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Liv i Lillebælt

- en fælles motor for marine tiltag i Lillebælt
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Baggrund

• Lillebælt: Årlige iltsvind, fiskebestande i kraftig tilbagegang og   
mangel på levesteder

• Behov for nationalt – og lokalt – fokus på Lillebælt 

• Borgergruppen ”Hjælp Lillebælt” lægger pres på for at 
genskabe et Lillebælt med sunde fiskebestande

• 3 dialogmøder i 2019 og konference i 2020 med minister + 2 
borgmestermøder

• Bolden samlet op af 4 kommunale, marine 
naturgenopretningsprojekter i Lillebælt

• 2021: Udkast til et nyt fælleskommunalt samarbejde:

”Liv i Lillebælt”
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• Skabe et tæt netværksbaseret samarbejde mellem 
kommunerne omkring Lillebælt for i fællesskab og 
med andre parter at kunne arbejde mod en bedre 
natur- og miljøtilstand i Lillebælt

• Skabe projekter og konkrete indsatser i Lillebælt for 
at bevare eksisterende naturkvaliteter og genskabe 
et farvand med en god natur- og miljøtilstand, med 
stor biodiversitet, et bæredygtigt fiskeri og et 
attraktivt område for bosætning og turisme

Liv i Lillebælt - Formål
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Afdelingslederkreds
(én pr. kommune)

- koordinering og prioritering
- kontakt til politisk niveau
- sikring af mål og budget

Koordinator / projektleder
(ansat i en værtskommune)

- arrangerer erfa-dage og netværkstræf
- servicerer kommunerne 

- fælles fundraising
- styrer tværkommunale projekter 

Fagmedarbejdernetværk
(1-2 pr. kommune)

- styrer kommunale projekter 
- sikrer lokal forankring
- udveksler faglig viden 

Derudover vil der være et formelt samarbejde med private fonde og forskningsinstitutionerne, 
samt et uformelt samarbejde med VOS’erne, NGO’er og andre interessenter og aktører

Borgmestrene
- politisk niveau

Projektmodel
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11 kommuner deltager i projekt ‘Liv i Lillebælt’:

Derudover

er der dialog med 

Svendborg og Langeland om 

eventuel deltagelse i projektet

Side 8



• Tre kommuner koordinerede sekretariatsfunktionen i 2021

• Betalt af alle deltagende kommuner

• Fundraising og kontakt til privat fond (VELUX FONDEN)

• Et forslag til et forprojekt blev indsendt til VELUX FONDEN i 
december 2021. Forprojektet skal afklare den nuværende tilstand i 
Lillebælt samt give et virkemiddelkatalog for marin 
naturgenopretning

• VELUX FONDEN bevilgede ½ mio. kr. til forprojektet i januar 2022

• Et udkast til en projektansøgning er udfærdiget, men endelig 
indsendelse af en opdateret version afventer forprojektets 
resultater

Økonomi: 2021: 150.000 kr.       2022 1. halvår: 150.000 kr.

Bidragsfordeling: 50% ligeligt fordelt ml. kommuner + 50% fordelt efter indbyggertal

Forprojekt  2021 - 2022

Side 9



• Januar : VELUX FONDEN bevilgede ½ mio. kr. 

til forprojektet

• Juni : Forprojektet gennemføres

• Juni : Forventet politisk behandling

• Aug./sept. : Anlægsprojekt ansøges hos VELUX 

FONDEN

• Okt./nov. : Forventet svar fra VELUX FONDEN

• November : Ansættelse af fælles projektleder

• Omkr. årsskiftet :  De første projekter kan påbegyndes

Tidsplan for 2022 - Forprojekt  mm.
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• Samlet budget over 5 år: 
• 67,2 mio. kr. fordelt med

41,6 mio. kr. (62%) fra VELUX FONDEN 

25,6 mio. kr. (38%) fra de 11 (13) deltagende kommuner

-------------------------------------------------------------
• 60  mio. kr. anvendes til konkrete projekter 

hvoraf 22 mio. kr. ventes betalt af kommunerne. Den enkelte 
kommunes andel ventes at afhænge af, hvilke projekter der 
gennemføres i kommunen

