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134. Udpegning af 1 repræsentant til bestyrelsen for LAG MANK 2023-2027

Sagsnr.: 2021-009555 Sagsbehandler: Hanne Thouber Åben

Præsentation:
LAG MANK 2023-2027 - Den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og
Kerteminde har anmodet Middelfart Byråd om at udpege 1 repræsentant til bestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen for LAG MANK 2023-2027 i den
resterende del af indeværende byrådsperiode.

Sagsbeskrivelse:
Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (forlænget til 2022) er under nedlukning og erstattes af
Landdistriktsprogrammet 2023-2027. Det betyder, at "den gamle" LAG MANK lukkes, og at der
oprettes ny forening kaldet LAG MANK 2023-2027.  

I henhold til foreningens vedtægter kan Byrådet udpege 1 repræsentant til bestyrelsen for LAG
MANK 2023-2027.

Byrådet har på det konstituerende møde den 1. december 2021 udpeget John Kruse som
repræsentant i "den gamle" LAG MANK i perioden 1/1 2022 - 31/12 2025.

Sagen forelægges til udpegning af 1 repræsentant til bestyrelsen for LAG MANK 2023-2027.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 3. oktober 2022
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135. Kommunegaranti til Emtekær-Tanderup vandværk

Sagsnr.: 2020-011261 Sagsbehandler: Murtaza Sharafmal Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune modtog i 2020 en anmodning fra Emtekær-Tanderup vandværk om garanti
for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 2 mio. kr. med et afdragstid på 5 år. 
Emtekær-Tanderup vandværk vil gerne ansøge Middelfart Kommune om en længere afdragstid
på lån. Afdragstiden skal hæves fra 5 til 10 år.

Forvaltningen foreslår:

• At løbetiden på det kommunegaranterede lån på 2,0 mio. kr. hos Kommunekredit bliver
forøget fra 5 til 10 år.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart kommune garanterede i december 2020 for lån i kommunekredit på kr. 2,0 mio. kr.
til Emtekær-Tanderup vandværk til bygning af nyt rentvandsbassin og ny nødforsynings ledning
til Gelsted Vandværk.

På daværende tidspunkt søgte Emtekær-Tanderup vandværk garanti for lånet med et løbetid på
5 år.

Vandværket vil nu gerne ansøge Middelfart Kommune om at hæve løbetiden til 10 år.

Rentvandsbassin og nødforsyningsledningen har begge en levetid på minimum 30 år. Og i deres
regnskab afskriver de aktiverne over en 50 års periode.

Rentvandsbassin er færdigbygget og nødforsyning ledning er under etablering.

Lånerammen ved kommunekredit udløber 1 juni 2023. De mangler stadig at få udbetalt de
sidste rater af lån til nødforsyningsledning.

Økonomi:
Emtekær-Tanderup Vandværk har optaget en byggekredit til etablering af et rentvandsbassin og
en ny nødforsyningsledning til Gelsted Vandværk. 

Rentvandsbassinet er færdigbygget og nødforsyning ledningen er under etablering.

Kreditkontrakten på byggekrediten udløber d. 1. juni 2023, og de mangler stadig at få udbetalt
de sidste rater af lånet til etablering af nødforsyningsledningen. 
Dette betyder, at Vandværket ikke har afdraget på lånet endnu. 

Vandværket forventer at fortsætte med uændrede priser til deres 187 forbrugere i de
kommende år.

Vandværket er underlagt hvile i sig selv-princippet og har samtidigt en sund økonomi.

De sidste år er ledningsnettet blevet renoveret løbende og er i god stand. Vandværket har en
overdækning på ca. 400.000 kr. hvert år som bruges til investeringer. Forventningerne var at
kunne afdrage på gælden med disse midler over de næste 5 år.

Da både rentvandsbassinet og nødforsyningsledningen har en levetid på minimum 30 år, vil de
hellere afrage lånet over 10 år, så der er plads til andre investeringer. 

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
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Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Beslutningen vil foreligge til mødet

Bilag:
Kreditkontrakt
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136. 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 (hele kommunen)

Sagsnr.: 2022-010682 Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen Åben

Præsentation:
Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr.
31. august 2022. 

Resultatet af opfølgningen med tilhørende indstillede bevillinger præsenteres i denne sag.

Forvaltningen foreslår:

• At 3. budgetopfølgning bliver godkendt, og
• at indstillingerne til finansiering, drift, projekter, anlæg og jordforsyning i bilag 3 bliver

godkendt.

Sagsbeskrivelse:
Budgetopfølgningen viser et samlet strukturelt resultatet på 22,1 mio. kr. (overskud) når der
korrigeres for engangseffekter, herunder indhentning af efterslæb på anlægsområdet,
låneomlægning af feriepengegæld hos LD Fonde, COVID-19 udgifter, samt Ukraine-udgifter.

Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter, der i udgangspunktet er positivt,
bidrager isoleret med merforbrug 54,5 mio. kr., mens låneomlægningen af feriepengegæld hos
LD Fonde bidrager med merforbrug på den strukturelle balance på 15,2 mio. kr.

Der optræder herudover engangseffekter i form af COVID-19 på 1,9 mio. kr. netto i årets første
måneder og engangsudgifter til ukrainske flygtninge på 7,8 mio. kr.

Hvis der ikke korrigeres for ovennævnte engangsforhold, er der tale om et samlet strukturelt
underskud på 56,9 mio. kr. Dette er ikke nødvendigvis et problem, så længe der er tale om
udgifter af engangskarakter eller udførelse af tidligere finansierede anlægsinvesteringer, hvis
kassebeholdningen er tilstrækkelig til at absorbere udsvinget.

Resultatet af driften er et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget uden over-/underskud. I dette resultat er hele budgetværnet og øvrige puljer anvendt
fuldt ud til at dække merforbruget på udvalgsområderne. Der er således tale om ret store
driftsafvigelser, som dækkes af det afsatte budgetværn. Den primære forklaring på
mindreforbruget på driften er markant lavere udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af
den gunstige udvikling i beskæftigelsen.

Det er vigtigt at have øje for at mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet modsvares af en
betydelig negativ midtvejsregulering på indtægtssiden. Men med det afsatte budget til forventet
midtvejsregulering er der dækning for afregningen.

Det er generelt et bekymringsmoment, at der er et relativt stort merforbrug på mange
driftsområder. Når der således ses bort fra Beskæftigelses- og arbejdsområdet, tegner der sig
en samlet ubalance på 41,5 mio. kr. på driften på de øvrige driftsområder eksklusiv budgetværn
i forhold til det korrigerede budget uden opsparede midler (45,8 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget). Der er således tale om nogle ubalancer, som trækker spor ind i de
kommende år. Forvaltningen vurderer at de videreførte ubalancer beløbsmæssigt udgør ca.
halvdelen. 

Servicerammen er fortsat udfordret. Forvaltningerne har efter sidste budgetopfølgning
iværksat en række korrigerende tiltag med henblik på at forbedre den driftsmæssige balance,
hvor hvert område bidrager forholdsmæssigt til løsninger for i alt 15 mio. kr. Til trods for
tiltagene er afvigelsen på servicerammen steget 8,1 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. Et
markant bidrag til forværringen kommer fra det tekniske område, hvor prisstigninger på
forsyningsområdet medfører markante udgiftsstigninger på bygningsdrift og gadebelysning (el
og rumopvarmning). På servicerammen tegner der sig nu et samlet merforbrug på 20,8 mio. kr.

Side 17



efter budgetværnet er brugt, mens der på overførselsområdet tegner sig med et mindreforbrug
på 28,1 mio. kr.

Når der korrigeres for den forventede servicerammeforhøjelse som følge af ændret pris- og
lønskøn, Ukrainekrisen og COVID-19 i forlængelse af den nyligt indgåede økonomiaftale mellem
KL og Regeringen, så forventes afvigelsen på servicerammen at blive væsentligt nedbragt. KL
har endnu ikke frigivet et bud på de justerede sigtelinjer for servicerammen.

Overholdelse af servicerammen vil være et fokuspunkt for de kommende budgetopfølgninger.

Økonomi:
Strukturel balance

Den strukturelle balance er et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og
udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift,
anlæg og afdrag på lån. En langsigtet strukturel balance er således et udtryk for om
kommunens økonomi er bæredygtig.

Budgetopfølgningen viser en samlet strukturel balance på 22,1 mio. kr. (overskud) når der
korrigeres for forhold af engangskarakter.

Strukturel balance uden engangseffekter Forbrug
1.000 kr.

   

Strukturel balance i alt 56.926

Indhentning af efterslæb på anlæg -54.473

Omlægning af LD lån til kommunekredit -15.244

Strukturel balance ekskl.
låneomlægning og indhentet anlægsefterslæb

-12.791

COVID-19 udgifter -1.901

Ukraine-udgifter -7.395

Strukturel balance, uden engangseffekter -22.087

Resultat af skattefinansieret drift

På det skattefinansierede område tegner der sig et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Beløbet er opgjort inkl. fuld
anvendelse af serviceværnet.

Forventet resultat af skattefinansieret drift
Beløb i 1.000 kr.

