forventes at der skal rejses 100 mio. kr. til ombygning, tilbygning og 
udstillinger. Heraf udgør et tårn i plantagen ca. 18 mio. kr., udstillingerne ca. 10 
mio. kr. og ombygning og nybygning ca. 70 mio. kr.

Der er pt. rejst 1 mio. kr. fra en række tyske fonde. Derudover arbejdes der på at 
rejse midler fra den tyske stat og fra den danske stat. Den største del af 
finansieringen forventes at kunne findes i store danske og tyske fonde.

Varde Kommune søges om i alt 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. i 2020 og 5 mio. i 
2021 til anlægsarbejder og som en væsentlig, kommunal medfinansiering af det 
store projekt. Afledt drift afholdes af Vardemuseerne.
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 5.000 5.000

Personalekonsekvenser:  Ingen
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Side 149

A34: Skaterhal i Varde
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Skaterne har med skaterbowlen indtaget Varde, primært i sommerhalvåret. 
Skaterne har udtrykt ønske om en skaterhal ved siden af skaterbowlen, hvor de 
kan skate i vinterhalvåret.

Der er ønske om en 1.000 kvm isoleret hal, der holder 15 grader i vinterhalvåret, 
med plads til forskellige typer af skating.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En skaterhal vil gøre faciliteterne for kommunens skatere komplet og vil bidrage til 
at børn og unge også i vinterhalvåret kan røre på sig på skateboard, løbehjul og 
bmx-cykler.

Økonomi
Selve hallen koster 1,8 mio. kr., dertil 0,4 mio. kr. til sandpude og elarbejde. 
Endelig 1,3 mio. til at indrette hallen med faciliteter til street og bowlskating. 
Hallen er uden toiletter og opholdsrum.

Der vil være en afledt drift på 0,25 mio. kr. til varme, el, rengøring og 
vedligeholdelse.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 250 250 250

Anlæg 3.500

Personalekonsekvenser
Ingen
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A35: Asfaltering ved Ølgod Hallerne/skolen
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Udviklingsrådet for Ølgod ønsker at der asfalteres ved Ølgod Hallerne/skolen, da 
den grusbelagte P-plads ikke kan holde til nuværende trafik, så der ofte opstår 
store huller. Desuden opfylder P-båsene ikke målene for standardbredden.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 480

Personalekonsekvenser
Ingen.
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A36: Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus
Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag
Kulturhusets Venner ønsker, at der afsættes midler på anlægsbudgettet til at 
understøtte fondsansøgningsprocessen, som er ved at gå i gang.

Der er udarbejdet et visionsprojekt for nyt kulturhus i Ølgod, som vil huse 
biblioteket, museet, musik- og billedskolen, lokalarkivet, Drabanterne, lokaler til 
foreninger, multisal mv. Projektet anslås til at koste 41 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. 
kr. anvendes til at bringe bygningen fra dårlig til god stand.

Et nybyggeri med samme antal m2 anslås til at koste ca. 68 mio. kr., mens et 
nybyggeri med færre og smartere m2 anslås at koste ca. 59 mio. kr.

Kulturhusets Venner foreslår, at der afsættes 12 mio. kr. i overslagsårene. Heraf 
ønskes 500.000 kr. anvendt i 2019 til at konkretisere visionsprojektet til 
arkitekttegninger. På baggrund af dette beløb vil Kulturhusets Venner forsøge at 
rejse de resterende midler til projektet hos fonde. Der er allerede afsat 300.000 kr. 
til at understøtte denne fundraising.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forvaltningen forventer, at det beløb, der i dag betales for lys, varme, vand og 
rengøring i kulturhuset, vil kunne dække de løbende udgifter til et renoveret 
kulturhus inkl. udgifter til vedligeholdelse.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 4.000 4.000 4.000

De 500.000 kr. der ønskes anvendt i 2019 afhænger af, at der udskydes 
tilsvarende projekter, jfr. budgetproceduren.

Personalekonsekvenser
Ingen.



Forslag til Budget 2019-2022
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A37: Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod
Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag
Samstyrken udvider botilbuddet på Rosenvang i Ølgod med 18 pladser pr. 1. 
januar 2018. De borgere der forventes at besætte de 18 pladser i Ølgod har behov 
for hjælpemidler og skal i høj grad skærmes i deres beskæftigelsestilbud. 

Der er i den forbindelse behov for at tilpasse Samstyrkens lokaler på Viaduktvej i 
Ølgod, hvor størstedelen af de 18 nye borgere forventes at få tilbud om 
beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Tilpasning af Samstyrkens lokaler på Viaduktvej er en nødvendig konsekvens af 
udvidelsen af botilbuddet i Ølgod.

Ved ombygningen vil det være muligt at tilbyde egnet beskæftigelsestilbud eller 
aktivitets- og samværstilbud til de borgere der flytter ind på de 18 pladser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift 

Anlæg 486

Personalekonsekvenser
Tilpasningen af Samstyrkens beskæftigelse på Viaduktvej får ikke nogen 
personalemæssige konsekvenser. 
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A38: Etablering af to midlertidige boliger til meget svært 
overvægtige borgere
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Det forventes at Varde Kommune fremadrettet hyppigere vil komme til at skulle 
håndtere plejen af meget svært overvægtige borgere. Plejen af disse borgere 
fordrer større hjælpemidler og flere medarbejdere i forbindelse med forflytninger 
m.m. Derfor er der helt særlige krav til pladsforhold og indretning af plejeboliger til 
denne borgergruppe. 

På baggrund af beslutninger i plejeboligplanen, anbefales det at der indrettes to 
boliger på Døgnrehabiliteringsafdelingen, der ved behov kan bebos af meget svært 
overvægtige borgere på midlertidigt ophold eller som afventer indretning af 
permanent plejebolig. For at boligerne kan blive egnede til meget svært 
overvægtige borgere, er det nødvendigt med fysiske ændringer i og omkring 
boligen, montering af særlige loftlifte, og indkøb af en række special-hjælpemidler. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Indtil videre har udfordringen med plejeboliger til meget svært overvægtige 
borgere været løst ad hoc. I udgangspunktet findes der ikke boliger, der i fuldt 
omfang lever op til pladskravene. Når en meget svært overvægtig borger skal 
flytte i plejebolig, er der derfor aldrig umiddelbart boliger der er egnede. Ved at 
indrette midlertidige boliger, som er egnede til meget svært overvægtige borgere 
til brug som indslusningsbolig, undgås de kritiske situationer hvor plejen kun 
meget vanskeligt kan håndteres i perioden indtil den nødvendige indretning er 
gennemført. 

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Etablering af en bolig 410

Etablering af to boliger 525
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A39: Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på 
Lunden
Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag
På Bo- og rehabiliteringscenter Lunden er der et træningsbassin på 12,5 x 6 meter. 

Bassinet anvendes af Lundens faste beboere og borgere i rehabilitering på Lunden, 
men også af mange borgere uden tilknytning til Lunden. Hver uge er der ca. 220 
borgere i bassinet – heraf er knap 20 fra Lunden, mens resten kommer ”udefra”. 
Gæsterne udefra er borgere fra andre institutioner i Varde Kommuner, herunder 
Samstyrken, Specialbørnehaven Solsikken og specialafdelingen på 
Lykkesgårdskolen. Desuden anvendes bassinet til vederlagsfri fysioterapi, hvor 
Fysiocenter Varde lejer bassinet. Dertil benytter LOF og Gigtforeningens 
Oplysningskreds bassinet vederlagsfrit, idet det fremgår af Folkeoplysningslovens 
§22 stk. 1, at kommunalbestyrelsen vederlagsfri stiller lokaler og udendørsanlæg 
til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. 

Bassinet er fra 1982 og står over for en renovering inden for de nærmeste år, 
denne udgift er ikke medregnet i driften på Lunden. Udover renovering af selve 
bassinet er det nødvendigt at renovere omklædningsfaciliteterne, som er meget 
utidssvarende. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Lunden vil fortsat kunne tilbyde træning i bassin til borgere med erhvervet 
hjerneskade.

Bassinet vil også fortsat kunne benyttes af øvrige interessenter, såsom 
Samstyrken, specialbørnehaven Solsikken, foreninger mv.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Anlæg 2.400

Personalekonsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
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A40: Netdækning på plejecentre og indmødesteder i Varde Kommune 
Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag
Der er i foråret 2018 med stor succes afholdt uformelle møder mellem de enkelte 
virksomheder på ældreområdet, it-afdelingen og udvalgte repræsentanter fra Social- og 
Sundhedsafdelingen. På disse møder er der bl.a. fremkommet en række problemstillinger 
hvor en mangelfuld kapacitet på de enkelte lokationers trådløse netværk kan være årsagen 
til væsentlige udfordringer i opgaveløsningen.

Da anvendelsen af håndholdt it-udstyr med robust adgang til netværket er et afgørende 
arbejdsredskab for medarbejdere også på plejehjem, er det vigtigt at dette netværk dels er 
fuldt dækkende på lokationen, og dels er så fremtidssikret som muligt med henblik på at 
imødekomme teknologiers foranderlige og øgede krav.

Der er grundlæggende tale om udskiftning af ældre teknologi i de Access Points der 
broadcaster det trådløse signal. Herudover er der på nogle lokationer tale om udbygning af 
antal Access Points.

Det er dog stor usikkerhed knyttet til hvordan de ønskede forbedringer bedst opnås, og en 
nøjagtig beskrivelse heraf, med en deraf følgende præcis økonomisk konsekvens, er derfor 
urealistisk.

Det foreslås derfor, at der oprettes en pulje på kr. 400.00 til formålet i 2019, og at der i en 
ansøgning om midler fra puljen skal godtgøres, at udgifterne er forårsaget af uforudsigelige 
ændringer i de digitale teknologiers behov for trådløs netværkskapacitet. Da effekten af 
investeringer fra puljen skal skabe et mere robust og fremtidssikret trådløst netværk, 
forventes investeringsbehovet at falde over overslagsårene.

Udgifter til vedligehold og udbygning af trådløs netværkskapacitet der alene er forårsaget af 
udvidelse af anvendelsen af eksisterende digitale teknologier, skal, som nu, dækkes af 
virksomhedernes driftsbudgetter.

I god tid inden næste budgetlægning, skal anvendelsen af puljen evalueres for at vurdere 
hvorvidt der er opnået en mere fremtidssikret teknologisk understøttelse af de digitale 
teknologiers behov for trådløs netværkskapacitet, eller om der er behov for at overføre evt. 
overskud i puljen og/eller afsætte nye midler hertil.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Ingen.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 400 300 250 250

Personalekonsekvenser
Ingen
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A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem ”Søgården”
Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag
Se beskrivelse i driftsønske D30. 
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A42 - Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus
Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune solgte i 2008 Nørre Nebel Rådhus. Det foreslås at Varde Kommune køber 
rådhuset tilbage for derefter at nedrive og enten selv byggemodne grunden med henblik på 
kommunale byggegrunde alternativt frasalg til privat bygherre efter nedrivningen. 
Gældende lokalplan ændres evt. til nyt formål.

Grunden er 30.339 m2, hvoraf 3.435 m2 er bebygget areal. Det vurderes, at forslaget vil 
medføre en anslået udgift på 1,3 mio. kr. til nedrivning af de nuværende bygninger.  
Baseret på rådhusgrundens areal forventes det, at byggemodningen vil udmønte sig i ca. 24 
grunde. Hver af disse grunde vil medføre en omkostning til byggemodning på 150.000 kr., 
hvilket giver en samlet omkostning på 3,6 mio. kr. Det vurderes, at udbudsprisen på 
grundene vil være mellem 200.000 kr. – 225.000 kr. ekskl. tilslutningsafgifter. Dette er 
vurderet ud fra sammenlignelige byggegrunde i Nørre Nebel.

Det forventes, at omkostningerne til nedrivning og byggemodning vil kunne balancere med 
indtægterne fra salget af byggegrundene. 

Der er ikke forhandlet en fast købspris på rådhuset. Den seneste købesum har været 2,5 
mio. kr. tilbage i 2013.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Varde Kommune vil med dette forslag fjerne tomme bygninger fra Nørre Nebel bymidte, og 
øge udbuddet af attraktive byggegrunde i Nørre Nebel.

Økonomi
Det vurderes, at Varde Kommune bør afsætte et rammebeløb på 3-4 mio. kr., hvor 
størstedelen er forbundet med forhandlingerne vedr. køb af Nørre Nebel rådhus.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 3.000-
4.000

Personalekonsekvenser
Det vurderes, at der ikke vil være nogle personalemæssige konsekvenser
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Bilag til: Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus
Nr. Nebel Rådhus

Grunden er 30.339 m2

Nedrivning:
Bebygget areal: 
Bygning 1: 1.324
Bygning 2: 767
Bygning 3: 416
Bygning 4: 208
Bygning 5: 270
Bygning 6: 249
Bygning 7: 201
I alt: 3.435 m2 – nedrivning anslås til  = 1.300.000 kr. 
Med forbehold for at nedknusning kan ske på stedet

Byggemodning:
150.000 kr. pr. grund

Antal grunde:
Ca. 24 grunde
Byggemodning: 24*150.000 = 3.600.000 kr. 

Samlet udgifter: = 4.900.000 kr. 

Udbudspris af grunde:
Pris pr. grund:
225.000 kr. * 24 grunde  = 5.400.000 kr. inkl. moms
200.000 kr. * 24 grunde  = 4.800.000 kr. inkl. moms

Priserne er uden tilslutningsafgifter 

Til køb af grund til nedrivning:  = 500.000 til (- 100.000) kr. 

Udbudspriser af grunde i Nr. Nebel til sammenligning:
Vadgårdshaven 
grunde på 504 – 807 m2 til 148.000 – 275.000 kr. inkl. kloak (62.000 kr.)
148.000 – 62.000 = 86.000/504 = 170,63 kr. pr. m2 uden kloak inkl. moms
275.000 – 62.000 = 213.000/807 = 263,94 kr. pr. m2 uden kloak inkl. moms 

Vadgårdsvej solgt fra 2005 – 2007
Grunde på 760 – 1.600 m2 jf. Boliga 150.000 – 230.000 kr. inkl. moms og tilslutningsafgifter
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A43 - Cykelsti Blåbjergvej
Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Beskrivelse af forslag
Det foreslås at der af trafiksikkerhedsmæssige og turistmæssige årsager anlægges en 
cykelsti langs Blåbjergvej på strækningen fra Henne Strandvej og til Nørre Nebel - evt. 
opdelt i to etaper til og fra Houstrup.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og kommer ud i naturen. 
Vejstrækningen er meget benyttet af både fastboende som turister, da den forbinder 
handelsbyen Nørre Nebel med de store turistområder ved Henne Strand og Houstrup. 
Strækningen vil ligeledes sikre en sikker cykelstiforbindelse mellem Henne Strand og 
cykelstinettet i Nørre Nebel og videre. De senere års meget forøgede brug agf mtb-banen i 
Blåbjerg Klitplantage er også medvirkende til det betydelige brug af Blåbjergvej, som rute 
for cyklister.

Økonomi
Baseret på vedlagte bilag vurderes etape 1 at koste 5.515.000 kr. mens etape 2 vil koste 
4.425.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 9.940

Personalekonsekvenser
Det vurderes at der ikke vil være nogle personalemæssige konsekvenser
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Bilag til: Cykelsti Blåbjergvej
Blåbjergvej - Specifikation af projektets samlede overslag opdelt på delposter

Cykelstiprojektet er økonomisk opdelt som følgende:

Blåbjergvej
Fra Strandvejen til Houstrupvej langs
Blåbjergvej
Km 4,0

Anlægsoverslag Etape 1
Anlæg kr. 4.300.000
Asfalt kr. 600.000
Rådgivning kr. 150.000
Museumsudgifter forundersøgelse kr. 125.000
Trafiksikkerhedsrevision (for hele strækningen) kr. 40.000

Undersøgelse & bortskaffelse af rabatjord kr. 50.000
Arealerhvervelse kr. 250.000
I alt kr. 5.515.000

Blåbjergvej
Fra Houstrupvej til Vesterhavsvej i Nr. Nebel 
langs Blåbjergvej
Km 3,0

Anlægsoverslag Etape 2
Anlæg kr. 3.150.000
Asfalt kr. 450.000
Stibro kr. 350.000
Rådgivning kr. 150.000
Museumsudgifter forundersøgelse kr. 125.000
Trafiksikkerhedsrevision kr. 0.00
Undersøgelse & bortskaffelse af 
rabatjord

kr. 50.000

Arealerhvervelse kr. 150.000
I alt kr. 4.425.000

I alt kr. 9.940.000 ~ 10 mio.

Beskyttet sten og jorddige 
Fortidsbeskyttelse linje (Jens Vahl anbefaler derfor cykelsti på vest siden af vejen)
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A44/D34 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.
Forslag fra Dansk Folkeparti

Beskrivelse af forslag
Se beskrivelse i driftsønske D34. 
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A45 – Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup
Forslag fra Udvalget for Plan og Tekniki

Beskrivelse af forslag
Byrådet har tidligere bevilget 7,5 mio. kr. til anlæg af ny vej over banen i Tistrup, dvs. 
forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, jf. bilag. Anlægget indeholder dels bro over 
banen og dels nyt vejstykke.

Rådgivningsfirmaet COWI har lavet nyt overslag på anlæg af vej og bro på 13,4 mio. 
kr. Hertil kommer udgift til arealerhvervelse, anslået 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet 
beløb til vejudvidelse på Yderikvej.

COWI’s overslag kan specificeres således:

Broanlæg 4,5 mio. kr.
Vejanlæg 5,2 mio. kr.
Generelle arbejder 1,4 mio. kr.
Byggeledelse m.m. 0,6 mio. kr.
Uforudset 15 % 1,7 mio. kr.
I alt 13,4 mio. kr.

Der er brugt 0,5 mio. kr. til projektering og diverse undersøgelser, og der er således en 
restbevilling på 7 mio. kr.

Der mangler således anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. Udvalget for Plan og Teknik har på 
udvalgsmøde den 15. august 2018 valgt at fremsætte et anlægsønske hertil til 
budgetseminaret. 

Forskellen mellem det nye overslag og den tidligere bevilling skyldes først og fremmest, 
at både broanlægget og vejanlægget bliver dyrere end de estimater, der lå til grund for 
den tidligere bevilling. Dertil kommer ca. 1,3 mio. kr. mere end først antaget til 
byggeledelse, tilsyn og uforudsete udgifter.

Generelt opleves der en stor prisudvikling på alle anlægsprojekter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at projektet vil gavne erhvervslivet og trafiksikkerheden i og 
omkring Tistrup.

Økonomi
Beløb i 1.000 kr. 
( - = besparelse eller merindtægt / + 
= merudgift)

2019 2020 2021 2022

Drift

Anlæg 6.600

Personalekonsekvenser



Bilag: 227.2. Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 13. juni 2018

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 44377/18



Dok.nr. sag. nr. 18-64 1

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg 

Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter

2019 2020 2021 2022

Udvalg for Økonomi og Erhverv 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000

Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0

Udvalg for Børn og Læring -214.560 -214.560 -214.560 -214.560

Udvalg for Kultur og Fritid 0 0 0 0

Udvalg for Social og Sundhed 5.498.000 5.498.000 5.498.000 5.498.000

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 2.216.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000

I alt 9.824.440 8.646.440 8.646.440 8.646.440



sag. nr. 18-64 2

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Økonomi og Erhverv Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1 Tilpasning af arbejdsopgaver mellem konto 5
og konto, mellem udvalg -175.000 -175.000 -175.000 -175.000

2
Hensættelse til nyt udbud på kørsel excl.
Sydtrafik 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

I alt 2.325.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000



sag. nr. 18-64 3

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

I alt 0 0 0 0



sag. nr. 18-64 4

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Børn og Læring Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1

Leje af lokaler på Campus. I budgettet er afsat
beløb til leje af lokaler af Handelsskolen.
Elevtallet på 10iCampus har de seneste år været
faldende, hvorfor der ikke forventes udgifter til
leje af lokaler. -362.560 -362.560 -362.560 -362.560

2

Færre udgifter til STU - Særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse. Kørselsudgifterne
forventes at bliver ca. 700.000 kr. mindre i 2018
og 2019 mod tidligere år. Der er stoppet elever i
med høje kørselsudgifter. Desuden mindreudgift
på ca. 100.000 kr. på køb af pladser.  Der
budgetteres med samme antal pladser som i
2018. -800.000 -800.000 -800.000 -800.000

3

Ny prognose dagtilbud pr. 15. juli 2018.
Prognosen viser en stigning i forhold til maj
prognose som var grundlaget for det foreløbige
budget for 2019. Stigningen er væsenligst i
vuggestuerne og i private institutioner. Dette
modsvares delvist af fald  private
pasningsordninger, men forskel i prisen gør at
der er en merudgift. Desuden lidt flere bhv.
børn i den nye prognose fra Pladsanvisningen. 948.000 948.000 948.000 948.000

I alt -214.560 -214.560 -214.560 -214.560



sag. nr. 18-64 5

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

I alt 0 0 0 0



sag. nr. 18-64 6

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1
Den kommunale medfinansiering af
sundhedsvæsenet - der budgetteres med KL's
skøn 2.023.000 2.023.000 2.023.000 2.023.000

2 Klippekortsordning for beboere på plejecentre
- beløbet kompenseres via bloktilskud 117178-18 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

Flytning mellem udvalg:
Overført fra ØK vedr. lønninger til adm.
personale 175.000 175.000 175.000 175.000

I alt 5.498.000 5.498.000 5.498.000 5.498.000



sag. nr. 18-64 7

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

Ændrede forudsætninger:

1.

Sygedagpenge. Udover de færre årsværk
grundet investeringer i tidlig indsats blev der for
2019 indregnet en yderligere reduktion på 30
årsværk jfr. antal 1. kvartal 2018. Udviklingen
siden har vist, at der er ca. 25-30 sager mere
end for samme tidspunkt sidste år og dermed
ændres reduktionen fra 30 til 10 årsværk. Nyt
budgetgrundlag 592 årsværk. 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000

2.

Revalidering. Den anderledes tilgang til
revalidering (kortere forløb, vejledning og
henvisning til uddannelse med SU) betyder
mulighed for at reducere antal årsværk fra 100
til 90 og samtidig en reduktion af
gennemsnitsudgiften pr. forløb fra 210.000 kr.
til 200.000 kr. -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000
Lovændringer

3.

Bortfald af refusion til den aktive
beskæftigelsesindsats fra 2019 - dog refusion til
aktivering for sygedagpenge og forsikrede ledige
indtil 1.7.2019. Den manglende refusion
kompenseres via budgetgarantien. 11.166.000 13.311.000 13.311.000 13.311.000



sag. nr. 18-64 8

4.

Jfr. den manglende refusion forudsættes en
adfærdsændring i kommunernes
aktiveringsindsats mod billigere forløb og mere
virksomhedsrettede tilbud som f.eks praktikker
og løntilskud. Varde Kommunes andel 0,88 %
svarer til: -7.780.000 -9.115.000 -9.115.000 -9.115.000

5.

Den mere virksomhedsrettede indsats med brug
af flere virksomhedspraktikker og løntilskud
betyder merudgift til løntilskud. Kompenseres
via budgetgarantien 450.000 450.000 450.000 450.000

6.

FGU. Grundddannelse for unge under 25 år, der
har brug for en opkvalificering for at
gennemføre en uddannelse eller komme i
beskæftigelse. Erstatter bl.a.
produktionsskoleforløb og EGU. Kommunerne
kompenseres til de nye FGU tilbud,
kontaktperson og samtidig bortfalder
budgetterne til de nuværende tilbud til
produktionsskolen og EGU. Hele FGU delen
ligger under B&L

6a. EGU, ophør 1.8.2019 (5 mdr.) -1.045.000 -2.508.000 -2.508.000 -2.508.000

6b
Uddannelseshjælp ophør, skoleydelse fra
Staten -375.000 -900.000 -900.000 -900.000

I alt 2.216.000 1.038.000 1.038.000 1.038.000



Bilag: 227.3. Oversigt over budgetændringer på grund af lov- og
cirkulæreprogrammet 2019 - 2022

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 44376/18



dok. nr. sag. nr. 18-64 1

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg 

Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter

2019 2020 2021 2022

Udvalg for Økonomi og Erhverv 1.007.704 940.675 849.272 849.272

Udvalg for Plan og teknik 131.446 131.446 0 0

Udvalg for Børn og Læring 107.913 2.804.098 6.711.060 6.731.060

Udvalg for Kultur og Fritid 0 0 0 0

Udvalg for Social og Sundhed 2.046.546 2.217.164 2.252.855 2.252.855

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 0 0 0 0

I alt 3.293.609 6.093.383 9.813.187 9.833.187



sag.nr. 18-64 2

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Økonomi og Erhverv Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1
Udvidelse af adgang til individuel
handicapkørsel til også at omfatte blinde og
stærkt svagsynede borgere over 18 år. 294.229 294.229 293.359 293.359

2 Merudgifter ved indefrysning af
ejendomsskatter 68.770 68.770 0 0

3 Databeskyttelsesforordning-faktisk udgift 510.000 510.000 510.000 510.000

4 Ændringer straffeloven omkring overgreb på
børn mm 53.101 26.986 26.986 26.986

5 Styrket kvalitet i dagtilbud mm 58.100 58.100 58.100 58.100
6 Forsøg med social frikort 65.288 26.986 0 0

7 Anvendelse af tvang ved somatisk behandling
af varigt inhabile 52.230 52.230 52.230 52.230

8 Miljø- erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning ensilage mm -94.014 -96.626 -91.403 -91.403

I alt 1.007.704 940.675 849.272 849.272



sag. nr. 18-64 3

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1 502 Teknik- og miljø Bek. nr. 209 af 12. marts 2018 om
udpegning af drikkevandsressourcer. Konto
089.60.010.00.  131.446 131.446 0 0

I alt 131.446 131.446 0 0



sag. nr. 18-64 4

Beløbene skal senere flyttes mellem udvalg og dermed over på konto 6554169900



sag. nr. 18-64 5

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Børn og Læring Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1 Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet,
og frit valg for forældrene. Kompensations i
forbindelse med skæve arbejdstider

98145-18
105943-18 118.680 118.680 118.680 118.680

2
Ny forberedende grunduddannelse (FGU) fra
1. august 2019. Reduktion i udgifter til
Produktionsskoler. Se også Arbejdsmarkeds
og Integration

98145-18
105943-18 -205.767 -1.724.582 -3.447.620 -3.447.620

FGU. Grundddannelse for unge under 25 år, der
har brug for en opkvalificering for at
gennemføre en uddannelse eller komme i
beskæftigelse. Erstatter bl.a.
produktionsskoleforløb og EGU. Kommunerne
kompenseres til de nye FGU tilbud,
kontaktperson og samtidig bortfalder
budgetterne til de nuværende tilbud til
produktionsskolen og EGU. Hele FGU delen ligger
under B&L
Skoletakst 105 årsværk. Afregnes bagud  fra
Staten. Ingen udgift i 2019, 5 mdr. i 2020 og først
fra 2021 årsafregning. 0 2.235.000 5.365.000 5.365.000
Udslusningstakst - skønnes 30 årsværk 0 125.000 300.000 300.000
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Skoleydelse, forsørgelse fra Staten. Afregnes
bagud jfr. skole- og udslusningstakst. 1.585.000 3.800.000 3.800.000
Kontaktpersoner jfr. DUT kompensation 180.000 365.000 365.000 365.000
Praktikplads, opsøgende forløb jfr. DUT 15.000 75.000 85.000 85.000
Afsøgningsforløb, jfr. DUT 0 25.000 125.000 145.000

I alt 107.913 2.804.098 6.711.060 6.731.060



sag. nr. 18-64 7

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

I alt 0 0 0 0



sag. nr. 18-64 8

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

1 Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse
eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service 116388-18 175.841 175.841 175.841 175.841

2 Flere pladser på Hospice 114608-18 162.784 162.784 162.784 162.784

3 Frit valg til genoptræning efter udskrivning fra
sygehus, såfremt opstartsfristen ikke kan overholdes 114605-18 621.537 621.537 621.537 621.537

4 Kræftplan 4 127.964 127.964

5 Projekt "Forbedret tandsundhed for de svagest
ældre" ophører -92.273 -92.273

6 Forebyggelse af konkurser på
hjemmepjælpesområdet 114876-18 191.510 191.510 191.510 191.510

7
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National serviceplatform og
Fælles medicinkort m.fl.) -170.618

8 Aflastning af pårørende 114875-18 532.746 532.746 532.746 532.746
9 En værdig død 114878-18 532.746 532.746 532.746 532.746

I alt 2.046.546 2.217.164 2.252.855 2.252.855



sag. nr. 18-64 9

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet til driftsbudget  2019 - 2022

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr.

Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter

Ændringer i
2019

Ændringer i
2020

Ændringer i
2021

Ændringer i
2022

I alt 0 0 0 0



Bilag: 227.4. Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - Generelle
bemærkninger til 1. behandling.docx

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 124638/18



Side 1
  

Generelle bemærkninger til 
budgetforslag 2019



Side 2

Udgangspunkt for budgetlægningen
Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne 
budget for 2018-2021 korrigeret med tekniske ændringer på grund af bl.a. nye 
budgetforudsætninger, samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var 
kendte ved budgetlægningen for 2018, jf. tabel nedenfor. 

Budgetgrundlaget for budget 2019 kan opstilles således:

Tabel - Budgetgrundlaget for 2019
Det vedtagne budget for 2018 korrigeret for
+/- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
+/- ændringer i budgetforudsætninger mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere, 

kontanthjælpsmodtagere)
+/- konsekvenser af tidligere politiske beslutninger i Byrådet
+/- lovændringer, herunder Folketingets lov- og cirkulæreprogram
+/- engangsbeløb i budget 2018 samt beløb som ikke har helårsvirkning i 2018
+/- pris- og lønfremskrivning
+/- Efterfølgende ændringer som følge af det indgåede budgetforlig 
= Budget 2019

Pris- og lønstigningsskøn
Der er ved budgetudarbejdelsen anvendt nedenstående skøn af 29. juni 2018 fra KL over 
pris- og lønstigninger, jf. tabel nedenfor.

 Tabel – Pris- og lønforudsætninger
Pct. 2019 2020 2021 2022
Lønninger 1,96 3,23 2,70 2,70
Brændsel (olie) 1,58 0,95 0,95 0,95
Øvrige varer og anskaffelser 0,77 0,95 0,95 0,95
Entreprenør- og håndværkerydelser 1,89 1,89 1,89 1,89
Øvrige tjenesteydelser 2,33 2,33 2,33 2,33
Priser i alt 2,01 2,01 2,01 2,01
Løn og priser i alt 2,00 2,80 2,50 2,50

Overførselsudgifter 1,30 1,30 1,30 1,30
Anlægsudgifter 2,00 2,00 2,00 2,00

Budgetterne reguleres endvidere for forskellen mellem den faktiske pris- og lønudvikling 
og den budgetterede pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018. Den faktiske lønudvikling fra 
2017 til 2018 er på 1,25 pct. mod en budgetteret stigning på 1,52 pct. eller 0,27 pct.-point 
for meget. Opvarmningsudgifter stiger med 3,82 pct. mod en budgetteret stigning på 2,13 
pct. Alle andre arter stiger gennemsnitlig med 1,61 pct. mod en budgetteret stigning på 
2,16 pct. eller 0,55 pct. for meget. 

Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL 
Regeringen og KL har ligesom de tidligere år indgået en aftale om rammerne for den 
kommunale økonomi for det kommende år. 



Side 3

Hovedpunkterne i Økonomiaftalen er:
1. Der er aftalt rammer vedrørende serviceudgifterne og anlægsudgifterne. 
2. Finansieringstilskuddet forsætter i 2019 med 3,5 mia. kr.
3. Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede

Kommuner, 250 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale, 400 mio. 
kr. til større strukturelle investeringer og 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde

4. Grundkapitalindskud fastsættes til mellem 8-12 pct. i 2019 afhængig af boligens 
størrelse.

5. Pulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser med tilskud
6. Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr.
7. Fortsættelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 fra 

økonomiaftalen 2017. Programmet frigør 1 mia. kr. i kommunerne. Heraf frigives 0,5 
mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om, at 
de resterende 0,5 mia. kr. forbliver i kommunerne til velfærd.

Økonomiaftalen er lavet for kommunerne under ét, hvilket betyder, at der ikke er rammer 
for serviceudgifterne (udgifter til skoler, børnehaver, ældreområde m.v.) i den enkelte 
kommune, men der er en samlet ramme for alle landets kommuner på 251,9 mia. kr. 
ekskl. reguleringer vedr. DUT-princippet.  Det er meget vigtigt, at alle kommuner er med 
til at overholde aftalen, idet 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne er betinget af 
overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét. Såfremt aftalen ikke overholdes 
kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Servicerammen er også 
gældende i regnskabssituationen.

Vedrørende anlægsudgifter er der aftalt en samlet ramme for kommunerne under ét på 
17,8 mia. kr. Hvis rammen overskrides ved budgetlægningen bliver kommunernes 
bloktilskud reduceret med op til 1 mia. kr. (svarende til 8,7 mio. kr. for Varde Kommune). 
Der er ingen sanktion på regnskab, men Regeringen og KL er enige om at det er en central 
forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 
overholdes i både budgetterne og regnskaberne.” 

Balancetilskuddet (bloktilskuddet til kommuner) er i 2019 løftet ekstraordinært med et 
finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Pengene fordeles efter 3 kriterier:

 1,5 mia. kr. fordeles til alle kommuner efter indbyggertal
 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud 

over landsgennemsnittet
 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag 

under 179.200 kr. pr. indbygger. 
 Varde Kommune modtager 46 mio. kr. i 2019 i henhold til ovenstående 3 kriterier. 

I 2018 modtog Varde 46,3 mio. kr. I 2017 modtog Varde Kommune 27,5 mio. kr., 
idet Varde Kommune i 2017 ikke fik tilskud efter kriteriet vedrørende 
beskatningsgrundlaget.

Økonomiaftalen er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for 
kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre 
kommuner nedsætte skatteprocenten. Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2019 er der 
modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.



Side 4

Budgetforslag 2019 efter indregning af foranstående forudsætninger

Beløb i mio. kr. (2019-priser) 
(- = indtægter og + = udgifter)

Budget-
forslag 
2019

Budget-
overslag 

2020

Budget-
overslag 

2021

Budget-
overslag 

2022
Indtægter     
Skatter -2.320,8 -2.320,8 -2.320,8 -2.320,8

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud -802,7 -757,0 -748,2 -748,0

Indtægter i alt -3.123,5 -3.077,7 -3.069,0 -3.068,7
Nettodriftsudgifter:     
Serviceudgifter:     

Udvalget for Økonomi og Erhverv 371,4 369,2 368,6 368,6

Udvalget for Plan og Teknik 120,6 119,9 119,7 119,7

Udvalget for Børn og Læring 862,7 852,0 845,7 841,2

Udvalget for Kultur og Fritid 76,9 76,9 76,9 76,9

Udvalget for Social og Sundhed 672,6 673,3 673,5 673,5

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 1,7 1,7 1,7 1,7

Serviceudgifter i alt 2.105,9 2.092,9 2.086,1 2.081,6

Aktivitetsbestemt medfinansiering 202,0 202,0 202,0 202,0

Ældreboliger -14,9 -14,9 -14,9 -14,9

Overførselsudgifter     

Udvalget for Børn og Læring 4,8 4,8 4,8 4,8

Udvalget for Social og Sundhed 0,9 0,9 0,9 0,9

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 595,3 596,3 601,5 601,3

Forsikrede ledige 65,3 65,3 65,3 65,3

Den centrale refusionsordning     

Udvalget  for Børn og Læring -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Udvalget for Social og Sundhed -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

P/L-fremskrivning 55,5 55,5 55,5 55,5

Driftsudgifter (netto) i alt 3.006,9 2.994,9 2.993,3 2.988,6

Nettorenter 4,8 5,8 6,5 7,2

Driftsresultat (- = overskud) -111,8 -77,0 -69,2 -72,9
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Beløb i mio. kr. (2019-priser) 
(- = indtægter og + = udgifter)

Budget-
forslag 
2019

Budget-
overslag 

2020

Budget-
overslag 

2021

Budget-
overslag 

2022
Afdrag på lån 50,3 52,2 53,2 54,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
Nye lån til øvrige formål -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Anlægsudgifter excl. EBF 108,4 122,3 102,0 80,0
Nye lån til skolebyggeri -5,0 -10,0 -10,0 0,0
Energibesparende foranstaltninger 5,3 5,3 5,3 5,3
Finanasforskydninger (kirkeskat) 0,4 0,0 0,0 0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen) 3,2 0,0 0,0 0,0
Grundkapitalindskud 2,1 0,0 0,0 0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-) 45,6 85,5 74,0 60,0
Likviditet ultimo året (ultimo 2018 = 195,5 mio. kr.) 149,9 64,5 -9,5 -69,6

1/2 pct. effektivisering af serviceudgifterne 10 20 30 40
Nye kassebeholdning efter kassekredit 
reglen(basisbudget) 159,9 94,5 50,5 30,4
Evt. deponering af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal 
fratrækkes den opgjorte likviditet.
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Indtægter
Varde Kommunes indtægter kan overordnet set opdeles i skatter, samt tilskud og udligning 
fra staten, jf. tabel nedenfor. Heraf stammer knap 3/4 af indtægterne fra skatter, herunder 
indkomstskatter, grundskyld og selskabsskat, mens godt 1/4 af indtægterne kommer fra 
tilskud fra staten og fra udligning. 

Tabel - Tilskud, udligning og skatter for Varde Kommune, mio. kr.
1.000 kr. (årets priser) 2017 2018 2019

Skatter  

Indkomstskat -1.953,3 -1.975,2 -1.982,4

Forskerskat -0,2 -0,2 -0,2

Bidrag vedrørende det skrå skatteloft 1,3 1,2 1,2

Dødsboskat -0,4 -3,1 -0,5

Selskabsskat -27,5 -27,5 -44,7

Grundskyld -276,0 -278,3 -290.3

Dækningsafgift -3,8 -3,9 -3,9

Skatter i alt -2.259,8 -2.286,8 2.320,8

  

Tilskud og udligning  

Udligning og generelle tilskud -680,1 -674,4 -673,2
Éngangstilskud vedr. likviditet 
(ekstraordinært finansieringstilskud) -27,5 -46,3 -46,0

Udligning vedr. udlændinge 18,8 17,8 18,4

Bidrag til regionerne 6,6 6,7 6,8

Særlige tilskud (primært vedr. ældreplejen) -24,1 -18,5 -17,4

Tilskud vedr. dagtilbud -4,5 -4,6 -4,6

Beskæftigelsestilskud -68,1 -69,5 -60,7

Udligning vedr. selskabsskat -15,6 -18,7 -17,2
Tilskud som kompensation vedr. revision af 
uddannelsesstatistikken -8,6

Tilskud og udligning i alt -794,3 -807,5 -802,6

  

Indtægter i alt (årets priser) -3.052,6     -3.094,3 -3.123,5
Anm.: De fleste af indtægterne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
Udligning vedrørende udlændinge og Bidrag til regionerne er anført med positivt fortegn, 
hvilket betyder, at Varde Kommune får mindre i indtægt.

Tabel: Tilskuds- og udligningssystemet - Beløbet for den ordinære 
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indtægt for Varde Kommune i 2018 og 2019, mio. kr.
Ordning Forklaring 2018 2019 

Landsudligning
Udligning af 61 pct. af forskellen mellem 
beregnet udgiftsbehov og beregnede 
skatteindtægter.

542,7 547,2

Udligningstilskud 
til kommuner med 
højt strukturelt 
underskud

Tilskud på 32 pct. af forskellen mellem 
kommunens beregnede udgiftsbehov og 
beregnede skatteindtægter, som overstiger 95 
pct. af den landsgennemsnitlige forskel.

74,7 76,2

Bloktilskud

En del af bloktilskuddet går til finansiering af 
landsudligning og udligningstilskud til 
kommuner med højt strukturelt underskud. 
Den resterende del fordeles som hovedregel 
efter indbyggertal.

57,0 49,8

I alt beløb, som Varde Kommune modtog i ordinær indtægt 674,4 673,2

Skatter:
Kommuneskatteprocent:
Med indgåelse af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL blev det slået fast, at 
den enkelte kommune fra 2008 igen får mulighed for selv at fastsætte skatteprocenten. 

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er lavet under forudsætning af uændrede 
skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten 
skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. I modsætning til tidligere år er der til 
budget 2019 ikke mulighed for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse 
til skatteforhøjelser for at undgå en evt. sanktion. Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 
2019 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.

Budgetforslaget for 2019 er baseret på en kommuneskatteprocent på 25,1%, hvilket er 
uændret i forhold til 2018. 

Den gennemsnitlige kommuneskatteprocent for alle landets kommuner udgør i 2017 24,9 
procent, jf. figur nedenfor. 

Kommuneskatteprocenterne i 2018 Grundskyldspromiller i 2018

22

23

24

25

26

27

28

Varde Landsgennemsnit (vægtet)
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

Varde Landsgennemsnit (vægtet)
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Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Skatteministeriet, KL og egne beregninger.  