• 7,2 mio. kr. anvendes til projektledelse mm.
hvoraf 3,6 mio. kr. betales af kommunerne

Anlægsprojekt – Forventet budget
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Mulighed for projekter med støtte fra privat fond, hvis der 
afsættes kommunale anlægsmidler over en årrække

PROJEKTGRUPPE AF KOMMUNALE 
MEDARBEJDERE 

• Anlægge (tvær)kommunale projekter

• Koble til forskning

ØKONOMI - anlæg:   

60 mio. kr. over 5 år

Modulet er anlægsfinansieret

PROJEKTLEDELSE:

• Inspirere og understøtte netværk

• Fundraise til fællesprojekter, herunder EU

• Koordinere tværkommunale initiativer

• Vidensopbygge med universitet

Modulet er driftsfinansieret

Fælles projektkoordinator med fondsstøtte
Behov for en flerårig aftale for at sikre fondsstøtte

ØKONOMI – projektledelse: 

7,2 mio. kr. over 5 år = 1,4 mio. kr./år

Halvdelen går til aflønning af projektleder, og resten går til 
diverse udgifter i forbindelse med projektsamarbejdet.

Forventelig finansiering: 
50% kommunalt og 50% fondsfinansieret

Kommune A:

Kommune: 0 mio
Fond: 0 mio

Projekt : 0 mio

KOMBI-
NERET 
MED

Foreløbigt forslag til projektmodel for 2022 og frem 

Hver kommune selvfinansierer 1/3 af projektudgifterne i kommunen, fx:

Kommune B:

Kommune: 1 mio
Fond: 2 mio

Projekt : 3 mio

Kommune C:

Kommune: 2 mio
Fond: 4 mio

Projekt : 6 mio
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jul

Udarbejdelse af udbudsmateriale (totalrådgivning)

Udbud - præfvalifikation

Tilbudsgivning

Kontraktindgåelse med totalrådgiver

KNG - orientering om udbud

Dispositionsforslag

Projektforslag

KNG - Godkendelse af projektforslag

Udarbejdelse af udbudsprojekt (entreprenører)

Licitation

KNG - Godkendelse af entreprisekontrakt og igangsætning af 

byggeri

Kontraktindgåelse med entreprenører

Myndighedsbehandling/Miljøgodkendelse/VVM/..

Anlægsarbejde/etablering Ejby/Middelfart/Omlaster

Opstart ny

Ombygning til lokalpladser og etablering Brenderup

Lokalpladser klar

Nedlukning Køstrup

Faser

Ny genbrugspladsstruktur

Aktivitet
2022 2023 2024

mar apr jun jul aug jan feb mar junsep okt nov dec apr maj

1: Byggeprogram og EU-udbud 2: Forslagsfasen 3: Udbudsprojekt og prisindhentning 4: Udførelse og ibrugtagning

aug sep okt nov dec jan feb maj junjan feb maj mar apr jul aug sep
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Udbud totalrådgivning ifm. udbygning af genbrugspladser og opdeling i beslutningsfaser Oplæg til tids- og procesplan