Afvigelse
Opr.budg

Afvigelse
Korr.budg.
u. o/u.o/u

Økonomiudvalget ekskl. serviceværn 5.032 -3.753

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget -21.633 -21.633

Skoleudvalget 1.510 4.360

Børne- Kultur og Fritidsudvalget 10.309 11.034

Social- og Sundhedsudvalget 15.260 15.242

Teknisk udvalg 14.379 14.508

Klima, Natur og Genbrugsudvalget -688 59

Serviceværn -31.504 -31.504

Skattefinansierede driftsudgifter -7.334 -11.686

Det forventede resultat er forbedret med 3,7 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.
Forbedringen skyldes primært et større forventet mindreforbrug på Beskæftigelses- og
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Arbejdsmarkedsudvalgets område, som i betydeligt omfang modvejes af forventet merudgifter
på forsyningsudgifter til ejendomme og gadebelysning på Teknisk Udvalgs område.

De vigtigste afvigelsesforklaringer på udvalgsområderne er følgende: 

På Økonomiudvalgets område tegner der sig et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Mindreforbruget vedrører især
administrationsområdet, hvor der er indført korrigerende tiltag for at dæmme op for
service-rammeoverskridelsen. Medvirkende til merforbruget er derudover en stærk indtjening i
Bridgewalking og forsinkelser i forhold til projektplanen for opgradering på IT-området. Der er
fortsat merforbrug på arbejdsskadeområdet. Merforbruget på arbejdsskader har varig karakter
og der er derfor taget højde for dette i den tekniske budgetlægning for 2023.

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på
21,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Mindreforbruget
henfører sig især til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, hvor der har været færre
borgere på disse ydelser end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget er derudover en
følge af færre i jobafklaringsforløb, revalidering, løntilskudsjobs og seniorjobs. Yderligere
forventes driftsudgifterne til jobcentrene reduceret som følge af delaftale 1 vedrørende lov om
tidlig tilbagetrækning (Arne pensionen). Endelig ligger statsbidragsafregningen på FGU-elever
væsentligt under det budgetforudsatte niveau. Merforbruget modvejes delvist af merudgifter til
sygedagpenge, samt ydelser og boliger til fordrevne Ukrainere.

På Skoleudvalgets område forventes merforbrug 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget uden overført over-/underskud. Merforbruget har først og fremmest baggrund i, at
skolerne anvender opsparede overskud til lokalt prioriterede renoveringsopgaver,
bygningsindretning mv., som under hensyntagen til kommunens servicerammeoverholdelse
udføres som anlægsprojekter. Merforbruget på udvalgsområdet er 1,3 mio. kr. uden de nævnte
engangsposter. Skoleområdet har i forlængelse af sidste budgetopfølgning straksimplementeret
initiativer for i alt 3,5 mio. kr. med henblik at understøtte servicerammeoverholdelse.
Initiativerne indebærer udskudt centralt indkøb af IT-udstyr og materialer, decentrale
reduktioner eller indkøbsstop på materialer, opretholdelse af stillingsvakance og planlagt
periodeforskydning på Erasmusprojekt. Desværre modvirkes tiltagene i stort omfang af fortsat
opdrift i specialundervisningsudgifterne, som udfordrer økonomien væsentligt både på centralt
og decentralt niveau. Opdriften i segregeringsudgifterne er uholdbar og forvaltningen har i
forlængelse af VIVE-analysen fokus på at understøtte og forbedre inklusionsarbejdet på skolerne
og mindske segregeringsomfanget.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Merforbruget består underliggende af
et merforbrug på dagtilbud på 3,6 mio. kr., et merforbrug på Børn, Familie og Sundhedsområdet
på 8,3 mio. kr., samt et mindreforbrug på Kultur og Fritidsområdet på 0,9 mio. kr.

Merforbruget på dagtilbudsområdet har baggrund i en betydelig stigning i pasningsbehovet, som
følge af, at der er flere børn mellem 0-5 år i forhold til det, som befolkningsprognosen tilsagde.
Derudover er der fortsat pres på tilgangen til specialiserede dagtilbud.Merforbruget er lavere
end sidste budgetopfølgning. For at nedbringe merforbruget og understøtte overholdelse af
servicerammen er der bremset op i forhold til forbrug af uddannelsesmidler. Ligeledes har
institutionerne udvist tilbageholdenhed i forhold til større indkøb.

Merforbruget på Børn-, Familie og Sundhedsområdet skyldes stigende anbringelsesudgifter,
stigende udgifter til forebyggelsestiltag, samt en generel fordyrelse af bestående handicapsager
og flere anbringelser af unge med kriminalitetstruende adfærd. Forværringen fra 2. til 3.
budgetopfølgning kan især henføres til to anbringelsessager, som er væsentlig dyrere end
forventet ved 2. budgetopfølgning – sagerne vil også være en udfordring i 2023. Forvaltningen
har allerede gennemført eller planlægger at iværksætte følgende udgiftsreducerende tiltag (i)
genforhandling af plejevederlag (ii) vurdering af om enkeltsager med en særlig intensiv indsats
efterfølgende kan blive mindre indgribende (ii) udvikling af dagbehandlingstilbud på Brohuset
som et alternativ til anbringelse (iv) udvide målgruppen i Ungehuset, med henblik på at
hjemtage unge fra private opholdssteder.
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Mindreforbruget på kultur og fritidsområdet skyldes, at Middelfart Bibliotek afvikler underskud i
henhold til handleplanen, samt tidsmæssige forskydninger, hvor disponerede tilskudstilsagn for
2022 først kommer til udbetaling til foreningerne i 2023.

På Social og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. (12,0
mio. kr. uden COVID-19 udgifter) til trods for der i forbindelse med budgetlægningen for 2022
blev tilført godt 25 mio. kr. til området. Merforbruget fordeler sig med 6,2 mio. kr. på
Sundhedsområdet (3,8 mio. kr. ekskl. COVID-19), 6,4 mio. kr. på Senior- og Velfærdsområdet
(5,8 mio. kr. ekskl. COVID-19) og 3,8 mio. kr. på Social- og Velfærd, samt et mindreforbrug på
1,1 mio. kr. på Strategi og udvikling.

Merforbruget på sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et
stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivninger.
Merforbruget på Senior- og Velfærdsområdet skyldes primært øget elevoptag på social- og
sundhedsuddannelserne og udgiftsvækst i mellemkommunale afregninger. Merforbruget på
Social- og Velfærdsområdet omhandler både mertilgang af sager og fordyrelse af bestående
sager. Merforbruget opvejes i nogen grad af, at decentrale enheder leverer et overskud.

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr. Merforbruget er
opjusteret hele 10,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes især de
stigende udgifter til bygningsdrift, hvor udgifterne til el tegner sig for størstedelen af
merforbruget. Herudover er der betydelige merudgifter til rumopvarmning i bygninger med gas
som energikilde. De stejlt stigende elpriser har samtidig medvirket betydelige merudgifter til
vejbelysning. Der er iværksat korrigerende tiltag på udvalgsområdet i form af reduceret
bygningsvedligeholdelse, som samlet set bibringer udgiftsreduktioner på 3,0 mio. kr. Effekterne
af tiltagene er indregnet i det samlede resultat.

På Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område forventes i al væsentlighed
budgetoverholdelse på skattefinansieret drift. For at bidrage forholdsmæssigt til reduktion af
servicerammeoverskridelsen er der iværksat korrigerende initiativer, herunder reduktioner i den
planlagte merindsats for miljøgodkendelser og nedjusteret aktivitet i Klimalaboratoriet. 

Servicerammen

Middelfart Kommune har en samlet serviceramme på 1.732,6 mio. kr. før eventuel korrektion af
sigtelinjerne for servicerammen.

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes et samlet merforbrug på service på 20,8 mio.
kr. i 2022 efter det samlede serviceværn er forbrugt. Merforbruget på servicerammen er forøget
med 8,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning 2022.

Hvorvidt sigtelinjerne/målepunktet for servicerammen skal revideres i forhold til udmåling af
regnskabssanktion vil være et forhandlingsspøgsmål mellem KL og Regeringen. Men alt andet
lige må det forventes, at servicerammen vil blive oprevideret med 25,4 mio. kr. som følge af
højere pris- og lønskøn (ca. 10 mio. kr.), Ukraine-krisen (7,5 mio. kr.) samt COVID-19 udgifter
(4,0 mio. kr.).

Det er således ind til videre forventningen, at der med snæver margin vil kunne opnås
servicerammeoverholdelse.

Servicerammeoverholdelse Afvigelse
service

Afvigelse
overførsler

Afvigelser
i alt

Økonomiudvalget ekskl. serviceværn 5.032 0 5.032

Beskæftigelses- og arb.udvalget 339 -21.973 -21.633

Skoleudvalget 1.702 -191 1.510

Børne- Kultur og Fritidsudvalget 13.790 -3.481 10.309

Social- og Sundhedsudvalget 17.760 -2.500 15.260

Teknisk udvalg 14.379 0 14.379
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Klima, Natur og Genbrugsudvalget -688 0 -688

Serviceværn og andre puljer -31.504 0 -31.504

Skattefinansierede driftsudgifter 20.810 -28.144 -7.334

Forvaltningen anbefaler, at servicerammen følges tæt over de kommende måneder, og at der
sættes ind med korrigerende tiltag som kan nedbringe overskridelsen af servicerammen. 

Høring:
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:
Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Beslutningen vil foreligge til mødet

Bilag:
Bilag 1 - 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 (samlet opfølgningsnotat)
Bilag 2 - Hovedoversigt 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022
Bilag 3 - Bevillinger i foribndelse med 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022
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Kort om budgetopfølgningen 
 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning  

pr. 31. august 2022. 

 

Med henblik på at gøre budgetopfølgningen mere simpel og forståelig måles resultatet på 

driften op imod det korrigerede budget uden overførte midler fra tidligere år.  