Kommunal indkomstskat:
Kommunal indkomstskat tager udgangspunkt i ovenstående skatteprocent og et 
indkomstskattegrundlag på 7.898 mio. kr. Som indkomstskattegrundlag skal Byrådet 
vælge mellem et statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Ved 
statsgaranteret grundlag kan der ikke komme efterreguleringer (både positive og 
negative), hvis det faktiske niveau bliver et andet. Ved det selvbudgetterede grundlag kan 
der komme efterreguleringer i årene efter budgetåret, hvis skattegrundlaget bliver et andet 
end det skønnede. Skattegrundlaget på 7.898 mio. kr. er det statsgaranterede 
skattegrundlag. Ved valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret 
skattegrundlag/tilskud skal der skønnes over:

Beskatningsgrundlag for 2019 i Varde Kommune
Beskatningsgrundlag for 2019 i hele landet
Beskatningsgrundlag for 2019 i hovedstadsområdet
Indbyggertallet pr. 1. januar 2019 i Varde Kommune

Kommunal indkomstskat giver en samlet indtægt for Varde Kommune på 1.982 mio. kr. 

I 2019 er der ikke indregnet tilbagebetaling af kommuneskat vedrørende tidligere år, idet 
Varde Kommune i årene 2009-2018 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Indkomstskattegrundlaget er det statsgaranterede skattegrundlag for 2019.

Grundskyldspromille:
Fastsættelse af grundskyldspromillen for 2019 er omfattet af de samme regler, som nævnt 
under kommuneskatteprocenten.

Budgetforslaget for 2019 er baseret på en grundskyldspromille på 31,56 promille, hvilket 
er uændret i forhold til 2018. Grundskyldspromillen for produktionsjord kan ved lov højest 
udgøre 7,2 promille.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille for alle landets kommuner udgør 26,1 promille i 
2018 vedrørende øvrige ejendomme (ikke landbrugsejendomme og lignende), jf. figur 
ovenfor.

Grundværdier:
De skønnede afgiftspligtige grundværdier for Varde Kommune er på 3,4 mia. kr. 
vedrørende produktionsjord og 8,4 mia. kr. vedrørende øvrige grundværdier. Det giver en 
samlet indtægt i 2019 på 290,3 mio. kr.
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Dækningsafgift af offentlige ejendomme: 
Budgetforslaget for 2019 baserer sig på følgende promillesatser for dækningsafgift i 2019 
(promillerne er uændrede i forhold til 2018):
 15,00 promille på grundværdierne

 8,75 promille på forskelsværdierne (forskel mellem ejendomsværdi og grundværdi)

Dækningsafgiften forventes at give en indtægt på 3,9 mio. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme: 
Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 28. marts 2006, at der ikke opkræves 
dækningsafgift af erhvervs- og forretningsejendomme i Varde Kommune.

Der er ikke indarbejdet dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2019. 

Selskabsskat:
Selskabsskat i 2019, som er på 44,7 mio. kr., er udmeldt fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Selskabsskat afregnes med 3 års forskydning. Selskabsskatten i 2019 
baserer sig derfor på den faktiske selskabsskat for 3 år siden, dvs. 2016.

Generelle tilskud:
Kommunal udligning er budgetteret i henhold til de reviderede regler for det kommunale 
udligningssystem, som er gældende fra den 1. januar 2013. Indtægterne har 
sammenhæng med budgettering af skattegrundlaget. Stiger skattegrundlaget falder 
kommunal udligning og falder skattegrundlaget stiger kommunal udligning. Der vil dog 
altid være et merprovenu, såfremt skattegrundlaget stiger.

Tilskuddet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tilskuddet indgår det 
ekstraordinære tilskud på ca. 46,0 mio. kr., som kun modtages i 2019. I 2018 indeholder 
tilskud og udligning et finansieringstilskud på 46,3 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i de 
efterfølgende år.

Varde Kommune mistede i 2018 ca. 30 mio. kr. årligt i tilskud og udligning som følge af, 
at Varde Kommune ikke længere opfyldte kriteriet om et faldende befolkningstal. Til budget 
2019 faldt Vardes indbyggertal, men ikke tilstrækkeligt til at opfylde kriteriet. Derfor er 
indtægterne faldet med ca. 7 mio. kr. alene som følge af det faldende indbyggertal.

Udligning vedr. udlændinge har sammenhæng med budgettering af skattegrundlag, som 
nævnt under kommunal udligning.

Udviklingsbidrag til regionerne. Der budgetteres med et udviklingsbidrag til regionerne på 
6,7 mio. kr. i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Beskæftigelsestilskud. For 2019 modtages et beskæftigelsestilskud på 60,7 mio. kr. 
Indtægten skal dække udgifterne til forsikrede ledige. På grund af blandt andet skævhed i 
beskæftigelsestilskuddet er det budgetteret med, at udgifterne til de forsikrede ledige er 
højere end det beskæftigelsestilskud, som Varde Kommune modtager. 
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Der modtages 17,2 mio. kr. i kommunal udligning vedrørende selskabsskat.

Renter:
Renteudgifter og –indtægter er budgetteret i henhold til de gældende aftaler vedrørende 
forrentning af kommunens indestående og lån.

Anlæg:
I budgetforslaget er indarbejdet de tidligere godkendte anlægsprojekter for perioden 2019-
2021. I 2022 er beregningsteknisk indarbejdet en anlægssum på 80 mio. kr. ekskl. 
energibesparende foranstaltninger. 

Afdrag på lån:
Afdrag på lån er budgetteret i henhold til de gældende låneforpligtigelser.

Låneoptagelse:
Der er budgetteret med 2 mio. kr. i låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. 

Lånemuligheder i øvrigt afhænger af de budgetterede anlægsprojekter og godkendelser 
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptagelse.

Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger samt 88% af 
anlægsudgifterne til ældreboligbyggeri (ikke servicearealer).

Likviditet:
Kommunens likvide beholdning opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets 
kassekreditregel forventes ved starten af 2019 at udgøre ca. 195 mio. kr.  
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Esbjerg Kommune, att. Frank Nybo Jensen 

Varde Kommune, att. Johan Brøndsted 

Sendt pr. mail til fnj@esbjergkommune.dk og jobr@varde.dk 

 

 

 

Esbjerg, 25. juli 2018 

 

Vedr. ansøgning om kommunal garantistillelse 

  

DIN Forsyning Spildevand A/S skal hermed ansøge Esbjerg Kommune og Varde 

Kommune om kommunegaranti til sikkerhed for lån hos Kommunekredit. 

DIN Forsyning Spildevand A/S ønsker i overensstemmelse med det af bestyrelsen 

godkendte budget for 2018, at finansiere en del af koncernens anlægsinvesteringer for 

2018 gennem lån i Kommunekredit. Der ønskes i første omgang oprettet en 

byggekredit, som inden 30/6 2019 vil blive konverteret til lån. 

Finansieringsbehovet udgør i alt op til kr. 50.000.000. Det endelige lånebeløb er 

afhængig af, i hvor stor en grad investeringerne gennemføres.  

Løbetiden på det endelige lån bliver op til 40 år, og der forventes hjemtaget lånetilbud 

på annuitetslån og serielån med såvel variabel som fast rente. 

Optagelsen af lånet vedrører Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.  

Baggrunden for lånoptagelsen er som følger: 

Det budgetterede investeringsniveau udgør i 2018 225 mio. kr. jf. vedlagte 

investeringsoversigt. Det skal hertil bemærkes, at en del af de i 2017 planlagte 

investeringer er udskudt til 2018 og således indregnet i de 225 mio. kr., hvilket er 

medvirkende til at investeringsniveauet for 2018 er højt. Grundet bestemmelserne i 

prisloftsbekendtgørelsen kan alle investeringer ikke indeholdes i taksten for 2018. Den 

del, der overstiger prisloftet kan finansieres ved lånoptagelse, hvorfor der i budget 2018 

er indregnet lånoptagelse for 50 mio. kr. 

I forhold til fordelingen af garantien mellem kommunerne, så er der i ejeraftalen mellem 

Esbjerg Kommune og Varde Kommune under pkt. 8.2 angivet følgende vedrørende 

fordelingen af garantier: 

…Garanti for lån, der optages af et Forsyningsselskab, stilles af den Ejerkommune, hvori 

det til lånet tilknyttede anlæg geografisk er beliggende. I forhold til fælles anlæg, der 



 

 

opføres efter stiftelsen af DIN Forsyning-koncernen, aftaler Ejerkommunerne en rimelig 

fordeling af garantistillelsen baseret på det pågældende anlægs anvendelse. Beslutning 

om at stille garanti træffes af den Ejerkommune, der skal stille garantien. Ingen 

Ejerkommune er forpligtet til at stille garanti for lån…. 

Nogle af investeringerne i 2018 er imidlertid puljer, som ikke er fordelt mellem Varde 

og Esbjerg. Der vil ligeledes i fremtiden komme anlæg, som tjener begge kommuner. 

Af de årsager vil jeg foreslå, at garantierne denne gang og fremover fordeles efter de 

egenkapitalværdier, der blev anvendt ved stiftelsen af selskaberne for de enkelte 

selskaber. Det er også den fremgangsmåde, der er anvendt ved de lån, der hidtil er 

optaget i DIN Forsyning A/S (service), hvor garantistillelsen var 60/40. For DIN 

Forsyning Spildevand A/S vil det betyde en garantistillelse fra Esbjerg Kommune på 

59% af lånet og fra Varde Kommune på 41% af lånet 

 

 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, uddybes disse naturligvis. 

 

Med venlig hilsen 

DIN Forsyning Spildevand A/S 

 

 

Kenneth Sørensen 

Økonomichef 

 

 

Bilag: 

• Sagsfremstilling vedr. prissag 2018 indeholdende beslutning om optagelse af 

lån til finansiering af investeringer for hhv. Varde og Esbjerg 

• Investeringsoversigt fra budget 2018 

• Årsrapport DIN Forsyning Spildevand A/S for 2017 
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DIN Forsyning Spildevand A/S

Investeringsbudget 2018

Reinvesteringer 2018

3521 Costdriver: SRO

SRO_Varde 300.000               

SRO_Esbjerg Midt 500.000               

SRO_Esbjerg Syd 300.000               

3521 Costdriver: SRO i alt 1.100.000            

3541 Costdriver: Slambehandling

Decanter_Nord 300.000               

3541 Costdriver: Slambehandling i alt 300.000               

3561 Costdriver: Renseanlæg

Renseanlæg_Nord 2.500.000            

Renseanlæg_Esbjerg Syd 1.500.000            

Renseanlæg_Esbjerg Midt 2.000.000            

Indløbsbygværk på Nr. Nebel renseanlæg 4.000.000            

Bygningsvedligehold_Rens midt

Rens vest 1.000.000            

Rens øst 1.100.000            

Bygningsvedligehold_Rens nord 420.000               

Bygningsvedligehold_Rens syd 280.000               

3561 Costdriver: Renseanlæg i alt 12.800.000         

3571 Costdriver: Ledninger

Relining og udskiftning 2.000.000

Vaccumanlæg_Houstrup 200.000

Sep. Agerbæk, Etape 9 + 11 1.000.000

(FS) Separat/LAR kloakering af Nordenskov - etape 3 8.000.000

(FS) SPV - Separatkloakering Orten 6.000.000

Sep. Varde Midtby, Etape 1 15.000.000

Relining og udskiftning 3.000.000

Uforudsigelige projekter 4.000.000            

Sep. Hjerting Strandvej, Esbjerg 12.500.000

(FS) ESPV - Re. Ledninger- Gørding Nygade 2016 3.600.000

Planlægning, Østerbyen 1.000.000

Plan, Overfladevand Boldesager, Esbjerg 1.000.000

(FS) Re. ledninger- Tarp Byvej Vest 2015 13.700.000

(FS) Sep. St. Darum, Etape 3 9.300.000

(FS)  Re.- Andrup Syd 2018 7.520.000

Sep. Ribe 2018, Linde Allé, Tangevej, Seminarievej 6.942.500



Sep. Sønderportsgade, Ribe 2.000.000

Trojels Vej, Ribe 1.500.000

Sep. Morsøgade, Esbjerg 4.960.000

Sep. Jerne Midt, Esbjerg, Etape 1 13.000.000

(FS) Sep. Kongensgade, Esbjerg, Etape 4 4.340.000

Sep. Jerne Syd, Esbjerg 13.200.000

Sep. omlægning Østre Havnevej ved Jernbanegade, Esbjerg 4.500.000

Spv. H E Bluhmesvej, Esbjerg 1.000.000

3571 Costdriver: Ledninger i alt 139.262.500       

3581 Costdriver: Pumpestationer

Pumpestationer_Varde 2.400.000            

Pumpestationer_Esbjerg syd 2.400.000            

Pumpestationer_Esbjerg midt 700.000               

Bygningsvedligehold_pumpestationer syd 15.000                 

Bygningsvedligehold_pumpestationer midt 120.000               

Bygningsvedligehold_pumpestationer nord 240.000               

3581 Costdriver: Pumpestationer i alt 5.875.000            

3592 Costdriver: Bassiner

Bassiner_Esbjerg syd 2.000.000            

Bassiner_Esbjerg midt 2.000.000            

Regn. - oprensninger/volumenudvidelse, Varde Kommune 2.500.000            

3592 Costdriver: Bassiner i alt 6.500.000            

Reinvesteringer i alt 165.837.500       

Nyinvesteringer

3921 Costdriver: SRO

3921 Costdriver: SRO i alt -                        

3941 Costdriver: Slambehandling

Udsugning af slamrum_Syd

3941 Costdriver: Slambehandling i alt -                        

3961 Costdriver: Renseanlæg

(FS) Biogas forprojekt 5.000.000            

(FS) ESPV - RSA Vest Reduktion regnaflastning (masterplan) 7.000.000            

3 Biler 865.000               

3961 Costdriver: Renseanlæg i alt 12.865.000         

3971 Costdriver: Ledninger

Byggemodninger 1.500.000            

Nye stik 1.000.000            

Byggemodninger 1.000.000            

Bygm. Erisvænget, Sønderris 3.000.000            

Stik og andre mindre anlæg, Esbjerg 3.000.000            

(FS) Regn. Høe Bæk, Etape 1 4.600.000            



Plan, Esbjerg Lufthavn 80.000                 

3971 Costdriver: Ledninger i alt 14.180.000         

3981 Costdriver: Pumpestationer

Kontraktlig medlemskab 500.000               

3981 Costdriver: Pumpestationer i alt 500.000               

3992 Costdriver: Bassiner

Femhøje Bassin, udførelse 3.000.000            

Regn. Havbakken, Hjerting 2.500.000            

(FS) Re. Bassiner ved Sallingsundvej og Lillebæltsvej 1.500.000            

Regn. Bramming Syd 6.400.000            

(FS) Regn. St. Darum 2.500.000            

Bassiner, Varde 1.000.000            

Bassiner, Esbjerg Syd 1.000.000            

Bassiner, Esbjerg Midt 1.000.000            

Regn. Årre 500.000               

Restaureringsprojekt_Kvaglund bæk 2.000.000            

Regn. Sjelborgparken, Esbjerg 700.000               

(FS) Regn. Næsbjerg 3.500.000            

(FS) Regn. Industriområde Kjersing 3.000.000            

(FS) Nyanlæg Bassin- Ombygning af pumpestation Bryndum 3.000.000            

3992 Costdriver: Bassiner i alt 31.600.000         

Nyinvesteringer i alt 59.145.000         

Investeringer i alt 224.982.500       



Bilag: 230.1. kommissorium for beslutningsfase §17, stk. 4

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 102554/18



Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg
Beslutningsfase vedrørende fælles ejendomscenter i Varde Kommune

Baggrund 

Varde Kommunes Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Varde Byråd besluttede ultimo maj 
2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med henblik på at arbejde sammen omkring et 
beslutningsoplæg for et fælles ejendomscenter i Varde Kommune. 
Formål

Formålet med at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg er at komme med anbefalinger og 
anvisninger til, hvordan et fælles ejendomscenter i Varde Kommune kan udformes, herunder 
hvad der forstås ved et fælles ejendomscenter samt hvilke kompetencer, et ejendomscenter 
skal besidde. 

Anbefalingerne og anvisningerne kan vedrøre budgetansvar, inddeling i distrikter og 
afklaring af kompetencedeling mellem centrale og decentrale enheder. 
 
Kompetence

Udvalget er rådgivende og rapporterer løbende til Udvalget for Økonomi og Erhverv og 
afslutningsvist til Varde Byråd.  

Nærværende kommissorium er godkendt i Udvalget for Økonomi og Erhverv den (xx.xx)

Opgaver

Udvalgets primære opgave er at varetage en forberedende og rådgivende funktion over for 
Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Varde Byråd i en indledende undersøgelses- og 
beslutningsfase vedrørende en eventuel organisatorisk udformning af et fælles 
ejendomscenter. 

Udvalget forventes i den forbindelse blandt andet at skulle forholde sig til følgende: 
 Hvad er Varde Kommunes vision for et fælles ejendomscenter – hvordan ser det ud 

om 3-5 år? 
 Hvad forstås ved et fælles ejendomscenter for Varde Kommune, og hvordan kan 

Varde Kommune styrke sine kompetencer på ejendomsområdet? 
 Hvad forstås ved et decentralt team af medarbejdere?
 Hvilket ansvar skal være på centralt niveau, og hvilket ansvar skal fordeles 

decentralt?
 Hvor skal budgetansvaret for bygninger og vedligehold forankres?
 Hvordan kan opgaver løses bedre i børnehaver mv, og hvordan kan de fortsat løses 

hensigtsmæssigt på skoler og plejecentre mv.?
 Kan man indtænke landsbypedeller i den fremtidige opgaveløsning?
 Er der specialiserede opgaver, som Varde Kommune selv kan løse i stedet for at 

indkøbe denne service eksternt?
 Kan man i højere grad udlicitere serviceopgaver? 
 Hvordan kan man indtænke Varde Kommunes ejendomsstrategi i arbejdet? 
 Hvordan forventes det, at det provenu, der er beskrevet i det vedtagne budget (1,5 

mio. kr. ved fuld implementering) opnås? 

Anbefalingerne afleveres i et notat til Byrådet ultimo 2018, og på baggrund af disse 
anbefalinger må det forventes, at referencen vil være til Udvalget for Plan og Teknik, 
såfremt der træffes beslutning om etablering af et fælles ejendomscenter. 



Sammensætning

Byrådet ønsker, at der er politisk, administrativ og faglig repræsentation i udvalget. 

Byrådet besluttede den 29. maj 2018, at der etableres et 17, stk. 4 udvalg bestående af:
 Borgmesteren (formand)
 Byrådsmedlemmerne Peter Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren 

Laulund (næstformand)
 2 udvalgsformænd, her er udpeget Tina Agergaard Hansen og Preben Friis-Hauge
 2 embedsmænd fra administrationen, her er udpeget kommunaldirektør Mogens 

Pedersen samt direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap. 
 3 institutionsledere. Ved udpegning af disse skal sikres bred repræsentation både ift. 

institutioner og geografi. 
 3 servicemedarbejdere. Ved udpegning af disse skal sikres bred repræsentation både 

ift. institutioner og geografi. 

Sekretariatsfunktionen for udvalget varetages af Christine Gärtner, konsulent i Politik, 
Analyse & Digitalisering. 
Arbejdsform og mødekadence 

Udvalget mødes 1 gang månedligt i 2. halvår 2018. 

Udvalgets arbejde indledes med en kortlægningsproces, hvor udvalget præsenteres for data, 
undersøgelser og andet relevant materiale for at undersøge, hvilke erfaringer andre 
kommuner har med implementeringen af et fælles ejendomscenter. 

Udvalget rapporterer løbende til Udvalget for Økonomi og Erhverv, og udvalgets arbejde 
afsluttes med en afrapportering til Byrådet. 

Udvalgets møder afvikles på forskellig vis, og kan blandt andet have karakter af: 
- Studieture, hvor udvalget præsenteres for eksempler fra den kommunale verden
- Temamøder og temadrøftelser, hvor udvalget blandt andet præsenteres for data, 

undersøgelser samt andet relevant materiale for at lære om andres erfaringer. 
- Afrapporteringsmøder, hvor det besluttes, hvad der skal videregives som anvisning 

og anbefaling til Udvalget for Økonomi og Erhverv samt byrådet. 

Udvalget kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper, som går i dybden med konkrete emner. I 
arbejdsgrupperne kan der være repræsentation fra relevante interessenter. 

Udvalget kan derudover også iværksætte uvildige undersøgelser. 
Tidsplan

Udvalget er midlertidigt, og dets arbejde pågår indtil udgangen af år 2018. 

Udvalgets arbejde gennemføres efter nedenstående tidsplan: 

Tidspunkt Aktivitet
29. maj 2018 Byrådet beslutter nedsættelse af §17 stk. 4 

udvalg
September 2018 Byrådet behandler kommissorium for 

udvalgets arbejde
September 2018 – december 2018 Første møde i udvalget afholdes i 

september, og efterfølgende mødes 
udvalget 1 gang/måneden



December 2018 Udvalget afrapporterer til Udvalget for 
Økonomi og Erhverv og til Varde Byråd. 

Ændring af kommissorium

Nærværende kommissorium kan ændres af Udvalget for Økonomi og Erhverv. 



Bilag: 231.1. Nye 'Retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private
pasningsordninger'

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 22901/18
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Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i 
Varde Kommune.

1. Indledning

Forældre har mulighed for at få deres børn passet i en privat pasningsordning hos en privat 
selvstændig børnepasser efter dagtilbudsloven §§ 78-79. Forældre kan få tilskud til betaling af 
pasningsordningen efter § 80.

Varde Kommune skal give tilladelse til pasningsordningen, når der modtages 3 eller flere børn i 
ordningen. Hvis ordningen modtager 1-2 børn og pasningen foregår i forældrenes eller 
børnepasserens eget hjem, skal kommunen ikke give tilladelse til ordningen. Dog skal Varde 
Kommune godkende pasningsaftalen mellem forældre og børnepasser i de tilfælde, hvor forældre 
søger om tilskud til pasningen.

Private pasningsordninger indgår ikke i Byrådets forsyningspligt. Der findes ingen regler om 
optagelse, forældrebetaling og forældreindflydelse.

Den private selvstændige børnepasser, som har en pasningsordning, er selvstændig 
erhvervsdrivende, og ordningen får ingen offentlige tilskud. Ordningen er alene finansieret af 
forældrebetalingen og eventuelle tilskud fra privat side. Forældrebetalingen er baseret på en 
aftale mellem den private pasningsordning og forældrene, og der betales direkte til den private 
pasningsordning.

I Varde Kommune findes der ikke privat dagpleje, hvor dagplejen har indgået aftale/kontrakt om 
drift med kommunen (jf. dagtilbudsloven § 21. stk. 3).

2. Godkendelsesprocedure for private pasningsordninger

Jf. dagtilbudslovens § 78 kræver etablering og drift af private pasningsordninger tilladelse fra 
Byrådet, hvis der modtages flere end 2 børn.

Ansøgere skal fremsende en skriftlig ansøgning til Dagplejen i Varde kommune. Herefter tager en 
tilsynskonsulent kontakt til ansøgeren, og der aftales et besøg på adressen for pasningsordningen. 
Ansøgeren skal ved mødet fremvise et udkast til den pasningsaftale, som forældre til børn i 
pasningsordningen skal underskrive.

Det er tilsynskonsulenterne hos Dagplejen, der vurderer, hvor mange børn ansøgeren kan 
godkendes til at passe. Den private børnepasser må maksimalt passe 5 børn i alderen 26 uger -
2,11 år. Inklusive eventuelle egne børn under 2,11 år.  

Der må maksimalt være 2 børn under 1 år. 
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Hvis pasningen varetages af mere en én person, kan der dog gives tilladelse til at modtage op til 10 
børn.

Der vil blive foretaget et konkret skøn, der vil kunne resultere i en godkendelse til færre end 5 
børn.

Ønsker den private pasningsordning at køre i privat bil med børnene, skal ordningen have 
indhentet kørselstilladelse hos den enkelte forældremyndighedsindehaver.

Godkendelsesproceduren kan tage op til 2 måneder.

3. Kriterier for godkendelse

Private selvstændige børnepasningsordninger skal leve op til den til enhver tid gældende 
lovgivning på området, herunder Varde Kommunes Børne og Ungepolitik.

Godkendelse af en privat pasningsordning gives ud fra de samme hensyn som ved godkendelse af 
kommunale dagplejere.

Som led i godkendelsen foretages en undersøgelse af forholdene i det pågældende hjem, 
omfattende de fysiske rammer inden- og udendørs. Derudover vurderes børnepasserens 
personlige kvalifikationer. Det er vigtigt, at der er tale om et hjem, der er i stand til at tilgodese 
børnenes behov både fysisk, psykisk og socialt.

Hovedsproget i den private pasningsordning skal som udgangspunkt være dansk. Som led i 
godkendelsen af en pasningsaftale, skal det dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige 
danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer jf. § 81 b.

Den private pasningsordning må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning i alle 
offentlige sammenhænge jf. § 78 a og § 81.

Den private pasningsordning skal godkendes på ny, når man har været uden børn i 6. måneder. 

4. Pædagogisk ramme

Arbejdet med børnene i den private pasningsordning skal tilrettelægges sådan, at det fremmer 
børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå 
mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med 
læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens 
sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger jf. § 81 a.

Børn i den private pasningsordning skal sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for 
oplevelsen med demokrati. Den private pasningsordning skal bidrage til at udvikle børns 
selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i 
det danske samfund jf. § 81a stk. 2.
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5. Fysiske rammer indendørs
 De fysiske rammer skal primært indrettes i stueplan
 Børnelokalet skal ligge i umiddelbar nærhed af køkken og toiletfaciliteter.
 Børnelokalet skal være permanent indrettet og rumme mulighed for leg, læring og 

forskelligartede udfoldelser.
 Der skal være rigeligt med dagslys i lokalet.
 Der skal kunne luftes tilstrækkeligt ud i de rum, børnene benytter.
 Lokalet må ikke være egne børns værelser.
 Puslefaciliteter skal enten være på badeværelset eller i et separat rum med 

rindende vand.
 Trapper og afsatser skal være afskærmet
 Brændeovne og el-radiatorer skal være afskærmet.
 Der skal som minimum forefindes røgalarmer i de rum, børnene benytter.
 Rengørings- og vaskemidler skal være udenfor børnenes rækkevidde.

6. Fysiske rammer udendørs
 Der skal være tilstrækkelig indhegning af det udeareal, børnene benytter.
 Legeredskaber skal være sikret og vedligeholdt
 Der må ikke forefindes åbent vand eller have bassiner i haven.
 Kældertrapper skal være afskærmet
 Vinduer og terrassedøre skal være børnesikret.
 Sandkassen skal kunne overdækkes, og der skal ske udskiftning af sand hvert andet 

år.

7. Sundhedsmæssige forhold

Kost:
 Der skal serveres en sund og varieret kost – sundhedsstyrelsens anbefalinger skal 

følges.

            Husdyr:

 Større husdyr skal være adskilt fra børnene.
 Hunde og katte må ikke opholde sig med børnene uden voksenopsyn.
 Foderskåle og kattebakker skal være adskilt fra de lokaler, børnene benytter.
 Der skal være særlig opmærksomhed vedr. husdyr og allergi.
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              Rygning:

 Det er ikke tilladt at ryge i pasningsordningen i åbningstiden.
 De lokaler, som børnene primært benytter, skal være røgfrie hele døgnet.

8. Personlige og faglige kvalifikationer

Der vil blive foretaget en individuel vurdering af børnepasserens personlige og faglige 
kvalifikationer. Som udgangspunkt skal børnepasseren være fyldt 25 år ved 
ansøgningstidspunktet.

Der lægges stor vægt på børnepasserens modenhed, ansvarlighed, imødekommenhed samt 
erfaringer i samvær med og omsorg af børn.

Hjemmet skal være velfungerende og harmonisk. Egne børn må ikke udsættes for manglende 
muligheder og omsorg i eget hjem på grund af pasningen af børn.

Børnepasseren skal have interesse for og være engageret i at arbejde med børn, samt sørge for en 
god og tæt forældrekontakt.

              Børnepasseren skal have:

 Fysisk overskud – personen skal være i god fysisk form og være fysisk aktiv med 
børnene.

 Psykisk overskud – personen skal være nærværende, have god mimik, have gode 
kontakt- og kommunikationsevner, så børnenes trivsel og udvikling sikres.

 Overblik – personen skal være i stand til at få en hverdag til at fungere med 
børnene.

               Børnepasseren skal kunne:

 Stimulere børnenes motoriske og sproglige udvikling.
 Give det enkelte barn og gruppen omsorg og tryghed.
 Møde barnet med respekt.
 Tage barnet med på råd.
 Lære barnet at lytte til og respektere forskellige synspunkter.
 Mestre det danske sprog.
 Tage imod råd og vejledning fra den tilsynsførende og anvende det i hverdage.

Den individuelle vurdering baseres på en personlig samtale i hjemmet. Den personlige samtale vil 
ud over ovenstående omhandle:

 Begrundelse for ansøgning og hvad der lægges vægt på.
 Egne forventninger og normer til arbejdet med børn.
 Dagligdagen i pasningsordningen.
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 Det æstetiske børnemiljø, inde som ude.
 Forældresamarbejde
 Egen families inddragelse, herunder børnepasserens eller familiens eventuelle 

sygdom.
 Kendskab til ordningen om privat pasning.

9. Vikar

Som udgangspunkt skal den godkendte børnepasser altid være tilstede i hjemmet, når der passes 
børn i ordningen. Hvis der sker noget akut, eksempelvis hvis et barn kommer til skade, er det 
vigtigt at yde barnet hurtig hjælp. Her er det derfor tilladt at bede den nærmeste voksne om at 
tage ansvaret for de øvrige børn. Forældrene skal informeres straks, så de har mulighed for at 
hente deres børn.

Den private pasningsordning har mulighed for at tilknytte en vikar, der kan komme i det 
godkendte hjem, så længe brugen af vikar er af midlertidig karakter. En pasningsordning lukker i 
forbindelse med børnepasserens planlagte ferie.

Forældrene skal godkende brugen af vikar i den underskrevne pasningsaftale. Samtidig skal brugen 
af vikar hver gang aftales på forhånd med forældrene.

Vikaren skal godkendes af tilsynskonsulenterne. Brugen af vikar skal fremgå på pasningsaftalen 
mellem forældre og pasningsordningen. Der skal indhentes straffeattest og børneattest på 
vikaren.

10.  Straffe- og børneattester

Godkendelsen af pasningsordningen forudsætter, at der foreligger straffe- og børneattest på      
børnepasseren, samt evt. vikar, ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn over 15 år. Hvis 
adressen har andre personer tilmeldt, vil disse også skulle have indhentet straffe- og 
børneattester.  Ansøgere skal selv rekvirere straffeattest og fremvise denne ved den personlige 
samtale i pasningsordningen. Tilsynskonsulenten indhenter børneattest.

  11.  Godkendelsesbrev

Den private pasningsordning modtager godkendelsesbrev, når godkendelsesprocessen er 
afsluttet. Heri vil det fremgå:

 Hvilken person og adresse tilladelsen er givet til.
 Hvilke kriterier, der er lagt til grund for godkendelsen.
 Antal børn der maksimalt må passes i ordningen.
 Godkendte fysiske rammer.
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 Tilsyn.
 Ved den private pasningsordnings ophør skal tilsynskonsulenten orienteres.

Den private pasningsordning har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning 
for godkendelsesgrundlaget. Ved ønske om evt. ændring af godkendt børnenormering, flytning til 
ny bopæl eller periodisk ophør m.m. skal der senest 4 uger inden indsendes ny skriftlig ansøgning 
om godkendelse til tilsynskonsulenterne i Dagplejen.

Godkendelsen af den private pasningsordning kan efter dagtilbudslovens § 81 stk. 6 trækkes 
tilbage med øjeblikkelig virkning såfremt Varde Kommune vurderer, at den private 
pasningsordning ikke lever op til de kriterier, som pasningsordningen er godkendt til.

Afslår kommunen at give tilladelse til at modtage børn i privat pasningsordning, eller tilbagekalder 
kommunen en allerede udstedt tilladelse, kan en sådan afgørelse efter § 97 indbringes for 
Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i retssikkerhedsloven.

12.Tilsyn

Varde Kommune har efter dagtilbudslovens kapitel 14 pligt til at føre tilsyn med de oprettede og 
godkendte private pasningsordninger i Varde Kommune.

Der skal føres tilsyn med pasningsordningens egnethed i forhold til ordningens målgruppe.

Dette indebærer, at der føres tilsyn med de fysiske rammer, det pædagogiske indhold i 
pasningsordningen, samt om de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold er egnet til den 
målgruppe, som pasningsordningen henvender sig til.

I Varde Kommune omfatter tilsynet af private pasningsordninger ét anmeldt tilsyn årligt. 
Derudover foretages mindst ét uanmeldt tilsyn om året, samt flere tilsyn såfremt 
tilsynskonsulenten vurdere dette vil være relevant. Tilsynet skal dels være med til at sikre, at 
godkendelsesgrundlaget fortsat er tilstede samt sikre, at pasningen af hvert enkelt barn sker i 
overensstemmelse med retningslinjerne for godkendelse og tilsyn.

Tilsynet udøves blandt andet på baggrund af den konkrete pasningsaftale mellem forældre og den 
private pasningsordning. De enkelte pasningsaftaler skal derfor fremvises under tilsynet. 

Der benyttes et særligt tilsynsskema under tilsynssamtalen, som skal sikre systematik, samt at alle 
lovgivningsmæssige krav er opfyldt.  Der vil derudover være særlig fokus på følgende områder:

 De enkelte børns generelle trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglige- 
følelsesmæssige- og social udvikling.

 Børnepasserens kompetencer herunder, hvorvidt børnepasseren formår at sikre hvert 
barns trivsel og udvikling, at omsætte råd og vejledning til praksis, yde omsorg og 
respondere positivt på barnets signaler.

 Hvordan pasningsordningen fremmer børns læring
 Hvordan børnene tages med på råd, har medbestemmelse og medansvar.
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 De sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold.

Tilsynet foregår i de godkendte lokaler for børnepasningen og foretages af tilsynskonsulenten. 

Tilsynet varer ca. 1,5 time.

Tilsynskonsulenten udarbejder under tilsynet en tilsynsrapport, som sendes til pasningsordningen.

Puljeordninger modtager samme tilsyn som private pasningsordninger.

Godkendt af Byrådet den. 4. september 2018.



Bilag: 231.2. Nye 'Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner'

Udvalg: Byrådet
Mødedato: 04. september 2018 - Kl. 18:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 118440/18



Varde Kommunes godkendelseskriterier

For oprettelse af private institutioner

4. september 2018
Dok.nr. 118440-18



Indhold
Indledning............................................................................................................................................2
1. Lovgivning........................................................................................................................................2
2. Ansøgning og godkendelsesprocedure ...........................................................................................2
2.1 Depositum .....................................................................................................................................4
3. Vedtægter .......................................................................................................................................4
4. Fysiske ramme.................................................................................................................................5
5. Pædagogisk ramme .........................................................................................................................6
5.1 Pædagogiske læreplaner ...............................................................................................................6
5.2 Sprogvurdering og sprogstimulering .............................................................................................6
5.3 Børn med særlige behov ...............................................................................................................7
5.4 Leder - og personale ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v. ...............................................7
6. Økonomi ..........................................................................................................................................8
6.1 Tilskud ...........................................................................................................................................8
6.2 Forældrebetaling ...........................................................................................................................9
6.3 Lukkedage......................................................................................................................................9
7. Drift af privatinstitution...................................................................................................................9
7.1 Optagelseskriterier ........................................................................................................................9
7.2 Udmeldelsesregler ......................................................................................................................10
8. Forældreindflydelse.......................................................................................................................10
8.1 Frokostordning ............................................................................................................................10
9. Forsikringer....................................................................................................................................10
10. Tilsyn ...........................................................................................................................................11
11. Øvrige godkendelseskriterier: .....................................................................................................11
12. Ophør ..........................................................................................................................................11
13. Relevante kontaktpersoner:........................................................................................................12



Indledning
Dagtilbudsloven giver private leverandører mulighed for at oprette og drive daginstitutioner efter 

kommunal godkendelse. Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier og skal godkende en privat 

leverandør, hvis denne lever op til de fastsatte kvalitetskrav. Kommunen skal stille de samme krav til 

private daginstitutioner, som der stilles til kommunale og selvejende dagtilbud.

En privat leverandør af daginstitutioner kan selv fastsætte sine værdier og grundlag under hensyntagen til 

Dagtilbudsloven og kommunalt fastsatte regler. En privat leverandør af daginstitution kan desuden selv 

fastsætte sin åbningstid og forældrebetaling. Der gøres opmærksom på, at det kommunale tilskud er 

beregnet til 52½ time pr. uge, dog kan en saglig objektiv vurdering medføre afvigelse i konkrete tilfælde.

1. Lovgivning
Daginstitutioner kan drives af private leverandører som privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens § 

19, stk. 5. Ifølge Dagtilbudslovens § 20, stk. 1 skal Varde Kommune godkende privatinstitutioner som 

etableres i kommunen, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og kommunens kriterier for 

godkendelse. Varde Kommunes godkendelseskriterier er fastsat i overensstemmelse med Dagtilbudslovens 

§ 20 stk. 2.

Privatinstitutioner er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende love og regler på området, 

herunder:

 Dagtilbudsloven

 Friskoleloven

 Lov om Social Service

 Byggelovgivningen

 Arbejdsmiljøloven

 Forvaltningsloven og offentlighedsloven

 Fødevarelovgivningen

 Persondataloven

2. Ansøgning og godkendelsesprocedure
Ansøgning om at blive godkendt som privatinstitution skal sendes til:

Varde Kommune
Børn og Læring
Bytoften 2, 6800 Varde



Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er. Følgende oplysninger 

skal være angivet:

 Navn og organisationsform

 CVR-nr. 

 Adresse

 Navn på kontaktperson

  Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger og bilag:

 Vedtægter, interessentskabskontrakt eller anden bindende dokumentation (hvis sådan foreligger) 

for tegningsregler, hæftelsesforhold, formål, kapitalforhold, organisationsform, 

overskudsanvendelse. 

 Vedtægterne for privatinstitutionen, som angivet under pkt.3. 

 Oplysning om hvilket børnetal der søges godkendelse til.

 Budget for de første 12 måneder.

 Depositum på kr. 30.000. Beløbet skal indsættes på kommunens bankkonto 4394 4787152643. 

 Dokumentation for at legeplads lever op til gældende krav. Legepladsen skal godkendes af en 

certificeret legepladsinspektør.

 Oversigt over normering fordelt på institutionsleder, pædagogisk personale samt øvrigt personale. 

 En bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. (CVR er Det Centrale Virksomhedsregister, der 

føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.)

Ansøgningen skal indeholde oplysninger og evt. dokumentation for, hvorledes: 

 Privatinstitutionen lever op til de krav, der gælder iht. lovgivningen, herunder dagtilbudslovens 

formålsbestemmelse for dagtilbud. 

 Privatinstitutionen har tænkt sig at leve op til dagtilbudslovens bestemmelser om sprogvurdering 

og sprogstimulering samt de pædagogiske læreplaner, herunder arbejdet med et godt børnemiljø.

 Privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens bestemmelser om et sundt frokost måltid.

 Privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne udformet af kommunen i nærværende 

dokument. 

 Privatinstitutionen efterlever de til enhver tid gældende regler, retningslinjer, indsatsområder, 

politikker mv., fastsat af Varde kommune.



 At gældende krav til bygningerne er overholdt. Der skal i den forbindelse medsendes tegninger af 

bygningens indretning og snit og tilladelser, herunder ibrugtagningstilladelse.

Kommunen vil muligvis bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige 

oplysninger og dokumentation er modtaget af Varde Kommunen.

2.1 Depositum 
Der skal betales et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af oprettelse af 

en privatinstitution. Beløbet tilbagebetales uforrentet, når der er truffet endelig afgørelse om godkendelse 

af privatinstitutionen.

Privatinstitutionens bestyrelse og ejer er ansvarlig for institutionens økonomi og skal opfylde de 

grundlæggende krav til faglig og økonomisk ordentlighed. 

Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneders drift.

3. Vedtægter
Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen. Såfremt ansøger er et selskab, kan institutionens 

vedtægter evt. indsættes i selskabets vedtægter. 

Vedtægterne skal blandt andet indeholde oplysninger om:

 Privatinstitutionens formål og målgruppe

 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

 Forældreindflydelse

 Optagelseskriterier

 Udmeldelsesregler

 Åbningstid og lukkedage

 Det maksimale antal børn

 Lokale faciliteter

 Anvendelse af evt. overskud

 Overgang mellem forskellige institutionsformer

 Procedure for vedtægtsændringer 

 Retningslinjer for fravalg af frokostordning



Varde Kommune godkender vedtægterne sammen med ansøgningen. Såfremt der sker ændring af 

vedtægterne, skal det godkendes af kommunen. Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige.

Ovenstående fritager ikke institutionen fra overholdelse af andre regler om vedtægter herunder 

selskabsloven, skatteregler og fondslovgivningen. Institutionen er selv ansvarlig for overholdelse af disse 

regler.

4. Fysiske ramme
Den private leverandør skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse dokumentere, at leverandøren 

har brugsret til lokaler og arealer til formålet i en længere periode.

De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til enhver tid 

gældende regler, såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om brandsikkerhed, 

sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen, herunder om APV.

Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og standarder, 

som måtte gælde for kommunale daginstitutioner i Varde Kommune, der kan fremhæves følgende:

 Der skal være et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. vuggestuebarn og mindst 2 m2 pr. børnehavebarn 

i opholdsrummene, dvs. de rum der er beregnet til ophold for børn.

 Der skal være garderoberum, toiletrum med toiletter og vask i forbindelse med grupperummene.

 Der skal være fællesrum, vaskerum, rengøringsrum, garderobe og toilet med badefaciliteter.