06.01.2022/Rev. 15.02.2022

Måned

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Koordineringsmøder

Byggeprogram/idéoplæg

Udbudsbetingelser

A Prækvalifikation

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED 23.3

Spørgefrist 6.4

Svarfrist 13.4

Ansøgning om prækvalifikation 22.4

Evaluering af de indkomne ansøgninger

B Tilbudsgivning

Prækvalifikation/opfordring til at afgive tilbud 3.5

Besigtigelse/evt. spørgemøde 11.5

Spørgefrist 25.5

Svarfrist 1.6

Tilbudsfrist 8.6

Tilbudsevaluering

Indhentning af dokumentation hos vinder

Forventet offentliggørelse af udbuddet 20.6

Standstill periode 10 dage

Godkendelse af resultat EU-udbud

Kontraktindgåelse og opstart 1.7

Dispositionsforslag

Projektforslag

Godkendelse af projektforslag

Udbudsprojekt

Prisindhentning

Licitation

Forhandling

Indstilling af tilbudsgivere til udførelse

Godkendelse af licitationsresultat

Kontraktindgåelse med entreprenører

Udførelse

Aflevering og kommissioning

Ibrugtagning

Fase 1 Byggeprogram og EU udbud A Byggeprogram og udbudsmateriale udarbejdes. Politisk godkendelse af at EU udbud igangsættes

B Afsluttes med at Udvalget orienteres om resultatet af EU udbuddet og godkender at der indgås kontrakt med vinderen og at fase 2 igangsættes.

Fase 2 Forslagsfasen C Totalrådgiver udarbejder dispositions og projektforslag. Projektforslag redegør for projektets omfang, udseende og funktionalitet samt projektetøkonomi

D Gennemgås grundigt af bygherrens organisation og sfsluttes med godkendelse af Udvalget til igangsætning af fase 3

Fase 3 Udbudsprojekt og prisindhentning E Totalrådgiver udarbejder udbudsprojekt og udbudsbetingelser og indhenter tilbud hos relevante entreprenører. Licitation afholdes og totalrådgiver laver indstilling til politisk godkendelse.

F Politisk behandling af licitationsresultat og godkendelse af at der indgås entreprisekontrakter og at byggeriet igangsættes Fase 4

Fase 4 Udførelse og ibrugtagning G Byggeri og anlæg udføres. Totalrådgiver varetager alle myndighedsgodkendelser, kommisioning og sikrer problemfri ibrugtagningstilladelse.

H Projektet overdrages Middelfart Kommune og driften igangsættes

Bemærk Projektet kan bringes til ophør efter hver fase, hvis det ikke udvikler sig som ønsket.
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   Miljø- og Energiudvalget 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Regnskab 2021 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det skattefinansierede område, viser et 
mindreforbrug på 0,377 mio. kr. ift. oprindeligt budget.  

Regnskabet for Natur og Miljø viser et mindreforbrug på 0,784 mio. kr., primært som følge af 
tilstræbt mindreforbrug for at dække overført underskud på området i 2019 og 2020. 
Mindreforbruget er bl.a. skabt ved at nogle indkøb af ydelser er udsat og fordeles over 
kommende budgetår i stedet. 

Regnskabet for Klima og Energi viser et merforbrug på 0,407 mio. kr. Hovedforklaringen er et 
merforbrug på 1,394 mio. kr. på EU-projekter pga. forskydning af indtægter/udgifter mellem 
årene. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Klimafolkemødet på 0,622 mio. kr. som 
følge af corona situationen. I planlægningsfasen var der usikkerhed om, hvorvidt Klima-
folkemødet kunne afholdes og der blev derfor udvist stor forsigtighed med udgiftsniveauet. 

Regnskab 2021 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det selvfinansierede område (Affald og 
Genbrug), viser et merforbrug på 0,350 mio. kr. på driften ift. oprindeligt budget. Merforbruget 
skyldes primært ekstra ansættelser på grund af flere langtidssygemeldinger.  

Miljø- og Energiudvalgets hovedopgaver:  

På det skattefinansierede område løser udvalget myndigheds- drifts- og projektopgaver 
indenfor: 

§ Natur, vandløb og skove 
§ Landbrug og industri 
§ Grundvand, spildevand, badevand 
§ Jordforurening 
§ Affald og varme 
§ Skadedyr 
§ Klima- og Energi 
§ Kystbeskyttelse 

 
På det selvfinansierede område løser udvalget opgaver indenfor: 
 

§ Affald og Genbrug  
 

Økonomi 2021: 

(i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget 
inkl. over-/underskud 