 

På anlægsområdet, hvor der typisk er større overførsler mellem årene, måles afvigelserne 

tillige op imod det korrigerede budget inkl. overførte anlægsbevillinger medmindre andet er 

angivet.  

 

Budgetopfølgningens fokus retter sig imod tre forhold:  

 

1) Hvordan er den samlede strukturelle balance i opfølgningen og udgør 

afvigelserne et problem?  

Når der tales om den strukturelle balance ses der alene på de realiserede udgifter og 

indtægter. Der ses således ikke på afvigelser i forhold til budgettet. Den strukturelle 

balance er et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. 

er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift, anlæg og 

afdrag på lån. En langsigtet strukturel balance er således et udtryk for om kommunens 

økonomi er bæredygtig. 

 

2) Hvad er det samlede resultat på driften?  

Her udvalgsområdernes forbrug op imod det korrigerede budget uden opsparet 

overskud. Det korrigerede budget indeholder de tillægsbevillinger der er givet i årets 

løb og viser således, hvilket resultat de forskellige driftsområder forventes at få ved 

regnskabets afslutning.  

 

3) Hvad er forbruget på service og overholdes servicerammen?  

Her sammenlignes det samlede forbrug på service med det oprindelige budget til 

service (servicerammen).  
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Hovedkonklusion, summarisk 
 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet strukturelt resultatet på 22,1 mio. kr. (overskud) når 

der korrigeres for engangseffekter, herunder indhentning af efterslæb på anlægsområdet, 

låneomlægning af feriepengegæld hos LD Fonde, COVID-19 udgifter, samt Ukraine-udgifter.  

 

Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter, der i udgangspunktet er positivt, 

bidrager isoleret med merforbrug 54,5 mio. kr., mens låneomlægningen af feriepengegæld hos 

LD Fonde bidrager med merforbrug på den strukturelle balance på 15,2 mio. kr.  

 

Der optræder herudover engangseffekter i form af COVID-19 på 1,9 mio. kr. netto i årets 

første måneder og engangsudgifter til ukrainske flygtninge på 7,8 mio. kr.  

 

Hvis der ikke korrigeres for ovennævnte engangsforhold, er der tale om et samlet strukturelt 

underskud på 56,9 mio. kr. Dette er ikke nødvendigvis et problem, så længe der er tale om 

udgifter af engangskarakter eller udførelse af tidligere finansierede anlægsinvesteringer, hvis 

kassebeholdningen er tilstrækkelig til at absorbere udsvinget.  

 

Resultatet af driften er et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede 

budget uden over-/underskud. I dette resultat er hele budgetværnet og øvrige puljer anvendt 

fuldt ud til at dække merforbruget på udvalgsområderne. Der er således tale om ret store 

driftsafvigelser, som dækkes af det afsatte budgetværn. Den primære forklaring på 

mindreforbruget på driften er markant lavere udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af 

den gunstige udvikling i beskæftigelsen. 

 

Det er vigtigt at have øje for at mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet modsvares af en 

betydelig negativ midtvejsregulering på indtægtssiden. Men med det afsatte budget til 

forventet midtvejsregulering er der dækning for afregningen.  

 

Det er generelt et bekymringsmoment, at der er et relativt stort merforbrug på mange 

driftsområder. Når der således ses bort fra Beskæftigelses- og arbejdsområdet, tegner der sig 

en samlet ubalance på 41,5 mio. kr. på driften på de øvrige driftsområder eksklusiv 

budgetværn i forhold til det korrigerede budget uden opsparede midler (45,8 mio. kr. i forhold 

til det oprindelige budget). Der er således tale om nogle ubalancer som trækker spor ind i de 

kommende år.  

 

Servicerammen er fortsat udfordret. Forvaltningerne har efter sidste budgetopfølgning 

iværksat en række korrigerende tiltag med henblik på at forbedre den driftsmæssige balance, 

hvor hvert område bidrager forholdsmæssigt til løsninger for i alt 15 mio. kr. Til trods for 

tiltagene er afvigelsen på servicerammen steget 8,1 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. 

Et markant bidrag til forværringen kommer fra det tekniske område, hvor prisstigninger på 

forsyningsområdet medfører markante udgiftsstigninger på bygningsdrift og gadebelysning (el 

og rumopvarmning). På servicerammen tegner der sig nu et samlet merforbrug på 20,8 mio. 

kr. efter budgetværnet er brugt, mens der på overførselsområdet tegner sig med et 

mindreforbrug på 28,1 mio. kr.  

 

Når der korrigeres for den forventede servicerammeforhøjelse som følge af ændret pris- og 

lønskøn, Ukrainekrisen og COVID-19 i forlængelse af den nyligt indgåede økonomiaftale 

mellem KL og Regeringen, så forventes afvigelsen på servicerammen at blive væsentligt 

nedbragt. KL har endnu ikke frigivet et bud på de justerede sigtelinjer for servicerammen.  

 

Overholdelse af servicerammen vil være et fokuspunkt for de kommende budgetopfølgninger. 
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Strukturel balance 
 

Den strukturelle balance er et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og 

udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift, 

anlæg og afdrag på lån. En langsigtet strukturel balance er således et udtryk for om 

kommunens økonomi er bæredygtig.  

 

Budgetopfølgningen viser en samlet strukturel balance på 22,1 mio. kr. (overskud) når der 

korrigeres for forhold af engangskarakter.  

 

Tabel 1: Strukturel balance korrigeret engangsforhold uden betydning for langsigtet 

bæredygtighed – låneomlægning og indhentet efterslæb på anlæg 

 
Strukturel balance Forbrug 

  1.000 kr. 

    

Strukturel balance i alt  56.926 

Indhentning af efterslæb på anlæg  -54.473 

Omlægning af LD lån til kommunekredit -15.244 

Strukturel balance ekskl. Låneomlægning og indhentet anlægsefterslæb -12.791 

COVID-19 udgifter -1.901 

Ukraine-udgifter -7.395 

Strukturel balance, uden engangseffekter -22.087 

 

Den samlede strukturelle balance inkl. engangsforhold, herunder indhentning af efterslæb på 

anlæg, låneomlægning, COVID-19 udgifter og ukraine-udgifter udgør 56,9 mio. kr. inkl.  

forbrug af det fulde afsatte budgetværn.  

 

Det strukturelle resultat ses nedenfor. 

 

Tabel 2: Strukturel balance  
Budgetlagt og forventet strukturel 
balance 

Oprindeligt 
budget 

Korrigeret 
budget 
m. o/u 

Korrigeret 
budget 

uden o/u 

Forbrug Afvigelse 
korr. 

Budg. 
uden o/u 

Finansiering  -2.589.764 -2.589.764 -2.592.677 -2.583.067 9.610 

Skattefinansieret drift inkl. serviceværn 2.454.615 2.533.532 2.458.967 2.447.280 -11.686 

Skattefinansieret anlæg  63.720 237.332 94.159 118.193 24.034 

Indskud i landsbyggefond 3.760 3.760 3.760 0 -3.760 

Afdrag på lån 56.476 71.720 74.520 74.520 0 

Strukturel balance i alt  -11.193 256.580 38.729 56.926 18.198 

 

Det strukturelle resultat er i 2022 påvirket af, at noget af gælden til LD Fonde er omlagt til lån 

hos Kommunekredit, samt at der forventes indhentet et betydeligt efterslæb på anlæg.  

 

Et merforbrug på den strukturelle balance er ikke nødvendigvis et langsigtet problem, hvis der 

er tale om eksempelvis afvikling af efterslæb på anlægsområdet eller, som i dette tilfælde, en 

omlægning af finansiering fra dyr gæld hos LD Fonde til billigere finansiering hos 

Kommunekredit. 

 

Det er dog væsentligt at holde sig for øje i hvilket omfang der gives kassefinansierede 

tillægsbevillinger der medvirker til at forøge efterslæbet på anlæg.  

 

I tabellen nedenfor ses det strukturelle resultat renset for effekten af låneomlægningen og 

indhentning af efterslæb på anlægsområdet.  
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Resultat af skattefinansieret drift 
 

På det skattefinansierede område tegner der sig et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Beløbet er opgjort inkl. fuld 

anvendelse af serviceværnet. 

 

Tabel 3: Forventet resultat af skattefinansieret drift 
Afvigelser på driften  Afvigelse Afvigelse 

Beløb i 1.000 kr.  opr. budg. korr. budg. 

    u. o/u 

Økonomiudvalget ekskl. serviceværn  5.032 -3.753 

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget -21.633 -21.633 

Skoleudvalget 1.510 4.360 

Børne- Kultur og Fritidsudvalget 10.309 11.034 

Social- og Sundhedsudvalget 15.260 15.242 

Teknisk udvalg 14.379 14.508 

Klima, Natur og Genbrugsudvalget -688 59 

Serviceværn  -31.504 -31.504 

Skattefinansierede driftsudgifter -7.334 -11.686 

 

På Økonomiudvalgets område tegner der sig et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget uden overført over-/underskud. Mindreforbruget vedrører 

især administrationsområdet, hvor der er indført korrigerende tiltag for at dæmme op for 

service-rammeoverskridelsen. Med virkende til merforbruget er derudover en stærk indtjening 

i Bridgewalking og forsinkelser i forhold til projektplanen for opgradering på IT-området. Der er 

fortsat merforbrug på arbejdsskadeområdet. Merforbruget på arbejdsskader har varig karakter 

og der er derfor taget højde for dette i den tekniske budgetlægning for 2023.  