 Såfremt institutionen modtager 0-2 årige børn, og tilbuddet omfatter produktion af mad til børn 

indskrevet i institutionen, skal der være godkendt produktionskøkken med viktualierum. Omfatter 

tilbuddet levering af mad, skal der være et modtagerkøkken, der er godkendt af Fødevarestyrelsen.

 Pusleborde skal være højdejusterbare, og der skal være sovepladser i nødvendigt omfang.

 Privatinstitutionen har ansvar for, at legepladsernes indretning og legeredskaber er i forsvarlig 

stand. Legepladsen skal godkendes af certificeret legepladsinspektør en gang årligt.

 Daginstitutionen skal overholde gældende lovgivning om røgfri miljøer.
 

For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer, se:

”Etablering af private børnepasninger”, Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningens byggekontor.

”Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner – om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø”, 

Sundhedsstyrelsen.



Godkendelse er betinget af, at kommunen inden privatinstitutionen tages i brug, har konstateret at de 

gældende regler er overholdt.

5. Pædagogisk ramme
Privatinstitutionen er omfattet af de til enhver tid gældende regler, herunder:

 Formålsbestemmelsen for privatinstitution jfr. Dagtilbudslovens § 1 og § 7

 Bestemmelserne om pædagogiske læreplaner jfr. Dagtilbudslovens § 8-10

 Sprogvurdering / sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens § 11 og § 12

 Intentionerne om den gode overgang samt børn med særlige behov – fra dagpleje til børnehave / 

fra børnehave til skole jfr. Dagtilbudslovens § 7 stk. 5

 Frokostordningen jfr. Dagtilbudslovens § 16 og § 17

Privatinstitutionen skal medvirke til at understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed 

med det danske samfund. Institutionen skal stå åben for alle børnefamilier uanset race, køn, religion og 

politisk anskuelse. Det pædagogiske arbejde i institutionen skal fremme tolerance og medmenneskelighed. 

Hovedsproget i den private institution skal som udgangspunkt være dansk og den private institution skal 

understøtte danske værdinormer.

5.1 Pædagogiske læreplaner
Privatinstitutionen skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner – fordelt på aldersgrupperne:

0-2 år og 3 år-skolestart. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske 

læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd, bevægelse 

m.v. inden for og på tværs af følgende temaer: 

Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse, natur, 

udeliv og science, Kultur, æstetik og fællesskab.

Ved udarbejdelse af læreplaner skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning med rum for leg, 

læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan skal endvidere beskrive:

 Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, 

læring, udvikling og dannelse fremmes.

 Hvordan privatinstitutionen samarbejder med forældrene om børns læring



 Hvordan privatinstitutionen inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske 

læringsmiljøer for børn.

 Hvordan der i de ældstes børns sidste år i privatinstitutionen tilrettelægges et pædagogisk 

læringsmiljø, der skaber sammenhæng til kommende skole.

Læreplanen skal udleveres i forbindelse med ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen, eller senest 

6 måneder efter godkendelsen.

Kommunen skal godkende den pædagogiske læreplan. I forbindelse med det kommunale tilsyn fremlægges 

læreplanenerne med henblik på at drøfte evaluering af disse. 

5.2 Sprogvurdering og sprogstimulering
Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af de lovbestemte krav til sprogstimulering af tosprogede 

småbørn og følge retningslinjer for sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens § 11. Privatinstitutionen har pligt 

til at give Varde Kommune de informationer, som er nødvendige for, at Varde Kommune i øvrigt kan leve 

op til sit ansvar i henhold til Dagtilbudslovens § 12.

5.3 Børn med særlige behov
Privatinstitutionen er omfattet af underretningspligten jf. lov om social service. § 153 og § 154. 

Privatinstitutionen har pligt til at tage kontakt til Varde Kommunen, hvis den optager/har et barn med 

særlige udfordringer indskrevet, således at kommunen kan vurdere behovet for eventuel tildeling af ekstra 

ressourcer, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. 

Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med diverse rådgivende myndigheder i kommunen (Børn 

og Familie f.eks. sundhedsplejen, psykologer, tale/hørekonsulenter m. fl.).

Det er Varde Kommune, som efter en individuel vurdering træffer beslutning om tildeling af ekstra 

ressourcer (særlig støtte) i henhold til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2 eller SEL § 32. Såfremt et barn vurderes 

at have behov for tildeling af ekstra ressourcer, kan privatinstitutionen i en periode tildeles ekstra 

ressourcer ud over driftstilskuddet.

Tildeling af ekstra ressourcer sker på baggrund af ansøgning fra privatinstitutionen til visitationsudvalget jf. 

dokumentet Procedure for visitation i dagtilbud.



5.4 Leder - og personale ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v.

I privatinstitutionen skal der ansættes en leder, der er pædagogisk uddannet. Lederen er ansvarlig for den 

daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen.

Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved 

privatinstitutionen.

 Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster.

 Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst.

 Privatinstitutionen er ikke forpligtet til at foretage partshøring efter forvaltningsloven forud for 

afskedigelse af medarbejdere.

 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning for 

lønmodtagere.

Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal den private leverandør indhente børneattest i 

overensstemmelse med lovgivningen herom. Derudover skal den private leverandør forud for ansættelse 

anmode ansøgeren til en stilling om at indhente en privat straffeattest (der skal foretages en konkret 

vurdering af straffeattesten i forhold til ansættelsesforholdet).

Den private leverandør er forpligtet til at opbevare kopi af indhentede børneattester og private 

straffeattester på medarbejdere, der er ansat i privatinstitutionen og til at forevise disse til det kommunale 

tilsyn på forespørgsel.

For at blive godkendt skal der minimum være 70 % pædagogisk uddannet personale i privatinstitutionen jf. 

Ressourcetildeling i dagtilbud.

Den private leverandør skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse fremsende budget for 

privatinstitutionens forventede indtægter og udgifter det første år, herunder forventede lønudgifter fordelt 

på institutionsleder, pædagogisk personale samt øvrigt personale, således at Varde Kommune kan påse, at 

der basis for en forsvarlig drift for børnene, for så vidt angår privatinstitutionens bemanding.



6. Økonomi

6.1 Tilskud
Til børn med opholdskommune i Varde Kommune, og som optages i en godkendt privatinstitution, yder 

kommunen et tilskud, der afregnes månedligt bagud med den private institution. Tilskuddet ydes fra det 

tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud og optaget i den private institution jf. dagtilbudsloven 

og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Efter en konkret vurdering kan 

der ydes tilskud efter dette tidspunkt, når særlige forhold gør sig gældende for det enkelte barn. 

Eksempelvis kan Byrådet ifølge Folkeskolelovens § 34, stk. 2, på forældrenes anmodning eller med deres 

samtykke godkende, at undervisningen udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er 

begrundet i barnets udvikling. Anmodning om skoleudsættelse sker via Varde Kommunes skema vedr. 

skoleudsættelse.

Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 52,5 timer ugentligt.

 En fuld daginstitutionsplads giver fuldt tilskud. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til 

privatinstitutioner med deltidspladser/modulordning.

 Tilskuddet består af et tilskud pr. barn pr. måned, afhængigt af barnets alder og svarende til 

tilskuddet i de kommunale institutioner i Varde Kommune, et administrationsbidrag pr. barn, 

svarende til en kommunal institution i Varde Kommune og et bygningsbidrag pr. barn, svarende til 

en kommunal institution i Varde Kommune.

Tilskud til en plads i privatinstitution ophører:

 Når barnet ikke længere har bopæl i Varde Kommune

 Når tidspunktet for barnets skolestart er indtrådt

 Når barnet ikke længere er optaget i privatinstitution

 Når barnet opnår plads i et dagtilbud under den kommunale forsyning 

6.2 Forældrebetaling
Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen, og er ikke 

bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen sat et loft 

for forældrebetalingen.



Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. Med hensyn til søskende- og fripladstilskud 

m.v. henvises til dagtilbudsbekendtgørelsen. Manglende forældrebetaling og manglende rettidig 

udmeldelse er udelukkende et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene. Privatinstitutionen er 

omfattet af reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud.

6.3 Lukkedage
Privatinstitutionen er ikke omfattet af aftalerne imellem KL og regeringen om lukkedage. Privatinstitutionen 

kan således selv fastsætte antallet af eventuelle lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke 

privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Såfremt der 

afholdes flere lukkedage end det fastsatte kommunale maksimum, kan kommunen tage højde for dette ved 

beregning af driftstilskuddet, jf. supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge (budgetvejledning 

2014) af 27. juni 2013.

7. Drift af privatinstitution

7.1 Optagelseskriterier

Ifølge Dagtilbudslovens § 27 stk. 3 skal privatinstitutionen fastsætte regler om optagelse af børn i 

institutionen. 

 Privatinstitutionen fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i 

institutionen. 

 Privatinstitutionen fører selv evt. venteliste.

Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, der udelukker særlige grupper for optagelse i privatinstitutionen. 

Dette betyder, at privatinstitutionen skal være tilgængelig for alle børn med afsæt i en inkluderende 

praksis.

Privatinstitutionen er forpligtet til at optage børn, der ønsker en plads i privatinstitutionen og opfylder 

retningslinjerne for optagelse, såfremt der er en ledig plads i institutionen.

Optagelsesreglerne skal fremgå af privatinstitutionens vedtægt.

7.2 Udmeldelsesregler
Det skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter eller af en aftale mellem forældre og privatinstitution 

med hvilke varsler, henholdsvis forældrene og privatinstitutionen kan opsige aftalen.



8. Forældreindflydelse
Forældrene i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende 

daginstitutioner jfr. Dagtilbudslovens § 14 stk. 3.

Det betyder, at forældrene skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af 

forældrerepræsentanter.

Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på

 Principperne for privatinstitutionens arbejde

 Principperne for anvendelse af budgetrammen

 Indstillingsret ved ansættelse af personale

8.1 Frokostordning
Privatinstitutioner skal leve op til dagtilbudslovens bestemmelser vedrørende et sundt frokostmåltid i 

daginstitutioner.

Det indebærer, at Varde Kommune ved godkendelse af og gennem det løbende tilsyn med 

privatinstitutioner har ansvaret for at sikre, at der, medmindre forældrene har fravalgt frokostmåltidet, er 

et sundt frokostmåltid til alle børn, der er optaget i en privatinstitution, herunder at der er de nødvendige 

køkkenfaciliteter. 

Efter dagtilbudslovens § 16 b, stk. 3, skal privatinstitutionen fastsætte og offentliggøre retningslinjer for 

forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for forældrenes 

fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes beslutning om 

fravalg til privatinstitutionen.

9. Forsikringer
Den private leverandør har pligt til at tegne lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder som 

driftsherre, ejendomsejer/ ejendomsbruger og arbejdsgiver samt i forhold til sikring af børn, forældre og 

andre, der færdes i privatinstitutionen, både for så vidt angår tingsskade som personskade.

10. Tilsyn
Varde Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner efter regler om tilsyn med dagtilbud jfr. 

Dagtilbudslovens § 5 og retssikkerhedslovens (det sociale område) § 16.  Privatinstitutionen skal udvise 

åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn og er forpligtet til at samarbejde med det 

pædagogiske tilsyn.



Privatinstitutionen skal udarbejde en skriftlig rapport forud for kommunens tilsynsbesøg. Rapporten skal 

beskrive, hvordan institutionen gennem det seneste år har arbejdet med blandt andet læreplaner, 

sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger og (lokal)- politiske indsats områder.

Privatinstitutionen er forpligtet til at orientere kommunen ved eventuelle klager fra forældre.

11. Øvrige godkendelseskriterier:
 Privatinstitutionen skal gøre informationer om institutionen tilgængelige via kommunens 

hjemmeside.

 Kommunen kan stille krav om, at privatinstitutionen modtager praktikanter. I den forbindelse kan 

kommunen kræve, at en privat institution har ansat en uddannet praktikvejleder.

 Kommunen kan stille krav om, at privatinstitutionen lever op til nærmere fastsatte sociale klausuler 

(skåne/fleksjob mv.)

 Privatinstitutionen skal sikre kontinuitet i børnenes udvikling, herunder i overgangen fra én 

institution til en anden – eksempelvis overgang fra børnehave til skole.

 Den private leverandør har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle øvrige relevante 

myndigheder.

 Den private leverandør skal kunne dokumentere at privatinstitutionen lever op til lovgivningens 

krav samt Varde Kommunes godkendelseskriterier.

12. Ophør
Kommunen forbeholder sig ret til at ændre og justere godkendelseskriterierne, hvis ny lovgivning eller 

ændrede lokale vilkår gør det nødvendigt.

Kommunen kan trække en godkendelse tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til 

godkendelseskriterierne. 

Den private institution skal straks underrette Varde Kommune såfremt institutionen har planer om at lukke, 

herunder på grund af forestående konkurs eller rekonstruktion. 

Varde Kommune vil ikke rejse erstatningskrav mod en privatinstitution, der har adviseret kommunen om 

lukning af institutionen med mindst 3 måneders varsel. Kommunen agerer som tilsynsmyndighed og kan 

give pålæg, herunder pålæg om at rette op på driften inden for en frist, der kan være kortere eller længere 

end 3 måneder, samt pålæg om lukning uden varsel, hvis driften er helt uforsvarlig.



13. Relevante kontaktpersoner:
 Køb/Leje af ejendom:

Pia Karmar Jensen, 79947126 / pijb@varde.dk

 Nøgletal for ressourcetildeling:

Jette Poulsen 79946755 / jepo@varde.dk

Lissy Andersen 79947930 / lian@varde.dk

 Godkendelse som privat institution:

Berit Jacobsen 79946786 / beja@varde.dk 

Marianne Borre 79947990 / mabo@varde.dk 

Godkendt af Byrådet den. 4. september 2018.
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Indledning
Dagtilbudsloven giver private leverandører mulighed for at oprette og drive daginstitutioner efter 

kommunal godkendelse. Kommunen skal fastsætte godkendelseskriterier og skal godkende en privat 

leverandør, hvis denne lever op til de fastsatte kvalitetskrav. Kommunen skal stille de samme krav 

til private dagtilbud, som der stilles til kommunale og selvejende dagtilbud.

En privat leverandør af dagtilbud kan selv fastsætte sine værdier og grundlag under hensyntagen til 

Dagtilbudsloven og kommunalt fastsatte regler. En privat leverandør af dagtilbud kan desuden selv 

fastsætte sin åbningstid og forældrebetaling. Der gøres opmærksom på, at det kommunale tilskud er 

beregnet til 52½ time pr. uge, dog kan en saglig objektiv vurdering medføre afvigelse i konkrete 

tilfælde.

1. Lovgivning
Dagtilbud kan drives af private leverandører som privatinstitutioner i henhold til 

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Ifølge Dagtilbudslovens § 20, stk. 1 skal Varde Kommune godkende 

privatinstitutioner som etableres i kommunen, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og 

kommunens kriterier for godkendelse. Varde Kommunes godkendelseskriterier er fastsat i 

overensstemmelse med Dagtilbudslovens § 20 stk. 2.

Privatinstitutioner er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende love og regler på området, 

herunder:

 Dagtilbudsloven

 Friskoleloven

 Lov om Social Service

 Byggelovgivningen

 Arbejdsmiljøloven

 Forvaltningsloven og offentlighedsloven

 Fødevarelovgivningen

 Persondataloven

2. Ansøgning og godkendelsesprocedure
Ansøgning om at blive godkendt som privatinstitution skal sendes til:

Varde Kommune

Forvaltningen Børn, Familie og Job

Bytoften 2, 6800 Varde
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Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem ansøgeren/den private leverandør er. Følgende 

oplysninger skal være angivet:

 Navn og organisationsform

 CVR-nr. 

 Adresse

 Navn på kontaktperson

  Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger og bilag:

 Vedtægter, interessentskabskontrakt eller anden bindende dokumentation (hvis sådan 

foreligger) for tegningsregler, hæftelsesforhold, formål, kapitalforhold, organisationsform, 

overskudsanvendelse. 

 Vedtægterne for privatinstitutionen, som angivet under pkt.3. 

 Oplysning om hvilket børnetal der søges godkendelse til.

 Budget for de første 12 måneder.

 Depositum på kr. 30.000. Beløbet skal indsættes på kommunens bankkonto 4394 

4787152643. 

 Dokumentation for at legeplads lever op til gældende krav. Legepladsen skal godkendes af 

en certificeret legepladsinspektør.

 Oversigt over normering fordelt på institutionsleder, pædagogisk personale samt øvrigt 

personale. 

 En bekræftet kopi af registreringsbevis med CVR-nr. (CVR er Det Centrale 

Virksomhedsregister, der føres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.)

Ansøgningen skal indeholde oplysninger og evt. dokumentation for, hvorledes: 

 Privatinstitutionen lever op til de krav der gælder iht. lovgivningen, herunder 

dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud. 

 Privatinstitutionen har tænkt sig at leve op til dagtilbudslovens bestemmelser om 

sprogvurdering og sprogstimulering samt de pædagogiske læreplaner, herunder arbejdet med 

et godt børnemiljø.

 Privatinstitutionen lever op til dagtilbudslovens bestemmelser om et sundt frokost måltid.

 Privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne udformet af kommunen i nærværende 

dokument. 
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 Privatinstitutionen efterlever de til enhver tid gældende regler, retningslinjer, 

indsatsområder, politikker mv., fastsat af Varde kommune.

 At gældende krav til bygningerne er overholdt. Der skal i den forbindelse medsendes 

tegninger af bygningens indretning og snit og tilladelser, herunder ibrugtagningstilladelse.

Kommunen vil muligvis bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af 

ansøgningen.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder fra det tidpunkt, hvor alle nødvendige 

oplysninger og dokumentation er modtaget af Varde Kommunen.

2.1 Depositum 
Der skal betales et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af 

oprettelse af en privatinstitution. Beløbet tilbagebetales uforrentet, når der er truffet endelig 

afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen.

Privatinstitutionens bestyrelse og ejer er ansvarlig for institutionens økonomi og skal opfylde de 

grundlæggende krav til faglig og økonomisk ordentlighed. 

Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneders drift.

3. Vedtægter
Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen. Såfremt ansøger er et selskab, kan 

institutionens vedtægter evt. indsættes i selskabets vedtægter. 

Vedtægterne skal blandt andet indeholde oplysninger om:

 Privatinstitutionens formål og målgruppe

 Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

 Forældreindflydelse

 Optagelseskriterier

 Udmeldelsesregler

 Åbningstid og lukkedage

 Det maksimale antal børn

 Lokale faciliteter

 Anvendelse af evt. overskud

 Overgang mellem forskellige institutionsformer
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 Procedure for vedtægtsændringer 

 Retningslinjer for fravalg af frokostordning

Varde Kommune godkender vedtægterne sammen med ansøgningen. Såfremt der sker ændring af 

vedtægterne, skal det godkendes af kommunen. Vedtægterne skal være offentligt tilgængelige.

Ovenstående fritager ikke institutionen fra overholdelse af andre regler om vedtægter herunder 

selskabsloven, skatteregler og fondslovgivningen. Institutionen er selv ansvarlig for overholdelse af 

disse regler.

4. Fysiske ramme
Den private leverandør skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse dokumentere, at 

leverandøren har brugsret til lokaler og arealer til formålet i en længere periode.

De lokaler og arealer, hvorfra privatinstitutionen drives, skal være i overensstemmelse med de til 

enhver tid gældende regler, såsom byggelovgivningen, herunder bygningsreglement, regler om 

brandsikkerhed, sikkerhed og sundhed samt arbejdsmiljølovgivningen, herunder om APV.

Privatinstitutionens fysiske rammer skal endvidere til enhver tid leve op til de samme regler og 

standarder, som måtte gælde for kommunale daginstitutioner i Varde Kommune, der kan fremhæves 

følgende:

 Der skal være et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. vuggestuebarn og mindst 2 m2 pr. 

børnehavebarn i opholdsrummene, dvs. de rum der er beregnet til ophold for børn.

 Der skal være garderoberum, toiletrum med toiletter og vask i forbindelse med 

grupperummene.

 Der skal være fællesrum, vaskerum, rengøringsrum, garderobe og toilet med badefaciliteter.

 Såfremt institutionen modtager 0-2 årige børn, og tilbuddet omfatter produktion af mad til 

børn indskrevet i institutionen, skal der være godkendt produktionskøkken med 

viktualierum. Omfatter tilbuddet levering af mad, skal der være et modtagerkøkken, der er 

godkendt af Fødevarestyrelsen.

 Pusleborde skal være højdejusterbare, og der skal være sovepladser i nødvendigt omfang.

 Privatinstitutionen har ansvar for, at legepladsernes indretning og legeredskaber er i 

forsvarlig stand. Legepladsen skal godkendes af certificeret legepladsinspektør en gang 

årligt.

 Daginstitutionen skal overholde gældende lovgivning om røgfri miljøer.
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For yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer, se:

”Etablering af private børnepasninger”, Familie- og arbejdsmarkedsforvaltningens byggekontor.

”Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner – om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø”, 

Sundhedsstyrelsen.

Godkendelse er betinget af, at kommunen inden privatinstitutionen tages i brug, har konstateret at de 

gældende regler er overholdt.

5. Pædagogisk ramme
Privatinstitutionen er omfattet af de til enhver tid gældende regler, herunder:

 Formålsbestemmelsen for dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens § 1 og § 7

 Bestemmelserne om pædagogiske læreplaner jfr. Dagtilbudslovens § 8-10

 Sprogvurdering / sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens § 11 og § 12

 Intentionerne om den gode overgang samt børn med særlige behov – fra dagpleje til 

børnehave / fra børnehave til skole jfr. Dagtilbudslovens § 7 stk. 5

 Frokostordningen jfr. Dagtilbudslovens § 16 og § 17

5.1 Pædagogiske læreplaner
Privatinstitutionen skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner – fordelt på aldersgrupperne:

0-2 år og 3 år-skolestart. Ved udarbejdelse af læreplaner skal der tages hensyn til børnegruppens 

sammensætning med rum for leg, læring og udvikling.

Læreplanerne skal beskrive privatinstitutionens formål for børnenes læring herunder en beskrivelse 

af pædagogisk metode, aktivitet, mål og evalueringsmetode.

Læreplanen skal udleveres i forbindelse med ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen, eller 

senest 6 måneder efter godkendelsen.

Kommunen skal godkende den pædagogiske læreplan. I forbindelse med det kommunale tilsyn 

fremlægges læreplanenerne med henblik på at drøfte evaluering af disse. 

5.2 Sprogvurdering og sprogstimulering
Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af de lovbestemte krav til sprogstimulering af tosprogede 

småbørn og følge retningslinjer for sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens § 11. Privatinstitutionen 

har pligt til at give Varde Kommune de informationer som er nødvendige for, at Varde Kommune i 

øvrigt kan leve op til sit ansvar i henhold til Dagtilbudslovens § 12.
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5.3 Børn med særlige behov
Privatinstitutionen er omfattet af underretningspligten jf. lov om social service. § 153 og § 154. 

Privatinstitutionen har pligt til at tage kontakt til Varde Kommunen, hvis den optager/har et barn 

med særlige udfordringer indskrevet, således at kommunen kan vurdere behovet eventuel tildeling 

af ekstra ressourcer, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. 

Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med diverse rådgivende myndigheder i kommunen 

(sundhedsplejen, BUF, PPR m. fl.).

Det er Varde Kommune, som efter en individuel vurdering træffer beslutning om tildeling af ekstra 

ressourcer (særlig støtte) i henhold til Dagtilbudslovens § 4, stk. 2 eller SEL § 32. Såfremt et barn 

vurderes at have behov for tildeling af ekstra ressourcer, kan privatinstitutionen i en periode tildeles 

ekstra ressourcer udover driftstilskuddet.

Tildeling af ekstra ressourcer sker på baggrund af ansøgning fra privatinstitutionen til 

visitationsudvalget jf. dokumentet Procedure for visitation i dagtilbud.

5.4 Leder - og personale ansættelse, uddannelsesmæssige krav m.v.

I privatinstitutionen skal der ansættes en leder, der er pædagogisk uddannet. Lederen er ansvarlig for 

den daglige administrative og pædagogiske ledelse af privatinstitutionen.

Dagtilbudsloven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved 

privatinstitutionen.

 Medarbejderne er ikke dækket af de kommunale overenskomster.

 Kommunen kan ikke stille krav om, at privatinstitutionen indgår overenskomst.

 Privatinstitutionen er ikke forpligtet til at foretage partshøring efter forvaltningsloven forud 

for afskedigelse af medarbejdere.

 Medarbejderne er omfattet af almindelige ansættelsesretlige regler og beskyttelseslovgivning 

for lønmodtagere.

Forud for ansættelse af ledelse og øvrige medarbejdere skal den private leverandør indhente 

børneattest i overensstemmelse med lovgivningen herom. Derudover skal den private leverandør 

forud for ansættelse anmode ansøgeren til en stilling om at indhente en privat straffeattest (der skal 

foretages en konkret vurdering af straffeattesten i forhold til ansættelsesforholdet).

Den private leverandør er forpligtet til at opbevare kopi af indhentede børneattester og private 

straffeattester på medarbejdere, der er ansat i privatinstitutionen og til at forevise disse til det 

kommunale tilsyn på forespørgsel.
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For at blive godkendt skal der minimum være 70 % pædagogisk uddannet personale i 

privatinstitutionen jf. Ressourcetildeling i dagtilbud.

Den private leverandør skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse fremsende budget for 

privatinstitutionens forventede indtægter og udgifter det første år, herunder forventede lønudgifter 

fordelt på institutionsleder, pædagogisk personale samt øvrigt personale, således at Varde 

Kommune kan påse, at der basis for en forsvarlig drift for børnene, for så vidt angår 

privatinstitutionens bemanding.

6. Økonomi

6.1 Tilskud
Til børn med opholdskommune i Varde Kommune, og som optages i en godkendt privatinstitution, 

yder kommunen et tilskud, der afregnes månedligt bagud med den private institution. Tilskuddet 

ydes fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud og optaget i den private institution jf. 

dagtilbudsloven og indtil det tidspunkt hvor, børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Efter en 

konkret vurdering kan der ydes tilskud efter dette tidspunkt, når særlige forhold gør sig gældende 

for det enkelte barn. Eksempelvis kan Kommunalbestyrelsen ifølge Folkeskolelovens § 34, stk. 2, 

på forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at undervisningen udsættes til et år 

efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Anmodning om 

skoleudsættelse sker via Varde Kommunes skema vedr. skoleudsættelse.

Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 52,5 timer ugentligt.

 En fuld daginstitutionsplads giver fuldt tilskud. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt til 

privatinstitutioner med deltidspladser/modulordning.

 Tilskuddet består af et tilskud pr. barn pr. måned, afhængig af barnets alder og svarende til 

tilskuddet i de kommunale institutioner i Varde Kommune, et administrationsbidrag pr. barn, 

svarende til en kommunal institution i Varde Kommune og et bygningsbidrag pr. barn, 

svarende til en kommunal institution i Varde Kommune.

Tilskud til en plads i privatinstitution ophører:

 Når barnet ikke længere har bopæl i Varde Kommune

 Når tidspunktet for barnets skolestart er indtrådt

 Når barnet ikke længere er optaget i privatinstitution



9/13

 Når barnet opnår plads i et dagtilbud under den kommunale forsyning 

6.2 Forældrebetaling
Den private leverandør fastsætter selv forældrenes egenbetaling for en plads i institutionen, og er 

ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for andre dagtilbud. Der er således ikke i lovgivningen 

sat et loft for forældrebetalingen.

Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. Med hensyn til søskende- og 

fripladstilskud m.v. henvises til dagtilbudsbekendtgørelsen. Manglende forældrebetaling og 

manglende rettidig udmeldelse er udelukkende et anliggende mellem privatinstitutionen og 

forældrene. Privatinstitutionen er omfattet af reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud.

6.3 Lukkedage
Privatinstitutionen er ikke omfattet af aftalerne imellem KL og regeringen om lukkedage. 

Privatinstitutionen kan således selv fastsætte antallet af eventuelle lukkedage. Muligheden for 

lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er 

indmeldt i institutionen. Såfremt der afholdes flere lukkedage end det fastsatte kommunale 

maksimum, kan kommunen tage højde for dette ved beregning af driftstilskuddet, jf. 

supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge (budgetvejledning 2014) af 27. juni 2013.

7. Drift af privatinstitution

7.1 Optagelseskriterier
Ifølge Dagtilbudslovens § 27 stk. 3 skal privatinstitutionen fastsætte regler om optagelse af børn i 

institutionen. 

 Privatinstitutionen fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i 

institutionen. 

 Privatinstitutionen fører selv evt. venteliste.

Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, der udelukker særlige grupper for optagelse i 

privatinstitutionen. Dette betyder, at privatinstitutionen skal være tilgængelig for alle børn med 

afsæt i en inkluderende praksis.

Privatinstitutionen er forpligtet til at optage børn, der ønsker en plads i privatinstitutionen og 

opfylder retningslinjerne for optagelse, såfremt der er en ledig plads i institutionen.

Optagelsesreglerne skal fremgå af privatinstitutionens vedtægt.
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7.2 Udmeldelsesregler
Det skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter eller af en aftale mellem forældre og 

privatinstitution med hvilke varsler, henholdsvis forældrene og privatinstitutionen kan opsige 

aftalen.

8. Forældreindflydelse
Forældrene i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende 

daginstitutioner jfr. Dagtilbudslovens § 14 stk. 3.

Det betyder, at forældrene skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af 

forældrerepræsentanter.

Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på

 Principperne for privatinstitutionens arbejde

 Principperne for anvendelse af budgetrammen

 Indstillingsret ved ansættelse af personale

8.1 Frokostordning
Privatinstitutioner skal leve op til dagtilbudslovens bestemmelser vedrørende et sundt frokostmåltid 

i daginstitutioner.

Det indebærer, at Varde Kommune ved godkendelse af og gennem det løbende tilsyn med 

privatinstitutioner har ansvaret for at sikre, at der, medmindre forældrene har fravalgt 

frokostmåltidet, er et sundt frokostmåltid til alle børn, der er optaget i en privatinstitution, herunder 

at der er de nødvendige køkkenfaciliteter. 

Efter dagtilbudslovens § 16 b, stk. 3, skal privatinstitutionen fastsætte og offentliggøre retningslinjer 

for forældrenes fravalg af frokostmåltidet efter § 16 a, stk. 1, herunder længden af perioden for 

forældrenes fravalg af et sundt frokostmåltid og frister og procedurer for formidling af forældrenes 

beslutning om fravalg til privatinstitutionen.

9. Forsikringer
Den private leverandør har pligt til at tegne lovpligtige og sædvanlige forsikringer, herunder som 

driftsherre, ejendomsejer/ ejendomsbruger og arbejdsgiver samt i forhold til sikring af børn, 

forældre og andre, der færdes i privatinstitutionen, både for så vidt angår tingsskade som 

personskade.
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10. Tilsyn
Varde Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner efter regler om tilsyn med dagtilbud jfr. 

Dagtilbudslovens § 5 og retssikkerhedslovens (det sociale område) § 16.  Privatinstitutionen skal 

udvise åbenhed og tilgængelighed for det kommunale tilsyn og er forpligtet til at samarbejde med 

det pædagogiske tilsyn.

Privatinstitutionen skal udarbejde en skriftlig rapport forud for kommunens tilsynsbesøg. Rapporten 

skal beskrive, hvordan institutionen gennem det seneste år har arbejdet med blandt andet læreplaner, 

sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger og (lokal)- politiske indsats områder.

Privatinstitutionen er forpligtet til at orientere kommunen ved eventuelle klager fra forældre.

11. Øvrige godkendelseskriterier:
 Privatinstitutionen skal gøre informationer om institutionen tilgængelige via kommunens 

hjemmeside.

 Kommunen kan stille krav om, at privatinstitutionen modtager praktikanter. I den 

forbindelse kan kommunen kræve, at en privat institution har ansat en uddannet 

praktikvejleder.

 Kommunen kan stille krav om, at privatinstitutionen lever op til nærmere fastsatte sociale 

klausuler (skåne/fleksjob mv.)

 Privatinstitutionen skal sikre kontinuitet i børnenes udvikling, herunder i overgangen fra én 

institution til en anden – eksempelvis overgang fra børnehave til skole.

 Den private leverandør har selv ansvaret for at indhente godkendelse fra alle øvrige 

relevante myndigheder.

 Den private leverandør skal kunne dokumentere at privatinstitutionen lever op til 

lovgivningens krav samt Varde Kommunes godkendelseskriterier.

12. Ophør
Kommunen forbeholder sig ret til at ændre og justere godkendelseskriterierne, hvis ny lovgivning 

eller ændrede lokale vilkår gør det nødvendigt.

Kommunen kan trække en godkendelse tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til 

godkendelseskriterierne. 

Den private institution skal straks underrette Varde Kommune såfremt institutionen har planer om at 

lukke, herunder på grund af forestående konkurs eller rekonstruktion. 
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Varde Kommune vil ikke rejse erstatningskrav mod en privatinstitution, der har adviseret 

kommunen om lukning af institutionen med mindst tre måneders varsel. Kommunen agerer som 

tilsynsmyndighed og kan give pålæg, herunder pålæg om at rette op på driften inden for en frist, der 

kan være kortere eller længere end tre måneder, samt pålæg om lukning uden varsel, hvis driften er 

helt uforsvarlig.

13. Relevante kontaktpersoner:
 Køb/Leje af ejendom:

Pia Karmar Jensen, 79947126 / pijb@varde.dk

 Nøgletal for ressourcetildeling:

Jette Poulsen 79946755 / jepo@varde.dk

Lissy Andersen 79947930 / lian@varde.dk

 Godkendelse som privat institution:

Berit Jacobsen 79946786 / beja@varde.dk 

Marianne Borre 79947990 / mabo@varde.dk 

Godkendt i Byrådet den 3.3.2015.
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Notat om vedligeholdelse af Gl Kærvej

Fakta:

1974 ønsker kommunen at nedlægge hele Gl. Kærvej, fordi man vil anlægge ny Kærvej og fordi området 
er udlagt til erhvervsområde.

1975 afsiger Landvæsenskommissionen en af kendelse der indeholder et forlig

”Varde Kommune var villig til at påtage sig den fremtidige vedligeholdelse af den som offentlig og 
nedlagte strækning af Kærvej på vilkår, at lodsejerne ville samtykke i, at der på hvert matrikelnummer 
bliver tinglyst deklaration om, at den private fællesvej nedlægges efterhånden som arealerne overgår til 
anden benyttelse end nuværende.” 

Af deklarationerne fremgår:

”Vejen (kærvej) opretholdes som privat vej ……..og sådan at Varde kommune påtager sig den fremtidige 
vedligeholdelse af denne vejstrækning på betingelse af, at der på hver af ovennævnte ejendomme 
tinglyses servitutstiftende bestemmelser om, at den private fællesvej nedlægges efterhånden som 
ejendommenes arealer overgår til anden benyttelse end den nuværende. Påtaleretten tilkommer Varde 
Byråd”. 

1979 har byrådet tinglyst en erklæring:

”Indforstået med, at vejen slettes på matrikelkortet, og deklarationen slettes i tingbogen fra matr. nr. 
60d og 35 b.”

Erklæringen kan måske skyldes, at 60d og 35b lægges sammen, og får indkørsel af Kærvej (ikke Gl. 
Kærvej).

Af matrikelkortet som det fremstår i dag, kan jeg se, at vejen ikke matrikulært er udskilt (ud over den 
første lille del af vejen, som den omhandlende deklaration ikke vedrører). Det vil sige, at vejen ligger på 
de enkelte grunde. Det er dog ikke ensbetydende med, at der IKKE er tale om en offentlig vej – det er 
ikke afgørende for om en vej er offentlig, at den matrikulært er udskilt.

Varde Kommune ejer Varde Markjorder, 35d der ligger ud til Gl. kærvej og deklarationen er også tinglyst 
på denne matrikel. Varde Kommune er også påtaleberettiget fsva. deklarationen der er tinglyst på varde 
Kommunes egen jord.

Annette Gerd Schmidt fra Plan oplyser:
Jeg har tjekket vores GIS, og området mellem Kærvej/Gl. Kærvej og Ndr. Boulevard er ikke udlagt til 
noget i hverken kommuneplan eller lokalplaner. Vi kender ikke til aktuelle planer for området.

Vurdering:

Lovligheden af kommunal vedligeholdelse af privatvej



 

256
59723/18
256
256

Cccf1b91-45d3-4474-
bdaa-09bdc7fb53f9
25df7753-6498-4fee-
a48d-0470d98d7c38

Aflysning af servitut:

Det er den påtale berettiget der kan aflyse en servitut. Da Varde kommune er påtale berettiget er det 
også Varde kommune der kan aflyse servitutten. Aflysning kræver ikke accept fra ejerne af de 
ejendomme servitutterne er tinglyst på.

Når en offentlig myndighed skal aflyse en servitut er det dog væsentligt, at beslutningen er truffet på et 
sagligt grundlag.

Indbringelse for taksationskommissionen:

§ 94

Den, der efter aftale, servitut eller anden bestemmelse, jf. § 13, stk. 1, og § 46, der er mere end 20 år 
gammel, er forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen eller istandsættelsen af en privat fællesvej eller i 
betalingen af omkostningerne herved, kan indbringe spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen skal 
opretholdes, for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Den pågældende kan også forlange, at 
kommunalbestyrelsen indbringer sagen for taksationsmyndighederne. 

Stk. 2. Hvis taksationsmyndighederne vurderer, at forpligtelsen væsentligt går ud over, hvad der på 
baggrund af den almindelige samfundsudvikling kunne forventes, da bestemmelsen blev oprettet, kan de 
bestemme, at forpligtelsen helt eller delvis skal bortfalde, eventuelt mod erstatning. 

Stk. 3. Taksationsmyndighederne skal pålægge de parter, der har interesse i sagen, at afholde de 
udgifter ved taksationsforretningerne, som det påhviler kommunalbestyrelsen at afholde efter § 111 i lov 
om offentlige veje. Ved fordelingen af udgifterne mellem parterne skal taksationsmyndighederne tage 
hensyn til, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Betingelserne for at anvende bestemmelsen er:

 Der skal foreligge eksempelvis en servitut der forpligter til deltagelse i vedligeholdelse
 Servitutten er mere end 20 år.
 Forpligtelsen skal væsentligt gå ud over væsentligt går ud over, hvad der på baggrund 

af den almindelige samfundsudvikling kunne forventes, da bestemmelsen blev oprettet.
Det vil sige, at taksationskommissionen vurdere, at servitutten ikke længere er tidssvarende.

 Der skal muligvis betales erstatning.

Sammenfatning:

Jeg har skrevet med vejdirektoratet Ivan Hansen, han vidste dog ikke vidste, om kommunen skal 
anvende § 94 eller de almindelige regler om aflysning af servitutter finde anvendelse.

Servitutten er usædvanlig, idet forpligtelsen til vedligeholdelse ikke påhviler lodsejer, men kommunen 
som i øvrigt også er påtaleberettiget.

Det der taler imod bare at aflyse er, at forpligtelsen er påtaget overfor det der i dag hedder 
taksationskommissionen, i forbindelse med en kendelse.

Dette peget i retning af, at forliget i kendelsen alene kan ophøre, såfremt taksationskommissionen 
træffer ny afgørelse, det vil sige, at vi ikke bare kan aflyse servitutten.

Jeg har derfor talt med taksationskommissionens sekretær Christian Notlevsen (tlf. 99688960), der er af 
den opfattelse, at forholdet vil være omfattet af § 94 dvs. forløbet er således:
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1. Vi træffer afgørelse om, at vi ikke vil fortsætte vedligeholdelsen pga. ændrede forhold, og giver 
et rimeligt varsel hvorefter vedligeholdelsen overgår til de enkelte lodsejer (OBS på, at vi er 
lodsejer fsva. matr. nr. 35d, det vil sige, at vi også skal bidrage til vedligeholdelsesudgifterne), 
samt at vi opgiver kravet om, at vejen skal nedlægges.

2. Inden afgørelsen træffes sendes den i høring hos lodsejerne, det er muligt, at man i den 
forbindelse kan komme til en fællesforståelse og dermed et forlig.

3. Klage kan indbringes for taksationskommissionen, hvis lodsejerne anmoder herom, Christian 
foreslog, at vi fastsatte fristen til 4 uger.

4. Herefter indsendes sagen til taksationskommissionen, der træffer den endelige afgørelse. 
Jeg kan ikke komme med en eksakt pris på udgifterne til taksationskommissionen, men hver af 
medlemmerne skal nok have kr. 1.000 + fortæring og kørsel. Varde kommune kommer nok til at 
afholde denne udgift. Tidsmæssigt plejer de af afholde mødet ca. 1 måned efter vi har indbragt 
sagen, så forløbet er ikke langstrakt (der er dog lidt pres på for tiden, så det er muligt, at det 
tager lidt længere tid).

Hvis vi ikke ønsker at gå den vej, skal vi fortsætte vedligeholdelsen.
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Denne rapport er udarbejdet af PlanEnergi på vegne 
af partnerskabet bag ”Strategisk energiplanlægning 
for Sydvestjylland” 
 
Projektperiode: November 2017 – april 2018 
Udgivet: April 2018 
 
Kontaktperson: Eric Lauridsen, DIN Forsyning 
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Forord  

I 2014-15 blev der med støtte fra Energistyrelsen gennemført et strategisk energiplanlægnings-
projekt for Region Sydjylland. Projektet mundede ud i etableringen af to styregrupper for hen-
holdsvis tre kommuner i Sydvestjylland og fire kommuner i Sønderjylland. 
 
Siden etableringen af de to styregrupper har vi på tværs af styregrupper besluttet at samarbejde 
om analyser af den lokale energiforsyning samt involvering af centrale aktører på området. Til 
proces- og analysearbejdet har vi fået støtte fra konsulentfirmaerne EA-Energianalyse og Plan-
Energi. 
 