Korrigeret budget uden 
 over-/underskud 

Regnskab 

Drift – 
skattefinansieret 

8.965 12.561 9.214 8.588 

Drift – 
selvfinansieret  

-4.281 -4.281 -4.281 -3.931 

Anlæg –  
skattefinansieret 

7.946 22.507 10.964 6.746 

Anlæg - 
selvfinansieret 

1.500 38.518 1.500 5.340 
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   Miljø- og Energiudvalget 
   

  

Regnskab 2021 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg, på det skattefinansierede område, viser 
et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget. Hovedforklaringen er et mindreforbrug 
under Natur og Miljø primært Rekreative stier med 3,174 mio. kr., fordi Banestien først 
gennemføres i 2022. Desuden et merforbrug på 0,887 mio. kr. på EU-projektet Better BirdLIFE 
pga. forskydninger af indtægter/udgifter mellem årene samt et merforbrug på Covid-19 
anlægget Skovrejsning (lånefinansieret) pga. forskydning af forbruget fra 2020 til 2021. 
 
Regnskab 2021 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg, på det selvfinansierede område (Affald og 
Genbrug), viser et merforbrug på 3,840 mio. kr. ift. oprindeligt budget. Budgetafvigelsen 
skyldes merforbrug på Ny affaldsordning på 3,6 mio. kr., merforbrug på Omlastestationen på 
0,7 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby. 
Merforbruget på alle anlæg finansieres af overført overskud fra tidligere år.  

Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes for både det skatte- og det selvfinansierede område. 

Natur & Miljø 

På industriområdet er der gennemført miljøtilsyn på virksomheder, meddelt miljøgodkendelser 
og tilslutningstilladelser. På landbrugsområdet er der gennemført tilsyn på landbrug med 
dyrehold, herunder basistilsyn og prioriterede tilsyn, opfølgende tilsyn og kampagnetilsyn. Der 
er afgjort sager om udvidelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven. 

Der er udgifter til sekretariatet for Naturpark Lillebælt, som deles med Kolding og Fredericia 
Kommuner. Projektet med indsatsplanen imod Kæmpebjørneklo er fortsat. Implementeringen 
af Masterplan for Staurby Skov er videreført i 2021.  Life-projektet Better BirdLIFE er i 
implementeringsfasen og varer til 2025. Der er gennemført mindre skovrejsningsprojekter. 

Klima & Energi  

I 2021 var Middelfart Kommune blandt de første til at indlejre klima i budgetlægningen på 
baggrund af byrådets beslutning med klimaaftalen fra 7. december 2020. Forvaltningen 
udarbejdede en trafiklysmodel for budgetlægningen i 2021. En model andre kommuner har 
vist interesse for, men som endnu ikke er fuldt implementeret i budgetforhandlingerne.  

I 2021 blev det femte ”Folkemøde om fremtidens Klima” afholdt med mellem 8.000 og 10.000 
deltagere. I efteråret 2021 blev Middelfart nomineret til EDEN award, European Destinations of 
Excellence. Middelfart vandt prisen efter en præsentation for en jury bestående af delegerede 
fra EU kommission, EU parlament og europæiske turisme eksperter, og kan derfor i 2022 kalde 
sig Europamestre i bæredygtig turisme blandt mindre destinationer. Desuden er Middelfart nu 
for første gang med i top 20 på GDS ranking ”Global Destination Sustainability”. 

Affald & Genbrug 

I 2021 er udrulningen af affaldsøer med kuber og fællesløsninger til sommerhusområder 
næsten færdiggjort. Der er gennemført udbud af vognmandskørsel på genbrugspladserne. Ny 
lov om indsamling af 10 fraktioner ved husstandene betyder omlægning af eksisterende 
spande, og indebærer indkøb af nyt materiel. Den nye ordning forventes at starte oktober 
2022. På genbrugspladserne er småt brændbart skiftet ud med ”rest efter sortering”, og der er 
stærk fokus på at hjælpe borgerne til bedre sortering med sorteringsborde m.m. 2021 var 
første hele år med drift af den nye affaldsordning, med indsamling af genanvendeligt affald 
direkte hos husstanden, samt drift af den midlertidige omlastestation. 