 

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 

21,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Mindreforbruget 

henfører sig især til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, hvor der har været færre 

borgere på disse ydelser end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget er derudover en 

følge af færre i jobafklaringsforløb, revalidering, løntilskudsjobs og seniorjobs. Yderligere 

forventes driftsudgifterne til jobcentrene reduceret som følge af delaftale 1 vedrørende lov om 

tidlig tilbagetrækning (Arnepensionen). Endelig ligger statsbidragsafregningen på FGU-elever 

væsentligt under det budgetforudsatte niveau. Merforbruget modvejes delvist af merudgifter til 

sygedagpenge, samt ydelser og boliger til fordrevne Ukrainere. 

  

På Skoleudvalgets område forventes merforbrug 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede 

budget uden overført over-/underskud. Merforbruget har først og fremmest baggrund i, at 

skolerne anvender opsparede overskud til lokalt prioriterede renoveringsopgaver, 

bygningsindretning mv., som under hensyntagen til kommunens servicerammeoverholdelse 

udføres som anlægsprojekter. Merforbruget på udvalgsområdet er 1,3 mio. kr. uden de 

nævnte engangsposter. Skoleområdet har i forlængelse af sidste budgetopfølgning 

straksimplementeret initiativer for i alt 3,5 mio. kr. med henblik at understøtte 

servicerammeoverholdelse. Initiativerne indebærer udskudt centralt indkøb af IT-udstyr og 

materialer, decentrale reduktioner eller indkøbsstop på materialer, opretholdelse af 

stillingsvakance og planlagt periodeforskydning på Erasmusprojekt. Desværre modvirkes 

tiltagene i stort omfang af fortsat opdrift i specialundervisningsudgifterne, som udfordrer 

økonomien væsentligt både på centralt og decentralt niveau. Opdriften i 

segregeringsudgifterne er uholdbar og forvaltningen har i forlængelse af VIVE-analysen fokus 

på at understøtte og forbedre inklusionsarbejdet på skolerne og mindske 

segregeringsomfanget. 

 

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 11,0 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Merforbruget består underliggende af 

et merforbrug på dagtilbud på 3,6 mio. kr., et merforbrug på Børn, Familie og 
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Sundhedsområdet på 8,3 mio. kr., samt et mindreforbrug på Kultur og Fritidsområdet på 0,9 

mio. kr.  

 

Merforbruget på dagtilbudsområdet har baggrund i en betydelig stigning i pasningsbehovet, 

som følge af, at der er flere børn mellem 0-5 år i forhold til det, som befolkningsprognosen 

tilsagde. Derudover er der fortsat pres på tilgangen til specialiserede dagtilbud. Merforbruget 

er lavere end sidste budgetopfølgning. For at nedbringe merforbruget og understøtte 

overholdelse af servicerammen er der bremset op i forhold til forbrug af uddannelsesmidler. 

Ligeledes har institutionerne udvist tilbageholdenhed i forhold til større indkøb.  

 

Merforbruget på Børn-, Familie og Sundhedsområdet skyldes stigende anbringelsesudgifter, 

stigende udgifter til forebyggelsestiltag, samt en generel fordyrelse af bestående 

handicapsager og flere anbringelser af unge med kriminalitetstruende adfærd. Forværringen 

fra 2. til 3. budgetopfølgning kan især henføres til to anbringelsessager, som er væsentlig 

dyrere end forventet ved 2. budgetopfølgning – sagerne vil også være en udfordring i 2023. 

Forvaltningen har allerede gennemført eller planlægger at iværksætte følgende 

udgiftsreducerende tiltag (i) genforhandling af plejevederlag (ii) vurdering af om enkeltsager 

med en særlig intensiv indsats efterfølgende kan blive mindre indgribende (ii) udvikling af 

dagbehandlingstilbud på Brohuset som et alternativ til anbringelse (iv) udvide målgruppen i 

Ungehuset, med henblik på at hjemtage unge fra private opholdssteder.  

 

Mindreforbruget på kultur og fritidsområdet skyldes, at Middelfart Bibliotek afvikler underskud i 

henhold til handleplanen, samt tidsmæssige forskydninger, hvor disponerede tilskudstilsagn for 

2022 først kommer til udbetaling til foreningerne i 2023.  

På Social og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 15,2 mio. kr. (12,0 

mio. kr. uden COVID-19 udgifter) til trods for der i forbindelse med budgetlægningen for 2022 

blev tilført godt 25 mio. kr. til området. Merforbruget fordeler sig med 6,2 mio. kr. på 

Sundhedsområdet (3,8 mio. kr. ekskl. COVID-19), 6,4 mio. kr. på Senior- og Velfærdsområdet 

(5,8 mio. kr. ekskl. COVID-19) og 3,8 mio. kr. på Social- og Velfærd, samt et mindreforbrug 
på 1,1 mio. kr. på Strategi og udvikling.  

Merforbruget på sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et 

stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivninger. 

Merforbruget på Senior- og Velfærdsområdet skyldes primært øget elevoptag på social- og 

sundhedsuddannelserne og udgiftsvækst i mellemkommunale afregninger. Merforbruget på 

Social- og Velfærdsområdet omhandler både mertilgang af sager og fordyrelse af bestående 

sager. Merforbruget opvejes i nogen grad af, at decentrale enheder leverer et overskud.  

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet merforbrug på 14,5 mio. kr. Merforbruget 

er opjusteret hele 10,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes især de 

stigende udgifter til bygningsdrift, hvor udgifterne til el tegner sig for størstedelen af 

merforbruget. Herudover er der betydelige merudgifter til rumopvarmning i bygninger med gas 

som energikilde. De stejlt stigende elpriser har samtidig medvirket betydelige merudgifter til 

vejbelysning. Der er iværksat korrigerende tiltag på udvalgsområdet i form af reduceret 

bygningsvedligeholdelse, som samlet set bibringer udgiftsreduktioner på 3,0 mio. kr. 

Effekterne af tiltagene er indregnet i det samlede resultat.  

 

På Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område forventes i al væsentlighed 

budgetoverholdelse på skattefinansieret drift. For at bidrage forholdsmæssigt til reduktion af 

servicerammeoverskridelsen er der iværksat korrigerende initiativer, herunder reduktioner i 

den planlagte merindsats for miljøgodkendelser og nedjusteret aktivitet i Klimalaboratoriet.   
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Servicerammen 
Middelfart Kommune har en samlet serviceramme på 1.732,6 mio. kr. før eventuel korrektion 

af sigtelinjerne for servicerammen.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes et samlet merforbrug på service på 20,8 

mio. kr. i 2022 efter det samlede serviceværn er forbrugt. Merforbruget på servicerammen er 

forøget med 8,1 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning 2022.  

 

Hvorvidt sigtelinjerne/målepunktet for servicerammen skal revideres i forhold til udmåling af 

regnskabssanktion vil være et forhandlingsspøgsmål mellem KL og Regeringen. Men alt andet 

lige må det forventes, at servicerammen vil blive oprevideret med 25,4 mio. kr. som følge af 

højere pris- og lønskøn (ca. 10 mio. kr.), Ukraine-krisen (7,5 mio. kr.) samt COVID-19 udgifter 

(4,0 mio. kr.). 

 

Det er således ind til videre forventningen, at der med snæver margin vil kunne opnås 

servicerammeoverholdelse. 

 

Tabel 4: Forventet afvigelse opbrudt på serviceramme og øvrige områder 
Servicerammeoverholdelse Afvigelse 

service 
Afvigelse 

overførsler 
Afvigelser 

i alt  

Økonomiudvalget ekskl. serviceværn  5.032 0 5.032 

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 339 -21.973 -21.633 

Skoleudvalget 1.702 -191 1.510 

Børne- Kultur og Fritidsudvalget 13.790 -3.481 10.309 

Social- og Sundhedsudvalget 17.760 -2.500 15.260 

Teknisk udvalg 14.379 0 14.379 

Klima, Natur og Genbrugsudvalget -688 0 -688 

Serviceværn og andre puljer -31.504 0 -31.504 

Skattefinansierede driftsudgifter 20.810 -28.144 -7.334 

 

Forvaltningen anbefaler, at servicerammen følges tæt over de kommende måneder, og at der 

sættes ind med korrigerende tiltag som kan nedbringe overskridelsen af servicerammen og 

derved undgå sanktion. 

 

Anlæg:  
Det samlede omfang af skattefinansieret anlæg forventes at udgøre 118,2 mio. kr. netto i 

2022. Skønnet for anlægsudgifter er nedjusteret med 4,8 mio. kr. siden sidste 

budgetopfølgning.  

 

Det samlede korrigerede budget til skattefinansieret anlæg udgør 237,3 mio. kr. Det er således 

forventningen, at der vil blive overført anlægsmidler for 119,1 mio. kr.  

 

Selv om der således forventes indhentet en vis del af efterslæbet på anlægsområdet, vil der 

fortsat henstå et betydeligt efterslæb ved udgangen af året.  

 

Finansiering:  
Finansindtægterne forventes at ligge 9,6 mio. kr. under budget. Der forventes lavere 

nettorenteudgifter, men merudgifter til midtvejsregulering af overførselsområdet.  

 

Mindreindtægterne vedrører først og fremmest midtvejsreguleringen af skatter, tilskud og 

udligning. Den negative regulering af indtægtsgrundlaget modsvares af mindreudgifter på 

beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet.  