Bag denne energistrategi for Sydvestjylland står et partnerskab bestående af Esbjerg-, Varde- og 
Fanø Kommuner samt de lokale energiselskaber DIN-forsyning og SE. 
 
Strategien er baseret på analyser af den nuværende og fremtidige lokale energiforsyning, samt 
tre workshops, hvor centrale lokale- og nationale aktører har givet deres syn på en hensigts-
mæssig udvikling af den lokale energiforsyning.  
 
Vi har i partnerskabet valgt at målrette analysearbejde og workshops så arbejdet primært berø-
rer de dele af energisektoren, vi som lokale aktører har gode muligheder for at præge på kort 
og mellemlangt sigt.  
 
De afholdte temaworkshops og denne energistrategi fokuserer derfor på: 

1. Fremtidens fjernvarmeforsyning 
2. Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas 
3. Fremtidens lokale produktion af grøn el og -gas 
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Indledning 

Udfordringen  
Der er mange grunde til at omlægge energisystemet fra et fossilt baseret system baseret på kul, 
olie og naturgas, til et energisystem, som er funderet på vedvarende energikilder som vind, sol 
og biomasse. 
 
Den 12. december 2015 vedtog 195 lande i FN en historisk klimaaftale ved COP21 i Paris, ”The 
Paris Agreement”, som bl.a. satte mål for en maksimal temperaturstigning på to grader celsius i 
2100. Med aftalen erstattes den tidligere differentiering mellem udviklingslande og industriali-
serede lande med en fælles ramme, der forpligter alle lande, til at igangsætte ambitiøse natio-
nale indsatser og samtidig stiller krav til regelmæssig rapportering om emissionsudledning, im-
plementering og fremdrift. 
 
De fleste nationale analyser, bl.a. fra Energistyrelsen, Klimakommissionen, Energikommissionen 
og universiteter, peger på elektrificering og øget udbygning med sol og vind og integration mel-
lem el-, varme-, gas- og transportsektorerne, som den mest attraktive vej fremad. Og med de 
prisreduktioner på havvind, solceller og elbiler vi har set i de seneste år, forekommer denne 
udviklingsvej mere og mere attraktiv. 
 
På den anden side favoriserer den nuværende afgifts- og tilskudsstruktur i Danmark ikke enty-
digt de brændselsfri teknologier. Der er eksempelvis fortsat betydelige afgifter på el til opvarm-
ning, mens biomasse er afgiftsfritaget, og markedet for elbiler er næsten gået i stå efter de se-
neste afgiftsreformer. 

Nationale mål 
Danmark har på tværs af partier en langsigtet målsætning om at blive uafhængig af fossile 
brændsler i 2050.  
 
Foruden den langsigtede målsætning har den siddende regering sat et mål om, at 50 % af det 
danske energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I dag er ca. 30 % af det danske 
energiforbrug vedvarende energi, og ifølge Energistyrelsens fremskrivninger kan målet ikke nås 
uden nye tiltag. Omstillingen af el- og fjernvarmesektoren til vedvarende energi forventes at 
udgøre en stor del af løsningen, idet andre sektorer som transportsektoren og industrien vil få 
sværere ved at omstille til vedvarende energi på kort og mellemlangt sigt. 
 
De politiske rammer for omstillingen af den danske energiforsyning frem mod 2030 forventes 
fastlagt i forbindelse med et kommende energiforlig, som forventes vedtaget senere i år.  
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Behov for tværgående energiplanlægning  
Den politiske målsætning om uafhængighed af fossile brændsler i 2050, vil kræve en koordineret 
og målrettet indsats af alle energisektorens aktører. Det gælder både energiselskaber, private 
virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder.  
 
Derfor er vi på tværs af energiselskaber og kommuner i Sydvestjylland gået sammen om at ana-
lysere og drøfte udfordringerne på tværs, så vi kan træffe robuste beslutninger, når der i de 
kommende år lokalt skal investeres milliarder i nye produktionsanlæg, infrastruktur og energi-
besparelser. 

 
Udviklingen af energisektoren i Sydvestjylland vil langt hen ad vejen følge af de nationale politi-
ske rammer, men området har derudover også nogle særlige forhold, der vil være med til at 
præge udviklingen. I Esbjerg har Ørsted eksempelvis meldt ud, at de ønsker at stoppe al brug af 
kul på Esbjergværket fra 2023 og frem, og vi skal derfor inden for få år beslutte, hvilke investe-
ringer, der skal erstatte produktionen fra Esbjergværket.  

Fokus på tre indsatsområder  
Vi har i partnerskabet valgt at målrette vores analysearbejde og den fælles energistrategi, så den 
primært berører de dele af energisektoren, vi som lokale aktører har gode muligheder for at 
præge på kort og mellemlangt sigt.  
 
Vi peger konkret på, at de kommende års indsats bør fokusere på følgende tre indsatsområder: 

1. Fremtidens fjernvarmeforsyning 
2. Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas  
3. Fremtidens lokale produktion af grøn el og -gas 

Tværgående energisekretariat arbejder videre med oplæg til handlinger 
Esbjerg-, Varde- og Fanø Kommuner arbejder sammen med forsyningsselskaberne SE og DIN 
forsyning på at etablere et fælles energisekretariat. Vi ser det som helt afgørende, at denne 
platform etableres for at sikre et systematisk arbejde med rapportens anbefalinger på et højt 
fagligt niveau.  
 
Energisekretariatet kan bl.a. arbejde med følgende opgaver:  

• Skabe en effektiv dialog mellem de centrale lokale aktører  

• Gennemføre analyser og udarbejde handlingsplaner 

• Understøtte det energirelaterende myndighedsarbejde i kommunerne 

• Udarbejde oplæg til konkrete demonstrationsprojekter og søge eksterne midler hertil 

• Understøtte kommunens energipolitik og sikre løbende opdatering af den fælles strategi  

• Formidle lokale ønsker til ændringer af nationale rammebetingelser  
 
 
 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                                Side 7 af 25 

 

Indsats 1: Fremtidens fjernvarmeforsyning 

 

Pejlemærker 2030 

• Fossilfri varmeforsyning  

• Øget brug af brændselsfri fjernvarmeteknologier  

• Udnyttelse af lokale varmekilder til store varmepumper 
 
Handlinger 2023 

1. Grønt og fremtidssikret alternativ til varme fra Esbjergværket  
2. Kortlægning af lokale varmekilder til store varmepumper 
3. Følge erfaringer med store varmepumper i Danmark 
4. Analyse af fremtidige forsyningsområder   

1. Grønt og fremtidssikret alternativ til varme fra Esbjergværket  
Ørsteds ønske om lukning af Esbjergværket i 2022 er en meget konkret udfordring, da knap halv-
delen af den producerede fjernvarme i Esbjerg-området stammer herfra. Den konkrete opgave 
med at sikre fremtidens varmeproduktion for Esbjerg, Varde og Nordby håndteres af DIN Forsy-
ning i tæt samarbejde med relevante parter og myndigheder. 
 
Området er i dag underlagt et kraftvarmekrav som vil fremme etableringen af et nyt biomasse-
baseret kraftvarmeværk. 
 
Meget tyder på, at der på både kort og langt sigt findes alternativer til en biomassebaseret kraft-
varmeløsning. Både biomassekedler og store eldrevne varmepumper kan levere varme til kon-
kurrencedygtige priser og passer godt ind i det lokale fjernvarmesystem. Prismæssigt ligger de 
to teknologier med gældende rammebetingelser i dag så tæt, at det endelige konkurrencefor-
hold, herunder en eventuel kombination af de to teknologier, bør bestemmes via konkrete be-
regninger. Efter 2030 forventes varmepumperne at levere den billigste varme, da mere el fra 
vind og sol giver flere timer med meget lave elpriser.  
 
Markedsituationen taget i betragtning bør det afklares om det er hensigtsmæssigt at fastholde 
kraftvarmekravet i sin nuværende udformning, da det kan forhindre fjernvarmeløsninger der 
både kan sikre forbrugerne billig varme på kort og langt sigt og understøtte den igangværende 
elektrificering af det danske energisystem. 

2. Kortlægning af lokale varmekilder til store varmepumper  
Store varmepumper kan på både på kort og langt sigt producere fjernvarme til konkurrencedyg-
tige priser. På kort sigt vil varmeprisen være på niveau med prisen på varme fra biomassekedler, 
mens den efter 2030 vil være billigere.  
 
I forlængelse heraf ønsker vi i fællesskab at afdække relevante lokale varmekilder til store var-
mepumper. Herunder om disse overskudsvarmekilder hensigtsmæssigt kan udnyttes i eksiste-
rende lokale fjernvarmenet eller forudsætter etablering af et fælles transmissionsnet. 
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3. Følge erfaringer med store varmepumper i Danmark 
Der iværksættes i disse år en række konkrete varmepumpeprojekter med etabling af store var-
mepumper på særligt mindre, men også på større fjernvarmeværker i Danmark. Projekterne 
omfatter både gasdrevne- og eldrevne varmepumper med forskellige varmekilder. Det er bl.a. 
oplagt at følge erfaringer med varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre 
ved Viborg og Odense, driftserfaringer med havvandsvarmepumpe på Århus Havn samt projek-
ter med grundvand, luft og spildevand som varmekilde.  

4. Analyse af fremtidige forsyningsområder   
Vi vil via en tværgående varmeplanlægning afdække, hvilke borgere der bør forsynes via gas, 
fjernvarme og individuel opvarmning i fremtiden. Vi forventer, at gasområder nær byer med 
fjernvarme løbende kan konverteres til fjernvarme når rammebetingelserne er til stede, mens 
mindre gasområder i større afstand til eksisterende og kommende fjernvarmenet konverteres 
til opvarmning med individuel varmepumpe eller en kombination af gaskedel og varmepumpe 
(hybridvarmepumpe). 
 
Derudover vil vi afdække om nogle af de eksisterede fjernvarmeområder med fordel kan bindes 
sammen.  
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Udfordringer med gældende rammevilkår  
De lokale muligheder for at præge den lokale fjernvarmeforsyning i den retning vi ønsker er i høj 
grad knyttet til nuværende og fremtidige rammebetingelser. I forlængelse af vores anbefalinger 
ønsker vi, at følgende spørgsmål behandles nærmere i forbindelse med bl.a. udformningen af 
det kommende energiforlig. 

Er kraftvarmekravet forældet? 
I takt med, at der opføres flere og flere vindmølleparker i Danmark og i landene omkring os er 
elpriserne i dag faldet så meget, at det i de fleste timer af året er en dårlig forretning for fjern-
varmeværkerne at være elproducenter.  
 
For mange fjernvarmeselskaber betyder kraftvarmekravet, at de i dag må opretholde en elpro-
duktionskapacitet, der benyttes så sjældent at den bidrager negativt til selskabernes samlede 
økonomi.  
 
Meget kunne derfor tale for at give selskaberne frihed til helt at afvikle deres elproduktionska-
pacitet. Omvendt kan der med endnu mere el fra vind og sol i årene fremover vise sig et behov 
for at beholde dele af den nuværende elproduktionskapacitet til de timer af året, hvor der ikke 
er tilstrækkelig produktion fra vind og sol. Denne fremtidige forretningsmulig for fjernvarme-
værkerne er dog forbundet med betydelig usikkerhed. 

Skal regler for beregning af samfundsøkonomi forenkles eller helt fjernes?  
Fjernvarmeprojekter er underlagt krav om, at det via beregninger påvises at projektet renset for 
afgifter plus miljøomkostninger giver et samfundsøkonomisk overskud. Beregningerne foreta-
ges typisk af konsulenter efter et sæt beregningsforudsætninger fastsat af Energistyrelsen.  
Der er indenfor de fastsatte beregningsforudsætningerne mulighed for fortolkning og forudsæt-
ningerne ændres løbende, hvilket ofte giver anledning til tvister om de rette forudsætninger 
mellem fjernvarme- og naturgasselskaber. 
 
Når der overhovedet er behov for samfundsøkonomiske beregninger skyldes det, at der er stor 
forskel på, hvilke afgifter der er på forskellige brændsler. Eksempelvis er der ikke afgifter på 
biomasse, mens der er afgifter på el og naturgas til fjernvarmeproduktion. 
 
Såfremt de selskabsøkonomiske rammevilkår på sigt justeres så de fremmer den udvikling vi 
ønsker som samfund er samfundsøkonomiske beregninger i princippet unødvendige. 

Skal regler om tilslutnings- og forblivelsespligt afskaffes?  
Kommunalbestyrelsen kan efter varmeforsyningsloven pålægge bebyggelser at tilslutte sig na-
turgas- eller fjernvarmeforsyning. Tilslutningspligten betyder, at forsyningsselskabet kan op-
kræve tilslutningsafgift samt en fast årlig afgift. Derimod har man ikke pligt til at aftage energi 
fra det kollektive anlæg. Hertil kommer, at Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejendomme, der 
allerede er tilsluttet fjernvarme eller naturgas, at de skal forblive tilsluttet hertil.  
 
Tilslutnings- og forblivelsespligt giver øget sikkerhed ved investeringer i fjernvarmenet, der skal 
forsyne nye boligområder eller områder der i dag har individuel naturgas. Tilslutnings- og forbli-
velsespligt er derfor også i flere tilfælde en forudsætning for, at der kan stilles kommunegaranti 
for konkrete fjernvarmeprojekter, da den samlede økonomi i nye fjernvarmeprojekter ofte er 
følsom overfor den endelige tilslutningsprocent. 
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Det drøftes pt. om fjernvarmesektoren skal konkurrenceudsættes via en afskaffelses af tilslut-
nings- og forblivelsespligten. Emnet behandles bl.a. nærmere i rapporten ”Konkurrenceanalyse 
af fjernvarmesektoren” fra december 2017. Rapporten er udarbejdet for Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet. 
 
For en afskaffelse taler, at øget konkurrence kan give lavere priser for forbrugerne. Imod afskaf-
felse taler, at det med stor sandsynlighed vil medføre et reduceret kundegrundlag og i sidste 
ende til lukning af særligt nogle af de mindre fjernvarmeværker.  
 

Bør elselskaberne ændre tarifstrukturen, så den fremmer store varmepumper og elkedler? 
Regeringen har vedtaget løbende at nedsætte elvarmeafgiften fra 2019 og frem mod 2021, så 
afgiften reduceres fra de nuværende 40,5 øre/pr. kWh til 15,5 øre/pr. kWh i 2021. På sigt er det 
sandsynligt af afgiften helt fjernes. 
 
Nedsættelsen af elvarmeafgiften giver et godt skub for udbredelse af store varmepumper til 
fjernvarmeproduktion.  
 
Tilbage står dog en udfordring med justering af elselskabernes afgifter på transport af el, så de 
afspejler de reelle omkostninger ved at transportere el til brug for store varmepumper til fjern-
varmeproduktion. Konkret arbejder SE på at udvikle mere omkostningsægte tarifstrukturer, der 
kan fremme brug af el til varme i fjernvarmesektoren.  
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Status 
Figur 1 viser opvarmningens fordeling på forskellige opvarmningstyper i Esbjerg-, Varde- og Fanø 
Kommuner. For det samlede område dækker fjernvarmen ca. 70 % af opvarmningsbehovet, 
mens individuel biomasse dækker ca. 18 % individuel naturgas ca. 4 % af opvarmningsbehovet.   
 

 
Figur 1: Opvarmningens fordeling på opvarmningstyper, jf. Energiregnskab 2016.   

 
Figur 2 viser brændselsfordelingen til fjernvarmeproduktion fordelt på kommuner i 2011 og 
2016. Det ses, at der i perioden sker en mindre omlægning fra naturgas til biomasse, men at kul 
og affald fortsat er de primære brændsler i området. Esbjergværket og affaldsforbrændingen 
står alene for knap 80 % af den samlede varmeproduktion. 
 

 
Figur 2: Brændselsfordeling til fjernvarmeproduktion, jf. Energiregnskab 2011 og 2016.  
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Fremtidsperspektiver  
Fjernvarmen spiller i dag en hovedrolle i varmeforsyningen og alt peger på, at det også vil være 
tilfældet fremover.  
 
Produktionen af fjernvarme i Danmark undergår i disse år en grøn omstilling hvor mere og mere 
fjernvarme baseres på vedvarende energi. Den største del af omstillingen er hidtil gået i retning 
af varmeproduktion baseret på biomasse, men også brændselsfri solvarme og el-baseret varme-
produktion er etableret eller på vej mange steder.  

Store varmepumper får en nøglerolle  
Der er i projektet foretaget analyser af selskabsøkonomien for fremtidige fjernvarmeløsninger 
med udgangspunkt i en sandsynlig udvikling i teknologier og rammebetingelser. 
 
Analyserne peger bl.a. på, at: 

• Kraftvarme bliver stadig mindre rentabelt pga. prispres fra billig elproduktion fra vind 
og sol.  Biomassebaseret kraftvarme kan dog blive økonomisk attraktivt såfremt nye 
værker får et elproduktionstilskud. Dette vil blive afklaret i forbindelse med den kom-
mende energiaftale. 

• Nyetableret biomassebaseret varmeproduktion vil med stor sandsynlighed producere 
frem mod 2030  

• Ved investeringer i ny produktionskapacitet i dag udviser biomassekedler og store el-
drevne varmepumper den bedste selskabsøkonomi 

• Fra omkring 2030 vil store varmepumper have bedre selskabsøkonomi end biomasse-
kedler pga. flere timer med lave elpriser og teknologiske forbedringer af varmepumpe-
teknologien  

• Eksisterende gasmotoranlæg på de decentrale kraftvarmeværker er som hovedregel 
ikke konkurrencedygtige på kort sigt. Noget tyder dog på, at gasmotoranlæggene må-
ske alligevel bør blive stående, da der i fremtidens elmarked vil være flere timer med 
høje elpriser og større behov for spidslastkapacitet. 
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Indsats 2: Fremtidens varmeforsyning i områder uden fjern-
varme og naturgas 

 

Pejlemærker 2030 

• Fossilfri varmeforsyning   

• Ny opvarmning etableres primært som brændselsfrie løsninger 

• Udbredelse af individuelle og kollektive varmepumpeløsninger  
 
Handlinger 2023 

1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas  
2. Uafhængig energirådgivning til private  

 
I bolig- og sommerhusområder uden naturgas eller fjernvarme er der ingen oplagt aktør, der kan 
sikre en effektiv omstilling af varmeforsyningen på vegne af borgerne. Omstillingen sker derfor 
ofte ukoordineret og giver anledning til unødigt høje omkostninger for borgerne. Hertil kommer, 
at mange vælger kortsigtede individuelle biomasseløsninger, der ikke fremmer det fælles mål 
om øget elektrificering af varmesektoren. 

1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas 
Med udgangspunkt i en indledende screening af mulige forsyningsløsninger i områder uden 
fjernvarme og naturgas udpeges et demonstrationsområde pr. kommune. Målet er, at demon-
strationsområderne tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsyningsmuligheder.  
 
Herunder eksempelvis: 

• Fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper 

• Fælles varmepumpeløsninger  

• Tilslutning til eksisterende fjernvarmenet 

2. Uafhængig energirådgivning til private  
Der iværksættes rådgivning målrettet borgere, der hverken i dag eller fremover kan forvente 
kollektiv varmeforsyning. 
 
Tiltagende kan omfatte: 

• Energimesser om energirenovering og nye varmeanlæg 

• Aftenmøder målrettet borgere, der stadig har oliefyr 

• En til en rådgivningskoncepter med husgennemgang 
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Udfordringer med gældende rammevilkår  
De lokale muligheder for at præge den lokale varmeforsyning i den retning vi ønsker er i høj grad 
knyttet til nuværende og fremtidige rammebetingelser. I forlængelse af vores anbefalinger øn-
sker vi, at følgende spørgsmål behandles nærmere i forbindelse med bl.a. udformningen af det 
kommende energiforlig. 
 

Skal miljøomkostninger fra individuel biomasseopvarmning afgiftsbelægges?  
Der er mange fordele ved omstilling til individuelle- eller fælles varmepumpeløsninger i områ-
der, der ikke er varmeforsynet med naturgas eller fjernvarme. Varmepumpeløsningen udviser 
den bedste økonomi for samfundet og frigør betydelige biomasseressourcer, som kan anvendes 
til forsyning af de dele af energisektoren, som er svære at omstille til el. Vi ser dog i dag en 
udvikling, hvor oliekedlerne primært erstattes af biomassefyr, da biomasse i dag ikke er afgifts-
belagt.  
 
Hertil kommer, at brug af brændeovne udgør et betydeligt miljøproblem i byområder, hvor de 
jf. skatteministeriet giver anledning til partikelforurening med helbredsmæssige skadesomkost-
ninger svarende til 800 mio. kr. pr. år. Denne samfundsøkonomiske omkostning er ikke afgifts-
belagt i dag.  

Status  
Ca. 26 % af opvarmningen i de tre kommuner er i dag baseret på individuel opvarmning. Der er 
i perioden 2011-2016 en klar tendens til, at individuel olie afvikles til fordel for særligt biomas-
sebaserede løsninger. Opvarmning med varmepumpe udgør kun få procent af den samlede in-
dividuelle opvarmning. 
 

 
Figur 3: Varmeforbrug fordelt på opvarmningstyper, jf. Energiregnskab 2011 og 2016. 
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Fremtidsperspektiver  

Opvarmning med varmepumpe bør fremmes  
Individuel opvarmning med olie er relativt dyr og vil med al sandsynlighed helt af sig selv blive 
erstattet af især individuelle biomasse- og varmepumpeløsninger. 
 
Vi forventer, at rammevilkår over tid vil fremme en omstilling til varmepumper frem for bio-
masse, da biomasse er en begrænset ressource, som på længere sigt må forventes prioriteret 
uden for varmeforsyningen. Hertil kommer, at individuelle biomasseløsninger i tættere byom-
råder giver anledning til betydelig luftforurening og udviser dårligere totaløkonomi for samfun-
det end varmepumper. 
 
Figur 7 viser med de gule søjler en beregning af brugerøkonomien for opvarmning af et stan-
dardhus med forskellige individuelle løsninger. Desuden ses en eksempelberegning for økono-
mien i en fælles varmepumpeløsning for et mindre tættere bebygget byområde med 89 huse, 
hvoraf 52 forudsættes tilsluttet den fælles løsning.  
 
De sorte streger viser den samfundsøkonomiske udgift for de fire løsninger over 20 år. Her ud-
viser den centrale- og individuelle varmepumpeløsning langt den bedste samfundsøkonomi.  
 

 
Figur 4: Brugerøkonomi (kr./år) gule søjler og samfundsøkonomi (over 20 år) for forskellige mu-
ligheder for individuel opvarmning udenfor områder med naturgas og fjernvarme. Varmeforbrug 
på 18 MWh/år. Den brugerøkonomiske beregning er foretaget med en realrente på 2 %, mens 
den samfundsøkonomiske beregning er baseret på en diskonteringsrente på 4 %. Kilde: Plan-
Energi 2018. 
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Indsats 3: Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas  

Pejlemærker 2030 

• Lokal elproduktion fra solceller og vindkraft øges  

• 50 % af husdyrgødningen udnyttes til biogasproduktion 

• Overskudshalm fra landbruget prioriteres til biogasproduktion frem for forbrænding 
 
Handlinger 2023 

1. Tværgående analyse af fremtidige solcelle- og vindmølleparker 
2. Tværgående analyse af hensigtsmæssig udnyttelse af husdyrgødning til biogas 
3. Analyse af elektrificeringens udfordringer for det lokale elnet 

1. Tværgående analyse af fremtidige solcelle- og vindmølleparker 
Priserne på solceller falder markant i disse år, og vi forventer, at det prismæssige spænd mellem 
elproduktion fra store markbaserede solcelleanlæg og vindmøller bliver mindre. Meget tyder 
desuden på, at solceller på længere sigt kan levere el til de samme eller lavere priser end land-
vind. Hertil skal lægges, at det er markant lettere at indpasse solcelleanlæg i det danske land-
skab. 
 
Med flere nye store solcelleanlæg på vej ønsker vi en langsigtet analyse af lokale muligheder for 
placering af fremtidige anlæg. Herved undgår vi en spredt og ukoordineret placering af kom-
mende anlæg og kan bl.a. sikre, at nye solcelleparker får en hensigtsmæssig placering i landska-
bet og evt. bruges aktivt i beskyttelsen af grundvand og natur. Hertil kommer, at elnetselska-
berne får lettere ved at planlægge for fremtidig netudbygning. 
 
Placeringen af nye solcelleanlæg kan desuden med fordel tænkes sammen med placering af 
fremtidige vindmølleparker, da påvirkning af borgere og landskab hermed kan begrænses. Vi 
forventer, at vi fremover vil se væsentligt færre vindmøller end i dag samlet på færre lokaliteter. 
Til sammenligning kan elproduktionen fra de tre kommuners godt 170 vindmøller leveres fra 
blot 35 moderne møller. Skal solceller på landbrugsjord producere samme mængde el vil det 
kræve et areal på ca. 600 ha.  

2. Tværgående analyse af hensigtsmæssig udnyttelse af husdyrgødning til biogas 
I et fremtidigt energisystem uden fossile brændsler kan biogas udnyttes til elproduktion på tids-
punkter, hvor der ikke er elproduktion fra svingende energikilder som vind og sol, til industrielle 
formål og til tung transport. 
 
Udnyttelse af husdyrgødning til produktion af biogas har desuden en række positive afledte ef-
fekter for miljø-, klima og jordbrug. Landbrugets udledning af metan og lattergas mindskes, tab 
af næringsstoffer reduceres og landmandens udbytte ved dyrkning af jorden forbedres. 
 
I et tværkommunalt samarbejde vil vi gennemføre en analyse af udnyttelse af lokal husdyrgød-
ning i kommende biogasanlæg. Målet er, at hovedparten af den lokale husdyrgødning fremover 
kan udnyttes til produktion af grøn gas.  
 
Bæredygtig udnyttelse af husdyrgødning til biogasproduktion forudsætter, at der kan fremskaf-
fes store mængder biomasse med et højt energiindhold, der kan udrådnes sammen med gyllen. 
Vi bør derfor have fokus på, at nye biogasanlæg indrettes, så de kan udnytte restprodukter fra 
landbruget. Særligt overskudshalm er vigtig ressource for fremtidige biogasanlæg og bør derfor 
prioriteres til biogas frem for forbrænding. 
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3. Analyse af elektrificeringens udfordringer for det lokale elnet 
Det lokale elnet er forholdsvist robust fordi det blev opgraderet i forbindelse med kabellægnin-
gen. Der er derfor på kort sigt plads til elbiler og individuelle varmepumper i det nuværende 
elsystem. Der er ligeledes god plads til at tilslutte elkedler og varmepumper på de fleste varme-
værker. 
 
Ved en stor udbredelse af nye lokale elforbrug og elproduktion kan der dog lokalt være begræns-
ninger i nettet. For eksempel, er det ikke ligegyldig om der kommer mange små varmepumper i 
gasområderne fremover, eller områderne forsynes via en store elektriske varmepumper place-
ret på det nærliggende fjernvarmeværk. Omfattende udbredelse af små varmepumper sammen 
med elektrificering af transportsektoren vil med stor sandsynlighed kræve forstærkninger af lav-
spændingsnettet. 
 
Det lokale elselskab SE har i forlængelse af usikkerhederne omkring kravene til fremtidens elnet 
iværksat en analyse af de fremtidige behov for forstærkning af elnettet.  
 
Dertil kommer, at der i regi af Dansk Energi arbejdes med nye tariferingsprincipper, som vil be-
tyde, at afregningen i højere grad vil afhænge af hvornår man bruger el. Det undersøges desu-
den, om der er mulighed for at belønne forbrugere, som kan tilbyde afbrydelighed. 

Udfordringer med gældende rammevilkår  
De lokale muligheder for at præge el- og gasforsyningen i den retning vi ønsker er i høj grad 
knyttet til nuværende og fremtidige rammebetingelser. I forlængelse af vores anbefalinger øn-
sker vi, at følgende spørgsmål behandles nærmere i forbindelse med bl.a. udformningen af det 
kommende energiforlig. 

Bør forretningsmodel for opsætning af vindmøller på land justeres? 
Kommunernes planlægning for nye områder til vindmøller er forbundet med en række udfor-
dringer, idet der skal tages hensyn til naboer, støjpåvirkning, natur, landskab, miljø m.v. Samtidig 
betyder udviklingen af stadigt større vindmøller, at det er blevet vanskeligere at finde egnede 
placeringsmuligheder til opstilling af nye vindmøller på land. 
 
Den største udfordring ved nye vindmølleprojekter er dog, at det gennem de senere år har vist 
sig stadig sværere at opnå lokal opbakning til placering af nye vindmøller på land. Uden mar-
kante ændringer i forretningsmodeller og lovgivning på området er der derfor en reel risiko for, 
at der ikke udvikles nye projekter. 
 
Nye rammebetingelser for området bør derfor drøftes. Herunder hvordan det sikres, at den be-
tydelige samfundsøkonomiske besparelse ved landvind frem for havvind kommer kommuner og 
borgere, der skal leve med vindmøllerne til gode. Til illustration vil der for hver moderne mølle 
opstillet på land være en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 1 mio. kr. om året eller ca. 20 
mio. kr. i møllens levetid. 
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Status  
 
Lokal elproduktion 
Figur 5 viser den lokale elproduktion i Vest-området i 2011 og i 2016. Der er i perioden en mindre 
stigning i el fra vindkraft pga. ny kapacitet i Esbjerg- og Varde Kommuner. Elproduktion fra sol-
celler stiger fra tæt ved nul til at give et mindre bidrag. Faldet i kraftvarmebaseret elproduktion 
på Esbjerg værket skyldes lavere varmeproduktion i 2016 end i 2011.  
 

 
Figur 5: Elproduktion fra solceller, vindkraft og kraftvarme, jf. Energiregnskab 2011 og 2016. 

 
Figur 6 viser elproduktionen fra vindmøllerne i projektområdet i 2011 og i 2016 samt et esti-
mat for elproduktionen i 2030 uden opsætning af nye vindmøller, med en forventet levetid på 
20 år. I 2050 forudsættes alle eksisterende vindmøller nedtaget.  
 
Uden opsætning af nye møller vil elproduktionen fra vindmøller være godt og vel halveret i 
2030. Elproduktion fra de nuværende 176 vindmøller vil kunne opretholdes med ca. 35 mo-
derne møller på optil 150 meters totalhøjde. 
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Figur 6: Elproduktion fra vindmøller i 2011 og i 2016 samt i 2030 uden opsætning af nye vind-
møller (inkl. møller opstillet primo 2018). 
 
Biogas 
Figur 7 viser biogasproduktion på basis af husdyrgødning i 2011, i 2016, ved realisering af en 
række planlagte biogasanlæg samt det tilbageværende potentiale såfremt de planlagte anlæg 
realiseres. Det ses, at der på trods af store biogasanlæg på vej i Esbjerg- og Varde Kommuner 
fortsat vil være store uudnyttede biogasressourcer fra husdyrgødning. 
 

 
Figur 7: Andel af samlet biogaspotentiale fra husdyrgødning udnyttet i 2011, 2016 og ved reali-
sering af anlæg på vej og under planlægning. For Esbjerg Kommune er anlæg ved Korskro med-
taget, mens Outrup- og Ølgod biogas er medtaget for Varde Kommune. 
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Fremtidsperspektiver  

Meget mere elproduktion fra sol og vind  
Der er i de senere år sket et meget kraftigt prisfald på vindkraft og solceller, der betyder at tek-
nologierne i dag leverer billigere elproduktion end termisk elproduktion på basis af fossile 
brændsler og biomasse.  
 
Figur 8 illustrerer hvordan prisen på elproduktion fra forskellige VE-teknologier forventes at ud-
vikle sig i de kommende år. El fra landvind er i dag den billigste elproduktion efterfulgt af store 
solcelleanlæg og vindkraft på havet.  
 
Efter 2030 forventes store solcelleanlæg at levere el til en pris, der er sammenlignelig med land-
vind. For havvind ventes også prisfald, så den relative prisforskel mellem landvind og havvind 
bliver lavere end i dag. 
 

 
Figur 8: Levelised cost of energy (LCOE) for VE-elproducerende anlæg. For landvind, nærkyst-
vind, havvind er der antaget en rente på 5% og 20 års levetid. For solceller er der antaget en 
rente på 5% og 30 års levetid. Kilde: (Energistyrelsen, 2017) og (Ea Energianalyse, 2018) 
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Vind- og solenergi giver mest energi pr. hektar  
Ved udnyttelse af landbrugsarealer til vindkraft kan brugen af arealerne fortsætte som hidtil, da 
kun et ubetydeligt areal udtages til vindmølles fundament. Etablering af solvarme, solceller eller 
biomasseproduktion vil derimod kræve, at betydelige arealer udtages fra den traditionelle pro-
duktion af foder og fødevarer. Figur 9 viser, at særligt produktion af biomasse til energiformål 
optager meget store arealer, mens solceller og solvarme skal bruge et areal, der er 10-30 gange 
mindre for at producere samme energimængde. 
 

 
Figur 9: Estimeret bruttoenergiproduktion pr. ha ved biomasseproduktion via energiafgrøder, 
skov, solceller og solvarme. Bemærk, at særligt udbytte fra energiafgrøder og skovdrift vil variere 
med afgrøde- og driftstype. 
 

Biogas skal sikre grøn gas i naturgasnettet og et bæredygtigt landbrug 
I et fremtidigt energisystem uden fossile brændsler kan biogas udnyttes til elproduktion, når sol 
og vind ikke producerer el, til industrielle formål og til tung transport. 
 
Desuden giver en udnyttelse af husholdningsaffald til biogasproduktion mulighed for at udnytte 
den gødningsværdi der ligger i affaldet. Særligt fosfor i affaldet er interessant, da det er en be-
grænset ressource og en nødvendighed for et bæredygtigt landbrug.  
 
Opgradering af biogas ved tilsætning af brint produceret af el fra vind og sol er en interessant 
fremtidsmulighed, som giver mulighed for at øge produktionen af biogas uden at øge brugen af 
biomasse. Teknologien er under udvikling og bliver formentligt først relevant på den anden side 
af 2030, da større udbredelse kræver mange timer med lave elpriser og høje priser på grøn gas. 
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Fremtidsscenarie energiforsyningen - Eksempelberegning 

I dette kapitel beskrives et fremtidsscenarie for udviklingen af den lokale energiforsyning i 2030 
og 2050. Scenariet tager for 2030 udgangspunkt i de pejlemærker og handlinger vi har skitseret 
for de tre indsatsområder. 2050 scenariet er en yderligere fortsættelse af de trends der lægges 
ud med 2030-scenariet. 
 
Transportsektoren og industrien er ikke behandlet særskilt i dette arbejde og forudsættes derfor 
med mindre justeringer at følge udviklingen, som beskrevet i Energistyrelsens vindscenarie for 
100 % vedvarende energi i 2050. 

Beregningsforudsætninger 
I nedenstående tabel er nogle af de mest centrale forudsætninger for opstillingen af et fremtids-
scenarie for energiforsyningen i Sønderjylland angivet. 
 

 

  

1. El- og varmeforbrug 

• 2030: Klassisk elforbrug (uden elbiler og varmepumper) som i dag, varmeforbrug reduceret med 8 %. 
Elforbrug i industrien øges med 15 %. 

• 2050: Klassisk elforbrug reduceret med 5 %, varmeforbrug reduceret med 20 % 
 

2. Fjernvarmeforsyning  

• 2030: Varme fra Esbjergværket erstattes af biomassekedel  

• 2050: Fjernvarmeproduktion baseres primært på varmepumpe, affald og biomasse  
 
3. Individuel opvarmning 

• 2030: Oliekedler omstillet til biomasse og varmepumpe. Halvdelen af naturgaskedler omstilles til fjern-
varme, varmepumpe og hybridvarmepumpe 

• 2050:  Alle naturgaskedler er omstillet. Biomasseopvarmning er afviklet til fordel for fjernvarme og var-
mepumpe  

 
4. Vindkraft og solceller 

• 2030: Lokal elproduktion øget med 80 % 

• 2050: Lokal elproduktion øget med 250 % 
 

4. Biogas 

• 2030: 50 % husdyrgødning udnyttes til biogasproduktion  

• 2050: 75 % husdyrgødning udnyttes til biogasproduktion. Gaspotentialet forøges med ca. 65 % via 
brintopgradering.  

 
5. Industri 

• 2030: Naturgasforbrug erstattes delvist af biogas  

• 2050: Naturgas og biomasse erstattes af biogas og el  
 
6. Transport 

• 2030: Dele af tung transport omstilles til biogas og flydende biobrændstoffer. Mindre elektrificering af 
persontransport. 

• 2050: Omfattende elektrificering af persontransport og delvis elektrificering af tung transport. Reste-
rende tung vejtransport omstilles primært til biogas. Fly og skibe omstilles primært til flydende bio-
brændstoffer. 
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Reduceret CO2 udledning 
Med virkeliggørelse af den fælles strategi vil der ske en kraftig reduktion i CO2 udledningen fra 
ca. 1,1 mio. tons i 2016 til ca. 0,5 mio. tons i 2030. CO2-reduktionen sker frem mod 2030 pri-
mært pga. afvikling af kulbaseret el- og varmeproduktion på Esbjergværket. Hertil kommer, at 
lokal biogasproduktion antages at erstatte naturgas i industri og individuel opvarmning. I 2050 
skyldes den resterende udledning den ikke organiske del af det affald, der går til forbrænding. 
 

 
Figur 10: CO2 udledningen 2011 og 2016 samt den forventede udledning i et fremtidsscenarie for 
2030 og 2050.  

Faldende brændselsforbrug 
Øget brug af vedvarende energi og reduceret CO2 udledning er vigtige målepunkter for den 
fremtidige energiforsyning, men de kan ikke stå alene. Det er samtidig afgørende, at det på læn-
gere sigt kan lykkes at dække energibehovet med et lavere brændselsforbrug. Figur 11 viser 
hvordan brændselsforbruget forudsættes at falde frem mod 2030 og 2050. Faldet frem mod 
2030 skyldes primært en forventning om øget brug af el til individuel- og kollektiv opvarmning, 
mens faldet i 2050 særligt skyldes omfattende elektrificering af transportsektoren. 
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Figur 11: Samlet forbrug af brændsler fordelt på sektorer i 2011 og 2016 samt det forventede 
brændselsforbrug i et fremtidsscenarie for 2030 og 2050.  

Øget lokal produktion af vedvarende energi  
Den lokale produktion af vedvarende energi stiger markant frem mod 2030 og 2050. Det ses, at 
brugen af biomasse stiger markant frem mod 2030 hvor biomasse erstatter kul på Esbjergvær-
ket. I 2050 slår elektrificeringen af varmeforsyningen fuldt igennem og vi ser et kraftigt fald i 
biomasseforbruget. Det ses desuden, at særligt biogasproduktionen stiger markant i perioden. 
 

 
Figur 12: Lokal produktion af vedvarende energi i 2011 og 2016 samt den forventede udvikling 
frem mod 2030 og 2050.  
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Markant stigning i elforbruget  
Den forudsatte elektrificering af det lokale energisystem fører til en stigning i elforbruget frem 
mod 2030 og 2050. I 2050 er elforbruget ca. tre gange så stort som i dag. 
 
Stigningen i elforbruget vil på trods at øget elproduktion fra lokale vindmøller og solceller give 
anledning til et stort behov for at importere el til de 3 kommuner for at dække det stigende 
elforbrug. Dette er særligt udtalt i et 2050 scenarie, hvor den producerede biogas opgraderes 
ved tilsætning af brint produceret på basis af elbaseret elektrolyse. Hertil kommer en betydelig 
stigning i elforbruget i industrien og i transportsektoren. 

 

 
Figur 13: Elforbrug i 2011 og 2016 samt den forventede udvikling frem mod 2030 og 2050. Des-
uden ses længst til højre behovet for at importen el til at dække det stigende elforbrug. 

Kilder  

• Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland (Ea Energianalyse 2018) 

• Energibalancer 2016 (PlanEnergi 2018) 

• Mødereferater fra de tre temaworkshops (PlanEnergi, 2018) 

• Landsbyvarmeprojekter i Rebild Kommune (PlanEnergi, 2018) 
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Ordliste 

• 450 ppm-scenarie: IEA’s tidligere energifremskrivning med størst vægt på 

vedvarende energikilde, der er underlagt en forudsætning om, at de globale 

temperaturstigninger begrænses til 2 grader svarende til en koncentration 

af CO2 i atmosfæren på 450 ppm  

• BAU/BAU-scenariet: 'Business as usual' og bruges til at beskrive ét af de to 

scenarier, som baserer sig på en fremskrivning med eksisterende 

rammevilkår 

• Biomasse: Anvendes i rapporten som en fællesbetegnelse for træpiller, 

træflis og halm 

• CO2-pris: El- og varmeproducerende anlæg betaler en CO2-kvotepris, når 

der udledes CO2, fordi anlæg i Danmark er omfattet af EU’s CO2-

kvotesystem. I scenarierne antages alle anlæg at betale CO2-kvoteprisen, 

selvom det i praksis i dag kun betales af større anlæg  

• COP: Står for "coefficient of performance" og angiver forholdet mellem den 

varme, en varmepumpe producerer, og den mængde el, den bruger.  