Side 26



Side 27





Bruttoforbrug Fra år Til år Udgifter Indtægter Nettosum

Forbrug tidligere år 2017 2021 5.732.367,87 3.155.157,96- 2.577.209,91

0,00 0,00 0,00

Projektnavn

Naturprojekter - Pulje 2017-2020

XA-nr

110
Journalnr til anlægsregnskab

Profitcenter

9800000010
Natur og Miljø

Funktionsområde

003850-3-000
07 Naturforvaltningsprojekter

Kapitalmiddel

50100003
Skat - anlæg

Påbegyndt år

01.01.2016
Afsluttet år

31.12.9999

Bevillinger Dato Pkt Journalnr Udgifter Indtægter

Anlægsbevilling, Byrådet 03.04.2017 BY sagnr.14 2.063.000,00 0,00

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 BY sag151StorÅ
medP

589.000,00 0,00

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 BY sag151StorÅ
medP

0,00 589.000,00-

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 BY sag151Blank
eTangm

220.000,00 0,00

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 By sag151Blank
eTangm

0,00 220.000,00-

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 By sag151Brend
eÅ

251.000,00 0,00

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 By sag151Brend
eÅ

0,00 251.000,00-

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 By sag151Aulby
Møllem

427.000,00 0,00

Anlægsbevilling, Byrådet 01.04.2019 By sag151Aulby
Møllem

0,00 427.000,00-

Anlægsbevilling, Byrådet 21.06.2021 Sag 501 185.000,00 0,00

Tillægsbevilling givet den 19.06.2017 By sagnr.58 565.000,00 0,00

Tillægsbevilling givet den 08.10.2018 By sag98 104.000,00- 0,00

Tillægsbevilling givet den 08.10.2018 By sag98 50.000,00- 0,00

Tillægsbevilling givet den 08.10.2018 By sag98 83.000,00- 0,00

Bevilling ialt 4.063.000,00 1.487.000,00-

.

.
Total balance Udgifter Indtægter Nettosum

Bevillinger ialt 4.063.000,00 1.487.000,00- 2.576.000,00

Forbrug ialt 5.732.367,87 3.155.157,96- 2.577.209,91

Balancesum 1.669.367,87- 1.668.157,96 1.209,91-

.
Medtag Økonomiafd. bemærkn.

.
Medtag Forvaltningens inform.

.
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Klima- Natur og Genbrugsudvalget 
 

1.  Resume 
 

1. budgetopfølgning 

 pr. 28.02.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 
(u. o/u) 

2022 

i 1.000 kr.  

Drift i alt 6.081 6.081 6.081 6.081 0 0 

       

Skattefinansieret 11.071 11.071 11.071 11.071 0 0 

Natur og miljø 7.170 7.170 7.170 7.170 0 0 

Klima og energi 3.901 3.901 3.901 3.901 0 0 

           
Selvfinansieret -4.990 -4.990 -4.990 -4.990 0 0 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering -4.990 -4.990 -4.990 -4.990 0 0 

       

Anlæg i alt 29.690 29.690 29.690 30.579 889 889 

       

Skattefinansieret 775 775 775 4.979 4.204 4.204 

Natur og miljø 775 775 775 4.739 3.964        3.964 

Klima og energi 0 0 0 240 240 240 

             

Selvfinansieret 28.915 28.915 28.915 25.600 -3.315 -3.315 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering 28.915 28.915 28.915 25.600 -3.315 -3.315 

       
Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele 1.000 kr.  
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1a. Resume anlægsprojekter 
 

 
1. budgetopfølgning 

 pr. 28.02.2022 

 

 
Opr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(m. o/u) 

2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 

(m. o/u) 
2022 

Anlæg i alt 
i 1.000 kr. 

