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Analyse fra budgetstrategien 2022 

 

Analyse af anlægsområdet og gennemførelseshastigheden med henblik på at 
sikre kapacitet til vækst 
 

Der er gennem de senere år gennemført anlægsprojekter for 110-115 mio. kr. om året 

Frem til 2015 havde Middelfart kommune et anlægsbudget på ca. 60 mio. kr. om året.  

 

Herefter blevet anlægsbudget ad flere omgange hævet til over 80 mio. kr. om året. Samtidig 

blev alt asfaltarbejde udført over driften. I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021 

vedtog byrådet at anlægsniveauet skulle hæves til 80 mio. kr. pr. år.  

 

Anlægsbudgetter B2015 til B2021 
       2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Budget 2015 66,8 66,8 66,8 66,8 
     

  

Budget 2016 
 

68,0 68,0 68,0 68,0 
    

  

Budget 2017 
  

67,7 67,7 67,7 67,7 
   

  

Budget 2018 
   

82,3 72,1 72,1 72,1 
  

  

Budget 2019 
    

95,0 79,0 80,0 80,0 
 

  

Budget 2020 
     

80,0 80,0 80,0 80,0   

Budget 2021             92,3 80,4 81,4 85,9 

 

Gennem de sidste 4-5 år er regnskabsoverskuddene (10-20 mio. kr. pr. år) også afsat til nye 

anlægsprojekter.  

 

Samlet set betyder det, at anlægsprogrammet har oversteget det som forvaltningen med den 

nuværende bemanding har kunnet gennemføre.  

 

Anlægsprojekter har ofte en række indledende processer som gennemføres inden at det fysi-

ske byggeri kan påbegyndes. Det kan være i form af valg af placering, udarbejdelse af de rette 

planhold (lokalplaner) og gennemførelse af udbud af bygherrerådgivning. 

 

Erfaringer viser, at der ofte vil forekomme forsinkelser i anlægsprojekter. Især renovering af 

ældre bygninger kan være svære at lave præcise tidsrammer for. 

 

Ved budgetlægningen har der ofte været nogen optimisme i forhold til hastigheden for færdig-

gørelse af anlægsprojekter. 

 

Resultatet er, at der på nuværende tidspunkt eksisterer et efterslæb på anlægsområdet i stør-

relsesordenen 170-180 kr. mio. kr. 

 

De største poster i efterslæbet på anlægsprojekter ultimo regnskabsåret 2020: 

Anlægsprojekt Beløb i 

mio. kr.  

Offensiv bosætnings- og erhvervsstrategi 10 

Skolerenoveringer      20 
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Mindre skole-tiltag                                       7 

Spillestedet                                            3 

Brohuset                                                      5 

Bulderby (udvidelse/renovering)                4 

Sundhedshus incl. grundkøb                        7 

Flytning af Perronen                              6 

Klimahavn                                        6 

Cykelstier                                                     7 

Andre stier, trafiksikkerhed, Elladere og telekørsel                                  2,5 

Byfornyelse, Nørre Aaby                                     4 

Abelonelundvej 13,5 

Spunsvæg Gl. Havn                           5 

Stativordning, servicekaj, Middelfart Marina          4,5 

Ungdomsboliger            2 

P 30 og energibesparelser                               4,5 

Staurby Skov                                       3 

Better Bird Life                                                       2 

Rekreative stier                                                      3 

Natur, energi og Bælt i balance                               2 

Affald og genbrug                                                   37 

I alt  158 

 

Ovenstående anlægsprojekter repræsenterer i alt 158 mio. kr. 

 

Det vurderes, at over halvdelen af ovenstående efterslæb kan afvikles henover 3 år med det 

nuværende mandskab.  

 

Det mangler især mandskab til at sikre opgaverne omkring kommunens egne bygninger vedr. 

effektiv udnyttelse og energibesparelsen (energi og P 30 mm). Det mangler også mandskab til 

de store anlægsarbejder i forbindelse med de kommunale havne, især Middelfart Marina (45 

mio. kr.). 

 

Det foreslås, at der ansættes 2 personer til ovenstående opgaver. Ansættelserne sker primo 

2022. 

 

Der laves en ny status på efterslæbet i efteråret 2022. 

 

Ovenstående strategi er valg af hensyn til en hensigtsmæssig personalepolitik, det høje prisni-

veau inden for bygge- og anlægsområdet samt kommunens likviditet.  

 

I forbindelse med COVID-19 er der i hele samfundet igangsat mange nye projekter med hen-

blik på at undgå nedgang i aktiviteten på bygge- og anlægsområdet. Der har været mange 

både private og offentlige aktører der har bidraget til dette. Effekten af dette har bl.a. været er 

prisniveauet inden for bygge- og anlægsområdet er ekstraordinært stort. Det kommende års 

bygge- og anlægsbudgetter forventes måske at være utilstrækkelige som følge af disse pris-

stigninger. 

 

For ikke at overophede bygge- og anlægsbranchen yderligere kan det overvejes, at være til-

bageholdende med anlægsaktiviteten i Middelfart Kommune. 

 