 

I forhold til renteudgifter forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes 

merudbytte på kommunens værdipapirbeholdning.  
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Det skal nævnes, at de stigende renter, medfører betydelige kursfald på 

obligationsbeholdningen. Det er endnu et uafklaret hvordan kursfaldet fordeler sig på 

resultatopgørelsen (realiseret kurstab i 2022) og balancen (urealiseret kurstab). Det lægges til 

grund for budgetopfølgningen at langt størstedelen af kurstabet ved årets afslutning vil skulle 

klassificeres som et urealiseret kurstab.  

 

 

Samlet bevillingsmæssig balance i budgetopfølgningen 
 

Budgetopfølgningen medfører en samlet bevillingsforøgelse på 7,491 mio. kr.  

 

På finansieringssiden finansieres mindreindtægter på 1,254 mio. kr. fra ejendomsskatter af 

tilsvarende mindre nettorenteudgifter.  

 

Midtvejsreguleringen af medfører en samlet reduktion af finansindtægterne på 11,942 mio. kr. 

Dette modsvares ind til videre af en samlet bevillingsreduktion på driften på 2,827 mio. kr. 

(dækker bevilling til basisklasser på skoleområdet, bevillingsreduktion på FGU og 

bevillingsreduktion på Arnepensionen). Restbeløbet mere end modsvares af et forventet 

mindreforbrug på overførsler, som opgøres og søges ved 4. budgetopfølgning.  

 

Der omprioriteres i alt 2,801 mio. kr. fra drift til anlæg. Beløbet omfatter Entreprenørgårdens 

istandsættelse af Vognly og projektet ClayFinding.  

 

På driften gives en udgiftsbevilling 0,685 mio. kr. til EMPOWER projektet, som finansieres af 

projektindtægter (0-bevilling).  

 

På anlægsområdet omprioriteres 1,698 mio. kr. mellem projekter, mens der gives 

udgiftsbevillinger på 1,396 mio. kr. til fire projekter med ekstern projektfinansiering (0-

bevillinger). 

 

På jordforsyningsområdet forøges indtægterne netto med 1,624 mio. kr. Bevillingen vedrører 

to nye jordsalg og tre annullerede handler.  
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Bevillinger til 3. budgetopfølgning 2022 

 
Indstillinger, finansiering  
 

Bevillinger der fragår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

12,928 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af tilskud og 

udligning gives en tillægsbevilling på 12,928 mio. kr. Bevillingen 

dækker efterafregning med staten.  

0,252 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af den særlige ordning 

vedrørende kommune med dårlig udvikling i beskæftigelsen 

gives en udgiftsbevilling på 0,252 mio. kr. Bevillingen dækker 

efterafregning med staten. 

0,394 2022 Det indstilles at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives en 

tillægsbevilling på 0,394 mio. kr. til dækning af medudgifter 

vedrørende afregningen af det skrå skatteloft.  

0,072 2022 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,072 mio. kr. 

vedrørende kollektiv modregning for skatteforhøjelser.  

1,254 2022 Det indstilles, at indtægtsbevillingen til ejendomsskatter nedskrives 

med 1,254 mio. kr. Bevillingen dækkes af rentekontoen og vedrører 

primært forsinket udrulning af nye ejendomsvurderinger, 

sekundært indefrysning af ejendomsskat.   

   

14,900 2022 Indtægtsreduktion i alt, FIN 

 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

-1,254 2022 Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,254 mio. 

kr. som følge af reducerede nettorenteudgifter. Bevillingen 

finansierer mindreindtægter fra ejendomsskatter. 

-1,704 2022 Det indstilles, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 

vedrørende ukrainere gives en negativ tillægsbevilling 

(indtægtsbevilling) på 1,704 mio. kr.  

   

-2,958 2022 Indtægtsforøgelse i alt, FIN 

 
11,942 2022 Bevillinger i alt, FIN 
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Indstillinger drift 
 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

Det indstilles: 

-0,342 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 0,342 

mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Økonomiudvalget 

under politikområdet ”Administration”. Bevillingen finansierer en del 

af tillægsbevillingen på politikområdet "Klima og Energi" på 0,685 

mio. kr. Den resterende del finansieres af en indtægtsbevilling på 

0,343 mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og Energi”. 

-0,700 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 0,700 

mio. kr. vedrørende projektet CLAY-finding til Økonomiudvalget 

under Erhverv og Turisme. 

Bevillingen finansierer projektet via overførsel af bevillingen til anlæg.   

-1,042 2022 Bevillinger i alt, ØKU 

-2,238 

 

 

 

 

2022 Der indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,238 mio. 

kr. til finansiering af første delaftale vedrørende ”Loven om tidlig  

pension” (Arne-pension). Besparelsen udmøntes ved en generel 

reduktion af driftsbudgettet på ungeområdet og på de øvrige 

ydelsesgrupper. Den positive udvikling i ledighedstallene afspejler, at 

budgettet til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og vejledning til 

både ungeområdet, de forsikrede ledige og kontanthjælpsområdet 

kan reduceres. 

-2,289 

 

 

2022 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,289 mio. 

kr. vedrører FGU, hvor den årlige afregning med staten viser et 

mindreforbrug som følge af et lavere antal helårselever end 

budgetteret i 2021. Det skal bemærkes, at 2022-afregningen er 

baseret på det foregående års elevindskrivninger.  

-4,527 2022 Bevillinger i alt, BAU 

-2,101 2022 At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,101 mio. kr. til 

Entreprenørafdelingen under Teknisk Udvalg. Midlerne skal 

finansiere anlægsprojekt ”Renovering af tag på vognly”.   

-2,101 2022 Bevillinger i alt, TEU 

-0,343 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en indtægtsbevilling på 0,343 mio. 

kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og Energi”. 

Indtægtsbevillingen finansierer en del af tillægsbevillingen til 

projektet på politikområdet "Klima og Energi" på 0,685 mio. kr. Den 

resterende del finansieres af en negativ udgiftsbevilling på 

Økonomiudvalgets bevilling under politikområdet "Administration". 

-0,343 2022 Driftsbevillinger i alt KNG  

   

-8,013 2022 Bevillingsreduktion i alt, drift  

 

Bevillinger der fragår kassen:  

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

Det indstilles: 

1,500 

 

2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 

modtageklassetilbud til ukrainske elever på Østre Skole på 

1,500 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, som 

tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

0,200 2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 

modtageklassetilbud til ukrainske elever på Ungdomsskolen på 

0,200 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, som 

tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

1,700 2022 Bevillinger i alt, SKU 
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0,685 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en udgiftsbevilling på 0,685 mio. kr. 

vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og Energi”. 

Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet "Klima og Energi" 

samt politikområdet "Administration" under Økonomiudvalget. 

0,685 2022 Driftsbevillinger i alt KNG 

   

2,385 2022 Bevillingsforøgelse i alt, drift  

 
-5,628 2022 Bevillinger på driften i alt, netto  

 
Projektbevillinger og øvrige nulbevillinger på driften 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Indtægtsbevilling/projektfinansiering 

-0,567 

 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 

område under politikområdet Klima og Energi gives en 

indtægtsbevilling på 0,567 mio. kr. til 

skovrejsningsprojekter. Indtægtsbevillingen modsvares af en 

tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 

 
 

Bevillinger der fragår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Projektbevilling 

0,567 

 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 

område under politikområdet Klima og Energi gives en 

udgiftsbevilling på 0,567 mio. kr. til skovrejsningsprojekter. 

Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 

indtægtsbevilling. 

0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 

 

0,000 2022 Projektbevillinger i alt  
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Indstillinger anlæg 
 
Bevillinger der fragår kassen: 

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Det indstilles: 

0,167 0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Småprojektspuljen for 2022”. Beløbet finansieres 

af 2021 puljen.  

1,381 1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Landdistriktspuljen for 2022”. Beløbet 

finansieres af 2021 puljen.   

0,700 0,700 2022 F Det indstilles, at der i 2022 gives en anlægsbevilling 

med tilsvarende rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. 

vedrørende projektet CLAY-finding. Samtidig 

frigives beløbet. 

Bevillingen er finansieret af tidligere overførte 

driftsmidler på Erhverv og Turisme.   

2,248 2,248 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 

0,150 0,150 2022 F Der gives en tillægsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojektet 

”Pavillonløsning ved Hyllehøj” på 0,150 mio. kr. 

Bevillingen finansieres fra anlægsprojektet 

”Udvidelse af Brohuset” som afsluttes med et 

mindreforbrug.  

 

 

0,000 0,000 2022 F Det indstilles, at anlægstilskudspuljen på kultur- 

og fritidsområdet på 1,677 mio. kr. frigives med 

henblik på fagudvalgets udmøntning til konkrete 

projekter.  

0,150 0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 

2,101 2,101 2022 F At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 2,101 mio. kr. til et nyt 

bevillingsprogram, Renovering af tag på vognly. 

Bevillingen finansieres fra Entreprenørafdelingens 

overskydende driftsmidler. 

2,101 2,101 2022   F TEU i alt 

0,630 0,630 

 

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Klima og Energi gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til 

anlægsprojektet Grøn pulje. Udgiftsbevillingen 

modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,350 0,350 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til 

anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af 

rekreative stier. Udgiftsbevillingen modsvares af en 

tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,260 0,260 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. til 
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anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-

2022.  

Bevillingen dækker ”lavbundsprojekt Langholm) 

Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 

indtægtsbevilling. 

 

0,156 0,156 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,156 mio. kr. til 

det eksisterende anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

Bevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. 