Anlæg i alt 29.690 29.690 29.690 30.579 889 

            
Skattefinansieret 775 775 775 4.979 4.204 

      Natur og miljø  775 775 775 4.739 3.964 

Projekt blå støttepunkter 0 0 0 -14 -14 

Masterplan for udvikling af Staurby Skov 0 0 0 1.879 1.879 

Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer 0 0 0 345 345 

Better BirdLIFE -1.778 -1.778 -1.778 -1.778 0 

Projekt Bælt i balance 213 213 213 179 -34 

Rekreative stier II (Stiplan) 0 0 0 200 200 

Naturrum i Naturpark Lillebælt 0 0 0 -151 -151 

Natur- og Energiprojekter - 2021-2022 860 860 860 1.297 437 

Pulje til gennemf. af biodiversitesproj. 310 310 310 459 149 

Skovrejsning 0 0 0           153 153 

Sløjfning af brandhaner 470 470 470 470 0 

Højtvandsbeskyttelse, Varbjerg Strand 0 0 0 1.000 1.000 

Pulje til biodiversitet og natur 550 550 550 550 0 

Vedligehold Madpakkehus ved Kobakken 150 150 150 150 0 
 
 
Klima og energi 0 0 0 240 240 
 
Klima- og energiprojekt –pulje 2017-2020 0 0 0 240 240 
 
 
Selvfinansieret – Affaldshåndtering 28.915 28.915 28.915 25.600 -3.315 
 
Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 3.500 3.500 3.500 1.200 -2.300 

Ny genbrugspladsstruktur 3.715 3.715 3.715 2.500 -1.215 

Ny affaldsordning 10 fraktioner 21.700 21.700 21.700 21.900 200 

Omlastestation 0 0 0 0 0 
      
 

 
2.  Konklusion 
 
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 1. 
budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område. 
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning ingen afvigelse på skattefinansieret og 
selvfinansieret drift i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud på 6,081 mio. kr.  
 
Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 0,889 mio. kr. på 
anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud på 29,690 mio. kr. 
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Merforbruget finansieres af det forventede overførte overskud fra tidligere år. Set over den 
samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget overholdes. 
 
På det skattefinansierede område anlæg forventes et merforbrug på 4,204 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget inkl. over/underskud på 0,775 mio. kr. Hovedforklaringen er forbrug af 
opsparede rådighedsbeløb vedrørende regnskab 2021, som forventes overført til brug i 2022.  
 
På det selvfinansierede område anlæg forventes et mindreforbrug på 3,315 mio. kr. i forhold til 
det korrigerede budget inkl. over/underskud på 28,915 mio. kr. Hovedforklaringen er et 
mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby og et 
mindreforbrug på 1,215 mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur. 
 

 
3.  Beskrivelse til de enkelte temaer  
 
Natur og Miljø 
 
Drift: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 7,170 
mio. kr. til blandt andet naturbeskyttelse, herunder drift af skov, Hindsgavl Dyrehave og 
Naturpark Lillebælt, EU-projektet NEPTUN, vandløbsvæsen herunder vandløbsvedligeholdelse, 
miljøbeskyttelse samt skadedyrsbekæmpelse.  
 
Der forventes ingen afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden 
over/underskud. 
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om flere driftsbevillinger - se punkt 4.1.  
 
Under drift af Naturpark Lillebælt søges om en tillægsbevilling på i alt 0,3 mio. kr. til Naturpark 
Lillebælt. Tillægsbevillingen finansieres med 0,2 mio. kr. i 2022 af anlægsprojektet 
Naturprojekter – Pulje 2021-2022 under politikområdet Natur og Miljø. Derudover finansieres  
tillægsbevillingen med 0,1 mio. kr. i 2022-2025 fra politikområdet Erhverv og Turisme under 
Økonomiudvalget på driften. Der er behov for 0,3 mio. kr. til drift af Naturpark Lillebælt, for at 
naturparken og de 3 kommuner (Middelfart, Kolding og Fredericia) kan leve op til indgåede 
forpligtelser, og for at sikre naturparkens fortsatte eksistens efter, at Destination Lillebælt  
lukkede i 2020. 
 