• ENTSO-E:  European Network of Transmission System Operators, som 

repræsenterer 43 el TSO’er fra 36 lande i Europa  

• Klima/Klimascenariet: Beskriver et system, hvor CO2-prisen vil blive 

styrende for omstillingen til grøn energi 

• LCOE: Levelised cost of energy – beregnede gennemsnitlige el- og 

varmeproduktionsomkostninger 

• Spotmarkedet: Elprisen handles på den nordiske elbørs (Nord Pool Spot) 

hver time, hvor der sættes en elpris, el-spotprisen 

• TSO: Transmission System Operator  

• Varighedskurve: En kurve sorteret fra højeste værdi til laveste værdi for fx 

varmeforbrug, elforbrug, elpriser eller varmepriser over et år. Formålet med 

visninger er at illustreret niveauer og variation for en tidsserie  

• VE: Vedvarende Energi 
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1 Sammenfatning 

Den politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 

2050, vil kræve en koordineret og målrettet indsats af alle energisektorens aktører. 

Det gælder både energiselskaber, private virksomheder, kommuner og andre 

offentlige myndigheder. Derfor er energiselskaber og kommuner i Sydvest- og 

Sønderjylland gået sammen om en samlet strategisk energiplanlægning, som skal 

pege på, hvilke handlemuligheder, der på længere sigt giver en miljøvenlig og 

omkostningseffektiv energiforsyning. 

 

Foruden den langsigtede målsætning har den siddende regering også sat et mål om, 

at 50% af det danske energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. I dag 

er ca. 30% af det danske energiforbrug vedvarende energi, og ifølge Energistyrelsens 

basisfremskrivning vurderes det, at målet ikke nås uden nye tiltag. Omstillingen af 

el- og fjernvarmesektoren til vedvarende energi forventes at udgøre en stor del af 

løsningen til målsætningen, idet andre sektorer som transportsektoren og 

industrien vil få sværere ved at omstille sig til vedvarende energi på kort sigt. I 2016 

blev 54% af den danske elforsyning og 52% i fjernvarmesektoren dækket af 

vedvarende energiproduktion. El- og fjernvarmesektorerne skal således være 

næsten fuldt ud omstillet i 2030, hvis de alene skal sørge for at målsætningen 

opfyldes. 

 

Selvom den overordnede retning således ligger klar, er der betydelig usikkerhed om, 

hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund skal ske. For fjernvarmesektoren vil 

der overordnet være to hovedspor at forfølge. Den nuværende afgiftsstruktur 

understøtter investeringer i biomassebaseret el- og varmeproduktion og flere af de 

større termiske anlæg i Danmark er blevet omlagt til biomasse. På den anden side 

forekommer elektrificeringen af varmesektoren, transport og industri med 

prisreduktionerne på vind og sol de seneste år som en vej, der på længere sigt vil 

blive mere attraktiv samfundsøkonomisk. Udviklingen afhænger i høj grad også af, 

hvad der sker på det internationale marked og i Danmarks nabolande, og analysen 

indeholder derfor to fremtidsscenarier: Et business as usual scenarie (BAU) med 

fokus på biomasse og et klimascenarie med fokus på elektrificering. 

 

Formålet med denne rapport er at danne grundlag for et bredt samarbejde mellem 

forsyningsselskaberne og kommunerne i området om fremtidige udbygninger af 

varmeproduktionen. Analysen skal på et screeningsniveau identificere konkrete 

investeringsmuligheder for den fremtidige fjernvarmeforsyning. At analysen er en 

screening betyder, at der gives indikationer af, hvilke handlemuligheder, der kan 

være økonomisk fordelagtige, og som det vil være relevant at undersøge nærmere.  

50% VE i 2030 

To hovedspor 

Formål 
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Udviklingen af energisektoren i Sydvest- og Sønderjylland vil langt hen ad vejen 

følge af de nationale politiske rammer, men området har derudover også nogle 

særlige forhold, der vil være med til at præge udviklingen. I Esbjerg har Ørsted 

meldt ud, at de ønsker at stoppe al brug af kul på Esbjergværket fra 2023 og frem, 

og Esbjerg skal derfor inden for få år beslutte, hvilke investeringer, der skal erstatte 

produktionen fra Esbjergværket. I Sønderjylland har Apple valgt at placere et 

datacenter lidt uden for Kassø, hvor der kan blive mulighed for at udnytte 

overskudsvarme fra køling. Størrelsesordenen og konkrete detaljer om datacenteret 

er endnu ikke tilgængeligt, men det vil være nødvendigt at tage datacenteret med i 

betragtning, når der skal tages beslutninger om investeringer. 

1.1 Elmarkedets udvikling 

Der er i de senere år sket et meget kraftigt prisfald på vedvarende energi, særligt 

inden for solceller og havvind. Nye vedvarende energianlæg tilbyder i dag billigere el 

end ny fossilbaseret elproduktion.  

 

De europæiske elsystemer vil på den baggrund gennemgå en markant omstilling til 

vedvarende i de kommende årtier drevet af, at VE teknologierne er de billigste og de 

energi- og klimapolitiske rammer i EU og de enkelte medlemslande. 

Konkurrencefordelen for landvind i forhold til havvind indsnævres pga. det særligt 

store prisfald for havvind – og dermed også den økonomiske fordel ved at opstille 

møller på land. Den fremtidige støtte til landvind, kystvind og markplacerede 

solcelleanlæg forventes at ske via udbud. Det kan gøre det mere risikofyldt at 

udvikle nye projekter, særligt for små projektudviklere med en lille 

projektportefølje. 

 

Indfasning af vedvarende energi vil føre til en stigende variation i 

elmarkedspriserne, dvs. både flere høje priser og særligt flere timer med meget lave 

priser. De priser, som solceller og vindmøller vil afregne til i elmarkedet, vil derfor 

være betydeligt lavere end de gennemsnitlige elmarkedspriser. 

 

Øget sol- og vindudbygning kan i sig selv forventes at øge efterspørgslen og prisen 

for systemydelser – bl.a. fordi de termiske kraftværker, som traditionelt har leveret 

disse ydelser fortrænges fra markedet.  Omvendt forventes øget udbud fra nye 

teknologier som varmepumper, elpatroner, elbiler, fleksibelt elforbrug 

(fleksafregning) og på sigt dedikerede batterier. Samtidigt arbejder EU for øget 

markedsintegration – også indenfor systemydelser – hvilken kan øge konkurrencen 

og føre til lavere priser. Tilsvarende er markedet for specialregulering følsomt 

overfor ændringer i tysk regulering.  

 

Områdets udfordringer 

Kraftig VE omstilling… 

….fører til mere 

varierende elpriser 

Og øget efterspørgsel på 

systemydelser 
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I løbet af 2018 og 2019 stopper udbetalingen af grundbeløb for de fleste decentrale 

kraftvarmeenheder. Mange varmeværker overvejer derfor at skrotte 

kraftvarmeenhederne, fordi der er tvivl om indtægtsmulighederne i elmarkedet og 

værdien af varmesalg er tilstrækkelig til at dække de faste omkostninger til 

serviceaftale, forsikring mv. Historisk (2016 og 2017) har der ikke været 

tilstrækkeligt høje priser i spot og regulerkraftmarkederne til at dække de faste 

omkostninger for gaskraftvarmeteknologierne. Analyserne peger dog samtidig på, at 

indtjeningsmuligheder for fleksible elproducerende enheder vil blive i større i 

fremtidens marked, og formentligt vil være tilstrækkeligt til at dække de faste 

omkostninger for eksisterende gaskraftvarmeenheder. 

 

Modelanalyserne i dette projekt og fra Energinet peger endvidere på at den 

indenlandske elforsyningssikkerhed, kan blive udfordret af et stigende 

spidslastforbrug og faldende termisk elproduktionskapacitet. Her ligger en 

yderligere indtjeningsmulighed i fremtidens markeder, idet eksisterende 

gaskraftvarmenheder vil kunne reservere billig reservekapacitet  

 

Flere lave elpriser i elspotmarkedet - i kombination med de muligheder der ligger i 

markederne for regulerkraft og specialregulering – peger på muligheder i 

investeringer i elkedler, særligt med henblik på at servicere elmarkedet. 

 

Batteripriserne er faldet markant i de senere år og forventes at falde yderligere 

fremadrettet. Batterier kan spille en rolle som leverandør at spidslast i det 

overordnede elsystem og bidrage til integration af særligt solceller, hvor 

lagerbehovet er begrænset (flytte elproduktion fra dag til nat). Derudover kan der 

opstå et marked for batterier i tilknytning til husstandssolcelleanlæg, som i højere 

grad vil være drevet af besparelser på elafgifter og tarifbetalinger. 

1.2 Udviklingsmuligheder for den fremtidige fjernvarmeforsyning 

Med fortsættelse af nuværende rammevilkår (BAU) vil biomassebaserede løsninger 

fortsat være attraktive frem til 2030. Det skyldes dog i høj grad, at mange af 

værkerne i området allerede har investeret i nye opvarmningsteknologi. For værker, 

som står overfor at skulle investere i ny produktionskapacitet, er biomassevarme og 

varmepumper omtrent ligeværdige. 

Fra og med 2030 bliver varmepumper den mest konkurrencedygtige 

opvarmningsform også i BAU-scenariet, bl.a. på grund af den kraftige indfasning af 

vedvarende energi i elsystemet, som giver anledning til flere perioder med meget 

lave elpriser.  

I Klimascenariet reduceres varmepumpernes omkostninger betydeligt, fordi de 

eksisterende energiafgifter – herunder elafgifter - forudsættes fjernet i det scenarie, 

Forbedrede 

indtægtsmuligheder for 

decentrale KV-værker… 

…elkedler… 

…og batterier 
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ligesom nettarifferne antages at blive reduceret og omlagt til kapacitetsbetalinger, 

så de bedre afspejler de faktiske omkostninger ved et øget elforbrug til 

fjernvarmeproduktion. Samtidig får naturgasbaseret varmeproduktion en forøget 

rolle særlig på kort og mellemlangt sigt. På kort sigt er gaskedler billigere end 

eldrevne varmepumper, men fra 2030 ændres konkurrenceforholdet.  

Analyserne peger på, at eldrevne varmepumper generelt udgør det mest robuste 

valg, når fjernvarmeværkerne står overfor at skulle investere i ny 

varmeproduktionskapacitet. I Esbjerg området kan biomassekraftvarme potentielt 

udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til varmepumper med gældende 

afgiftsstruktur, men kun såfremt der kan opnås et elproduktionstilskud på minimum 

5 øre/kWh. Hvorvidt, ny biomassekraftvarme vil opnå elproduktionstilskud, 

forventes afklaret i forbindelse med et kommende energiforlig. 

Som et led i undersøgelsen af fjernvarmesektorens udviklingsmuligheder, er der 

foretaget en analyse af det økonomiske potentiale for udnyttelse af 

overskudsvarme fra datacentre ved Kassø. Der er en forventning om, at der kan 

leveres en meget betragtelig mængde overskudsvarme fra datacentre, som 

principielt er tilstrækkelig til at forsyne alle sønderjyske fjernvarmeområder. Det er 

endnu usikkert, hvilken temperatur overskudsvarmen leveres ved – det vil bl.a. 

afhænge af, om datacentret etableres med vand- eller luftkøling.  

 

Der er betydelige investeringer forbundet med at udnytte spildvarmen fra 

datacenteret, dels til selve varmepumperne, dels til varmetransmissionsnettet. 

Disse investeringer skal holdes op i mod besparelser til lokal indkøb af brændsler og 

el, og et reduceret behovet for investeringer i lokale produktionsenheder. Analysen 

forudsætter, at datacenteret og varmetransmissionsnettet – med forbindelse til 

Aabenraa, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Padborg og Flensborg – etableres i 2023, 

og indregner også gevinsten af, at fjernvarmeselskaberne kan udveksle øvrig 

produktion via transmissionsnettet. 

 

De økonomiske analyser peger på, at datacenterløsningen ikke er 

selskabsøkonomisk konkurrencedygtig i åbningsåret 2023 med de nuværende 

rammevilkår. Det skyldes, at overskudsvarmen fra datacenteret primært erstatter 

produktion fra eksisterende biomassekedler, som har forholdsvis lave marginale 

omkostninger. Frem mod 2030 nedslides de fleste eksisterende anlæg imidlertid, og 

værdien af datacenterleverancerne stiger, fordi de erstatter investeringer i anden ny 

produktionskapacitet. Efter 2030 forbedres økonomien yderligere, og der opnås et 

betydelig årligt overskud på investeringen.  

Da overskudsvarmen fra datacenteret primært erstatter afgiftsfri biomasse 

medfører projektet en øget afgiftsbetaling til staten. Afgiftsbetalingen er imidlertid 

Udnyttelse af 

overskudsvarme fra 

datacenter ved Kassø 
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ikke en samfundsøkonomisk omkostning, og projektets samfundsøkonomi er derfor 

positiv allerede fra 2023. 

 

I klimascenariet er de årlige driftsbesparelser heller ikke tilstrækkelige til at dække 

projektets kapitalomkostninger i 2023. Frem mod 2030 går det regnskab cirka i nul 

for igen at udvise et underskud i 2050. Man kan undre sig over, at datacenterets 

økonomi faktisk er lidt dårligere i klimascenariet end i BAU-scenariet, på trods af, at 

det bliver billigere at producere varme på datacenter varmepumperne, når 

elafgiften fjernes, og nettarifferne omlægges og reduceres. Det skyldes imidlertid, at 

referencevarmen på lokale varmepumper eller gasbaseret varme også bliver 

billigere. Den relative gevinst, ved at datacenter varmepumperne har højere COP 

end lokale varmepumper, bliver ganske enkelt mindre, når afgifter og tariffer fjernes 

og reduceres. 

 

Analyserne peger således ikke entydigt på, at det vil være fordelagtigt at udnytte 

overskudsvarmen fra datacenteret. Der er imidlertid en række forhold, som efter 

nærmere analyser kan vise sig, at forbedre projektets økonomi betydeligt, herunder 

muligheden for at optimere på varmepumpernes COP og transmissionsnettets 

design, storskala gevinster og mulighed for lavere distributionstarif pga. tilslutning 

ved højt spændingsniveau. 

 

Endelig skal det bemærkes, at der i analysen som udgangspunkt er anvendt et 

forrentningskrav for alle investeringer - både relateret til udnyttelse af 

overskudsvarme på datacentre og andre varmeteknologier – på 5 % realrente, for at 

tage hensyn til den risiko, der vil være forbundet med store up-front investeringer. 

De fleste fjernvarmeselskaber vil formentlig kunne låne til en betydeligere lavere 

rente. Gennemføres analysen med en lavere rente forbedrer det projektets 

økonomi noget, særligt på den korte bane. 
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2 Metode og forudsætninger 

2.1 Scenariebeskrivelse 

Til analysen er der opstillet to udviklingsforløb, der har til formål at illustrere, 

hvordan el- og fjernvarmesektoren i Sydvest- og Sønderjylland kan udvikle sig frem 

mod 2050. De to udviklingsforløb adskiller sig ved, hvilke rammevilkår der gør sig 

gældende, og udspænder på den måde et udfaldsrum i form af to scenarier: 

• BAU-scenariet (Business as usual)  

• Klimascenariet  

 

BAU-scenariet afspejler en udvikling, hvor eksisterende tilskuds- og afgiftsstrukturer 

i udgangspunktet opretholdes. Der tages dog højde for planlagte og forventede 

ændringer af sektoren herunder bl.a. reduktionen af elvarmeafgiften. Den grønne 

omstilling af el og varmesektoren vil derfor ske i et moderat tempo. På kort og 

mellemlang sigt vil det således være støtteordninger, der vil styre udbygningen af 

VE, men på lang sigt antages det at CO2-prisen vil blive styrende. 

 

Klimascenariet afspejler et udviklingsforløb, hvor udviklingen er styret af en effektiv 

CO2-regulering, og hvor ambitionerne på klimaområdet er højere end i BAU-

scenariet både nationalt og internationalt. Afgifter og tilskud erstattes derfor af en 

stigende CO2-pris, som dermed tilskynder til en teknologineutral omstilling af el og 

varmesektoren. Denne udvikling ligger i tråd med både hvordan EU ser en fremtidig 

regulering af energisektoren, men den ligger også på linje med 

Energikommissionens anbefalinger om at offentlige støtteordninger til vedvarende 

energi skal reduceres og på sigt helt fjernes. Med en teknologineutral udbygning af 

VE vil der komme en stigende udbygning med vind og sol samt en elektrificering af 

varmesektoren. 

 

De to scenarier er tænkt som en regional udmøntning af de nationale scenarier, som 

Energistyrelsen har opstillet og udgivet i rapporten ”Energiscenarier frem mod 2020, 

2035 og 2050” fra maj 2014.  

 

Energistyrelsens vindscenarie er designet til et bioenergiforbrug, der nogenlunde 

svarer til, hvad Danmark selv kan levere, dvs. ca. 250 PJ. Det betyder ikke, at 

bioenergien nødvendigvis er dansk, men at den kan leveres fra Energistyrelsens 

scenarier. Det kræver en massiv elektrificering i transport, industri og fjernvarme og 

en kraftig udbygning med havmøller samt på den lange bane anvendelse af brint for 

at holde bioenergiforbruget nede. 

 

BAU-scenariet 

Klimascenariet 

Sammenhæng til 

Energistyrelsens 

scenarier 
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Biomassescenariet designes til et årligt bioenergiforbrug omkring 450 PJ. Det 

indebærer en væsentlig netto-biomasseimport i normale år (omkring 200 PJ).   

 

BAU-scenariet fremmer i højere grad end Klimascenariet biomasseløsninger og 

lægger sig dermed op af tankegangen i Energistyrelsens Biomassescenarie, mens 

Klimascenariet understøtter vindkraft, solceller og elektrificering ligesom 

Energistyrelsens Vindscenarie 

2.2 Rammevilkår i BAU- og Klima-scenariet 

De vigtigste rammevilkår, hvor scenarierne adskiller sig er opsummeret i Tabel 1 

nedenfor. Frem til 2030, tages der i BAU-scenariet udgangspunkt i de nuværende 

forhold, dvs. eksisterende og planlagte anlæg samt en opretholdelse af eksisterende 

afgifter på fossile brændsler. I klimascenariet tages der ligeledes udgangspunkt i 

eksisterende og planlagte anlæg, men reguleringen af sektoren baseres i højere grad 

på CO2-prissystemet. I takt med at eksisterende værker lukkes, vil investeringer i 

nye anlæg blive modelleret.  

 

 BAU-scenarie Klimascenarie 

CO2-pris 

2023: 10 €/ton 

2030: 15 €/ton 

2050: 40 €/ton 

2023: 25 €/ton 

2030: 40 €/ton 

2050: 100 €/ton 

El-tilskud 

Fortsat tilskud til sol og vind i 

DK og nabolande 

 Fortsat tilskud til 

biomassekraftvarme i DK 

Ingen tilskud, men planlagte 

VE-udbygninger i nabolande 

indgår 

Elvarmeafgift 
Reduceres til 15,5 øre/kWh fra 

2021 og frem 
Fjernes 

Afgifter på 

fossile 

brændsler 

 

Nuværende niveau Fjernes 

El-nettariffer 

Eksisterende selskabs-

økonomiske nettariffer med 

betaling pr. kWh 

Halvering af nettarif for el til 

fjernvarmeproduktion og 

omlægning til effektbaseret 

tarifbetaling 

Kraftvarmekrav 
Afskaffelse kraftvarmekrav 

både centralt og decentralt 

Afskaffelse kraftvarmekrav 

både centralt og decentralt 

Tabel 1. Oversigt over scenarieforudsætninger 

 

På lang sigt antages det, at CO2-prisen internationalt kommer til at styre 

omstillingen af energisektoren i begge scenarier. I klimascenariet vil ambitionen 

være højere, og derfor er der i scenariet antaget en højere pris end i BAU-scenariet 

på 100 €/ton sammenlignet med 40 €/ton. I klimascenariet antages det derudover, 

CO2-pris 
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at CO2-kvotesystemet tidligere vil komme til at spille en afgørende rolle i 

omstillingen af de europæiske energisystemer og udbygningen af VE frem mod 

2030.  

 

I dag betales der ved forbrænding af naturgas til fjernvarmeproduktion energiafgift 

på 55,5 kr./GJ og en CO2-afgift på 9,5 kr./GJ, der samlet set giver en afgift på 65 

kr./GJ-naturgas. For kraftvarmeenheder betales der kun afgift af den del af 

brændslet, der bruges til varme. Elvarmeafgiften på 15,5 øre/kWh svarer til 43 

kr./GJ. CO2-kvotepriserne, som fremover forventes at komme til at være styrende 

for omstillingen til vedvarende energi, er i det seneste halvår steget fra ca. 7 €/ton 

til 14 €/ton i dag svarende til 6 kr./GJ for naturgas. I Klimascenariet antages CO2-

kvoteprisen at stige til 40 €/ton i 2030 svarende til 17 kr./GJ-naturgas og til 100 

€/ton i 2050 svarende til 42 kr./GJ-naturgas. Kvoteprisen påvirker brændsel til både 

el- og varmeproduktion i modsætning til energi- og CO2-afgiften. Ovenstående viser 

således, at afgiftsniveauet i dag er højt sammenlignet med de forventede fremtidige 

kvotepriser.  

 

I dag kan eksisterende biomassefyrede kraftvarmeværker få et tilskud til 

elproduktion på 15 øre/kWh. Støtteordningen er godkendt af EU’s statsstøtteregler 

og løber frem til midten af 2019. Hvis biomassefyrede værker skal opnå støtte efter 

2019, kræver det, at der laves en ny støtteordning, der igen skal godkendes af EU-

kommissionen. Det er derfor uvist, hvordan støtten fremover vil se ud. Der er en 

sandsynlighed for, at eksisterende værker også efter 2019 vil modtage støtte, mens 

det er mere usikkert om det også vil være gældende for nye anlæg. I både BAU og 

Klimascenariet er det antaget, at kun eksisterende værker kan modtage el-tilskud, 

og at nye værker ikke kan opnå støtte fra 2020 og frem. Effekten af et eventuelt 

eltilskud til ny biomassekraftvarme drøftes i forbindelse med 

resultatgennemgangen. 

 

Det er uvist, hvordan de fremtidige tilskud til vind og sol kommer til at udvikle sig. 

Frem til 2030 indlægges en fast udbygning med vedvarende energi, som er baseret 

på nationale planer og TSO’ernes indmeldinger til ENTSO-E. I Danmark er 

udviklingen baseret på Energinets seneste analyseforudsætninger, som beskriver en 

sandsynlig udvikling med VE i Danmark. Udviklingen i Danmark afstemmes, så den 

fører til minimum 50 % VE i det samlede energisystem. 

 

Nettarifferne består i dag af en variabel betaling pr. leveret kWh samt abonnement. 

Det dækker over en net- og systemtarif til Energinet og en lokal distributionstarif til 

det lokale distributionsselskab, som i Sydvest- og Sønderjylland primært er Evonet 

(tidligere Syd Energi Net). Det er sandsynligt, at tarifstrukturen fremover vil ændre 

El-tilskuddet til 

biomassekraftvarme 

Tilskud til VE-

elproduktion 

Tarifstruktur 
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sig, så den i højere grad afspejler omkostningsstrukturen for levering af el. Da el-

distribution er forbundet med store faste omkostninger og kun i mindre grad er 

relateret til mængden af leveret el, vil en omkostningsægte betaling være en fast 

betaling, dvs. en betaling pr. effekt i stedet pr. kWh. Derudover vil 

marginalomkostningen ved at tilføje nyt forbrug til elsystemet være lavere end de 

gennemsnitlige omkostninger i dag. Dertil kommer, at varmepumper antages at 

indgå afbrydelige kontrakter, som kan skabe en værdi for el-systemet. En 

omlægning af tarifstrukturen vil således understøtte brugen af el til 

varmeproduktion1. Det antages på den baggrund, at tarifstrukturen ændres til en 

effektbetaling i klimascenariet, mens den eksisterende tarifstruktur opretholdes i 

BAU-scenariet. 

 

Regeringen har d. 12. november 2017 vedtaget at nedsætte elafgiften for el til 

opvarmning med gennemførelsen af en Erhvervspakke. Elvarmeafgiften er i dag 40,5 

øre/kWh og nedsættes ifølge aftalen på følgende måde: 

• 2019: Nedsættes med 15 øre/kWh i forhold til i dag  

• 2020: Nedsættes med 20 øre/kWh i forhold til i dag   

• 2021 og frem: Nedsættes med 25 øre/kWh i forhold til i dag 

 

Beslutningen om at nedsætte elvarmeafgiften permanent med 25 øre/kWh fra 2021 

og frem er endnu ikke gennemført, men aftaleparterne bag erhvervsaftalen har 

tilkendegivet et ønske om, at det gennemføres i forbindelse med den kommende 

energiaftale. Det er derfor i BAU-scenariet antaget, at elvarmeafgiften er 15,5 

øre/kWh fra 2021 og frem, mens det i klimascenariet er antaget, at den helt fjernes. 

 

Det er fælles for scenarierne, at kraftvarmekravet både i centrale og decentrale 

områder afskaffes. Set i lyset af hvilke teknologier, der vinder frem i el- og 

varmesektoren er det sandsynligt, at kraftvarmekravet vil ophøre. 

 

2.3 Den anvendte optimeringsmodel 

I analysen anvendes el- og varmemarkedsmodellen Balmorel til at simulere både 

elmarkedet og fjernvarmesystemet. Balmorel-modellen indeholder data for el-

systemet i hele Nordvesteuropa. Modellen optimerer det sammenhængende 

fjernvarme- og elsystem ud fra en minimering af de samlede omkostninger.  

 

Metodisk modelleres der en elprisudvikling på timeniveau for alle prisområder i 

Nordvesteuropa for hvert af de analyserede år. Elpriserne anvendes efterfølgende 

som input i forbindelse med modelleringen af fjernvarmesektoren i Sydvest- og 

                                                           
1 Se bl.a. Dansk Fjernvarmes analyse ’Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer’ fra 2015 

Elvarmeafgiften 

Kraftvarmekravet 

Modelopsætning 
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Sønderjylland. Til dette projekt er alle fjernvarmesystemer i Sønderjylland og 

Sydvestjylland repræsenteret i modellen.  

 

Som input til modellen angives fjernvarmebehov, elbehov, brændselspriser, CO2-

priser, affaldsmængder, skatter og afgifter (relevant for BAU-scenariet), tekniske og 

økonomiske data for eksisterende produktionsanlæg og varme lagre, potentialer for 

vedvarende energi, potentialer for investeringer i varmepumper samt tekniske og 

økonomiske data for nye anlæg. El- og fjernvarmebehovet fordeler sig på 

timeniveau over året efter el- og varmeforbrugsprofiler. 

 

I takt med at levetiden på de eksisterende anlæg udløber, investeres der i ny 

produktions- og lagerkapacitet ud fra, hvad der i en systemsammenhæng er 

økonomisk attraktivt. Det omfatter bl.a. et valg mellem nye kraftvarmeværker, 

kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, og/eller varmelagre. Derudover beregner 

modellen, hvordan driften skal fordeles mellem anlæggene for hvert tidssegment 

over året. Denne lastfordeling bestemmes ud fra, hvad der giver de laveste 

omkostninger for systemet som helhed. Modellen har mulighed for at lukke 

eksisterende kapacitet før, det er udtjent, hvis det viser sig at være økonomisk 

fordelagtigt at erstatte det med ny kapacitet. 

 

Der er foretaget modelberegninger for 2016 (reference), 2023, 2030 og 2050. For 

beregningen af 2016 er kun eksisterende anlæg simuleret, og der kan ikke 

investeres i ny teknologi. Referencen bruges til at sammenligne, hvordan 

modelsimuleringen og statikken passer sammen. Fra 2023 kan modellen investere i 

nye produktionsanlæg både i el- og fjernvarmesystemet. I modelsimuleringerne af 

de efterfølgende år er investeringer foretaget af modellen i tidligere år inkluderet. 

Fx eksisterer investeringer i nye anlæg i 2023 fortsat i modellen ved simuleringen af 

2030. Optimeringen af hvert beregningsår sker ud fra forholdene i det givne år 

(årets brændselspriser, el- og varmeefterspørgsel mv.) 

 

Ved simuleringen af el-systemet er der i første omgang anvendt en tidsaggregering, 

dvs. færre tidssegmenter end timer på et år, som gøres af hensyn til 

beregningstiden for et scenarie. Dernæst er elpriserne simuleret på timeniveau med 

fuld tidsopløsning (24 timer*7 dage*52 uger). Til simuleringen af 

fjernvarmesystemet er der anvendt 13 repræsentative uger per år med simulering 

af hver enkelt time i hver af disse uger. Der er til fjernvarmeanalysen anvendt 

elpriser hørende til simuleringen, således at elprisen er repræsentativ både i forhold 

til gennemsnitsprisen og i forhold til udsvingene i elpriserne. Tidsaggregeringen 

anvendt i analysen betyder, at systemværdien af varmelagre undervurderes. 

Varmelagerresultaterne skal derfor tages med forbehold.  

Modelinputs  

Investeringer i nye 

anlæg 

Beregningsår 

Tidsaggregering 
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Når modellen optimerer investeringer og drift for et givent beregningsår, sker det 

med fuld viden om el- og varmebehovet samt vind- og solressourcer i den enkelte 

time for hele året. Modellen har så at sige perfekt fremsyn. Det svarer til en 

antagelse om, at der kan laves 100 % pålidelige prognoser - noget der karakteriserer 

mange energimodeller. Antagelsen om perfekt fremsyn betyder primært, at 

omkostninger til regulerkraft og reserver i elsystemet ikke er repræsenteres. Den 

forsimpling, der ligger i forudsætningen om perfekt fremsyn, har ikke nogen 

væsentlig betydning for de overordnede resultater, men for de teknologier, som 

netop ser en stor del af indtjeningen i regulerkraftmarkederne er det en anden sag.  

Derfor er der lavet særskilte analyser af gasmoterer, elpatroner, batterier samt 

varmelagre, hvor betydningen af regulerkraftmarkedet inddrages (se sektion 7).  

 

Elsystemets simulering omfatter Nordvest- og Centraleuropa, dog ikke den Iberiske 

halvø og Balkan landene. Alle eksisterende og planlagte el-transmissionsforbindelser 

herunder VikingLink til England er medtaget i simuleringerne. Til 

fjernvarmeanalysen er alle 36 fjernvarmesystemer i Sydvest- og Sønderjylland 

repræsenteret individuelt. 

 

Alle økonomiske beregningsresultater er vist i faste 2016-priser. 

2.4 Beregningsforudsætninger 

Nedenfor gennemgås de vigtigste beregningsforudsætninger. Mere detaljerede 

forudsætninger fremgår af bilag 3. 

 

Der er indhentet data om eksisterende, planlagte og fremtidige produktionsanlæg 

for fjernvarmesystemerne beliggende i de syv kommuner: Esbjerg, Varde, Fanø, 

Tønder, Åbenrå, Sønderborg og Haderslev. Der er taget udgangspunkt i oplysninger 

fra Energiproducenttællingen 2016 for de eksisterende anlæg, som er suppleret 

med informationer fra fjernvarmeselskaberne. For planlagte anlæg og 

fjernvarmeudvidelser er fjernvarmeselskaberne blevet adspurgt. 

 

 

Brændselspriser er som udgangspunkt baseret på fremskrivninger fra det 

internationale energiagenturs World Energy Outlook fra 2017. Udviklingen er 

baseret på deres scenarie ’Sustainable Development’, som svarer til det tidligere 

450 ppm scenarie, som er omregnet til danske forbrugerpriser. 

 

Varmebehovet til fjernvarmeproduktion tager udgangspunkt i niveauet fra 2016, 

som klimamæssigt var tæt på at være et normalår. Ved fremskrivningen, er der 

indlagt en svagt faldende tendens i varmebehovet dog korrigeret for planlagte 

Optimering med perfekt 

fremsyn 

Geografi og transmission 

Prisår 

Data for 

produktionsanlæg 

Brændselspriser 

Varmebehov 
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fjernvarmeudvidelser. Den faldende tendens i varmebehovet afspejler udviklingen i 

energieffektiviseringer af boliger, som følger tendensen i Energistyrelsens 

basisfremskrivning fra 2017.  

 

Det er i scenarieberegningerne indlagt et krav til, hvor meget affald, der skal 

forbrændes i området. Affaldsmængderne tager udgangspunkt i de mængder, der 

forbrændes i dag på ca. 3200 TJ (samlet for området), og udvikler sig over tid 

proportionalt til Miljøstyrelsens fremskrivning af affaldsmængderne til forbrænding 

for hele landet. Der kan investeres i nye affaldsforbrændingsanlæg i de eksisterende 

affaldsbyer (Esbjerg og Sønderborg), men affaldsmængderne er derudover fordelt i 

forhold til, hvor den giver den største værdi for systemet. 

 

Import af træflis og træpiller er forudsat muligt, da disse biomasseressourcer i dag 

handles på tværs af landegrænser. Lokale biomasseressourcer, dvs. halm er antaget 

begrænset. 

 

Flere detaljer om forudsætninger er beskrevet i forudsætningsbilaget. 

2.5 Kortlægning af lokale varmekilder 

Der er til analysen lavet en vurdering af, hvilke lokale varmekilder, der kan udnyttes 

i varmepumper for hvert fjernvarmesystem. Der er her lavet en screening af, i 

hvilket omfang der udnyttes følgende varmekilder: 

• Havvand 

• Søer og åer 

• Spildevand 

• Drikkevand 

• Grundvand 

• Luft 

 

Fjernvarmeselskaberne er derudover blevet spurgt til mulighederne for at udnytte 

industriel overskudsvarme. 

 

Det er antaget, at der i alle områder kan udnytte luft og grundvand, som varmekilde 

til varmepumper, der antages at kunne bruges ubegrænset. Havvand kan udnyttes i 

de områder, som har et fjernvarmesystem i nærheden af et havneanlæg, og 

potentialet antages ligeledes ubegrænset for disse. 

 

For spildevand- og drikkevandspotentialerne er der lavet en screening af, hvilke 

lokale spildevands- og drikkevandsanlæg, der ligger i nær afstand til et 

fjernvarmesystem, så det realistisk kan udnyttes til fjernvarmeproduktion. 

Affald 

Biomasse 
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Vandværker med en afstand på mindre end 5 km er taget med i betragtning. For 

hvert spildevands- og drikkevandsanlæg er der ud fra de årlige flows eller 

personækvivalenter lavet overslag over, hvor meget varme, der kan udnyttes i en 

varmepumpe. Opgørelsen af varmepotentialet baserer sig på en metode anvendt 

ved strategisk energiplanlægning for hovedstadsområdet. Her blev der regnet 

detaljeret på udvalgte drikkevands- og spildevandsanlæg, og derfra kunne 

antagelser om temperaturer og flows overføres til andre anlæg af samme type. 

 

De beregnede potentialer fremgår af Tabel 2 nedenfor. 

 

MW Vest Syd 

Spildevand 17,1 11,6 

Drikkevand 3,6 3,1 

Havvand 
Ubegrænset: Esbjerg-

Varde 

Ubegrænset i følgende fjernvarmeområder: 

Sønderborg, Åbenrå, Haderslev, Nordborg, 

Augustenborg, Broager 

Grundvand Ubegrænset: Alle Ubegrænset: Alle 

Luft Ubegrænset: Alle Ubegrænset: Alle 

Tabel 2: Beregnede potentialer for varmekilder til varmepumper 

Grundvand er beregningsmæssigt antaget ubegrænset, men i praksis kan der være 

nogle lokale forhold, som kan begrænse ressourcen. 
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3 Fremtidens elmarked 

I de kommende årtier forventes de europæiske elsystemer at gennemgå en 

særdeles markant omstilling til meget høje niveauer af grøn energi, særligt vindkraft 

og solceller. 

 

Udviklingen fremmes både af de klimapolitiske målsætninger, i de enkelte lande og 

på EU niveau, men ikke mindst af det faktum, at nye VE-anlæg i dag kan levere 

billigere el end nye fossile kraftværker. Der er således ikke tvivl om, at 

energisystemerne vil bevæge sig mod mere grøn energi, men de politiske rammer 

vil have væsentlig betydning for, hvor hurtigt det kommer til at ske. 

 

Udfordringen bliver at integrere den vedvarende energi i energisystemet, så den får 

så høj værdi som muligt og sikrer størst mulig fortrængning af fossil energi. 

 

Den fremtidige forsyningsstruktur i elsektoren og det resulterende elprisbillede 

spiller en også helt afgørende rolle for fjernvarmesektorens udvikling. Elprisniveauet 

og variationerne er afgørende for økonomien i både kraftvarmeteknologier, 

varmepumper og elpatroner.  

 

Derudover vil det fremtidige prisniveau og prismønster være afgørende for 

investeringer solceller og vindmøller, da den fremtidige støtte til disse teknologier 

kan forventes at ske i form af pristillæg til elmarkedsprisen.  

 

Politisk kan den grønne omstilling fremmes ved at støtte den vedvarende energi, 

ved at beskatte CO2-udledning eller ved decideret at forbyde fossile 

produktionsanlæg. Alle tre typer af virkemidler anvendes i dag, men på europæisk 

niveau har særligt støtte til vedvarende energi været drivende for udbygningen med 

grøn energi. Det skal ses i sammenhæng med, at EU’s kvotesystem ikke har leveret 

en CO2-pris, der er tilstrækkelig til at drive den grønne omstilling. Aktuelt ligger 

kvoteprisen på knap 60 kr./ton. EU har dog vedtaget en række væsentlige 

stramninger af kvotesystemet i løbet af de senere år, og nogle aktører vurderer, at 

kvoteprisen kan stige betydeligt. 

3.1 Billig VE vil præge fremtidens elmarked 

Prisen på vedvarende energiteknologier er faldet kraftigt de senere år. Den mest 

dramatiske udvikling er sket for solceller, men også havvind og landvind har vist 

betydelige prisfald. Det har betydet, at det allerede i dag er billigere at investere i 

vind fremfor ny kulkraft. 
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Figur 1. Historisk udbygning af landvind, havvind og solceller. Kilde: Energistyrelsen og Energinet 

 

Udbygningen med vedvarende energi afhænger i høj grad af markedsforhold, men 

for vindmøller og solceller i særdeleshed også af praktiske, planlægningsmæssige og 

politiske forhold og begrænsninger. 

 

Udbud af havvind- og solcelleprojekter har vist væsentligt lavere priser, end det har 

været forventet bl.a. af Energistyrelsen. Både nationale og internationale auktioner 

for vind og sol i løbet af 2016 har indikeret, at omkostningerne til havvind og 

solceller er faldet mere end forventet (se Figur 2).  
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Figur 2. Estimat for udvikling af teknologiomkostninger (investeringsomkostninger) i forhold til 
Energistyrelsens og Energinets teknologikatalog (tekkat). Omkostninger er vist for det år, hvor 
teknologien opføres. Kilde: Egne beregninger + (Energistyrelsen, 2017). Opdateringer af  
teknologiomkostninger er foretaget på baggrund af budpriserne for Kriegers Flak, Borssele 1 & 2, 
Borssele 3  &4 Gode Wind for havvind, samt de seneste danske og tyske udbud for sol. 

 

For at sammenligne de fremtidige konkurrenceforhold mellem VE-teknologierne 

bestemmes ’levelised cost of energy (LCOE) generation’, dvs. omkostningen pr. 

leveret enhed el, estimeret. I figuren nedenfor er omkostningerne til at producere 

én kWh vist for de centrale elteknologier både i dag samt den forventede udvikling 

frem til 2050, hvor den seneste justering af teknologidata (jf. Figur 2 ovenfor) er 

medtaget. 

 

Landvind er i dag den billigste måde at producere VE-el på, idet det med dagens 

teknologi kan produceres til en omkostning på ca. 28 øre/kWh. Solceller kan i dag 

producere strøm til ca. 35 øre/kWh.  Frem mod 2020-2025 (angivet som 2023 i 

figuren) vil landvind og solceller fortsat være mest konkurrencedygtige. 

Omkostningerne til havvind og kystnære møller antages at falde drastisk og bliver 

reduceret til ca. 40 øre/kWh i 2023 og 30-35 øre/kWh i 2030, men solceller og 
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landvind forventes fortsat at være ca. 25-30% billigere. Denne tendens gør sig også 

gældende på lang sigt. 

 

 

 

Figur 3. Levelised cost of energy (LCOE) for VE-elproducerende anlæg. For landvind, nærkyst-vind, 
havvind er der antaget en rente på 5% og 20 års levetid. For solceller er der antaget en rente på 5% og 
30 års levetid. Kilde: (Energistyrelsen, 2017) + egne beregninger 

 

Til sammenligning vurderes elproduktionsomkostningen for et nyt kulkraftværk, at 

ligge på tæt ved 50 øre/kWh uden indregning af indtægter fra varmesalg og ca. 33 

øre/kWh, når der indregnes en varmeindtægt. I beregningen indgår en kvotepris på 

150 kr./ton. 

 

Både sol, landvind og havvind er altså billigere end ny kulkraft (uden varmeindtægt) 

– og frem mod 2030 er det sandsynligt, at ny sol og landvind kan producere billigere 

el end eksisterende kulkraftværker. 

 

Der vil fortsat være brug for termiske værker til at sikre forsyningen, når det ikke 

blæser og solen ikke skinner, men som det vil fremgå modelanalyserne af de 

europæiske elsystemet i det følgende afsnit, betinger prisudviklingen, at de 
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vedvarende energiteknologier vil blive dominerende i det europæiske elsystem i 

løbet af de kommende årtier. 

3.2 Modelanalyse af fremtidens elforsyning 

I analysen anvendes el- og varmemarkedsmodellen Balmorel til at simulere både 

elmarkedet og fjernvarmesystemet. Balmorel-modellen indeholder data for el-

systemet i hele Nordvesteuropa. Metodisk modelleres der en elprisudvikling på 

timeniveau for alle prisområder i Nordvesteuropa for hvert af de analyserede år. 