1,396 1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

     

5,895 5,895 2022  Anlæg, bevillingsforøgelse i alt 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Det indstilles: 

-0,167 -0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Småprojektspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 

2022 puljen.  

-1,381 -1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Landdistriktspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 

2022 puljen.  

-1,548 -1,548 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 

-0,150 -0,150 2022 F Der gives en negativ tillægsbevilling med 

dertilhørende rådighedsbeløb til anlægsprojektet 

”Udvidelse af Brohuset” på 0,150 mio. kr. 

Bevillingen finansierer merudgifter på 

anlægsprojektet ”Pavillonløsning ved Hyllehøj”. 

 

-0,150 -0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 

-0,630 -0,630 

 

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Klima og Energi gives en negativ tillægsbevilling med 

dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 

0,630 mio. kr. til anlægsprojektet Grøn Pulje. 

Bevillingen modsvares af en tilsvarende 

udgiftsbevilling. 

-0,350 -0,350 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Hike Fyn – 

Opkvalificering af rekreative stier. Bevillingen 

modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,260 -0,260 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,260 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen dækker 
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”lavbundsprojekt Langholm). Bevillingen modsvares 

af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,156 -0,156 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,156 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen 

finansierer tillægsbevillingen til det eksisterende 

anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

-1,396 -1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

     

-3,094 -3,094 2022  Anlæg, bevillingsreduktion i alt 

 
2,801 2,801 2022  Anlæg, samlet ændring 

 
Øvrige indstillinger 
Der blev ved 2. budgetopfølgning givet en projektbevillingen (nulbevilling på driften) til 

Skovrejsning på 0,567 mio. kr. Bevillingen skulle rettelig have været givet som en 

anlægsbevilling. Det indstilles derfor, at projektbevillingen konverteres til en anlægsbevilling 

med tilsvarende rådighedsbeløb. 

 
Indstillinger til jordforsyning 
 
Bevillinger der fragår kassen: 

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

-2,100 -2,100 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. til 

bevillingsprogrammet, Toften. Salgsindtægterne er 

på 2,100 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-1,311 -1,311 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 1,311 mio. kr. til 

bevillingsprogrammet, Isingen. Salgsindtægterne er 

på 1,311 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-3,411 -3,411 2022   F Jordforsyning indtægtsbevilling i alt  

 

Bevillinger der fragår kassen: 

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

0,275 0,275 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,275 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 

erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 2 

er annulleret.  

1,239 1,239 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 

erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 4 

er annulleret. 

0,273 0,273 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Fynsvej i Middelfart. 

Købsaftalen for Fynsvej 59 er annulleret. 

1,787 1,787 2022   F Jordforsyning udgiftsbevilling i alt  
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-1,624 -1,624 2022   F Jordforsyning netto  

 

Økonomiudvalget 

1.  Resume 
 

3. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 
 

Beløb i 1.000 kr. 

 
Opr. 

Budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
Budget 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budg. 

u. o/u 
2022 

Drift uden serviceværn 322.931 397.024 331.716 327.963 -69.061 -3.753 

        

Politisk organisation 10.322 10.246 10.246 10.246 0 0 

       

Administration:  250.413 303.343 257.352 253.269 -50.075 -4.084 

Staben 43.632 56.948 45.469 46.919 -10.029 1.450 

Løn og Økonomi 79.256 113.224 78.675 75.775 -37.449 -2.900 

Børn, Unge og Fritid 25.341 24.922 25.777 25.609 687 -168 

Teknik & Miljøforvaltningen 36.634 43.084 41.881 38.205 -1.919 -716 

Socialforvaltningen 18.200 15.990 18.200 18.400 2.410 200 

Job- og vækstcentret 46.842 48.667 48.667 45.492 -3.175 -1.350 

Boliger 509 509 509 -91 -600 -600 

       

Erhverv og Turisme 14.314 36.810 14.769 12.129 -24.681 -2.640 

       

Fælles funktioner: 38.209 37.130 39.676 42.646 5.517 2.971 

Forsikring 10.176 12.210 10.176 14.006 1.796 3.830 

Rengøring 28.033 24.920 29.500 28.640 3.721 -859 

       

Redningsberedskab 9.673 9.495 9.673 9.673 0 0 

       

Serviceværn, øv. puljer 31.504 31.504 31.504 0 -31.504 -31.504 

       

Anlæg i alt -26.393 -29.078 -32.600 -1.677 27.926 31.448 

 

Politisk organisation 

Lokaludv. forskøn. Bysamf. 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

500 

500 

 

0 

0 

 

500 

500 

 

Administration 

 

-27.543 

 

-29.358 

 

-31.543 

 

942 

 

30.300 

 

32.485 

Etablering af arkiv 0 823 0 823 0 823 

Opgradering af IT-systemer 2.757 4.119 2.757 4.119 0 1.362 

Salg af Adlerhusvej 30  -4.000 -4.000 -4.000 0 0 

Arealfrasalg, trafikhavn -30.300 -30.300 -30.300 0 30.300 30.300 

        

Erhverv og Turisme 1.150 5.072 -1.057 2.198 -2.874 3.255 

Bosætning- og vækst st.  0 2.174 -2.000 0 -2.174 2.000 

Småprojektpulje 2021 0 167 0 167 0 167 

Bæredygtige lokalsamfund 0 0 -157 0 0 157 

Landdistriktspulje 2021 0 1.381 0 881 -500 881 

Aktivitet & fællesskab Strib 0 0 -250 0 0 250 

Småprojektpulje 2022 225 425 425 425 0 0 

Bæredygt. lok.samf. 2022 225 225 225 225 0 0 

Landdistriktspulje 2022 700 700 700 500 -200 -200 
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Fælles Funktioner 0 -5.292 0 -4.792 500 -4.792 

Renovering Natur 0 -2.194 0 -2.194 0 -2.194 

Renovering Rådhus 0 -3.098 0 -2.598 500 -2.598 

*1) + = merforbrug, - = mindreforbrug 
*2) Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele tusinder.  
*3) Budgettet indeholder en serviceværnspulje på 13,0 mio. kr. smat øvrige puljer på 18,5 mio. kr., i alt 31,5 mio. kr.  

 

 

2.  Konklusion 
 

På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på driften på 3,753 mio. kr. i forhold 

til det korrigerede budget ekskl. det afsatte serviceværn og puljer.  

 

Afvigelserne på Økonomiudvalgets drift kan henføres til følgende: 

 

Administration 

 

På Administration forventes et samlet mindreforbrug på 4,084 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært følgende:  

 

 Der er foretaget en opbremsning i lønforbruget på administrationen. 

Medarbejderstabens størrelse tilpasses løbende, så det kommende års budget kan 

holdes. Det betyder eksempelvis, at opnormering af stillinger på det tekniske område 

ikke besættes, samt at genbesættelse af vakancer generelt udsættes.     

 

De økonomiske konsekvenser af den afgåede kommunaldirektørs fratrædelse vurderes 

på nuværende tidspunkt at være ca. 1,8 mio. kr. Ved næste budgetopfølgning forventes 

den præcise beregning at foreligge. 

 

 I forbindelse med tidligere effektiviseringskrav og kontraktstyring er der centraliseret IT 

midler fra decentralt til centralt niveau. Der foretages controlling af både kontrakter og 

økonomi, og nye arbejdsgange for opfølgning er igangsat. Det er dog for tidligt at 

vurdere den endelige effekt, men forventningen er dog at det indarbejdede 

effektiviseringskrav på 1,0 mio. kr. nås i 2022, således at der opnås balance 

fremadrettet.  

 

 IT-afdelingen er i gang med en opgradering af nye IT systemer for hele organisationen, 

herunder konvertering til Office 365. Driftsbudgettet blev forhøjet fra 2021 og 

fremefter. Implementeringen indebærer opgradering af netværk, konsulentydelser og 

efteruddannelse af medarbejdere. På grund af forsinkede leverancer mv. sker 

implementeringen senere. IT-afdelingen kalkulerer derfor med et større oparbejdet 

overskud i 2022. Aktuelt forventes forsinkelserne ikke indhentet i 2022, dvs. det 

realiserede forbrug på IT-området forventes at ligge på niveau med det korrigerede 

budget uden over-/underskud.  

 

 Der forventes en merindtægt på 0,9 mio. kr. på administrativ overhead, idet 

indtægtsbudgettet endnu ikke er blev opjusteret i forbindelse med 

mængdeforskydninger og udvidelser på andre fagområder. Der er foretaget opdaterede 

overheadberegninger til budget 2023, der indarbejdes teknisk i budgettet. 

 

 Kantinens økonomi er fortsat usikker. På grund af nedlukningerne i hhv. 2020 og 2021 

har der ikke siden 2019 været et sammenligneligt års drift. Indtægterne følges tæt, og 

på nuværende tidspunkt er forventningen, at indtægtsbudgettet for 2022 stort set kan 

holdes. Dog forventes der en merudgift på udgiftssiden på 0,100 mio. kr. – primært på 

grund af ændringer i finansiering på medarbejdersiden. Jf. handleplanen skulle der 

afvikles underskud for 0,100 mio. kr. årligt over 3 år, hvilket forsat ikke forventes at 

kunne effektueres. Den økonomiske udfordring for Kantinens drift er en tilbageværende 

problemstilling helt tilbage fra indflytning på det nye rådhus, og der arbejdes på at 

finde løsninger for at bringe økonomien i balance. 
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 I forbindelse med budgetopfølgningen ansøges om en negativ udgiftsbevilling til 

administration (konto 6) på 0,342 mio. kr. til et projekt på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalget, der delvist er finansieret af EU-midler. Det giver samlet set et 

positivt bidrag til kommunens økonomi som følge af, at der opnås et lønbidrag fra 

projektet til de eksisterende medarbejdere, der løser opgaverne i projektet. 