 
Anlæg: 
Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 0,775 
mio. kr.  
 
Hovedforklaringen er forbrug af opsparede rådighedsbeløb vedrørende regnskab 2021, som 
forventes overført til brug i 2022.  
 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes. 
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om flere anlægsbevillinger - se punkt 4.3.  
 
Der søges om en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til projekt Natur- 
og Energiprojekter – 2021-2022 – Vandløbsprojekter på 0,0 mio. kr. netto, bestående af en 
udgiftsbevilling på 0,678 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,678 mio. kr. Begrundelsen er, 
at Middelfart Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om et tilskud til Vandløbs-
restaureringsprojekt i Harndrup Fjellerup Å på 0,3 mio. kr. og et tilskud til Vandløbs-
restaureringsprojekt i Kindstrupafløbet på 0,378 mio. kr. 
 
Desuden søges der om en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb til et  
forprojekt til Liv i Lillebælt under anlægget Natur- og Energiprojekter – 2021-2022 på 0,0 mio. 
kr. netto, bestående af en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,5 mio. 
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kr. Begrundelsen er, at Middelfart Kommune har fået tilsagn fra VELUX FONDEN om et tilskud 
på 0,5 mio. kr. til projektet. Projektet skal gennemføres sammen med 11 andre kommuner.  
 
 
Klima og Energi 
 
Drift: 
Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 3,901 
mio. kr. til kontingent til Clean, Klimaplan DK2020 (Parisaftalen), diverse EU-projekter, samt 
udvikling af Klimalaboratoriet. 
 
Der forventes ingen afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden 
over/underskud. 
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om en driftsbevilling - se punkt 4.1.  
 
Der søges om en negativ tillægsbevilling vedr. kontingent til Clean på 0,06 mio. kr. Bevillingen 
skal finansiere afledte udgifter i forbindelse med opnormering på det tekniske område under 
politikområdet Administration under Økonomiudvalget. 
 
Ved denne budgetopfølgning søges der om en projektbevilling (nulbevilling på driften) - se 
punkt 4.2. 
 
Der søges om en projektbevilling (nulbevilling) til Klimafolkemødet bestående af en 
udgiftsbevilling på 2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2 mio. kr., idet Region Syddanmark 
yder et tilskud på 2 mio. kr. til Klimafolkemødet i 2022.  
 
Anlæg: 
Der er ikke i budgettet for 2022 afsat anlægsmidler til Klima- og Energiområdet.  
 
Der forventes et merforbrug på 0,240 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til ladestandere m.m. under 
Klima- og Energi projekter. Merforbruget finansieres af det forventede overførte overskud fra 
tidligere år. 
 
 
Anden forsyning – Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Anden forsyning på 0 kr.  Politikområdet administrerer udelukkende fordelingen af 
varmeudgifter mellem TVIS og Middelfart Fjernvarme. 
 
Anlæg: 
Der er ikke i 2022 noget anlægsbudget under Klima- Natur og Genbrugsudvalget indenfor 
Anden forsyning. 
 
 
Affaldshåndtering - Selvfinansieret 
 
Drift: 
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud 
til Affaldshåndtering på -4,990 mio. kr. Budgettet vedrører Affald og Genbrug. 
 
Der forventes ingen afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden 
over/underskud.  
 
Affaldsområdet er takstfinansieret. 
 
Anlæg:  
Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret anlægsbudget med over/underskud 
til Affaldshåndtering på 28,915 mio. kr.  
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Ved afslutningen af regnskab 2021 var der et betydeligt efterslæb på anlægsprojekterne på 
Affald og Genbrug. Der forventes via overført over/underskud at blive overført anlægsmidler 
fra 2021 til 2022 på samlet 33,178 mio. kr., som vil være til rådighed i 2022.    
 