Elpriserne anvendes efterfølgende som input i forbindelse med modelleringen af 

fjernvarmesektoren i Sydvest- og Sønderjylland. 

 

I både BAU og Klimascenariet gennemgår det europæiske elsystem en meget kraftig 

grøn omstilling. Andelen af vedvarende energikilder i elforsyningen stiger i det 

modellerede område til 67% i 2030 i BAU og 87% inden 2050. I Klimascenariet ses 

en lidt højere VE-andel på hhv. 69% og 91% i 2030 og 2050. Produktionen er dog 

større, idet elektrificeringen på langt sigt er større i Klima-scenariet. I begge 

scenarier er det meget kraftig udbygning med vind (både land og havvind) og 

solceller, der fører til den øgede VE-andel. 

 

Når der ses en meget kraftig udvikling i både BAU og Klimascenariet, skal det ses på 

baggrund af førnævnte kraftige prisfald på VE, der er set i de senere år. Ny VE 

leverer i dag billigere el end nye fossile kraftværker, og denne konkurrencefordel 

øges over tid i takt med den teknologiske udvikling. Dertil kommer, at der i bl.a. 

Tyskland og Sverige er fastlagt udbygningsforløb for VE frem til 2030/2035, som 

afspejler de langsigtede energipolitiske målsætninger i de to lande. Dette indregnes 

som grundforudsætning i begge scenarier. Selv i BAU-scenariet, hvor EU ikke for 

alvor lykkes med sin klimapolitik, sker der derfor alligevel en kraftig omstilling til 

vedvarende energi. 

 

Figurerne nedenfor viser udviklingen i elforsyningen fordelt på brændsler i de to 

scenarier for det modellerede område. Elforbruget – og dermed også 

elproduktionen – er højere i Klimascenariet, fordi der her forudsættes en stigende 

elektrificering af transport og opvarmningssektorerne. 

 

Simulering af 

Nordvesteuropas 

elsystem 

Kraftig grøn omstilling i 

både BAU og Klima 
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Figur 4: Elproduktion i Nordvest- og Centraleuropa. Modelområdet omfatter det meste af Europa, dog 
ikke den Iberiske halvø og Balkan landene. 

 

Andelen af vedvarende energikilder i elforsyningen stiger i Danmark frem mod 2050 

i begge scenarier til tæt ved 100%. Det er meget kraftig udbygning med vind (både 

land- og havvind) og solceller, der fører til den øgede VE-andel. 

 

I Klimascenariet er der en betydelig elproduktion på naturgas i 2030. Det hænger 

sammen med at energiafgiften på naturgas forudsættes at blive fjernet i det 

scenarie, hvilket gør gaskraftvarme attraktiv, på trods af at CO2-prisen ligger på 300 

kr./ton. I 2050 når CO2-prisen dog et så højt niveau (750 kr./ton), at gasbaseret 

elproduktion alene er relevant som spidslast og back-up for sol og vind. 
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Figur 5: Elproduktion i Danmark i hhv. BAU og Klimascenariet. Kilde: Egne modelresultater 

 

Tabellen nedenfor viser udviklingen i elkapacitet i Danmark. Det skal bemærkes, at 

vindkraftudviklingen, primært sker i form af landvind og i mindre grad med havvind. 

Det afspejler, at landvind med de anvendte forudsætninger er billigere end havvind. 

Omkostningsforskellen indsnævres imidlertid, og det er sandsynligt, at 

vindudviklingen i højere grad vil foregå på havet end beregnet, af hensyn til de 

gener landvind påfører. 

 

 

MW 

 

2016 

BAU 

2023 

 

2030 

 

2050 

 

2016 

Klima 

2023 

 

2030 

 

2050 

Sol 780 1350 2430 5290 780 1350 2430 4260 

Kul 1830 790 0 0 1830 800 0 0 

Naturgas 2080 780 700 670 2080 3390 4370 3030 

Biomasse 1260 1660 1520 480 1260 230 210 200 

Affald 290 270 270 330 290 270 190 70 

Havvind 1270 2720 2710 2700 1270 2720 2710 3900 

Landvind 3810 5140 6310 8500 3810 5140 6310 8500 

Andet* 1040 30 10 0 1040 10 10 0 

Tabel 3. Samlet el-kapacitet i Danmark i hhv. BAU- og Klimascenariet.*Primært oliefyret 
reservekapacitet 
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3.3 Forsyningssikkerhed 

Der ses desuden et kraftigt fald i den termiske produktionskapacitet – særligt i BAU-

scenariet, hvor kapaciteten fra kul, naturgas, biomasse og affald – tilsammen udgør 

mindre end 2500 MW i 2030 og mindre end 1500 MW i 2050. Når det bliver billigere 

at producere el fra vind og sol, vil termisk elkapacitet blive mindre økonomisk 

rentabelt. 

 

Energinet forventer en tilsvarende udvikling i sine analyseforudsætninger. Her 

regner man med et fald i den samlede danske termiske el-kapacitet fra ca. 6,5 GW til 

knap 4 GW samtidig med at el-spidslastforbruget forventes at stige. Danmark vil 

med den kraftige grønne omstilling vil ikke længere have tilstrækkeligt med stabil 

kapacitet til at dække timeforbruget i timer med højt forbrug. Udfordringen bliver at 

sikre forsyningssikkerheden, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Her bliver 

bl.a. Danmarks forbindelser til udlandet, fleksibiliteten af elforbruget afgørende. 

 

 

Figur 6. Fremskrivning af el-kapaciteten på termiske anlæg og timeforbrugetsfremskrivning. Kilde: 
Energinet's analyseforudsætninger 

3.4 Elprisens udvikling  

Som en konsekvens, af bl.a. den kraftige udbygning med VE sker der en markant 

ændring i elmarkedspriserne. Der kommer væsentligt flere timer med lave elpriser 

end i dag, når vind og solproduktion i det samlede system er stor, men også flere 

timer med høje elpriser. De høje priser skyldes, at brændselspriser og CO2-priser 

forventes at stige, hvilket øger produktionsomkostningen på fossile brændsler og 

giver incitament til at skifte fra kul til gas og biomasse, som er dyrere brændsler. De 
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gennemsnitlige elpriser er højest i Klimascenariet, fordi CO2-prisen her forudsættes 

at stige kraftigt. 

 

Figuren nedenfor viser en varighedskurve over elpriserne i de to scenarier i 2030 og 

2050, dvs. hvor elpriserne er sorteret fra de højeste til de laveste for alle timer i 

året.  

 

 

Figur 7: Varighedskurve for elpriser i Vestdanmark i 2030 og 2050. 

 

 

Afregningsprisen for vind og sol påvirkes af mængden af vindkraft og sol i systemet 

(nationalt og internationalt), transmissionsmulighederne, samt systemets evne til at 

tilpasse produktion og forbrug til vindkraftproduktionen. Med en stigende mængde 

vind og sol i systemet, vil der også ske en voksende afvigelse mellem de 

gennemsnitlige elpriser, og de afregningspriser, VE-teknologier kan forventes at få. 

Sol og vind producerer større mængder el i timer med lave priser, som betyder, at 

afregningsprisen for sol og vind vil være lavere end den gennemsnitlige elpris. 

Tendensen forstærkes i takt med udbygningen sol og vind. Biomassekraftvarme vil 

modsat producere i timer med høje elpriser.  

 

I en analyse af mulighederne for at opfylde en målsætning om 55% VE i 2030 Ea 

Energianalyse har lavet for Klimarådet, vurderes det, at sol og vind får ca. 30% 

lavere afregningspriser end de gennemsnitlige elpriser i 2030. Den gennemsnitlige 
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elpris forventes samtidig at stige frem mod 2030. Analyseresultaterne svarer 

nogenlunde til, hvad Dansk Energi forudser i deres VE-outlook fra 2017. De 

vurderer, ligeledes at sol vil få en afregningspris på ca. 30% lavere end 

gennemsnittet i 2030, men har en lidt mindre afvigelse på vind (20-25%).  

 

 

Figur 8. Afvigelsen mellem afregningspris (capture price) for vind, sol og biomassekraftvarme i forhold 
til den gennemsnitlige elpris. Kilde: Ea Energianalyse 

 

Den kannibaliserende effekt – som vind og sol har på elprisen - kan betyde, at der 

fortsat vil være behov for støtte til vedvarende energi en årrække endnu - særligt 

for havvind og solceller. Figur 9 viser resultatet fra Klimarådets/Ea Energianalyses 

analyse af behovet for støtte til vedvarende energi. Her sammenholdes de 

gennemsnitlige omkostninger med de forventede gennemsnitlige indtægter pr. 

produceret enhed. For havvind er forskellen ca. 130 kr./MWh, og for sol ca. 60 

kr./MWh, mens landvinds omkostninger og indtægt stort set balancerer. I analysen 

indgik en forsigtig forventning til CO2-kvoteprisens udvikling, blot 80 kr./ton i 2030. 

En højere CO2-pris vil øge afregningsprisen for sol og vind og dermed reducere 

behovet for tilskud. 
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Figur 9. Forskellen mellem produktionsomkostninger (LCOE) og afregningspris i 2030 fra analyse af 55% 
VE i 2030. Kilde: Ea Energianalyses modelresultater fra Klimarådets rapport. (Klimarådet, 2017). Det 
skal bemærkes, at i havvindmøllernes produktionsomkostninger indgår omkostningen til nettilslutning, 
som ikke er ubetydelige. I forbindelse med de hidtidige udbud af ikke kystnære havvindmøller har 
Energinet afholdt denne udgift. 

3.5 Støtte til vedvarende energi 

Støttesystemet for vedvarende energi er løbende blevet i justeret i takt med, at 

rammerne i elmarkedet har ændret sig, og priserne på den vedvarende energi er 

faldet.  I de senere år har EU desuden i stigende grad dikteret, hvordan der kan 

tildeles støtte bl.a., ved at stille krav til øget konkurrence om støttemidlerne. 

 

Landvind og kystnære havvindmøller, der etableres efter åben dør proceduren, 

kunne indtil februar 2018 modtage et pristillæg på 25 øre/kWh for et begrænset 

antal produktionstimer. For 2018-2019 er der lavet en overgangsordning, hvor 

landvind og kystnære havvindmøller kunne opnå støtte gennem teknologineutrale 

udbud.  

 

Udbygningen med havvindmøller er sket via udbud på specifikke placeringer i 

overensstemmelse med Energiaftalen fra 2012. Derudover har der været et udbud 

for kystnære havvindmøller, hvor projektudviklerne kunne vælge mellem fem 

placeringer (Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Smålandsfarvandet og 

Bornholm). 

 

Solceller har kunnet opnå et pristillæg til elproduktion fra forskellige ordninger siden 

2012-2013, men tilskudssatserne er løbende blevet aftrappet, og i dag gives ikke 

pristillæg til nye solcellemarkanlæg. 

 

Tagbaserede solceller opnår indirekte støtte, fordi der som udgangspunkt ikke 

betales elafgifter og tariffer af lokalt produceret el. Oprindeligt gjorde man 

regnskabet af lokal produktion og forbrug op på årsbasis (nettoafregning), men for 

nye anlæg, sker det i stedet på timeniveau. Netselskaberne har desuden ændret 

Eksisterende pristillæg 



30  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

tariferingen for solceller, så de betaler en rådighedsbetaling. Den indirekte støtte til 

solceller i form af sparede tariffer og afgifter, giver solcelleejere incitament til at 

placere sit elforbrug på de tidspunkter, hvor solcelleanlægget producerer (eller 

investere i et batteri). Den produktion, som ikke bruges lokalt, sælges til elnettet.  

Solcelleejeren skal have en balanceansvarlig aktør til at varetage salg af den 

overskydende produktion. Den indirekte støtte forventes imidlertid at falde bort 

eller blive reduceret i de kommende år. PSO-afgiften udfases gradvist over perioden 

2017-2022, og det er ligeledes usikkert, om elafgifterne vil blive reduceret 

fremadrettet.  

 

Figuren nedenfor- som indgår i Energikommissionens afrapportering fra foråret 

2017 – giver et overblik over støtten til VE teknologier under forskellige 

støtteordninger.  

  
 

I 2017 blev der vedtaget en overgangsordning for støtte til sol, landvind og kystvind. 

Det nye støttesystem er udmøntet som teknologineutrale udbud, der skal afholdes i 

løbet af 2018 og 2019. Her vil landvind, kystnære havvindmøller og solceller 

konkurrere om en pulje på i alt 1,3 mia. kr. De projekter, som byder ind med den 

laveste budpris -  i form et fast pristillæg pr. kWh oven i elprisen – vil opnå støtten. 

Energistyrelsen har udarbejdet et udbud til udbudsbetingelser, som har været i 

høring frem til 29. januar 2018.  

 

Overgangsordning for 

2018 og 2019 
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Udbudsbetingelserne lægger op til, at kun fremskredne projekter kan indgå i 

udbuddene. Det indebærer at landvindmølleprojekter skal medsende både 

godkendt lokalplan og VVM godkendelse. Solcelleanlæg, som er underlagt krav om 

lokalplansgodkendelse, skal medsende den godkendte lokalplan, samt VVM-

screening.  

 

Argumentet for, at kun fremskredne projekter kan deltage, har været, at det giver 

større sikkerhed for, at projekterne faktisk gennemføres. Omvendt medfører det 

øgede omkostningerne til projektudviklerne og myndigheder. Dette kan være 

problematisk, hvis det kun er en mindre del af de projekter, som ansøger, der faktisk 

opnår tilskud. 

 

De overordnede rammer for VE udbygning frem mod 2030 forventes aftalt i 

forbindelse med det kommende energiforlig. Udbygningsniveaet vil afhænge af 

energiaftalens overordnede ambitioner. Regeringen går ind til forhandlingerne med 

et ambitionsniveau om minimum 50 % vedvarende energi i det samlede 

energisystemet, jf. regeringsgrundlaget, mens Klimarådet mener, at målet bør 

hæves til 55 procent og nogle oppositionspartier endnu højere. 

 

P.t. virker det mest sandsynligt, at solceller, landvindmøller og kystvindmøller også 

efter 2020 skal konkurrere om de samme midler i teknologineutrale udbud. 

 

Derimod vil udbygningen med havvind formentlig fortsat ske i separate udbud. 

 

Det er mere usikkert om, der vil komme en ny runde med udbud af kystnære 

havvindmølleparker, bl.a. fordi der har været lokal modstand mod de kystnære 

havvindmølleparker ved placeringerne Vesterhav Nord og Syd. 

 

Det er ligeledes uklart, hvordan elproduktionsstøtten til biomasse kraftvarme vil 

blive indrettet fremadrettet. I dag modtager værkerne et tidsubegrænset pristillæg 

på 15 øre/kWh. En mulighed er, at eksisterende biomassekraftvarmeanlæg vil 

fortsætte med dette støtteniveau – eller lidt lavere – mens nye biomassekraftvarme 

anlæg vil opnå et lavere støtteniveau, som afspejler støttebehovet til ny vind og sol. 

 

 

 

Rammer for udbygning 

frem mod 2030 
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4 Fremtidig fjernvarmeforsyning 

Analysen af den fremtidige fjernvarmesyning omfatter individuel modellering af 

hvert af de 36 fjernvarmesystemer i Sydvest- og Sønderjylland. Præsentationen af 

modelresultaterne fokuserer imidlertid på den samlede udvikling i hhv. Syd- og 

Vestområdet, ligesom der er vist nøgleresultater for de ti største 

fjernvarmeområder. 

 

Udvalgte resultater fra de øvrige fjernvarmesystemer fremgår desuden af bilaget til 

rapporten.  

 

Analyserne gennemføres som sagt for et business-as-usual scenario, hvor de 

eksisterende tilskuds- og afgiftsstrukturer opretholdes, og et klimascenarie, hvor 

CO2-kvoteprisen bliver drivende for omstillingen, og hvor de eksisterende afgifter 

fjernes, og eldistributionstarifferne tilpasses. 

 

4.1 Fjernvarmeproduktionen 2016 

Langt størstedelen af fjernvarmeproduktion i Vestområdet - ca. 80 % - vedrører 

forsyning af Esbjerg-Varde. Her leveres størstedelen af fjernvarmen som 

affaldskraftvarme fra Energignist (42%) og kulkraftvarme fra Esbjergværket (56%). I 

Bramming leveres fjernvarme fra naturgaskraftvarme, mens varmeforsyningen i 

Ribe leveres fra et miks af naturgas, biogas og biomasse. 

 

I Sydområdet er den samlede fjernvarmeforsyning spredt på flere mellemstore og 

mindre fjernvarmeværker. Sønderborg og Aabenraa står for ca. 1/4 hver, mens 

fjernvarme leveret i Haderslev er ca. 13% af områdets samlede 

fjernvarmeproduktion (2016-data). De resterende ca. 40% fordeler sig på flere 

mindre områder herunder bl.a. Tønder, Gråsten, Vojens og Padborg. I dag leveres 

størstedelen af fjernvarme fra biomassekedler (både halm-, træflis- og 

træpillekedler), som for området står for ca. halvdelen af den samlede 

varmeforsyning. Den resterende varme kommer primært fra gas, affald og solvarme. 

I Sønderborg leveres varmen fra affald (49%) og træflis (42%). Derudover er der 

investeret i et nyt halmfyret anlæg, der blev sat i drift i 2017. I Aabenraa er varmen 

leveret af træflis og halm (57%/43%). Haderslevs fjernvarme leveres ligeledes af 

træfliskedler og lidt naturgas. 

 

De eksisterende fjernvarmesystemer og anlæg er grundlaget for analysen. Der er 

foretaget en sammenligning af modellens varmeproduktion for 2016 med statistik 

for samme år. Analysen viser god overensstemmelse mellem beregninger og 
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historik, hvilket bekræfter, at modellen giver en fornuftig gengivelse af 

virkelighedens driftsmønstre. Resultaterne for Syd og Vest er vist i hhv. Figur 10 og 

Figur 11 nedenfor. 

 

 

Figur 10: Sammenligning af den faktiske fjernvarmeproduktion i 2016 fordelt på brændsler og 
modellens beregnede produktion – vist for fjernvarmeværkerne i de fire sønderjyske kommuner. 

 

 

Figur 11: Sammenligning af den faktiske fjernvarmeproduktion i 2016 fordelt på brændsler og 
modellens beregnede produktion – vist for fjernvarmeværkerne i de tre sydvestjyske kommuner. 
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4.2 BAU-scenariet 

Med de seneste reduktioner af elafgiften er eldrevne varmepumper tæt på at være 

konkurrencedygtige med biomassekedler. Analysen peger dog på, at 

produktionsomkostningen på en ny biomassekedel fortsat vil ligge en anelse under 

omkostningen til at levere varme fra en ny varmepumpe i 2023. Resultatet ligger 

imidlertid tæt, og der skal kun ske mindre ændringer af varmepumpens COP eller 

etablerings- og tilslutningsomkostningerne, for at regnestykket falder ud til fordel 

for varmepumpen. 

 

Beregninger nedenfor er foretaget med en realrente på 5%. I bilag 4 er 

beregningerne vist med en realrente på 2%. 

 

 

Figur 12.Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i BAU-scenariet 2023 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højere elpriser.  

 

LCOE for et biomasse kraftvarme modtryksanlæg vil ligge ca. 30 kr./MWh under det 

viste udtagsanlæg forudsat at modtryksanlægget ligesom udtagsanlægget har 

mulighed for producere i de 5000 timer i året med højeste elpriser. I praksis kan 

mulighederne for at afsætte varme lægge visse begrænsninger på mulighederne for 

at optimere driften i forhold til priserne i elmarkedet. 

 

Varmeproduktions-

omkostninger for ny 

kapacitet 
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Figur 13. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i BAU-scenariet 2030 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højest elpriser. 

 

Scenarieberegningerne viser på den baggrund, at biomassebaseret 

varmeproduktion i stigende grad vil dominere i både Syd- og Vestjylland, når de 

eksisterende rammevilkår fortsættes i BAU-scenariet. I 2023 vil biomasse dække 

65% af det samlede varmeforbrug i Syd og Vest.  I Vest erstatter biomassen primært 

kul, og mens det primært er produktion på gaskedler (og i mindre omfang 

gaskraftvarme) som erstattes i Syd. 

 

Esbjergværket forudsættes at lukke i 2023 og omlægges ifølge modelberegningerne 

fra kul til biomassebaseret varmeproduktion på kedler. Den biomassebaserede 

varmeproduktion i Esbjerg består af kombination af kedler på halm, træflis og 

træpiller. Halm og træfliskedler er dyrere i investering end træpillekedler, men 

billigere i drift. Træpiller er derfor primært attraktiv til forsyning af mellemlast 

(1500-2500 fuldlasttimer), mens naturgas- eller oliekedler fortsat er billigst som 

egentlig spidslast. 

 

Det skal nævnes, at DIN Forsyning endvidere undersøger muligheden for at etablere 

en ny affaldskraftvarmelinje. Denne løsningsmulighed har ikke været undersøgt 

inden for dette projekts rammer. 
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Biomassekraftvarme (flis) har som udgangspunkt en anelse højere 

varmeproduktionsomkostninger end biomassekedler (flis). Indtægten i elmarkedet 

er således ikke tilstrækkelig til at dække de højere kapital- og drift- og 

vedligeholdelsesomkostninger. Investeringen i biomassekraftvarme indebærer 

samtidig en større absolut investering end i biomassekedler – ca. 80% større målt 

per MW tilgængelig varmekapacitet – og vil derfor være forbundet med større 

økonomisk risici for de fjernvarmeselskaber, der investerer. Kraftvarmeanlægs 

konkurrenceevne er desuden afhængig af både elprisudviklingen og 

brændselspriserne, som alt andet lige gør investeringen mere usikker end 

investeringen i et kedelanlæg, der kun påvirkes af brændselsprisen. 

 

Det skal bemærkes, at der i BAU-scenariet ikke er forudsat et elproduktionstilskud til 

ny biomassekraftvarme. Det er p.t. uafklaret, om ny biomassekraftvarme vi få 

elproduktionstilskud og i givet fald, hvor stort dette tilskud vil blive. Analysen peger 

på, at moderat elproduktionstilskud på i størrelsesordenen 5 øre/kWh vil være 

tilstrækkeligt, for biomassekraftvarme bliver et konkurrencedygtigt alternativt til 

biomassekedlen. Biomassekraftvarmeværket vil samtidig bidrage til at sikre den 

indenlandske elforsyningssikkerhed, der som det fremgår af forrige kapitel, kan blive 

udfordret af et stigende spidslastforbrug og faldende termisk 

elproduktionskapacitet. Heri kan ligge en yderligere gevinst for samfundet, som ikke 

er afspejlet i de økonomiske sammenligninger.  
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Figur 14. Fjernvarmeproduktion i Sønderjylland og Sydvestjylland i BAU-scenariet fordelt på brændsler 

 

I 2030 er biomasse fortsat attraktiv, men udgør dog en lidt mindre del (56%) af den 

samlede varmeproduktion end i 2023. Faktisk er der ingen nye investeringer i 

biomassekapacitet i 2030, så den betydelige produktion kommer fra de 

tilbageværende eksisterende anlæg samt investeringerne fra 2023. Til gengæld får 

solvarme i kombination med varmelagre en større rolle, og de eldrevne 

varmepumper begynder ligeledes at blive konkurrencedygtige. Forbedringen i 

varmepumpernes økonomi skyldes dels forventet teknologiudvikling i form af lidt 

højere virkningsgrad (COP) og lidt lavere investeringsomkostninger, dels at der 

kommer flere lave elpriser i 2030, som varmepumperne kan lukrere på. 

 

Nye investeringer i 2030 omfatter således varmepumper, solvarme og ny 

affaldskraftvarme til erstatning for de eksisterende anlæg i Esbjerg og Sønderborg, 

som forudsættes lukket i perioden mellem 2023 og 2030. Særligt i Vest sker der en 

betydelig indfasning af varmepumper, således at de i 2030 dækker ca. 18% af 

varmebehovet. I Sønderjylland spiller solvarme en større rolle og udgør i 2030 ca. 

14% af varmeproduktionen. 

 

Der forbrændes som tidligere beskrevet en bestemt mængde affald i det samlede 

område, som fortsat er placeret i Esbjerg og Sønderborg. Sammenlignet med i dag, 

får Esbjerg en lidt større andel af affaldet i modelleringen. Varmekapaciteten i 2030 
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er ca. 80 MW og i Sønderborg er den knap 20 MW for affaldskraftvarme, dvs. de 

stigende affaldsmængder vil give den største værdi i Esbjerg.  

 

MW-varme 
Vest 

2023 

 

2030 

 

2050 

Syd 

2023 

 

2030 

 

2050 

Affaldskraftvarme 17 62 8 0 19 8 

Naturgaskedel 21 0 3 9 0 12 

Halm- og 

træfliskedel 

53 0 0 15 0 0 

Træpillekedel 123 0 15 45 0 15 

El-varmepumpe 9 12 164 1 10 152 

Solvarme 0 121 0 0 43 0 

Total 223 195 190 71 73 187 

Varmelagre (MWh) 258 152 1215 152 3 1707 

Tabel 4. Investeringer i ny kapacitet i BAU-scenariet (MW-varme) 

 

I tillæg til ovenstående hovedresultater (Figur 14 og Tabel 12) er der også lavet en 

beregning, hvor modellen har haft mulighed for at investere i sæsonvarmelagre. Det 

overordnede resultat er stort set upåvirket af denne mulighed, men 

sæsonvarmelagre er for nogle områder lidt mere attraktivt. Dvs. en del af 

investeringerne i korttidsvarmelagre vil blive erstattet af sæsonvarmelagre.  

 

Tabel 5 nedenfor viser investeringsomfanget i mio. kr., som afspejler, udbygningen 

med ny kapacitet. I Vest investeres der for 1,2 mia. kr. i nye anlæg i 2023, 1,9 mia. 

kr. i 2030 og 1,0 mia. kr. i 2050. I Syd er investeringsomfanget mindre på kort sigt, 

men stiger over perioden fra 0,3 mia. kr. i 2023 til 0,8 mia. kr. i 2030 og 1,2 mia. kr. i 

2050. 

 

Mio. kr. Vest - BAU Syd - BAU 

 2023 2030 2050 2023 2030 2050 

Naturgaskedel 17 - 2 8 0 11 

Biomassekedel 771 - 51 254 0 75 

Affaldskedel - - - - - - 

Gas-kraftvarme - - - - - - 

Varmelager 6 4 30 4 0 42 

Varmepumpe 46 56 705 4 49 829 

Solvarme - 357 - - 251 - 

Affaldskraftvarme 414 1.528 186 - 471 202 

Total 1.254 1.944 974 269 772 1.159 

Tabel 5. Investeringssummer for Vest- og Syd-områderne i nye produktionsanlæg (mio. kr.) 
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Varmeproduktionen for de 10 største fjernvarmesystemer i 2030 er vist i Figur 15. 

Det fremgår, at der er et betydeligt bidrag fra biomasse i de fleste 

fjernvarmeområder, ligesom solvarme i reglen bidrager med op til ca. 20 %. 

 

 

Figur 15. Varmeproduktion i de 10 største fjernvarmesystemer i området i BAU 2030 

 

Modellen balancerer varmeproduktionen med forbruget time for time baseret på en 

varmeprofil henover året. Figur 16 illustrerer, hvordan varmeforbruget fordeler sig 

henover året i Esbjerg i 2030. Det ses, at affaldskraftvarmen ligger som grundlast, 

biomassekedlerne leverer mellemlast, mens solvarme og varmepumper har mere 

fluktuerende produktionsmønstre. Solvarmen leverer naturligt nok mest om 

sommeren, mens varmepumpens produktion afhænger af elprisen. 
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Figur 16. Illustration af Esbjerg-Vardes varmeproduktion i BAU-scenariet 2030 fordelt over årets timer 

 

 

4.3 Klimascenariet 

I Klimascenariet er alle eksisterende energiafgifter fjernet og erstattet af en 

kvotepris, som stiger fra ca. 190 kr./ton i 2030 til 300 kr./ton i 2030 og 750 kr./ton i 

2050. I 2023 betyder det, at naturgaskedler har den laveste 

varmeproduktionsomkostning af alle nye opvarmningsteknologier, når 

sammenligningen foretages ved 5000 årlige fuldlasttimer. Herefter følger den 

eldrevne varmepumpe og gasvarmepumpen. Biomasseteknologierne – både kedler 

og kraftvarmeanlæg – er derimod langt fra at være konkurrencedygtige med 

rammebetingelserne i klimascenariet. 

 

Varmeproduktions-

omkostninger for ny 

kapacitet 
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Figur 17. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i Klima-scenariet 2023 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højest elpriser. 

 

I perioden 2023 til 2030 byttes der imidlertid om på konkurrenceforholdet mellem 

eldrevne varmepumper og gasteknologierne. I 2030 er de eldrevne varmepumpe 

således den billigste opvarmningsteknologi ved 5000 årlige fuldlasttimer, efterfulgt 

af naturgaskedler, gasmotorer og gasvarmepumper. Ændringen skyldes dels at 

naturgas- og CO2-prisen forudsættes at stige mellem 2023 og 2030, dels at 

varmepumperne forventes at blive billigere og mere effektive samtidigt med at 

prisvariationerne i elmarkedet stiger, så der er flere timer med lave elpriser. 

 

Fordi elvarmeafgiften forudsættes afskaffet og eltarifferne reformeret samtidig med 

at prisvariationerne i elmarkedet som nævnt vokser betydeligt, bliver elkedler 

ligeledes forholdsvist billige selv med et højt antal driftstimer.  
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Figur 18. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i Klima-scenariet 2030 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højest elpriser. 

 

På kort sigtmedfører det, at gasbaseret fjernvarmeproduktion – både på kedler og 

kraftvarmeanlæg – får en betydelig rolle. Bl.a. i Esbjerg erstattes kulkraftvarme af et 

miks af gaskraftvarme og gaskedler. De eksisterende gaskedler får ligeledes en 

”revival”. 

 

Frem mod 2030 reduceres gasteknologiernes konkurrencekraft som nævnt, og der 

investeres i over 40 MW eldrevne varmepumper i det samlede område. Endvidere 

investeres i ny affaldskapacitet til erstatning for de eksisterende anlæg. Analysen 

peger på, at affaldskedler er mere omkostningseffektive end affaldskraftvarme med 

rammevilkårene i klimascenariet. 

 

I 2050, når kvoteprisen er høj, er eldrevne varmepumper, den mest 

konkurrencedygtige teknologi og dominerer varmeforsyningen.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at modellens investeringer foretages med 

udgangspunkt i rammevilkårene i det aktuelle scenarieår. Resultaterne for 2030 og 

2050 indikerer, at investeringer i eldrevne varmepumper frem mod 2023 

formentligt vil være mere robuste end investeringer i gaskraftvarme og gaskedler. 

 

Udvikling 

varmeproduktion 
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Figur 19. Fjernvarmeproduktion i Sønderjylland og Sydvestjylland i Klima-scenariet fordelt på brændsler 

 

 

MW-varme 
Sydvestjylland 

2023 

 

2030 

 

2050 

Sønderjylland 

2023 

 

2030 

 

2050 

Affaldskedel 8 69 0 12 8 0 

Affaldskraftvarme 0 3 5 0 3 0 

Naturgaskedel 120 0 0 45 0 16 

El-varmepumpe 0 17 136 0 27 154 

Naturgaskraftvarme 134 0 57 8 0 0 

Total 262 88 198 66 38 170 

Varmelagre (MWh) 593 2299 3624 37 40 3021 

Tabel 6. Investeringer i ny kapacitet i Klima-scenariet (MW-varme) 

 

Mio. kr. Vest - Klima Syd - Klima 

 2023 2030 2050 2023 2030 2050 

Naturgaskedel 98 0 11 58 0 13 

Biomassekedel - 0 75 - - - 

Affaldskedel 104 - - 154 99 - 

Gas-kraftvarme 757 - - 221 - - 

Varmelager 14 0 42 1 1 74 

Varmepumpe - 49 829 - 172 859 

Solvarme - 251 - - - - 

Affaldskraftvarme - 471 202 - 253 2 

Total 973 772 1.159 433 525 947 

Tabel 7. Investeringssummer for Vest- og Syd-områderne i Klimascenariet (mio. kr.) 
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Figuren nedenfor viser varmeproduktionen i det 10 største fjernvarmeområder i 

2030. Det fremgår bl.a. at varmepumper primært er attraktive i Aabenraa, 

Haderslev, Tønder, Ribe og Bramming, mens affaldsvarme og solvarme gør det 

mindre attraktivt at etablere varmepumper i Esbjerg-Varde, Sønderborg, Vojens, 

Graasten og Padborg.  

 

Figur 20. Varmeproduktion fordelt på produktionsformer for de 10 største fjernvarmeområder i Klima-
scenariet i 2030. 

 

4.4 Fjernvarmepriser 

De marginale varmeproduktionsomkostninger varierer relativt lidt for de 10 største 

fjernvarmeområder. I BAU-scenariet er de marginale 

varmeproduktionsomkostninger ca. 200-260 kr./MWh. De marginale 

varmeproduktionsomkostninger er generelt væsentligt lavere i klimascenariet for 

alle områder, dels fordi der er flere lave elpriser dels fordi, der hverken indgår 

afgifter eller nettariffer i marginalomkostningen. De lave priser i Esbjerg og 

Sønderborg i Klimascenariet afspejler lave marginale omkostninger ved 

affaldsvarme, når der ikke betales affaldsvarmeafgift.  

 

Tabellen nedenfor viser de gennemsnitlige marginale 

varmeproduktionsomkostninger i scenarierne. Der indgår ingen faste omkostninger i 

priserne. 
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kr./MWh 
 

2023 

BAU 

2030 

 

2050 

 

2023 

Klima 

2030 

 

2050 

Esbjerg-Varde 258 243 229 108 103 75 

Sønderborg 249 242 230 108 103 81 

Åbenrå 218 217 221 188 195 165 

Haderslev 244 237 235 182 196 164 

Tønder 258 242 232 188 186 166 

Ribe 258 242 223 187 188 163 

Bramming 258 243 232 187 188 163 

Vojens 258 223 235 186 163 168 

Gråsten 204 203 235 187 198 168 

Padborg 242 231 235 146 171 163 

Tabel 8. Marginale varmepriser i BAU- og Klimascenariet i de 10 største fjernvarmesystemer 

 

De marginale varmepriser er et gennemsnit over året. Hen over året er der en del 

variation i varmepriserne. Om sommeren er varmeprisen generelt lavere 

sammenlignet med vintersæsonen, fordi varmebehovet er lavt, og de billigste 

varmeproduktionsenheder derfor kan udnyttes. I spidslastperioder producerer 

anlæg, med højere marginale omkostninger, hvorfor den gennemsnitlige 

marginalomkostning stiger.  

 

Figur 21 og Figur 22 er eksempler fra Esbjerg for, hvordan de marginale priser 

varierer hen over årets timer for hhv. BAU-scenariet og Klimascenariet for 

beregningsårene 2023, 2030 og 2050. I begge scenarier bliver variationerne mellem 

de forskellige sæsoner større i 2050 sammenlignet med 2023. Det skyldes bl.a., at 

varmepumpernes marginale omkostninger vil give større udsving, da de afhænger af 

elprisen. I Klimascenariet ses desuden en noget lavere pris på varmen om 

sommeren, som skyldes, at der investeres i kedler frem for kraftvarmeanlæg, der 

ifølge modelberegningerne giver lavere varmeomkostninger, når 

affaldsvarmeafgiften er væk. Den negative pris afspejler, at affaldsselskabet opnår 

en indtægt fra behandlingsomkostningen på affaldet. 

 

Lignende grafer findes for alle modellerede områder. 
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Figur 21. De marginale varmepriser over året i Esbjerg-Varde i BAU-scenariet 

 

 

Figur 22. De marginale varmepriser over året i Esbjerg-Varde i Klimascenariet 

 

Det skal bemærkes, at det eksisterende affaldskraftvarmeværk i Esbjerg 

beregningsmæssigt forudsættes at have mulighed for bortkøling af varme. Derfor 

bliver den marginale varmeproduktionsomkostning 0 kr./MWh om sommeren i 

klimascenariet. I scenarierne for 2030 og 2050 er affaldskraftvarmeværket erstattet 

af affaldskedler, som ikke har mulighed for bortkøling, og derfor bliver den 

marginale varmeproduktionsomkostning negativ. 
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5 Fokusanalyser 

5.1 Strategi for eksisterende gasmotorer 

I løbet af 2018 og 2019 stopper udbetalingen af grundbeløb for de fleste decentrale 

kraftvarmeenheder. Mange varmeværker overvejer derfor at skrotte 

kraftvarmeenhederne, fordi der er tvivl om indtægtsmulighederne i elmarkedet og 

værdien af varmesalg er tilstrækkelig til at dække de faste omkostninger til 

serviceaftale, forsikring mv. 

 

I Sønderjylland og Sydvest er der i dag 170 MW gasmotor- og gasturbinekapacitet.  

 

Scenarieberegningerne viste, at det ikke umiddelbart var økonomisk fordelagtigt at 

holde de eksisterende gasmotorer i drift i det fremtidige el- og varmesystem med 

nuværende rammebetingelser (BAU-scenariet), mens de ændrede 

rammebetingelser – bl.a. fjernelse af alle energiafgifter – i Klimascenariet gjorde det 

mere attraktivt at holde gasmotorerne i drift. 

 

Beregningerne for elmarkedet beskriver imidlertid alene el-spotmarkedet og tager 

ikke højde for, at gasmotorer potentielt kan hente yderligere indtjening i 

regulerkraftmarkedet. 

 

Selvom markedsdata viser, at efterspørgslen på regulerkraft har været faldende de 

senere år, samtidig med at produktion fra vindmøller og solceller er steget, må 

udbygningen med vind- og solenergi forventes at øge ubalancerne i el-systemet 

fremadrettet. Og dermed også efterspørgslen efter reguleringsydelser. 

 

Et øget behov for regulerkraft kan skabe øgede indtjeningsmuligheder for fleksible 

elproducerende enheder, som fx gasmotorer. Flere timer med meget høje 

elspotpriser i kombination med en indtjening i regulerkraftmarkedet, kan i 

fremtidens elmarked udgøre en interessant business-case. 

Herudover vil kunne ligge indtjeningsmuligheder i at stå til rådighed som reserve for 

elsystemet, både til levering af systemydelser og på den længere bane til at sikre 

tilstrækkelig kapacitet i elmarkedet (såkaldt strategiske reserver som Energinet har 

ønsket at udbyde i Østdanmark). De forskellige indtjeningsmuligheder udelukker 

dog i et vist omfang hinanden. Hvis et anlæg indgår som reserve, kan det for 

eksempel ikke byde ind i spotmarkedet.  

 

Endelig har værkerne mulighed for at levere såkaldt specialregulering, men fordi der 

ikke offentliggøres priser på specialregulering, og der betales som pay-as-bid, er det 

vanskeligt at bestemme indtjeningsmulighederne.  
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I det følgende ser vi nærmere på indtjeningsmuligheder i spot- og 

regulerkraftmarkederne for eksisterende gasmotorer. 

I bilag 2 indgår desuden en baggrundsbeskrivelse af regulerkraftmarkederne, 

herunder sammenhængen mellem spot- og regulerkraftmarkedet. 

 

Figur 23. Marginalomkostning pr. produceret enhed el for en gasmotor i 2017 samt BAU-scenariet og 
Klimascenariet vist for beregningsårene 2023, 2030 og 2050 

 

Marginalomkostningen pr. produceret MWh el er for 2017 beregnet til ca. 450 

kr./MWh for en eksisterende gasmotor. Beregningen forudsætter en el- og 

totalvirkningsgrad på hhv. 39 og 90 procent, samt en værdi af varmesalg på 180 

kr./MWh. som det figuren ovenfor forventes marginalomkostningen at stige over tid 

i BAU-scenariet primært pga. en højere forventet gaspris, mens 

marginalomkostningen forventes at falde i Klimascenariet pga. afskaffelsen af 

energiafgiften. 

 

I 2017 var der ca. 100 timer, hvor spotprisen var højere end 450 kr./MWh, mens der 

i regulerkraftmarkedet var ca. 200 timer.  
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Figur 24. Elspotpriser 2017 og potentiel indtjening fra en gasmotor (skraveret areal) 

 

 

Figur 25. Opreguleringspriser i 2017 og potentiel indtjening fra en gasmotor (skraveret areal) 

 

Producenterne kender hverken spot- eller regulerkraftpriser inden de byder ind, og 

det er således en udfordring at lave en budstrategi, som sikrer den samlet set 
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største indtjening i de to markeder. En ofte anvendt tilgang er, at byde ind i spot til 

sin marginalomkostning. Hvis spotprisen er højere end marginalomkostningen bliver 

man lastfordelt i spotmarkedet (Pspot>MC). Hvis man ikke bliver lastfordelt i 

spotmarkedet, dvs. hvis spotprisen er lavere end marginalomkostningen (Pspot<MC), 

kan der bydes ind i opreguleringsmarkedet, hvis op-regulerkraftprisen overstiger 

marginalomkostningen (Ppo>MC). 

 

Når man er lastfordelt i spotmarkedet, er der desuden mulighed for at modtage 

nedreguleringsprisen. Nedregulering fungerer på den måde, at man køber sin strøm 

af Energinet til nedreguleringsprisen i stedet for selv at producere den til 

spotmarkedet. Nedregulering er derfor attraktiv, hvis forskellen mellem spotprisen 

og nedreguleringsprisen er større end forskellen mellem spotprisen og 

marginalomkostningen. Strategien er vist nedenfor (Figur 26). 