 

 

 

Erhverv og Turisme 

Vedrørende Erhverv og Turisme forventes en merindtægt på 2,6 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget, som først og fremmest kan henføres til Bridgewalking. 

 

 Bridgewakling oplever efter genåbningen fuld booking/belægning på holdene. For 

regnskabsåret 2022 forventer Bridgewalking isoleret set et overskud på 4,0 mio. kr., 

hvoraf 1,5 mio. kr. af disponeres til finansiering af nye turistattraktioner (”En 

sommerdag på bæltet”, samt et visionsprojekt i samarbejde med Fredericia Kommune). 

 

 Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om byretsdommen fra foråret 2021, hvor 

Middelfart Kommune blev pålagt at betale en 1,3 mio. kr., stadfæstes i Landsretten. 

Såfremt Bridgewalking bliver pålagt denne udgift vil dette ligeledes blive dækket af det 

akkumulerede overskud fra tidligere år. 

 

 Middelfart har med fremhævelse af Keramikruten muligheden for at få et image af en 

kulturel og kunstnerisk by, hvor keramik kan blive byens visuelle og æstetiske vartegn. 

Som en udvikling af ”Mulighedernes Middelfart” – udviklingsplan for Middelfart midtby 

er der igangsat projektet CLAYFINDING, som skal forbinde byens mange facetter af 

kunst og kultur på Keramikruten, med små og æstetiske keramik-spor rundt i byen som 

brødkrummer. Dette er en oplagt mulighed for den nysgerrige at læse og sanse 

byrummet på en ny måde og træne øjet til at fange de mange detaljer i Middelfarts 

bybillede. et nye keramiske belægningssten få forskellige farveforløb som er tilpasset 

det præcise sted og få en skridsikker overflade. Derudover har ruten ingen 

aldersbegrænsning, og det giver enhver muligheden for at opleve udsøgt håndværk på 

første række i flotte og naturlige omgivelser.  

 

Middelfart har med fremhævelse af Keramikruten muligheden for at få et image af en 

kulturel og kunstnerisk by, hvor keramik kan blive byens visuelle og æstetiske vartegn. 

Fra Middelfarts CLAY Keramikmuseum Danmark spreder der sig en lang række af 

keramiske artefakter ud i byen, og Middelfart har gentagne gange bevist, at kunst kan 

blive en naturlig og harmonisk del af bybilledet. 

 

Projektet indebærer nedlægning af keramiksten på Keramikruten, etablering af tre 

skulpturer på Nytorv, samt etablering af større keramikfliser på resterende del af 

Keramikruten. 

 

Økonomien i projektet forventes at være 0,700 mio. kr., som finansieres via overførte 

midler på politikområdet Erhverv og Turisme, og overføres i fra drift til anlæg ved 

denne budgetopfølgning.  
 

 

Fælles Funktioner 

Der forventes et samlet merforbrug på fællesfunktionerne på 3,0 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget.  

 

Afvigelserne skyldes følgende forhold: 

 

 På forsikringsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Merforbruget 

vedrører primært arbejdsskadeforsikring. Heraf vedrører 0,8 mio. kr. udgifter til 

behandling af COVID-19 arbejdsskader. Det generelle billede er, at erstatninger for 

arbejdsulykkerne er stigende. Middelfart Kommune har været selvforsikret siden 2013, 

og nu begynder de store erstatninger at indløbe. En alvorlig arbejdsulykke forventes at 

være færdigbehandlet efter ca. 5-6 år. Udover store kontante erstatninger vil der også 

være løbende ydelser, fordi antallet øges. I seneste aktuarrapport forventes varige 
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stigninger, og derfor er der indarbejdet en teknisk tilretning i budgetlægningen for 

2023.     

 

 På rengøringsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Et 

væsentligt opmærksomhedspunkt er dog, at der er reserveret 2,5 mio. kr. til ekstra 

rengøring i forbindelse med COVID-19. Renset for dette, realiseres der reelt set et 

merforbrug på rengøring på 1,6 mio. kr.  

 

Tiltag med hensyn til at skabe balance på rengøringsområdets drift: 

Rengøringsområdet forventes i 2022 at generere et merforbrug på 1,6 mio. kr. Med henblik på 

at skabe balance i budgettet, har afdelingen har de senere år været under omlægning.  

 

Rengøringen i de decentrale enheder foretages efter en standardopmåling og i sin tid blev 

tilsvarende budgetter overført til Rengøringsafdelingens budget. Der har i en årrække været 

justeret på overførslerne, der er derfor skabt en ubalance mellem udgifter og indtægter. For at 

få balance i budgettet, er der foretaget en gennemgang/udarbejdet en oversigt over antal 

rengøring timer i forhold til overført budget. Ved sidste budgetopfølgning blev der teknisk 

tilpasset for disse forhold.  

 

Budgettet er dog ikke kommet helt i balance på nuværende tidspunkt. Der er en dialog i gang 

med afdelingerne om serviceniveau/opmåling af rengøringstimer og serviceniveau. Samtidig 

undersøges muligheder for optimering af indkøb m.v. Der er ansat en administrativ 

medarbejder til bl.a. at understøtte arbejdsgange og fakturering.  

  

På grund af de senere års oparbejdede merforbrug, som akkumuleret (inkl. 2021) er på 4,6 

mio. kr., er afdelingen pålagt en handleplan, hvor der tidligere blev aftalt en afvikling, men at 

der inden afvikling arbejdes videre med at få budgettet i balance.  

 

 

Anlæg  

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 31,448 i forhold til det korrigerede buget uden 

over-/underskud. Tages overførte anlægsmidler med ind i betragtning realiseres et merforbrug 

på 27,9 mio. kr.  

 

De største afvigelser på anlægsområdet kan henføres til: 

 

 Arealfrasalg af Trafikhavnen forventes først effektueres medio 2023. Det betyder at 

indtægter for 30,3 mio. kr. rykkes til 2023. 

 

 Opgraderingen af IT-systemer er igangsat, og implementeringen fortsætter i 2022. På 

grund af forsinkede leverancer er det usikkert, hvornår projektet kan afsluttes.  

 

 Projekterne omkring arkivetablering forventes færdiggjort i 2022 med 

budgetoverholdelse. Tilsvarende forventes de afsatte puljebeløb i småprojektspuljen at 

blive anvendt.  

 

 Småprojektpuljen forventes at blive opbrugt i 2022, der kommer mange ansøgninger til 

ind til puljen.  

 

 Landdistriktspuljen forventes ikke opbrugt i 2022. Selv om der er disponeret, kan der 

gå længere tid inden der udbetales fra puljen, idet de enkelte projekter kan være 

længere tid undervejs, bl.a. på grund af lokalplaner mv. 

 

 I forbindelse med forsikringsskaderne vedr. henholdsvis branden på Naturcentret og 

skaderne på Rådhuset er der i 2021 oprettet anlægsprojekter til bevillingerne på grund 

af projekternes størrelse. Restbevillingerne fra 2021 er overført til 2022, hvor projektet 

vedrørende branden på Naturcentret forventes afsluttet med budgetoverholdelse. Det 

er usikkert hvornår skadesagen på Rådhuset kan færdiggøres. 
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Finansiering 

 

På finansposterne forventes samlede mindreindtægter for 9,6 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget. 

 

Under posten ”skatter” forventes samlede mindreindtægter på 1,7 mio. kr., mens indtægterne 

fra ”tilskud og udligning” ligger 11,5 mio. kr. under budget. Modsat forventes 

nettorenteudgifterne at være 3,6 mio. kr. lavere end budgetforudsat.  

 

Middelfart Kommune har modtaget midtvejsreguleringen, som samlet set giver anledning til 

følgende reguleringer: 

 
Bevillinger som følge af midtvejsreguleringen   

Midtvejsreg
.  

 Afsat   Tillægs 
bevilling  

 

 Midtvejsregulering af tilskud og udligning  20.928  8.000  12.928 

 Midtvejsreg. kommuner med dårlig udvikling i ledigheden  252  0    252  

 Midtvejsregulering fordrevne ukrainere (foreløbig) -1.704  0    -1.704  

 Tilskud og udligning  19.476  8.000  11.476  

 Afregning skråt skatteloft  6.636  6.242  394  

 Regulering som følge af skatteforhøjelse  72  0    72  

 Skatter i alt     6.708  6.242  466  

 I alt     26.184  14.242  11.942  
* + = udgiftsbevilling, dvs. at Middelfart Kommune skal tilbagebetale penge til staten. 
** Midtvejsreguleringen indeholder derudover en endelig afregning på 4,440 mio. kr. vedrørende salget af Naturgas 
Fyn. Der er på tidligere regnskabsår hensat en forventet afståelsesafgift/modregning på 5,371 mio. kr. 
Differencebeløbet på 0,931 mio. kr. reguleres over egenkapitalen (opskriver egenkapitalen). 

 

Udgifterne til midtvejsreguleringen vedrører især arbejdsmarkedsområdet og modsvares af 

mindreudgifter til overførsler. 

 

Arbejdsmarkedsområdet søger bevillinger ved 4. budgetopfølgning. 

 

Tilskud og udligning 

 

Mindreindtægterne fra tilskud vedrører alene midtvejsreguleringen og omfatter 

midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, midtvejsregulering af særlig udligningsordning 

vedrørende høj ledighed, samt særlig kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere. 