Det forventes, at en del af efterslæbet, svarende til 25,6 mio. kr., vil blive indhentet i 2022, 
mens resten forventes indhentet i 2023 og 1. kvartal 2024.  
 
Som følge af, at en del af efterslæbet indhentes, vil der – for året isoleret set – blive realiseret 
et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby, et 
mindreforbrug på 1,215 mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur, og et merforbrug på Ny 
affaldsordning 10 fraktioner på 0,2 mio. kr. 
 
Merforbruget på alle anlæg finansieres som nævnt ovenfor af overført overskud fra tidligere år. 
Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 
overholdes.    
 
Affaldsområdet er takstfinansieret. 
 
På KNG-mødet 2. februar 2022 blev det bl.a. besluttet, at anbefale forvaltningens indstilling 
om forhøjelse af bevillingen til Ny Genbrugspladsstruktur med 20 mio. kr. samt forhøjelse af 
bevillingen til Omlastestationen med 13 mio. kr. Dagsordenspunkterne skal viderebehandles i 
Økonomiudvalget 1. marts 2022 og i Byrådet 7. marts 2022.  

 
4.  Indstillinger 
 
4.1 Driftsbevillinger 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

0,200 2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Natur og Miljø gives en 
tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til drift af Naturpark Lillebælt. 
Tillægsbevillingen finansieres af anlægsprojektet Naturprojekter – 
Pulje 2021-2022 under politikområdet Natur og Miljø. 

0,100 2022 
2023 
2024 
2025 

Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Natur og Miljø gives en 
tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til drift af Naturpark Lillebælt. 
Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet Erhverv og 
Turisme under Økonomiudvalget. 

        0,300  Bevillinger i alt KNG 
 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-0,060 
 

2022 
2023 
2024 
2025 

Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Klima og Energi gives en negativ 
tillægsbevilling vedr. kontingent til Clean. Bevillingen skal 
finansiere afledte udgifter i forbindelse med opnormering på det 
tekniske område under politikområdet Administration under 
Økonomiudvalget. 

        -0,060  Bevillinger i alt KNG 
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4.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften)  
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Projektbevilling 

0,200 
 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Klima og Energi gives en 
udgiftsbevilling på 2 mio. kr. til Klimafolkemødet. 
Udgiftsbevillingen  
modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,200 2022 Bevillinger i alt KNG 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 
Beløb i mio. kr. Periode Indtægtsbevilling/projektfinansiering 

-0,200 2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Klima og Energi gives en 
indtægtsbevilling på 2 mio. kr. til Klimafolkemødet. 
Indtægtsbevillingen modsvares af en tilsvarende 
udgiftsbevilling. 

-0,200 2022 Bevillinger i alt KNG 

 
4.3 Anlægsbevillinger 
 
Bevillinger der tilgår/fragår kassen:  
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

0,000 0,300 
    -0,300 

2022 
2022 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb til Vandplansprojekt 
–   Harndrup Fjellerup Å under anlægget Natur- og 
Energiprojekter – 2021-2022 på 0,0 mio. kr. netto, 
bestående af en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og 
en indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr.  

0,000 0,378 
    -0,378 

2022 
2022 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb til Vandplansprojekt 
–   Kindstrupafløbet under anlægget Natur- og 
Energiprojekter – 2021-2022 på 0,0 mio. kr. netto, 
bestående af en udgiftsbevilling på 0,378 mio. kr. og 
en indtægtsbevilling på 0,378 mio. kr. 

0,000  0,500 
    -0,500 

2022 
2022 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb til forprojekt Liv i 
Lillebælt under anlægget Natur- og Energiprojekter – 
2021-2022 på 0,0 mio. kr. netto, bestående af en 
udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. og en 
indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. 

-0,200 -0,200 
     

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. 
til anlægsprojektet Naturprojekter – Pulje 2021-
2022. Bevillingen finansierer drift af Naturpark 
Lillebælt under politikområdet Natur og Miljø. 
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    -0,200     -0,200 2022  Anlægsbevillinger i alt, KNG 
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