 

 

Figur 26. Optimal strategi for en gasmotor, der opererer i elmarkedet. MC angiver marginalomkostning, 
P-spot angiver spotmarkedsprisen, P-op angiver prisen på opregulering i regulerkraftmarkedet og P-ned 
angiver nedreguleringsprisen i regulerkraftmarkedet. 

 

 

Ved at simulere det fremtidige elmarked samt en simulering af fremtidige 

regulerkraftpriser, er der her lavet en vurdering af, hvor stor indtjening en 

eksisterende gasmotor kan opnå i elmarkedet. Resultatet af el-

markedssimuleringerne er vist i figuren nedenfor.  
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Figur 27. Indtjening for en eksisterende gasmotor i elmarkedet vist som dækningsbidrag, dvs. indtjening 
fratrukket variable omkostninger. 

 

I dag kan gasmotorer ikke opnå et særlig stort dækningsbidrag i el-markedet, fordi 

der er for få timer, hvor elpriserne er tilstrækkeligt høje for en gasmotor. I BAU-

scenariet ses en stigning i indtjeningen allerede i 2023. Det skyldes, at der kommer 

flere høje priser i spotmarkedet. I BAU-scenariet falder prisen i takt med at CO2-

prisen stiger. 

 

I Klima-scenariet kan der i 2023 opnås en væsentlig større indtjening, fordi 

afgifterne fjernes samtidig med, at CO2-prisen fortsat er lav. I 2030 er CO2-prisen 

højere, hvilket reducerer antallet af timer, hvor det er attraktivt at operere i el-

markedet. På lang sigt frem mod 2050 stiger CO2-prisen yderligere, men der 

kommer samtidig flere timer med høje priser pga. effektknaphed og derfor stiger 

indtjeningen i spotmarkedet 

5.2 Biomassekraftvarme 

Modelresultaterne viser, at biomassekedler, både halm-, træflis- og træpillekedler 

vil være de foretrukne investeringer i 2023 og 2030 i BAU-scenariet. Kedler er derfor 

umiddelbart mere interessante end kraftvarmeenheder, selv i de større områder på 

mellemlang sigt. 

 

Der er særligt to forhold, der kan være vigtige, at tage med i betragtning for 

konkurrenceforholdet mellem biomassekedler og biomassekraftvarme, når de 

faktiske forhold og modelresultaterne sammenholdes. For det første er det antaget, 

at kraftvarmekravet er ophævet i scenarieberegningerne, fordi kravet i praksis ofte 

omgås.  Hvis kraftvarmekravet ikke ophæves, vil det ikke nødvendigvis være et 

realistisk scenarie, at eksempelvis Esbjergs varmeforsyning fremover leveres af 
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biomassekedler. For det andet er det antaget, at tilskuddet til biomassekraftvarme 

bortfalder fra 2019 og frem, fordi EU’s statsstøttegodkendelse udløber. Det er som 

tidligere beskrevet uklart, hvordan den fremtidige støtte til biomassekraftvarme 

kommer til at se ud, men vil med al sandsynlighed ligge et sted mellem 0 og 15 

øre/kWh (fra ingen til eksisterende støtteniveau). Derudover kan der for 

biomassekraftvarmen ligesom for gasmotorer være gevinster i 

regulerkraftmarkedet, også selvom fleksibiliteten på biomassekraftvarmeanlæg ikke 

er ligeså stor som for gasmotorer. Derfor er konkurrenceforholdet mellem kedler og 

kraftvarmeanlæg analyseret lidt nærmere. 

 

Biomassekraftvarme er tæt på at være konkurrencedygtig med biomassekedler i 

2023, når varmeproduktionsomkostningerne sammenlignes. Faktisk viser LCOE-

beregningerne, at hvis biomassekraftvarmen kan producere varme, når elprisen er 

høj, så kan det blive billigere med kraftvarme frem for kedler (jf. Figur 28). I praksis 

kan kraftvarmeanlæggene ikke altid opnå alle de høje elpriser. I figuren nedenfor er 

elprisen 340 kr./MWh svarende til gennemsnittet af de 5000 højeste elpriser i 2023. 

I modelberegningerne er elprisen lidt lavere, som betyder, at 

investeringsbeslutningen falder ud til kedlernes side. Konkurrenceforholdet er 

således meget tæt.  

 

 

Figur 28. LCOE-beregning for biomassekraftvarme og biomassekedler i BAU-scenariet 2023 ved 5000 
fuldlasttimer for en elpris på 340 kr./MWh. 

307 308
334

306

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

kr
./

M
W

h
-v

ar
m

e

BAU-scenariet 2023

CO2-omkostning

Elafgift og
nettariffer

El-omkostning

Brændsel

Variabel D&V

Fast D&V

Kapital

Varmeproduktions
omkostning



53  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

 

Biomassekraftvarmen har desuden højere investeringsomkostninger, som også 

betyder, at kraftvarmeanlægget er mere følsomt over for antallet af fuldlasttimer. 

Det er illustreret i Figur 29, hvor LCOE-omkostningen er vist som funktion antallet af 

fuldlasttimer. I figuren er det også antaget, at biomassekraftvarmeanlæg opnår de 

højest mulige elpriser. Dvs. de højeste 100 elpriser opnås ved 100 fuldlasttimer osv. 

 

 

Figur 29. LCOE-beregning som funktion af antallet af fuldlasttimer for biomassekraftvarme og 
biomassekedler. 

 

I systemer med affaldsvarme, vil antallet af fuldlasttimer for biomassebaseret varme 

være mindre end systemer uden affald, og det vil også begrænse et 

biomassekraftvarmeanlægget fra at kunne producere særligt i de timer om 

sommeren, hvor elprisen er høj. Figur 29 viser, at biomassekraftvarme skal have 

mindst 5000 fuldlasttimer førend, det kan konkurrere med kedler. 

 

5.3 Varmelagre 

Varmelagre kan øge værdien af kraftvarmeværker, varmepumper, solvarmeanlæg 

etc., ved bedre samspil med elsystemet og ved bedre udnyttelse af billige 

varmeproduktionsanlæg, fx ved at erstatte spidslast med grundlast. 

 

I BAU-scenariet investeres i alt over 120 MW solvarme i modelområdet. Varmelagre 

er central for integrationen af solvarmen, idet produktionen af solvarme primært 

ligger om sommeren, men har størst værdi om vinteren. Solvarmeanlæg kan 
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producere 0.5 MWh/installeret m2 solfangerareal, og kan når solindstrålingen 

udnyttes fuldt ud opnå tæt ved 1200 fuldlasttimer. 

 

Den marginale varmeproduktionsomkostning er for solvarmeanlæg meget lav (ca. 5 

kr./MWh), og derfor kan systemet have fordel af, at der flyttes billig solvarme fra 

sommer til vinter, hvor de marginale varmeproduktionsomkostninger er langt 

højere. Om vinteren kan den marginale varmeproduktionsomkostning være helt op 

til 500-600 kr./MWh (jf. afsnit 4.4 om varmepriser nedenfor) i spidslastsituationer.  

 

Korttidslagre (ståltanke) kan kun flytte varmen inden for en uge, mens 

sæsonvarmelagre vil kunne flytte varmen over sæsoner (måneder). Damvarmelagre 

benyttes oftest som sæsonvarmelagre i forbindelse med solvarmeanlæg i decentrale 

kraftvarmeområder, men kan også bruges som dags- eller ugelager. Grundet den 

relativt lave effekt er de dog ikke egnet til lagring af store energimængder på 

timeniveau. Omvendt benyttes ståltanke til korttidsvarmelagring, der grundet den 

relativt høje effekt (i forhold til damvarmelagre), som ståltanke etableres med, kan 

skabe mulighed for at lagre og levere relativt meget varme (i forhold til 

damvarmelagre) på kort tid. 

 

Damvarmelager Ståltanke 

Simplificeret er der tale om en stor nedgravet 

vandbeholder/kunstig dam, som kan 

anvendes til at lagre varme fra 

fjernvarmesystemet. Lageret er hele tiden 

fyldt med vand, men vandets temperatur 

stiger ved fyldning og aftager ved tømning. 

Damvarmelagre er begrænset i den mulige, 

maksimale temperatur og vil derfor normalt 

skulle placeres i varmedistributionssystemer, 

som har temperaturer under 95 grader. 

 

Damvarmelagre anvendes flere steder i 

Danmark som sæsonvarmelagre i forbindelse 

med solvarmeanlæg. Op- og 

afladningskapaciteten er oftest lille 

sammenlignet med lageret volumen, så det 

tager typisk dage til uger at tømme lageret 

helt. Damvarmelagre er dog ikke begrænset 

til at kunne anvendes som sæsonvarmelagre, 

men kan også anvendes som døgn- eller 

ugelagre, hvis dette giver værdi for 

varmesystemet. 

Som navnet beskriver, er der tale om store 

isolerede ståltanke. Tankene fungerer som 

korttidsvarmelagre og er oftest etableret på 

et kraftvarmeværk, hvor de kan lagre varme 

over nogle timer eller dage. Vand i ståltanke 

kan evt. være under tryk, så de også kan 

matche tryk- og temperaturkrav fra 

varmetransmissionssystemet.  

 

Lagerets opladnings- og afladningskapacitet 

er typisk stor i forhold til det mulige 

energiindhold. Investeringsomkostningen pr. 

lagervolumen er betydeligt højere end for 

damvarmelagre. 

Tabel 9: Karakteristika for damvarmelagre og ståltanke. 
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Et sæsonvarmelagrevarme vurderes at indebære en investering på i 

størrelsesordenen 4000 kr./MWh. Dette prisleje forudsætter adgang til billig jord og 

en placering som muliggør en lave tilslutningsomkostning til fjernvarmesystemet.  

 

Afskrives anlægget over en 20-årig periode, svarer det til en årlig omkostning på ca. 

320 kr./MWh/år ved anvendelse af 5 % realrente. Lægges dertil omkostninger til 

drift og vedligehold, bliver den samlede omkostning ca. 360 kr./MWh.  

 

Omkostningen per lagret energienhed er omvendt proportional med antallet af 

lagercyklusser. Hvis sæonvarmelageret alene anvendes til at flytte overskudsvarme 

fra sommer til vinter – svarende til 1 årlig lagercyklus - bliver lageromkostningen 

således ovennævnte 360 kr./MWh. Til sammenligning vurderes grundlastvarme at 

koste godt og vel 300 kr./MWh i BAU-scenariet og ca. 200 kr./MWh i Klimascenariet. 

Selv hvis er gratis overskudsvarme til rådighed om sommeren, vil omkostningen til 

lagring fra sommer til vinter alene være på niveau med eller højere end 

grundlastvarme. 

 

Figuren nedenfor viser den samlede omkostning for kombinationen af 

sæsonvarmelager og solvarme afhængigt af antallet af årlige lagercyklusser. Som 

tommelfingerregel kan solvarme dække op til ca. 20 % varmeforbruget i et 

fjernvarmesystem uden behov for langtidslagring lagring. 

 

Skal solvarme dække 100 % af varmeforbruget i et fjernvarmesystem kræves et 

lager, med en kapacitet der er omtrent halvt så stort som fjernvarmesystemets 

årlige varmebehov. Den resulterende gennemsnitlige varmeproduktionsomkostning 

(for solvarmeanlæg og sæsonlager) bliver knap 400 kr./MWh, men det dækker over 

at de første MWh solvarme koster godt 200 kr./MWh – intet lagerbehov - mens de 

sidste MWh solvarme koster over 500 kr./MWh fordi ca. ¾ af den producerede 

solvarme, skal gemmes fra sommer til vinter. 
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Figur 30: Samlet produktionsomkostning for kombination af sæsonvarmelager og solvarme afhængig af 
antallet af lagercyklusser for sæsonvarmelageret. 

 

Der er som tidligere nævnt lavet både med og uden mulighed for investering i 

sæsonvarmelagre. I nogle områder er investering i sæsonvarmelagre lidt mere 

attraktiv end investering i korttidslagre. Samlet set flytter muligheden for at 

investere i sæsonvarmelagre kun lidt på den samlede økonomi i scenarierne, og 

påvirker kun investeringsbeslutninger og produktion marginalt 

 

5.4 Batterier 

Batterier kan med udsigten til betydelige prisfald komme til at spille en rolle i 

fremtidens elsystem, som leverandør af spidslast og til indpasning af vedvarende 

energi. Batterier kan lagre el i timer med lave priser og afsætte det i elsystemet, når 

prisen er høj. Batteripriserne forventes at falde, som følge af et øget 

produktionsvolumen til bl.a. elbiler, og kan med de reducerede omkostninger blive 

konkurrencedygtig med gasturbiner til levering af spidslast i elsystemet.  

 

Dansk Energi har i deres VE-outlook fra 2017 analyseret effekten af investeringer i 

batterilagre på den danske elforsyning. Batteriprisen antages at falde til 600 

euro/kW i 2030 og yderligere til 450 euro/kW i 2050 for 3 timers lagring. Allerede i 

2025 bliver batterierne (med Dansk Energis øvrige scenarie-setup) 

konkurrencedygtige med anden spidslastkapacitet. Batterilagre i el-systemet 

faciliterer investeringer i solceller, idet solens daglige fluktuationer spiller godt 

sammen med den korte lagringstid på batterierne. (Dansk Energi, 2017) 
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6 Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre 

Både Apple og Google planlægger at opføre datacentre ved Kassø, ca. 10 km vest fra 

Aabenraa i de kommende år. Placeringen er valgt, fordi Kassø udgør et knudepunkt i 

eltransmissionsnettet, som muliggør et stort effekttræk uden behov for 

netforstærkninger. Det vides ikke, hvor stort effekttrækket fra datacentrene vil 

blive, men de grunde, selskaberne har erhvervet, er på tilsammen over 400 hektar, 

hvilket er dobbelt så stort, som de tre øvrige datacenterprojekter der er planlagt i 

Danmark. Et bud er, at effekttrækket på kort sigt frem mod 2020 vil ligge på 30-60 

MW og på længere sigt potentielt flere hundrede MW.I beregningerne er det 

forudsat, at effekten når op på 100-150 MW effekt i 2023.  

 

I dette kapitel foretages en indledende analyse af det økonomiske potentiale for 

udnyttelse af overskudsvarme fra et datacenter ved Kassø. Det skal nævnes, at Grøn 

Energi under Dansk Fjernvarme parallelt er ved at undersøge mulighederne for et 

”Gigatransmissionsnet” i Danmark. Undersøgelsen skal bl.a. se på mulighederne for 

at udnytte stordriftsfordele og fjernvarme som systemintegrator. 

 

Der er en forventning om, at der kan leveres en meget betragtelig mængde 

overskudsvarme fra datacentret, som principielt er tilstrækkelig til at forsyne alle 

sønderjyske fjernvarmeområder. Det er endnu usikkert, hvilken temperatur 

overskudsvarmen leveres ved – det vil bl.a. afhænge af, om datacentret etableres 

med vand- eller luftkøling. Ved luftkøling leveres varmen ved ca. 25-30 grader, mens 

den ved vandkøling kan leveres ved 40 grader eller mere. Uanset hvilken 

kølingsform, der vælges, er det nødvendigt at hæve temperaturen vha. 

varmepumper til formentligt et sted mellem 75 og 85 grader svarende til 

fremløbstemperaturen i et potentielt varmetransmissionsnet.  

 

Varmeproduktionspotentialet i MW vil formentligt i store træk svare til 

datacentrenes effekttræk i MW. Der vil være en vis del af overskudsvarmen som 

ikke kan udnyttes, omvendt leverer varmepumpernes eget elforbrug også et 

varmebidrag. 

 

Varmepumpernes virkningsgrad, COP, afhænger af varmekildens temperaturer og 

fremløbstemperaturen i varmenettet. Tabellen nedenfor viser eksempler på 

sammenhænge mellem COP, og varmekilde og fremløbstemperaturer. 

 

Baggrund 
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Havvand Grund-

vand 
Luft 

Spildevand Drikke-

vand 

Datacenter 

Fremløbstemp. 85 85 85 85 85 85 

Varmekilde temp. 4 4 0 8 4 32 

       

COP teoretisk 

maksimal 

virkningsgrad* 

4.4 4.4 4.2 4.7 4.4 6.8 

COP realistisk 2.8 2.8 2.7 3.0 2.8 4.3 

Tabel 10. Estimerede COP-værdier ved forskellige varmekilder. *Såkaldt Carnot-effektivitet, opkaldt 
efter den franske ingeniør Sadi Carnot.  

  

Udnyttelsen af overskudsvarmen forudsætter, at der etableres et 

fjernvarmetransmissionsnet mellem de større Sønderjyske fjernvarmeområder. 

Fjernvarmeselskaberne i Sønderjylland har undersøgt forskellige scenarier for et 

fremtidigt transmissionsnet. 

 

En minimumsløsning er blot at etablere en forbindelse fra Kassø til Aabenraa, men 

potentialet for overskudsvarme forventes at blive langt større, end hvad der kan 

afsættes i Aabenraa. Desuden vil det formentlig kræves en større afsætning, hvis 

ejerne af datacentrene skal have interesse for et overskudsvarmeprojekt. Derfor 

betragtes som udgangspunkt et regionalt net med forbindelser til både Aabenraa, 

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Flensborg. Flensborg forsynes i dag af tre ældre 

kulkraftvarmeenheder på i alt 89 MW el og en ny gasmotor på 75 MW el. 

Kulenhederne forventes udfaset i løbet af de kommende år til fordel for 

(formentligt) gaskraftvarme. Derfor vil en fremtidig forsyning med overskudsvarme 

have mulighed for at erstatte investeringer i anden grundlastkapacitet. Uden 

afsætningsmuligheden til Flensborg vil det muligvis blive for dyrt at etablere 

fjernvarmetransmissionskapacitet til Sønderborg. 

 

Kortet nedenfor illustrerer strukturen i et muligt varmetransmissionsnet til forsyning 

af de største sønderjyske fjernvarmeområder og Flensborg, udarbejdet af 

fjernselskaberne og SE til det aktuelle projekt. Flere mindre områder kan potentielt 

tilsluttes transmissionsnettet. Udover de større byer - Aabenraa, Haderslev, Tønder 

og Flensborg -  er her kun regnet på en tilslutning af Padborg og Augustenborg, idet 

Padborg i dag allerede er forbundet til Flensborgs net, og fordi varmeplanen for 

Sønderborg Kommune lægger op til, at der kan ske en sammenkobling mellem 

Sønderborg og Augustenborg. 

 

Behov for et 

fjernvarmetransmissions

net 



59  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

 

Figur 31: Kort over Sønderjysk varmetransmissionsnet med henblik på forsyning af Aabenraa, 
Haderslev, Sønderborg, Tønder og Flensborg med overskudsvarme fra datacenteret i Kassø 

 

6.1 Analyseforudsætninger 

I forlængelse af de to hovedspor, BAU-scenariet og klimascenariet, er der lavet en 

variation af hvert scenarie, hvor overskudsvarme fra datacenteret i Kassø udnyttes 

med et varmetransmissionsnet, der omfatter: Aabenraa-Rødekro-Hjordkær, 

Haderslev, Sønderborg, Tønder, Padborg, Augustenborg og Flensborg (jf. Figur 8).  

 

Beregningerne uden datacenter svarer til de oprindelige scenarier præsenteret i 

kapitel 4, men hvor Flensborg er inkluderet. Flensborg har et årligt varmebehov på 

ca. 1500 GWh (formentlig i overkanten, da det er baseret på afsætning i et koldt år). 

Det er ca. 30% mere end fjernvarmeforbruget i Esbjerg-Varde og mere end hele 

fjernevarmegrundlaget i de fire sønderjyske kommuner. Flensborg forventes som 

nævnt at skulle tage beslutninger om investeringer i ny varmekapacitet inden for en 

kort årrække. I beregningerne er det blevet gjort op til modellen at investere i ny 

produktionsteknologi i Flensborg. Da der ikke betales samme høje afgifter på fossile 

brændsler i Flensborg som i Danmark, er det antaget, at Flensborg ikke kan levere 

varme retur til det danske system. Uden denne begrænsning, vil det blive meget 

attraktivt i BAU-scenariet at levere billig afgiftsfri gasbaseret varme til Danmark. 

 

Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i, at der etableres en samlet 

varmepumpekapacitet på 132 MW ved datacentrene i Kassø. Kapaciteten baserer 

sig på en overslagsberegning af, hvor meget varmegrundlag, datacenteret forventes 

at kunne dække i området. 30 MW forventes afsat til Aabenraa, 45 MW til 

Flensborg, 30 MW til Sønderborg, 18 MW til Haderslev og 9 MW til Tønder. 



60  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

 

Varmepumperne antages at kunne levere varme til transmissionsnettet med COP på 

4. COP’en afhænger dels af, hvilke temperaturer datacenteret kan levere varme ved, 

og dels af fremløbstemperaturen i transmissionsnettet. En COP på 4 vurderes at 

være et konservativt bud, hvis der kan leveres overskudsvarme ved 32-40 grader. 

Investeringen for varmepumperne, inkl. tilslutning, vurderes til 4,75 mio. kr. per 

MW, på baggrund af overslag fra potentielle leverandører af varmepumper. Det 

giver et samlet investeringsbehov i varmepumperne på 627 mio. kr.  Givet 

projektets størrelse og tilgængeligheden af varmekilden er dette formentligt også et 

konservativt estimat. 

 

Investeringen i det samlede fjernvarmetransmissionsnet vurderes at kræve en 

investering på ca. 650 mio. kr. Det baserer sig på en omkostning på ca. 5,5-6,5 

kr./km/MW for investeringer i transmissionsnet. Undlades transmissionsledningen 

til Tønder kan investeringen reduceres til godt 500 mio. kr. 

 

Når det antages, at varmepumperne afskrives over 20 år og der anvendes et 

forrentningskrav på 5% (realrente), vil den årlige omkostning være 50 mio. kr. Det 

svarer til, hvordan der i øvrigt regnes på varmeproduktionsteknologier i scenarierne. 

For transmissionsnettet kan der argumenteres for, at levetiden er længere end 

øvrige produktionsanlæg fx 40 år. Der regnes derfor i udgangspunktet med en 

levetid på 40 år og en rente på 5%. 

 

Der er desuden lavet en følsomhedsberegning med anvendelse af en realrente på 2 

%, som i højere grad afspejler de faktiske lånevilkår (ekskl. risikopræmie). Det skal 

bemærkes, at anvendelsen af en lavere rente reducerer kapitalomkostningerne for 

både datacenter-casen (datacentervarmepumper og transmissionsnet) og 

referencen (investering i biomassekedler, gaskedler, varmepumper mv.).  

 

 
Varmekap. 

(MW) 

Investering 

Varmepumper 

(Mio. kr.) 

Investering 

Transmissionsnet 

(Mio. kr.) 

Aabenraa 30 143 78 

Haderslev 18 86 143 

Sønderborg 30 143 149 

Flensborg 45 214 132 

Tønder 9 43 150 

Total 132 627 651 

    

Årlig omkostning - 50 38 

Tabel 11. Anvendte analyseforudsætninger for datacenter og transmissionsnet. For transmissionsnettet 
er den årlige omkostning angivet både ved 5% og 40 år og 2% og 40 år 
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6.2 Fjernvarmeproduktion med datacenter 

Fjernvarmeproduktionen sammenholdes for BAU- og Klimascenariet med og uden 

datacenter og transmissionsnet.  

BAU-scenariet 

Datacenteret kan opnå en lav varmeproduktionsomkostning på godt og vel 200 

kr/MWh ved 5000 fuldlasttimer i 2030. Dette er ekskl. indregning af 

omkostningerne til varmetransmissionsnettet. Det er illustreret med LCOE-

beregninger i Figur 33 nedenfor.  

 

Det næstbilligste alternativ er traditionelle varmepumper med en LCOE på 257 

kr./MWh, og herefter biomassekedler med varmeproduktionsomkostninger i 

størrelsesordenen 315-330 kr./MWh. I BAU-scenariet investeres der som tidligere 

beskrevet ikke ret meget i varmepumpekapacitet i 2030, fordi modellen allerede i 

2023 vælger at investere i biomassekedler, som fortsat i 2030 leverer 

varmeproduktionen. 

 

 

Figur 32. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) inkl. udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter for 
BAU 2023 ved 5000 fuldlasttimer 
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Figur 33. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) inkl. udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter for 
BAU 2030 ved 5000 fuldlasttimer 

 

Fjernvarmeproduktionen med og uden datacenteret i Kassø og transmissionsnet er 

vist i figuren nedenfor samlet set for Haderslev, Sønderborg, Åbenrå, Padborg, 

Flensborg, Tønder, Augustenborg samt Kassø (datacenteret). Datacenteret vil i BAU-

scenariet levere ca. 28-30% af det samlede varmebehov i 2023 og 2030 i området, 

stigende til ca. 36% i 2050. Det svarer til en benyttelsestid for 

datacentervarmepumperne på ca. 5000-5500 fuldlasttimer i 2023 og 2030 og 6400 i 

2050. Øvrige varmepumper får en lavere benyttelsestid, når datacenteret leverer 

varme. I BAU-scenariet får øvrige varmepumper ca. 3500-4000 fuldlasttimer i alle 

beregningsårene. Uden datacenter får øvrige store varmepumper flere fuldlasttimer 

- ca. 4000-4500 frem mod 2030 og 4500-5000 fuldstimer i 2050. 
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Figur 34. Varmeproduktion for sønderjyske fjernvarmesystemer og Flensborg i BAU-scenariet med og 
uden datacenter 

 

Datacentervarmepumperne fortrænger både varmeproduktion fra eksisterende 

anlæg og reducerer behovet for investeringer og produktion fra alternativ 

varmeproduktionskapacitet.  I de danske fjernvarmeområder fortrænges primært 

investeringer og produktion fra biomassekedler i 2023 og 2030, samt investeringer i 

solvarme (se Tabel 12 nedenfor). Der spares ca. 30 MW biomassekedler og knap 150 

MW solvarme. Flensborg vil under de gældende forudsætninger dække sit 

varmebehov med en kombination af gaskraftvarme og gaskedler. Når datacenteret 

leverer varme, fortrænges primært varme fra gaskedler i Flensborg. Der spares ca. 

50 MW varme fra gaskedler. I 2050 fortrænger datacenteret hovedsageligt 

investeringer i lokale varmepumper både i de sønderjyske fjernvarmeområder og i 

Flensborg – i alt ca. 80 MW varmepumpekapacitet. Tilstedeværelsen af datacenteret 

reducerer desuden investeringer i lokale varmelagre. 

 

Grundlastvarmeleverancerne fra datacentervarmepumperne gør det desuden 

mindre attraktivt at investere i ny affaldskraftvarmekapacitet i Sønderborg.  I stedet 

etableres en større affaldsforbrændingskapacitet i Esbjerg i 2030, således at der 

forbrændes samme mængde i scenarierne med og uden 

datacentervarmepumperne. I praksis kunne affaldet også blive behandlet på 

affaldsværker i andre byer som fx i Kolding. Det skal nævnes, at der i beregningerne 

ikke er medtaget omkostninger til transport af affald, som kan gøre lokal behandling 

af affald mere attraktiv. Modelresultaterne indikerer yderligere, at 
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affaldsforbrænding genetableres i Sønderborg i 2050. Det skyldes, at lokale 

varmepumper i Esbjerg også bliver mere økonomisk rentable, der gør konkurrencen 

om varmegrundlaget om sommeren tættere. At affaldsforbrændingen først lukkes 

og derefter etableres igen er nok en mindre realistisk løsning i Sønderborg, som 

afspejler at modellen optimerer for de enkelte beregningsår. Der er inden for dette 

projekt ikke lavet mere dybdegående analyser af, hvor affaldsmængderne har størst 

værdi for systemet. Balmorel-modellen har mulighed for at indregne 

transportomkostningerne via et særligt affaldstransportmodul, men det forudsætter 

en nærmere analyse af ressourcer og afsætningsmuligheder i nærområdet. 

 

Påvirkningen af affaldsmarkedet viser, at etableringen af 

datacentervarmepumperne indirekte kan påvirke varmemarkederne uden for 

transmissionsnettet. 

 

MW-varme 
 

2023 

Med  

2030 

 

2050 

 

2023 

Uden 

2030 

 

2050 

Naturgaskedel  194   -     -     234   -     8  

Halm- og træfliskedel  -     -     -     9   -     -    

Træpillekedel  6   -     -     26   -     -    

Gaskraftvarme  142   36   -     142   76   -    

Varmepumpe  0.4   2   216   0   8   292  

Affaldskraftvarme  -     -     5   -     6   2  

Solvarme  -     -     -     -     148   -    

Total  341   38   220   411   238   302  

       

Varmelagre (MWh) 747 202 999 1318 251 1242 

Tabel 12. Investeringer i varmekapacitet i BAU-scenariet med og uden datacenter 

 

Varmeproduktionen fordelt på fjernvarmeområder er vist for BAU 2030 nedenfor. 

Åbenrå, Sønderborg og Tønder vil få størstedelen af deres varme fra datacenteret, 

mens Haderslev kun får en mindre del. Flensborg er ikke vist i figuren af hensyn til 

overskueligheden, men får dækket knap 14% af sit varmeforbrug i 2030. 
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Figur 35. Varmeproduktionen med og uden datacenter for de sønderjyske fjernvarmeområder i BAU 
2030. Bemærk Flensborg ikke er vist af hensyn til grafens overskuelighed. 

 

Transmissionsnettets udnyttelse er forholdsvis høj, når datacenteret leverer varme, 

og kapaciteten i nettet benyttes fuldt ud i mange timer om året. Tabel 13 viser, 

flowet til og fra de enkelte fjernvarmeområder, hvor meget der sendes retur samt 

antallet af fuldlasttimer i BAU 2030. Fuldlasttimerne er beregnet i forhold til det 

antal MW varmepumper, der i udgangspunktet er tiltænkt afsat i hvert enkelt af 

fjernvarmeområderne. Til Tønder, Åbenrå og Sønderborg er antallet af fuldlasttimer 

6200-6700 i 2030. Til Flensborg er det lidt lavere med 5000 timer og til Haderslev 

kun knap 4200. Den lavere udnyttelse på ledningen til Haderslev skyldes, at 

Haderslev i 2030 stadig kan udnytte deres eksisterende fliskedler, som har en lav 

marginal varmeomkostning.  
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MWh Fra datacenter Retur MW Fuldlasttimer* 

Åbenrå  187.900   3.800  30  6.263  

Haderslev  75.500   9.100  18  4.194  

Sønderborg  172.500   1.800  30 6.597 

Augustenborg  25.400   -    30   

Tønder  60.500   300  9  6.722  

Padborg  24.700   800  45  

Flensborg  201.400   -    45  5.024  

Total  546.400   15.800  132  6.263  

Tabel 13. Varmeflow fra datacenter til fjernvarmesystemer i Klima 2030. *Bemærk antallet af 
fuldlasttimer for Flensborg er angivet for både Padborg og Flensborg, og fuldlasttimer for Sønderborg 
er angivet for både Sønderborg og Augustenborg 

 

Varmeflowet i transmissionsnettet hen over året er vist i Figur 36 nedenfor. Det er 

muligt at se, hvordan flowet begrænses af kapaciteten. Dertil kan man se 

variationerne i leveringerne henover året, som, hvis man analyserer det nærmere, 

svinger i takt med elpriserne. Det store flow til Aabenraa skyldes, at Aabenraa er et 

knudepunkt i nettet, hvorfra varmen sendes videre sydpå til Flensborg og 

Sønderborg og nordpå til Haderslev. 

 

Figur 36. Flow pr. time (MWh/h) i transmissionsnettet i BAU 2030 

Klima 

I Klimascenariet kan datacenteret levere varme til ca. 193 kr./MWh-varme i 2030 

ved 5000 fuldlasttimer. Forskellen til øvrige varmepumper er mindre i 

Klimascenariet, fordi tarifbetalingen indgår som en fast omkostning, og dermed kan 

datacenteret ikke drage fordel af en bedre COP på det punkt. Traditionelle 
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varmepumper kan levere varme til ca. 223 kr./MWh, mens gaskedlerne kan levere 

varme til ca. 256 kr./MWh.  

 

 

Figur 37. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) inkl. udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter for 
Klima 2023 ved 5000 fuldlasttimer 

 

 

Figur 38. Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) inkl. udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter for 
Klima 2030 ved 5000 fuldlasttimer 
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I Klima-scenariet dækker overskudsvarmen fra datacenteret ca. 25-30% af 

fjernvarmebehovet i alle årene. I 2023 fortrænger datacenteret primært varme fra 

gaskedler og biomassekedler, mens det i 2030 og 2050 hovedsageligt erstatter 

varmeproduktion fra lokale varmepumper. Varmepumperne producerer, når 

elprisen er lav, og idet overskudsvarmen fra datacenteret kan udnyttes ved en 

højere COP, vil den marginale varmepris pr. leveret mængde varme være lavere. 

Den højere COP betyder samtidig, at datacentervarmepumperne får flere driftstimer 

end de lokale varmepumper. Datacenterets varmepumper får i Klimascenariet 5200 

fuldlasttimer i 2023 og 2030, og ca. 4700 fuldlasttimer i 2050. Øvrige varmepumper 

får kun marginalt færre fuldlasttimer. I 2030 får varmepumper i ca. 4900 

fuldlasttimer. I 2050 får øvrige varmepumper ca. 3000-3500 fuldlasttimer. Uden 

datacenteret vil varmepumperne kunne få større benyttelsestid på ca. 5500-6500. 

Det skyldes formentlig, at kapaciteten på varmepumper tilpasses de lokale behov. 

Kapaciteten på datacenterets varmepumper er stor og meget afhængig af, at alle 

varmesystemerne kan aftage varme samtidig.  

 

 

Figur 39. Varmeproduktion i de sønderjyske fjernvarmesystemer i Klima-scenariet 

 

Varmeproduktionen i de Sønderjyske fjernvarmeområder er vist i Figur 40 ovenfor. 

Forskellen mellem produktionen med og uden datacenter giver en indikation af, 

hvor meget varme området modtager fra datacenteret. Det skal dog bemærkes, at 

der foruden flow fra datacenter til fjernvarmebyerne også kan være et nettoflow 

mellem byerne, det kan være svært at opgøre, da varmen ikke kan ’spores’.  
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Figur 40. Varmeproduktionen med og uden datacenter for de sønderjyske fjernvarmeområder i Klima 
2030 

 

Af figuren fremgår det også, at Sønderborg i Klimascenariet bliver nettoeksportør af 

varme.  

 

Det fremgår af tabellen nedenfor, at datacenteret fortrænger både naturgaskedler, 

gaskraftvarme og fra 2030 desuden betydelige investeringer i traditionelle lokale 

varmepumper. Måske lidt overraskende investeres desuden i flere affaldskedler, når 

datacenter og transmissionsnet etableres. Det skal ses i sammenhæng med at 

afgifterne på affaldsvarme fjernes i scenariet. Dermed bliver affaldsvarme billig og 

med etableringen af varmetransmissionsnettet øges afsætningsmulighederne for 

affaldsværket i Sønderborg, særligt til Flensborg. Det er altså ikke etableringen af 

datacenteret, som betyder, at der etableres mere affaldskapacitet, men derimod 

etableringen af varmetransmissionsnettet. 
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2023 

Med  

2030 

 

2050 

 

2023 

Uden 

2030 

 

2050 

Naturgaskedel  184   1   7   287   -     10  

Gaskraftvarme  142   -     -     163   -     -    

Varmepumpe  -     25   249   -     112   316  

Affaldskedel  21   28   5   12   8   -    

Affaldskraftvarme  -     -     -     -     3   -  

Total  346   54   261   463   123   326  

Tabel 14. Investeringer i varmekapacitet i Klima-scenariet med og uden datacenter ved Kassø 

 

Der flyder 363.200 MWh varme fra datacenteret til de sønderjyske 

fjernvarmesystemer og Flensborg. Langt størstedelen af dette flow kommer fra 

overskudsvarme fra datacenteret. Bemærk det store returflow fra Sønderborg pga. 

eksport af affaldsvarme, som beskrevet ovenfor. 

 

MWh Datacenter Retur MW Fuldlasttimer* 

Åbenrå  124.800   4,500  30  4.160  

Haderslev  127.200   200 18  7.067  

Sønderborg  2.900   113.100  30 193 

Augustenborg  22.300   2.900  30   

Tønder  62.000   1.400  9  6.889  

Padborg  24.000  0 45  

Flensborg  331.000  0 45  7.889  

Total  363.200   122.100  132  

Tabel 15. Varmeflow fra datacenter til fjernvarmesystemer i Klima 2030. *Bemærk antallet af 
fuldlasttimer for Flensborg er angivet for både Padborg og Flensborg, og fuldlasttimer for Sønderborg 
er angivet for både Sønderborg og Augustenborg 

 

6.3 Økonomisk potentiale for udnyttelse af spildvarme fra 
datacenter 

 

Der er betydelige investeringer forbundet med at udnytte spildvarmen fra 

datacenteret, dels til selve varmepumperne, dels til varmetransmissionsnettet. 

Disse investeringer skal holdes op i mod besparelser til lokal indkøb af brændsler og 

el, og et reduceret behovet for investeringer i lokale produktionsenheder. Ved at 

sammenholde de samlede omkostninger med og uden datacenter, er det muligt at 

vurdere, hvor stor en værdi, datacenteret kan få for varmeforsyningen i 

Sønderjylland og Flensborg. 

BAU-scenariet 

I BAU-scenariet kan der på kort sigt spares betydelige omkostninger til indkøb af 

brændsel (gas og biomasse), mens der til gengæld er større omkostning til køb af el 
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til at drive varmepumperne ved datacenteret. Der vil ligeledes være en stigning i 

afgiftsbetalingerne, fordi afgiftsfri biomasse fortrænges af afgiftsbelagt el. På kort 

sigt er det begrænset, hvad der spares af investeringsomkostninger til lokale 

produktionsanlæg, der alternativt skulle investeres i for at kunne forsyne de 

sønderjyske byer med varme. Det ændrer sig imidlertid over tid, og giver en 

stigende gevinst ved datacenteret. 

 

I 2023 er der samlet set en årlig nettoomkostning på 36 mio. kr., men det ændrer sig 

i 2030 til en nettogevinst på 2 mio. kr. og i 2050 til en nettogevinst på 24 mio. kr.  

 

Mio. Kr./år 2023 2030 2050 

Kapital -14 -89 -95 

Faste D&V 0 -20 -15 

Variable D&V -13 -17 -6 

Brændsel -115 -113 -46 

El-omkostning 48 121 65 

CO2-omkostning -2 -13 -20 

Skatter og afgifter 45 40 6 

Total -52 -90 -112 

    

Varmepumper og 

transmissionsnet 

88 88 88 

    

Nettogevinst -36 2 24 

Tabel 16. Forskel i årlige omkostninger med og uden datacenter for de sønderjyske byer og Flensborg, 
sammenholdt med de årlige omkostninger til varmepumpeinstallationer ved datacenteret og 
transmissionsnet. Nettogevinsten angiver den samlede gevinst inkl. alle omkostninger 

 

Som nævnt medfører etableringen af datacenteret en øget afgiftsbetaling til staten. 

Afgiftsbetalingen er imidlertid ikke en samfundsøkonomisk omkostning, og set fra 

samfundets side er i økonomien i projektet derfor mere favorabel end angivet 

ovenfor.  

 

Den øgede afgiftsbetaling i projektet fører desuden til en reduktion af det såkaldte 

afgiftsforvridningstab. Gevinsten består i, at projektet øger afgiftsbetalingen til 

staten, hvorved andre afgifter og skatter kan reduceres – og herved reduceres 

samtidig de forvridende omkostninger ved at indkræve disse afgifter og skatter. 

Reduktionen i afgiftsforvridningstabet udgør ifølge Finansministeriets vejledning 10 

% af ændringen i afgiftsgrundlaget, dvs. 4,5 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 2030 og 0,6 

mio. kr. i 2050.   

 

Mere gunstig 

samfundsøkonomi 



72  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

Samlet giver projektet en samfundsøkonomisk gevinst på 15 mio. kr. i 2023 stigende 

til 48 mio. kr. i 2030 og 33 mio. kr. 2050. 

 

Mio. Kr./år 2023 2030 2050 

Nettogevinst for samfundet, ekskl. 

ændring i afgiftsforvridningstab 

9 42 30 

Nettogevinst for samfundet, inkl. 

ændring i afgiftsforvridningstab 

15 48 33 

Tabel 8. Årlig nettogevinst for samfundet ved etablering af datacentervarmepumper.  

 

De sparede omkostninger til lokal varmeforsyning i 2030 fremgår af kortet nedenfor. 

Omkostningerne til investering og drift af varmepumperne ved datacenteret og 

transmissionsnet er ikke medregnet, der ses således alene på de lokale besparelser. 

 

Det fremgår, at Sønderborg vil få den største gevinst efterfulgt af Flensborg og 

Aabenraa. Gevinsten for Flensborg er beskeden sammenlignet med, hvor stort et 

varmegrundlag der er i Flensborg. Det skyldes, at Flensborg i forvejen kan producere 

forholdsvis billig fjernvarme, da der ikke betales de høje danske afgifter på fossil 

energi. 

 

 

Figur 41. Sparede lokale varmeforsyningsomkostninger (mio. kr.) ved etablering af datacenter og 
transmissionsnet i BAU-scenariet i 2030.  ekskl. omkostninger til datacenter. 
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Mio kr./år 2023 2030 2050 

Sparede omkostninger    

Flensborg 22 43 73 

Aabenraa 49 42 64 

Haderslev 24 21 26 

Sønderborg 38 66 54 

Augustenborg 0 3 1 

Padborg 9 8 7 

Tønder 17 17 13 

Total 158 200 237 

    

Omkostninger    

Varmepumpe investeringsomk. 50 50 50 

Varmepumpe drift 107 110 126 

Transmissionsnet 38 38 38 

Total 195 198 214 

    

Nettogevinst -36 2 24 

Tabel 17. Lokale sparede omkostninger og omkostninger til varmeproduktion på datacenter for BAU-
scenariet 

 

Klimascenariet 

I klimascenariet er de årlige driftsbesparelser ikke tilstrækkelige til at dække 

projektets kapitalomkostninger i 2023. Frem mod 2030 går regnskabet cirka i nul for 

igen at udvise et underskud i 2050.  
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Mio. Kr./år 2023 2030 2050 

Kapital -15 -48 -47 

Faste D&V og 

tariffer 

21 7 1 

Variable D&V -6 -5 5 

Brændsel -163 -96 -21 

El-omkostning 125 60 -16 

CO2-omkostning -22 -10 14 

Skatter og afgifter 0 0 0 

Total -60 -92 -64 

    

Varmepumper og 

transmissionsnet 

88 88 88 

    

Nettogevinst -28 4 -24 

Tabel 18. Forskel i omkostninger med og uden datacenter for de sønderjyske byer og Flensborg ekskl. 
omkostninger til varmepumpeinstallationer ved datacenteret og transmissionsnet. Nettogevinsten 
angiver den samlede gevinst inkl. alle omkostninger 

 

I Klimascenariet fordeler driftsbesparelserne sig noget anderledes end i BAU-

scenariet. Når afgifterne fjernes, er affaldsvarmen attraktiv og produktionen i 

Sønderborg øges faktisk sammenlagt. Affaldsvarmen eksporteres særligt til 

Flensborg. 

 

Der er derfor store driftsbesparelser i særligt Flensborg og Aabenraa, mens 

driftsomkostningerne i Sønderborg er uændrede i 2030. Flensborg får en større del 

af gevinsterne, fordi der leveres mere varme til Flensborg i Klimascenariet og fordi 

Flensborg i Klimascenariet ikke har en afgiftsfordel ved varmeproduktionen, som i 

BAU-scenariet. 

 

Hvordan gevinsterne i praksis ville skulle fordele sig mellem fjernvarmeområderne 

vil afhænge af, hvordan den udvekslede varme prissættes. 
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Figur 42. Gevinster ved datacenter og transmissionsnet i BAU-scenariet i 2030 ekskl. omkostninger til 
datacenter (sparede lokale varmeproduktionsomkostninger).  

 

 

Mio kr./år 2023 2030 2050 

Sparede omkostninger    

Flensborg 46 67 47 

Aabenraa 53 55 49 

Haderslev 21 26 23 

Sønderborg -1 0 -16 

Augustenborg 0 0 4 

Padborg 5 7 7 

Tønder 12 14 11 

Total 135 169 125 

    

Omkostninger    

Varmepumpe investeringsomk. 50 50 50 

Varmepumpe drift 75 77 60 

Transmissionsnet 38 38 38 

Total 163 165 145 

    

Nettogevinst -28 4 -24 

Tabel 19. Lokale sparede omkostninger og omkostninger til varmeproduktion på datacenter for Klima-
scenariet 
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Opsamling på økonomiske analyser 

De økonomiske analyser peger på, at datacenterløsningen ikke er 

selskabsøkonomisk konkurrencedygtig i åbningsåret 2023 med de nuværende 

rammevilkår. Det skyldes, at overskudsvarmen fra datacenteret primært erstatter 

produktion fra eksisterende biomassekedler, som har forholdsvis lave marginale 

omkostninger. Frem mod 2030 nedslides de fleste eksisterende anlæg imidlertid, og 

værdien af datacenterleverancerne stiger, fordi de erstatter investeringer i anden ny 

produktionskapacitet. Efter 2030 forbedres økonomien yderligere, og der opnås et 

betydeligt årligt overskud på investeringen. 

 

Da overskudsvarmen fra datacenteret primært erstatter afgiftsfri biomasse 

medfører projektet en øget afgiftsbetaling til staten. Afgiftsbetalingen er imidlertid 

ikke en samfundsøkonomisk omkostning, og i BAU-scenariet er projektets 

samfundsøkonomi derfor positiv allerede fra 2023. 

 

 

Figur 43. Sparede årlige varmeproduktionsomkostninger med datacenter sammenholdt med de årlige 
omkostninger til varmetransmissionsnet 
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I klimascenariet er de årlige driftsbesparelser heller ikke tilstrækkelige til at dække 

projektets kapitalomkostninger i 2023. Frem mod 2030 går det regnskab cirka i nul 

for igen at udvise et underskud i 2050.  

 

Analyserne peger således ikke entydigt på, at det vil være fordelagtigt at udnytte 

overskudsvarmen fra datacenteret. Der er imidlertid en række forhold, som efter 

nærmere analyser kan vise sig, at forbedre projektets økonomi betydeligt, herunder 

bl.a.  

• Virkningsgraden (COP) for varmepumper ved datacenteret er konservativt 

estimeret i beregningerne. Hvis overskudsvarmen kan leveres ved en højere 

temperatur, vil det give mulighed for en højere COP og dermed bedre 

driftsøkonomi. 

• Investeringsomkostningerne for datacentervarmepumperne kan vise sig at 

blive lavere end antaget pga. varmekildens tilgængelighed og projektets 

storskala fordele. 

• Erfaringerne med udnyttelse af lokale varmekilder, som havvand eller 

grundvand, er begrænsede, og omkostningerne hertil kan vise sig at være 

undervurderede.  

• Etablering af et mindre transmissionsnet – eksempelvis ved at undlade 

transmissionsforbindelsen til Tønder, som er forbundet med forholdsvist 

store omkostninger sammenholdt med den gevinst, der opnås. 

• Transmissionsnettets kapacitet er som udgangspunkt dimensioneret til kun 

at distribuere overskudsvarme fra datacenteret. Ved at vælge en større 

dimensionering kan der eventuelt opnås synergier fjernvarmeselskaberne 

imellem, som opvejer omkostningerne ved at gå op i rørstørrelse. 

• Muligvis kan der opnås lavere eldistributionstarif for el leveret til store 

varmepumper ved Kassø, fordi de tilsluttes på højspændingsniveau. 

• Muligheden for via varmetransmissionsnettet at nå ud til eksisterende 

gaskunder, som kan konverteres til fjernvarme. 

• Muligheden for afgiftsfritagelse for den varme, der sælges til Flensborg. 

 

Endelig skal det bemærkes, at der i analysen som udgangspunkt er anvendt et 

forrentningskrav for alle investeringer - både relateret til udnyttelse af 

overskudsvarme på datacentre og andre varmeteknologier – på 5 % realrente, for at 

tage hensyn til den risiko, der vil være forbundet med store up-front investeringer. 

De fleste fjernvarmeselskaber vil formentlig kunne låne til en betydeligere lavere 

rente. Gennemføres analysen med en lavere rente forbedrer det projektets 

økonomi, særligt på den korte bane, jf. Figur 44. 
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Mio. Kr. 2023 2030 2050 

BAU 5 %  -36 2 24 

BAU 2 % -18 2 23 

    

Klima 5 % -28 4 -24 

Klima 2 % -10 14 -14 

Figur 44: Samlet årlig nettogevinst ved udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter ved anvendelse af 
hhv. 5 og 2 % rente. 

 

6.4 Risikovurdering ved tidlig lukning af datacenter 

Der kan være en risiko for, at datacenteret lukker før investeringerne i 

varmepumper og transmissionsnet er tjent hjem. Hvis datacenteret lukker, kan 

varmepumperne ikke længere få leveret varme ved samme høje temperatur, men 

varmepumperne kan potentielt stadig udnyttes, hvis de konfigureres til en ny 

varmekilde, som fx luft eller grundvand. De alternative varmekilder vil have en 

lavere COP, som angivet i Tabel 10, som betyder, at omkostningerne til el-indkøb og 

el-afgifter bliver højere. 

 

Ved en reduktion i COP’en fra 4 til 3, vil de samlede meromkostninger til el-indkøb, 

el-nettariffer og el-afgifter udgøre i størrelsesordenen 35-40 mio. kr. i BAU-scenariet 

og 13-18 mio. kr. i Klimascenariet (se tabel 20 nedenfor).  

 

 El-omkostning El-afgifter Total 

BAU 2023 15 19 34 

BAU 2030 15 21 35 

BAU 2050 17 24 41 

Klima 2023 18 - 18 

Klima 2030 18 - 18 

Klima 2050 13 - 13 

Tabel 20. Årlige meromkostning til elkøb og el-afgifter, hvis varmekilden ændres fra datacenter til 
grundvand eller luft (fra COP=4 til COP=3) 

 

Dertil vil der være en konverteringsomkostning, når varmekilden til varmepumperne 

udskiftes. Det kan omfatte ny rørlægning til varmekilde (fx grundvandsboring), nye 

pumper, re-design af varmepumperne mm. Det anslås at udgøre ca. 1/3 af den 

oprindelige investering svarende til ca. 1,5 mio. kr./MW-varme. Med en afskrivning 

på 20 år og en rente på 5% svarer det til en årlig meromkostning på 16 mio. kr. 
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Figur 45. Sparede varmeproduktionsomkostninger og potentielt tab ved lukning af datacenteret og 
omkostning til transmissionsnet (2016-priser) 

 

I tilfælde af tidlig lukning af datacenteret, er der en risiko for, at områdets 

varmeomkostninger vil blive højere samlet set end uden investeringen i 

transmissionsnettet. Hvis datacenteret lukker, vil der fra 2030 og frem være et tab 

på 30-50 mio. kr. årligt både i Klima- og BAU-scenariet i forhold til en situation uden 

datacenter og transmissionsnet.  
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Bilag 1: Supplerende scenarieresultater 

 

Fjernvarmeproduktion BAU 

Syd 

 

2023 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 325 805 79 0 16 -1 1224 

Aabenraa 0 987 0 0 0 0 987 

Haderslev 0 755 46 0 0 -1 800 

Tønder 0 288 20 7 0 0 314 

Vojens 0 111 0 0 126 -8 229 

Gråsten 0 157 0 0 34 -1 191 

Løgumkloster 0 26 0 18 90 -16 118 

Nordborg 0 105 7 0 0 0 112 

Broager 0 79 5 3 18 0 105 

Skærbæk 0 101 4 0 0 0 105 

Gram 0 25 0 14 81 -17 103 

Toftlund 0 38 0 1 68 -17 92 

Løjt Kirkeby 0 24 0 0 0 0 24 

Bredebro 0 48 3 0 0 0 52 

Augustenborg 0 4 0 1 0 0 4 

Frifelt 0 11 18 0 0 0 29 

Genner 0 1 1 0 0 0 2 

Havneby 0 19 0 0 0 0 19 

Hellevad 0 0 1 0 0 0 1 

Brøns 0 0 0 0 0 0 0 

Hovslund 0 9 0 0 0 0 9 

Total 325 3594 185 45 433 -63 4519 

Tabel 21. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2023 for Syd 
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2030 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 336 644 57 0 97 -3 1131 

Aabenraa 0 768 0 0 179 -2 945 

Haderslev 0 706 19 42 0 -1 766 

Tønder 0 218 3 38 44 -1 301 

Vojens 0 101 0 0 126 -8 219 

Gråsten 0 149 0 0 34 0 183 

Løgumkloster 0 23 0 17 90 -17 113 

Nordborg 0 80 1 12 15 0 107 

Broager 0 69 1 13 18 0 100 

Skærbæk 0 78 1 3 19 0 101 

Gram 0 23 0 13 81 -18 99 

Toftlund 0 36 0 1 68 -17 88 

Løjt Kirkeby 0 63 0 0 0 0 63 

Bredebro 0 37 0 5 8 0 50 

Augustenborg 0 3 0 32 11 0 46 

Frifelt 0 9 11 7 1 0 27 

Genner 0 18 1 0 0 0 19 

Havneby 0 16 0 0 2 0 18 

Hellevad 0 17 1 0 0 0 18 

Brøns 0 11 0 0 0 0 11 

Hovslund 0 6 0 0 2 0 8 

Total 336 3076 94 183 795 -69 4415 

Tabel 22. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2030 for Syd 
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2050 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 416 13 11 432 81 -4 950 

Aabenraa 0 54 4 598 179 -11 825 

Haderslev 0 24 10 640 0 -5 669 

Tønder 0 13 2 206 44 -2 262 

Vojens 0 7 3 183 0 -2 191 

Gråsten 0 6 3 153 0 -1 160 

Løgumkloster 0 4 2 95 0 -1 99 

Norborg 0 4 1 75 15 -1 93 

Broager 0 3 1 84 0 -1 88 

Skærbæk 0 6 0 64 19 -1 88 

Gram 0 3 1 83 0 -1 86 

Toftlund 0 3 1 73 0 -1 77 

Løjt Kirkeby 0 2 1 53 0 0 55 

Bredebro 0 2 0 34 8 0 43 

Augustenborg 0 3 0 63 11 -1 76 

Frifelt 0 0 0 22 1 0 24 

Genner 0 1 0 16 0 0 17 

Havneby 0 1 0 13 2 0 16 

Hellevad 0 1 0 15 0 0 15 

Brøns 0 0 0 10 0 0 10 

Hovslund 0 0 0 5 2 0 7 

Total 416 151 42 2913 362 -32 3852 

Tabel 23. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2050 for Syd 
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Vest 

 

2023 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg-Varde 1566 2172 87 128 0 108 4059 

Ribe 0 222 46 7 0 0 275 

Bramming 0 239 11 3 0 0 253 

Ølgod 0 198 0 0 0 0 198 

Padborg 0 88 4 0 25 32 150 

Oksbøl 0 97 6 0 18 0 120 

Nørre Nebel 0 60 13 4 0 0 76 

Gørding 0 53 3 0 13 0 68 

Ansager 0 50 0 0 0 0 50 

Tistrup 0 34 2 0 10 0 45 

Outrup 0 28 1 5 0 0 35 

Rejsby 0 14 0 0 0 0 14 

Skovlund 0 17 1 0 5 0 24 

Sig 0 15 1 2 6 -1 24 

Total 1566 3289 175 148 77 137 5392 

Tabel 24. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2023 for Vest 

 

 

2030 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg-Varde 1405 1815 33 261 368 9 3890 

Ribe 0 177 28 14 46 -1 263 

Bramming 0 190 2 15 37 -1 242 

Ølgod 0 154 0 0 36 0 190 

Padborg 0 74 1 14 25 29 143 

Oksbøl 0 77 0 17 22 -1 115 

Nørre Nebel 0 48 11 4 11 0 73 

Gørding 0 47 0 6 13 0 66 

Ansager 0 41 0 0 7 0 48 

Tistrup 0 29 0 4 10 0 43 

Outrup 0 22 0 6 4 0 33 

Rejsby 0 13 0 0 0 0 13 

Skovlund 0 17 1 0 5 0 23 

Sig 0 14 0 3 6 -1 23 

Total 1405 2717 77 345 591 32 5167 

Tabel 25. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2030 for Vest 
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2050 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg-Varde 1285 47 35 1675 368 -17 3394 

Ribe 0 14 1 171 46 -2 230 

Bramming 0 11 1 164 37 -2 211 

Ølgod 0 11 1 120 36 -2 166 

Padborg 0 4 2 120 0 -1 125 

Oksbøl 0 4 1 92 4 -1 101 

Nørre Nebel 0 4 0 49 11 -1 64 

Gørding 0 2 1 55 0 0 57 

Ansager 0 2 0 33 7 0 42 

Tistrup 0 1 1 36 0 0 38 

Outrup 0 1 0 23 4 0 29 

Rejsby 0 0 0 11 0 0 12 

Skovlund 0 0 0 20 0 0 20 

Sig 0 0 0 20 0 0 20 

Total 1285 102 45 2588 514 -27 4507 

Tabel 26. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler BAU 2050 for Vest 
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Fjernvarmeproduktion i Klima 

 

Syd 

 

2023 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 704 237 266 0 16 -1 1222 

Aabenraa 0 166 821 0 0 -1 987 

Haderslev 0 612 188 0 0 0 800 

Tønder 0 0 314 0 0 0 314 

Vojens 0 0 101 9 126 -8 229 

Gråsten 0 128 29 0 34 0 191 

Løgumkloster 0 0 27 18 90 -17 118 

Norborg 0 0 112 0 0 0 112 

Broager 0 0 87 0 18 0 105 

Skærbæk 0 39 66 0 0 0 105 

Gram 0 0 20 20 81 -18 103 

Toftlund 0 0 38 2 68 -17 92 

Løjt Kirkeby 0 66 0 0 0 0 66 

Bredebro 0 0 52 0 0 0 52 

Augustenborg 0 0 0 6 0 0 6 

Frifelt 0 0 29 0 0 0 29 

Genner 0 18 2 0 0 0 20 

Havneby 0 2 17 0 0 0 19 

Hellevad 0 17 2 0 0 0 18 

Brøns 0 12 0 0 0 0 12 

Hovslund 0 0 9 0 0 0 9 

Total 704 1297 2180 56 433 -62 4607 

Tabel 27. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2023 for Syd 
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2030 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 742 407 20 0 16 -34 1151 

Aabenraa 0 455 258 234 0 -1 945 

Haderslev 0 487 64 216 0 -1 766 

Tønder 0 0 142 159 0 -1 301 

Vojens 0 0 59 43 126 -9 219 

Gråsten 0 149 0 0 34 0 183 

Løgumkloster 0 0 23 18 90 -18 113 

Norborg 0 0 29 79 0 0 107 

Broager 0 0 50 33 18 0 100 

Skærbæk 0 53 27 21 0 0 101 

Gram 0 0 0 38 81 -20 99 

Toftlund 0 0 27 10 68 -18 88 

Løjt Kirkeby 0 63 0 0 0 0 63 

Bredebro 0 15 1 34 0 0 50 

Augustenborg 0 0 0 26 0 0 26 

Frifelt 0 0 16 11 0 0 27 

Genner 0 17 2 0 0 0 19 

Havneby 0 8 4 6 0 0 18 

Hellevad 0 17 1 0 0 0 18 

Brøns 0 11 0 0 0 0 11 

Hovslund 0 0 3 5 0 0 8 

Total 742 1683 726 934 433 -103 4415 

Tabel 28. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2030 for Syd 
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2050 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Syd        

Sønderborg 738 0 25 262 0 -47 978 

Aabenraa 0 0 54 777 0 -6 825 

Haderslev 0 0 44 630 0 -5 669 

Tønder 0 0 15 250 0 -2 262 

Vojens 0 0 6 188 0 -2 191 

Gråsten 0 0 5 157 0 -2 160 

Løgumkloster 0 0 3 97 0 -1 99 

Norborg 0 0 3 92 0 -1 93 

Broager 0 0 6 82 0 -1 88 

Skærbæk 0 0 3 86 0 -1 88 

Gram 0 0 3 85 0 -1 86 

Toftlund 0 0 2 75 0 -1 77 

Løjt Kirkeby 0 0 2 54 0 -1 55 

Bredebro 0 0 1 42 0 0 43 

Augustenborg 0 0 1 53 0 -5 49 

Frifelt 0 0 2 23 0 0 24 

Genner 0 0 0 16 0 0 17 

Havneby 0 0 1 15 0 0 16 

Hellevad 0 0 0 15 0 0 15 

Brøns 0 0 0 10 0 0 10 

Hovslund 0 0 0 7 0 0 7 

Total 738 0 175 3016 0 -77 3852 

Tabel 29. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2050 for Syd 
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Vest 

 

2023 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg & Varde 1635 0 2357 31 0 37 4059 

Ribe 0 14 252 9 0 0 275 

Bramming 0 0 253 0 0 0 253 

Ølgod 0 14 184 0 0 0 198 

Padborg 0 0 94 0 25 31 150 

Oksbøl 0 0 103 0 18 0 120 

Nørre Nebel 0 6 71 0 0 0 76 

Gørding 0 0 56 0 13 0 68 

Ansager 0 5 46 0 0 0 50 

Tistrup 0 0 36 0 10 0 45 

Outrup 0 0 33 1 0 0 35 

Rejsby 0 14 0 0 0 0 14 

Skovlund 0 15 4 0 5 0 24 

Sig 0 0 18 0 6 0 24 

Total 1635 67 3507 42 77 65 5392 

Tabel 30. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2023 for Vest 

 

 

2030 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg og Varde 2326 0 1785 0 0 -220 3890 

Ribe 0 43 109 112 0 -1 263 

Bramming 0 0 134 108 0 0 242 

Ølgod 0 84 52 54 0 0 190 

Padborg 0 0 74 16 25 28 143 

Oksbøl 0 0 59 39 18 0 115 

Nørre Nebel 0 24 23 27 0 0 73 

Gørding 0 0 34 20 13 0 66 

Ansager 0 22 13 13 0 0 48 

Tistrup 0 0 21 13 10 0 43 

Outrup 0 0 18 15 0 0 33 

Rejsby 0 13 0 0 0 0 13 

Skovlund 0 14 3 0 5 0 23 

Sig 0 0 12 5 6 -1 23 

Total 2326 201 2338 422 77 -196 5167 

Tabel 31. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2030 for Vest 
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2050 (TJ) 
Affald Biomasse Naturgas/biogas El til 

varmepumper 

Solvarme Andet Total 

Vest        

Esbjerg og Varde 2523 0 228 850 0 -207 3394 

Ribe 0 0 15 216 0 -2 230 

Bramming 0 0 14 199 0 -2 211 

Ølgod 0 0 11 156 0 -1 166 

Padborg 0 0 8 118 0 -1 125 

Oksbøl 0 0 7 95 0 -1 101 

Nørre Nebel 0 0 4 60 0 0 64 

Gørding 0 0 4 54 0 0 57 

Ansager 0 0 3 40 0 0 42 

Tistrup 0 0 2 35 0 0 38 

Outrup 0 0 2 27 0 0 29 

Rejsby 0 0 0 11 0 0 12 

Skovlund 0 0 1 20 0 0 20 

Sig 0 0 1 19 0 0 20 

Total 2523 0 299 1901 0 -216 4507 

Tabel 32. Fjernvarmeproduktion fordelt på brændsler Klima 2050 for Vest 
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Bilag 2: Regulerkraftmarkederne 

Balancering af elmarkedet sker i flere trin: Først sættes elprisen via Nord pool day-

ahead markedet før produktion. I intraday-markedet, Elbas, kan der handles el frem 

til 45 minutter før driftstimen, og derfra er det Energinets ansvar, at bringe 

elmarkedet i balance ved at købe regulerkraft fra en række typer af reserver. 

Ubalancer mellem produktion og forbrug kan essentielt skyldes: 

• Fejlfremskrivninger af elforbruget 

• Ændrede vejrforhold i forhold til fremskrivning 

• Fejl i transmissionssystemet 

 

 

 

Figur 46. Tidsrammer og ‘ramp rates’ for forskellige typer af reserver 

 

Reserverne inddeles efter, hvor hurtigt de kan reagere i primære, sekundære og 

tertiære reserver (se Figur 46). Primære og sekundære reserver bruges til 

frekvensstyring og balance i transmissionsnettene til udlandet, mens de tertiære 

reserver bruges til balanceudligning.  

 

Reserverne handles på regulerkraftmarkedet, hvor der i hver driftstime sættes en 

balancepris svarende til marginalprisen, som alle aktører i markedet afregnes med. 

Der findes to typer af betaling i regulerkraftmarkedet: Udbydere af regulerkraft kan 

modtage en betaling pr. MW for at være til rådighed og/eller en betaling pr. leveret 

MWh i regulerkraftmarkedet. 

 

I Vestdanmark er reserverne tilpasset det kontinentaleuropæiske synkronområde, 

og har forbindelser både til Norge og Nordtyskland. Særligt forbindelsen til Norge 

giver Vestdanmark adgang til billig regulerkraft, idet Norge råder over store 

vandreserver, der har lavere marginalomkostninger end øvrige spidslastanlæg.  

 



91  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

Den historiske mængde regulerkraft handlet i Vest- og Østdanmark fremgår af 

figuren nedenfor. I Vestdanmark er der i perioden 2010-2016 handlet ca. 235 GWh 

opregulering og 183 GWh nedregulering, hvoraf 2015 og 2016 har haft lidt lavere 

mængde handlet regulerkraft.  

 

Figur 47. Årlig regulering i GWh for Vestdanmark (blå) og Østdanmark (grøn) fra 2010 til 2016 eksl. 
specialregulering. *Tal for 2016 er estimeret pba. data for de første 6 måneder. Kilde: Ea Energianalyse 
baseret på tal fra Energinet. Kilde: (Ea Energianalyse, 2017) 

 

Prisen på opregulering i Vestdanmark har historisk ligget noget lavere end prisen i 

Østdanmark (jf. Figur 48 nedenfor). Det skyldes som tidligere beskrevet 

Vestdanmarks integration med bl.a. Norge. 

 

 

Figur 48. Gennemsnitlig forskel mellem regulerkraftpris og spotpris i regulerkraftmarkedet for op- og 
nedregulering i Vestdanmark (rød) og Østdanmark (blå). 

 

I Danmark, har Energinet´s omkostninger til systemydelser i de seneste år ligget på 

omkring 800 mio. Omkostningerne til systemydelser udviser en faldende tendens på 
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trods af den øgede mængde fluktuerende energi, hvilket især kan tilskrives øget 

fokus på integration med nabolandene. Dette gælder især de automatiske reserver.  

 

I de senere år har Danmark købt et stigende antal primære og sekundære reserver 

fra nabolandene, og har derved realiseret betydelige omkostningsbesparelser. Der 

er med stor sandsynlighed yderligere effektiviseringsmuligheder ved øget 

samhandel af primære og sekundære reserver. 

 

Øget udbygning med vind- og solenergi kan øge ubalancerne i systemet. 

Markedsdata viser dog, at mængden af regulerkraft per i forhold til den samlede 

produktion fra vind- og solanlæg haret faldende.  Med fortsat udbygning af 

fluktuerende energi må det dog ventes, at efterspørgslen efter reguleringsydelser vil 

stige i Danmark og nabolandene, og på sigt vil udgøre en stigende del af den 

samlede el-omsætning. 

 

Et øget behov for regulerkraft kan skabe øgede indtjeningsmuligheder for fleksible 

elproducerende enheder, som fx gasmotorer. Flere timer med meget høje 

elspotpriser i kombination med en indtjening i regulerkraftmarkedet, kan i 

fremtidens elmarked udgøre en interessant business-case.  

 

Under den gældende tyske regulering må tyske vindmøller kun nedjusteres, når alle 

andre reguleringsmuligheder er udtømt. Det betyder, at der i tidspunkter med store 

mængder vind i Nordtyskland kan være god økonomi for danske aktører at 

nedregulere elproduktionen i Danmark – eller øge elforbruget – og i stedet 

importere strøm fra Tyskland.  

 

Denne regulering af elsystemet sker under det, som i regulerkraftmarkedet kaldes 

specialreguleringen. Under specialreguleringen følges den normale prisrækkefølge 

ikke nødvendigvis og afregnes som pay-as-bid, i modsætning til det almindelige 

regulerkraftmarked, hvor der sættes en balancepris. Energinet oplyser, at 90% af 

alle tilfælde, hvor specialreguleringen blev taget i brug i Vestdanmark, var der tale 

om overskydende elproduktion fra Nordtyskland. Regulerkraft handlet under 

specialreguleringen udgør desuden en betragtelig del af det samlede regulerkraft 

marked. I 2017 blev der handlet 777 GWh el nedregulering under 

specialreguleringen, som udgjorde 92% af al nedregulering handlet i Vestdanmark. 

 

GWh 2014 2015 2016 2017 

Specialregulering - op 14,2 13,7 3,6 0,7 

Specialregulering - ned 13 401 326 777 

Tabel 33. Handlede mængder el under specialreguleringen i Vestdanmark. Kilde: Nord Pool 

 

Specialregulering 
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Specialreguleringen er interessant for alle anlæg, hvor der enten kan skrues op for 

et elforbrug - fx elpatroner og varmepumper eller anlæg, hvor der kan skrues ned 

for elproduktionen, og markedet er vokset markant efter 2014. 

Indtjeningsmulighederne fra specialreguleringen afhænger af, hvordan 

bestemmelserne udvikler sig i Tyskland.  

 

 

Figur 49. Specialregulering som andel af samlet regulering I Vestdanmark for perioden januar 2013 - juli 
2015. De røde søjler viser nedregulering og de blå søjler viser opreguleringen. Kilde: (Energinet, 2015) 
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Bilag 3: Forudsætninger 

I dette bilag gennemgås de anvendte beregningsforudsætninger for el- og 

fjernvarmeanalysen. De væsentligste forudsætninger er beskrevet i hovedteksten. 

Her gennemgås følgende forudsætninger: 

• Brændselspriser 

• Varmebehov 

• Eksisterende og planlagt kapacitet 

• Teknologiforudsætninger 

• Affaldsmængder 

Brændselspriser 

Brændselspriser anvendes som et input til Balmorelmodellen. Der er ved 

beregningerne anvendt de seneste fremskrivninger fra IEA’s WEO 2017, hvor der er 

taget udgangspunkt i scenariet Sustainable Development.  

 

 

Varmebehov 

Ved fremskrivningen af varmebehovet i Sydvest- og Sønderjylland er der antaget et 

svagt fald i den samlede efterspørgsel efter varme. Fremskrivningen baserer sig på 

Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2017. Nettoopvarmningsbehovet er primært 

drevet af to faktorer: På den ene side forventes varmebehovet at falde i takt med at 

bygningsmassen bliver mere energieffektiv, mens der på den anden side forventes 

et stigende areal til opvarmning. Effekten fra energibesparelser forventes at 
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overstige effekten fra udbygningen af areal, således at der netto kommer et mindre 

fald. Fra 2016 til 2030 forudsættes et fald på ca. 8% i basisfremskrivningen. Hvis 

tendensen i basisfremskrivningen forlænges til 2050, vil det samlede 

opvarmningsbehov falde med ca. 20% i forhold til 2016. 

 

Til beregning af fjernvarmebehovet, tages der højde for planlagte udbygninger. Det 

betyder, at der på kort sigt indregnes stigninger i varmebehovet. 

 

 

Figur 50. Fremskrivning af varmebehovet i Sydvestjylland og Sønderjylland 

 

Ved fremskrivningen tages der udgangspunkt i niveauet for 2016, som klimamæssigt 

er meget tæt på at være et normalår. Den historiske stigning fra 2014 til 2016 

skyldes bl.a. at 2014 var et varmt år. 

 

I beregningerne regnes der med et varmetab på 20% fra produktionsenhed til 

forbruger. 

Eksisterende og planlagte anlæg i området 

Der er indhentet data om eksisterende og planlagte anlæg i Sydvest- og 

Sønderjylland til projektet. For en oversigt over eksisterende anlæg i området er der 

taget udgangspunkt i Energiproducenttællingen for 2016. Denne er suppleret med 

spørgeskemaer til fjernvarmeværkerne, som er blevet bedt om at redegøre for både 

eksisterende anlæg og anlæg, der planlægges i drift inden for en årrække. For de 10 
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største fjernvarmesystemer er der indsamlet data med et lidt større 

detaljeringsniveau om både nuværende og nye produktionsenheder. 

Dataindsamlingen har været nødvendig for at kunne regne detaljeret på balancen 

mellem forbrug og produktion samt behovet for investeringer fremover.  

 

For de 10 største fjernvarmesystemer er der spurgt ind til, hvornår eksisterende 

anlæg forventes at blive taget ud af drift. For alle øvrige anlæg (og i tilfælde af 

manglende svar) er der anvendt en standardlevetid for de forskellige typer af 

teknologier.  

 

MW-varme 2016 2023 2030 2050 

Affaldskraftvarme 77 77 0 0 

Gaskedel 431 237 197 0 

Gaskraftvarme 170 170 68 0 

Biomassekraftvarme 3 0 0 0 

Elpatron 72 72 42 0 

Geotermi 10 10 0 0 

Varmepumpe 2 8 8 0 

Biomassekedel 209 218 218 0 

Import 13 0 0 0 

Kulkraftvarme 460 0 0 0 

Olie-/biooliekedel 505 294 230 0 

Overskudsvarme 1 1 1 0 

Solvarme 187 240 240 0 

Total 2140 1326 1004 0 

Tabel 34. Oversigt over varmekapaciteten for nuværende og planlagte varmeproduktionsanlæg i 
Sydvest- og Sønderjylland. Kilde: Energiproducenttælling 2016 + informationer fra 
fjernvarmeselskaberne 

 

På den baggrund har det været muligt, at lave en samlet oversigt over udviklingen i 

varmekapaciteten over tid, som er opsummeret for beregningsårene 2016, 2023, 

2030 og 2050 i Tabel 34 og illustreret over tid i Figur 50.  

 

I 2016 var der 2,1 GW installeret varmeeffekt. En stor del af effekten (knap 40%) 

forventes allerede inden 2023 at være teknisk udtjent. Det skyldes bl.a. at Ørsted 

har meldt ud, at de ønsker at stoppe anvendelsen af kul på Esbjergværket fra 2023. 

Derudover er der i systemet i dag en række olie- og gaskedler til spids- og 

reservelast, som er af ældre dato. Modelmæssigt udfases de ældste af disse inden 

2023, selvom det i praksis er usikkert, hvornår spidslastkapaciteten  udskiftes. 
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Figur 51. Fremskrivning af den eksisterende og planlagte installerede varmeeffekt i Sydvest- og 
Sønderjylland for 2016-2050 

 

 

Teknologiforudsætninger 

Som input til Balmorel modellen angives en række tekniske og økonomiske 

forudsætninger, som anvendes i optimeringen af det fremtidige fjernvarmesystem. 

For hver teknologi er der derfor bl.a. angivet følgende: 

• Levetid 

• El-virkningsgrad 

• Varmevirkningsgrad 

• Investeringsomkostning 

• Årlige D&V-omkostninger (faste og variable) 
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• For kraftvarmeenheder: Cv- og en Cb-værdi 

 

I optimeringen er det i øvrigt centralt, hvor mange fuldlasttimer en given teknologi 

kan opnå samt brændselspriser. For investeringer regnes der med en 5% realrente 

og alle anlæg afskrives over 20 år. 

 

Forudsætningerne baserer sig generelt på Energistyrelsens seneste teknologikatalog 

for tekniske og økonomiske inputs. For nogle teknologier fx affaldsanlæg er der dog 

indlagt egne skøn baseret på erfaringstal eller mere detaljeret informationer. Der 

forudsættes en teknologiudvikling, som betyder, at der generelt vil være et prisfald 

over tid. Teknologiudviklingen sker i højere grad for nyere teknologier sammenlignet 

med eksisterende veltestede teknologier, hvor mulighederne for at optimere 

systemer allerede er begrænsede. Beregningsforudsætninger for nye 

varmeproducerende anlæg er opsummeret i Tabel 35, og for kraftvarmeenheder i 

Tabel 36. 

 

 

Leve-

tid 

(år) 

Virknings-

grad 

(%) 

Investering 

(Mio. kr./MW) 

Fast 

D&V 

(kr./år/

MW) 

Variable 

D&V 

(kr./GJind) 

Træpillekedel 20 95% 3.28 33.200 11,1 

Træflis/halm-kedel 20 108% 6.56 66.400 22,1 

Naturgaskedel 35 101% 0.82 15.200 5,1 

Affaldskedel 20 98% 12.53 576.800 37,6 

Elpatron 20 99% 0.62 9.000 4,0 

Solvarme 20 - 1.81 - 4,7 

      

Varmepumper:      

Luft-vand-VP 20 280% 4.72 15.000 2,5 

Grundvand-VP 20 300% 4.72 15.000 2,5 

Havvand-VP 20 300% 5.66 15.000 2,5 

Spildevand-VP 20 310% 4.72 15.000 2,5 

Drikkevand-VP 20 300% 4.72 15.000 2,5 

Tabel 35. Tekniske og økonomiske forudsætninger for (rene) varmeproducerende anlæg for 2030. Alle 
angivelser er pr. varmeenhed.  
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Træflis-KV 

(udtag) 

Træflis-KV 

(mod-tryk) 

Træpille-

KV 

Affald

-KV 

Naturg

as-

motor 

Gastur-

bine 

Levetid År 30 30 30 35 22,5 25 

El (kondens)  % 48,5% 39%* 52% 22% 48,5% 61,5% 

Total % 103% 103% 90% 95% 103% 90% 

Investering Mio. kr. /MW-el 16.2 19.3 16.3 82.4 10.3 6.6 

Investering Mio kr. /MW-indfyret 7.9 7.5 8.5 18.1 5.0 4.1 

Fast D&V 1000 Kr./ år/MW-el 604 604 453 2.307 151 151 

Variable D&V kr.  /MWh-el 18.0 18.0 18.0 190.9 37.8 20.5 

Cv-værdi - 0.15 0 0.15 0 -0.01 0.13 

Cb-værdi - 0.61 0.61 1.01 0.3 0.9 1.75 

Tabel 36. Tekniske og økonomiske forudsætninger for relevante kraftvarmeteknologier for 2030 

 

 

Affaldsmængder og affaldsanlæg 

I dag produceres der el og varme fra affaldskraftvarmeanlæg i Esbjerg og i 

Sønderborg, som tilsammen forbrændte ca. 300.000 tons i 2016. Ved modelleringen 

af fremtidige år, er det antaget, at der i området skal afbrændes en fast mængde 

affald, hvor udviklingen tager udgangspunkt i dagens niveau og som fremefter følger 

Miljøstyrelsens seneste fremskrivning. Miljøstyrelsen opererer med to udviklinger 

for affald til forbrænding: Ressourcestrategien og en BAU-udvikling. I begge 

scenarier er affaldsmængderne til forbrænding stigende, men hvor stigningstakten 

er noget fladere i Ressourcestrategien. Der er her taget udgangspunkt i trenden fra 

Ressourcestrategien. Affaldsmængderne til forbrænding for Sydvest- og 

Sønderjylland er vist i Figur 51 nedenfor.  Mængderne vil stige til ca. 330.000 tons i 

2030 og yderligere til ca. 385.000 tons i 2050. 
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Figur 52. Affaldsmængder til forbrænding i Sydvest- og Sønderjylland. Udviklingen følger trenden for 
Ressourcestrategien  

 

Investeringsmuligheder 

Fjernvarmesystemerne er i Balmorel opdelt på tre niveauer: 

• Centrale områder 

• Store decentrale områder 

• Små decentrale områder 

Opdelingen bruges bl.a. til at styre hvilke teknologityper, der kan investeres i i 

forskellige områder, og for at kunne medtage en skalafordel ved investeringer i 

større anlæg. Det betyder, at teknologiomkostningerne typisk er lavere for de 

centrale områder, som repræsenterer de større byområder.  

 

I scenarieberegningerne for Sydvest- og Sønderjylland er Esbjerg karakteriseret som 

et centralt område. Sønderborg, Aabenraa og Haderslev er kategoriseret som store 

decentrale områder, og de resterende fjernvarmesystemer er små decentrale 

områder.  

 

I modellen kan der investeres i følgende teknologier 

 

• Træfliskraftvarme (modtryk) 

• Træfliskraftvarme (udtag) 

• Træpillekraftvarme (udtag) 

• Træpillekraftvarme (modtryk) 

• Kulkraftvarme (udtag) 

• Biogaskraftvarme 

• Halmkraftvarme 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

To
n

s



101  |  Energiscenarier for Sønderjylland og Sydvestjylland, FOKUS PÅ EL- OG FJERNVARMEFORSYNINGEN -
  
 

• Gasturbiner (Combined cycle) 

• Gasmotorer 

• Grundvandsvarmepumpe 

• Luft-vand varmepumpe 

• Havvandsvarmepumpe 

• Drikkevandsvarmepumpe 

• Spildevandsvarmepumpe 

• Elpatron 

• Solvarme 

• Varmelager (ståltanke) 

• Naturgaskedel 

• Træfliskedel 

• Træpillekedel 

• Halmkedel 

 

I affaldsbyerne Esbjerg og Sønderborg kan der desuden investeres i 

• Affaldskraftvarme (modtryk) 

• Affaldskedler 

 

Det tekniske og økonomiske forhold afhænger af, hvilket modelmæssige område, 

det enkelte fjernvarmesystem tilhører. 

 

Dertil er der lavet en beregning, hvor der også er mulighed for at investere i 

gasvarmepumper og en beregning med sæsonvarmelagre. Sæsonvarmelagre flytter 

lidt på den samlede økonomi i scenarierne, men påvirker kun 

investeringsbeslutninger og produktion marginalt. 
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Bilag 4: Følsomhed på LCOE beregninger 

Nedenfor er vist følsomhedsberegningerne på fjernvarmeproduktionsomkostninger 

(LCOE) for 2023 og 2030 ved anvendelse af 2 % realrente i stedet for de 5 % 

realrente, der anvendes i grundberegningerne. 

 

 

Figur 53.Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i BAU-scenariet 2023 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højere elpriser. Vist ved 2 % 
realrente. 
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Figur 54.Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i BAU-scenariet 2030 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højere elpriser. Vist ved 2 % 
realrente. 
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Figur 55.Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i Klimascenariet 2023 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højere elpriser. Vist ved 2 % 
realrente. 
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Figur 56.Varmeproduktionsomkostninger (LCOE) for udvalgte varmeteknologier i Klimascenariet 2030 
ved 5000 fuldlasttimer. Elkedler forudsættes at købe el i de 5000 timer med lavest elpriser. 
Kraftvarmeteknologier forudsættes at producere i de 5000 timer i året med højere elpriser. Vist ved 2 % 
realrente. 
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