 

Midtvejsreguleringen vedrørende fordrevne ukrainske flygtninge er foreløbig og dækker ind til 

videre kun udgiften til etableringen af basisklasser / modtageklassetilbud på Skoleområdet. 

Middelfart Kommune har derudover udgifter til genhusning af flygtninge. Der forventes en 

yderligere regulering på et senere tidspunkt.  

 

Skat  

 

På skattesiden realiseres et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som dels vedrører den opgjorte 

merafregning for det skrå skatteloft og dels vedrører mindreindtægter fra ejendomsskatter.  

 

Mindreindtægterne på ejendomsskatten har baggrund i, at de nye 2020-ejendomsvurderinger, 

som er gældende allerede på nuværende tidspunkt, kun rulles gradvist ud i perioden 2021-

2024. Der er derfor en del husstande, der skal efterafregne ejendomsskat med baggrund i et 

stigende vurderingsgrundlag.   

 

Det må dog forventes, at en del boligejere vælger at indefryse stigningerne, hvilket betyder, at 

Middelfart kommune først modtager skatteprovenuet på salgstidspunktet. Kommunen får i 

stedet låneadgang til indefrysningsbeløbet.  

 

Forvaltningen indstiller, at den realiserede mindreindtægt på ejendomsskatter på ind til videre 

1,2 mio. kr. dækkes fra lavere nettorenteudgifter.  
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Renter  

 

I forhold til renteudgifter forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes 

merudbytte på kommunens værdipapirbeholdning.  

 

Det skal nævnes, at de stigende obligationsrenter og det urolige aktiemarked medfører 

betydelige kursfald på både obligations- og aktiebeholdningen. Kun en lille del af det p.t. 

urealiserede kurstab på 11,1 mio. kr. forventes indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Da der er usikkerhed om størrelsen af kurstabet på driften, søges der ikke bevilling til den 

resterende del af mindreforbruget på renteposten.  

 

 

3.  Bevillinger 
 

3.0 Finansbevillinger – Skatter, tilskud og udligning samt renter 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

-1,254 2022 Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,254 mio. 

kr. som følge af reducerede nettorenteudgifter. Bevillingen 

finansierer mindreindtægter fra ejendomsskatter. 

-1,704 2022 Det indstilles, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 

vedrørende ukrainere gives en negativ tillægsbevilling 

(indtægtsbevilling) på 1,704 mio. kr.  

   

-2,958 2022 Bevillinger i alt, FIN 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

12,928 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af tilskud og 

udligning gives en tillægsbevilling på 12,928 mio. kr. Bevillingen 

dækker efterafregning med staten.  

0,252 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af den særlige ordning 

vedrørende kommune med dårlig udvikling i beskæftigelsen 

gives en udgiftsbevilling på 0,252 mio. kr. Bevillingen dækker 

efterafregning med staten. 

0,394 2022 Det indstilles at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives en 

tillægsbevilling på 0,394 mio. kr. til dækning af medudgifter 

vedrørende afregningen af det skrå skatteloft.  

0,072 2022 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,072 mio. kr. 

vedrørende kollektiv modregning for skatteforhøjelser.  

1,254 2022 Det indstilles, at indtægtsbevillingen til ejendomsskatter nedskrives 

med 1,254 mio. kr. Bevillingen dækkes af rentekontoen og vedrører 

primært forsinket udruldning af nye ejendomsvurderinger, 

sekundært indefrysning af ejendomsskat.   

   

14,900 2022 Bevillinger i alt, FIN 

 

3.1 Finansbevillinger – Afdrag 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning 
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3.2 Driftsbevillinger  
 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

-0,342 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 

0,342 mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til 

Økonomiudvalget under politikområdet ”Administration”. Bevillingen 

finansierer en del af tillægsbevillingen på politikområdet "Klima og 

Energi" på 0,685 mio. kr. Den resterende del finansieres af en 

indtægtsbevilling på 0,343 mio. kr. vedrørende EU-projektet 

EMPOWER til Klima- Natur og Genbrugsudvalgets bevilling under 

politikområdet ”Klima og Energi”. 

-0,700 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 

0,700 mio. kr. vedrørende projektet CLAY-finding til 

Økonomiudvalget under Erhverv og Turisme. 

Bevillingen finansierer projektet via overførsel af bevillingen til 

anlæg.   

-1,042 2022 Bevillinger i alt, ØKU 

 

4.2 Anlægsbevillinger 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

-0,167 -0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Småprojektspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 

2022 puljen.  

-1,381 -1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Landdistriktspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 

2022 puljen.  

-1,548 -1,548 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 

 

Bevillinger der fragår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

0,167 0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Småprojektspuljen for 2022”. Beløbet finansieres 

af 2021 puljen.  

1,381 1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 

sammenlægges. Det betyder, at der gives en 

tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 

”Landdistriktspuljen for 2022”. Beløbet 

finansieres af 2021 puljen.   

0,700 0,700 2022 F Det indstilles, at der i 2022 gives en anlægsbevilling 

med tilsvarende rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. 

vedrørende projektet CLAY-finding. Samtidig 

frigives beløbet. 

Bevillingen er finansieret af tidligere overførte 

driftsmidler på Erhverv og Turisme.   

2,248 2,248 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 
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Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 
 

1.  Resume 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

Budget 

2022 

 
Korr. 

budget 

2022 

 
Korr. 

budget 

(u. o/u) 
2022 

 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 

Budget 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 

budg. 
u. o/u 
2022 

Beløb i 1.000 kr.  

       

Drift i alt 589.152 589.152 589.152 567.519 -21.633 -21.633 

       

Beskæftigelsesindsats og 

borgerservice i alt  
589.152 589.152 589.152 567.519 -21.633 -21.633 

       

Beskæftigelsesindsats i alt 547.464 547.464 547.464 525.831 -21.633 -21.633 

 

Tilbud til udlændinge 

Førtidspension 

Seniorpension 

Sygedagpenge 

Jobafklaringsforløb 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Forsikrede ledige 

Revalidering 

Løntilskud - alle ordninger 

Ledighedsydelse 

Flexjob 

Ressourceforløb 

Kommunale løntilskudsjobs 

Seniorjobs 

Beskæftigelsesordninger 

Driftsudgifter 

Administrative udgifter 

FGU 

 

4.772 

189.065 

22.963 

52.727 

16.465 

33.543 

12.005 

65.019 

1.830 

3.160 

12.359 

74.367 

15.027 

344 

2.359 

4.166 

20.874 

2.591 

13.828 

 

4.772 

189.065 

22.963 

52.727 

16.465 

33.543 

12.005 

65.019 

1.830 

3.160 

12.359 

74.367 

15.027 

344 

2.359 

4.166 

20.874 

2.591 

13.828 

 

4.772 

189.065 

22.963 

52.727 

16.465 

33.543 

12.005 

65.019 

1.830 

3.160 

12.359 

74.367 

15.027 

344 

2.359 

4.166 

20.874 

2.591 

13.828 

 

9.567  

 187.262  

 22.963  

 64.978  

 13.127  

 28.534  

 12.076  

 46.825  

 1.156  

 1.707  

 11.724  

 74.367  

 15.325  

 344  

 944  

 4.166  

 16.636  

 2.591  

 11.539 

 

4.795 

-1.803 

0 

12.251 

-3.338 

-5.009 

71 

-18.194 

-674 

-1.453 

-635 

0 

298 

0 

-1.415 

0 

-4.238 

0 

-2.289 

 

4.795 

-1.803 

0 

12.251 

-3.338 

-5.009 

71 

-18.194 

-674 

-1.453 

-635 

0 

298 

0 

-1.415 

0 

-4.238 

0 

-2.289 

       

Borgerservice i alt 41.688 41.688 41.688 41.688 0 0  

 

Boligstøtte 

Personlige tillæg 

Sociale formål 

 

 

34.909 

5.048 

1.731 

 

 

34.909 

5.048 

1.731 

 

 

34.909 

5.048 

1.731 

 

 

34.909 

5.048 

1.731 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0  
 
*) + = merforbrug, - = mindreforbrug 
**) Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele tusinder.   
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2.  Konklusion 
 

Budgetopfølgningen på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et 

forventet mindreforbrug på 21,633 mio. kr. i forhold til det samlede budget på 589,152 mio. 

kroner. Årets resultat estimeres til 567,519 mio. kroner, hvilket svarer til en afvigelse på 3,7 

pct.  

 

Ved denne budgetopfølgning indstilles det, at der gives to negative tillægsbevillinger på i alt 

4,527 mio. kr. Den første vedrører delaftale 1 om ”Loven om tidlig pension” (Arne-pension), 

hvor der skal findes en besparelse på 2,238 mio. kr. Besparelsen udmøntes i en generel 

reduktion af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og vejledning til 

ungeområdet, de forsikrede ledige og kontanthjælpsområdet. Den anden negative 

tillægsbevilling på 2,289 mio. kr. vedrører FGU, som havde et lavere elevantal end budgetteret 

i 2021. Det medfører en lavere opkrævning fra staten vedrørende den kommunale andel af 

grundtilskud og skoleydelse. 

 

Det forventede resultat for året dækker i hovedtræk over: 

 

Et forventet merforbrug: 

 

- på udlændingeområdet til ydelser målrettet de ukrainske flygtninge. Området er 

opjusteret for at imødekomme ekstra udgifter til ydelser til de fordrevne ukrainere. 

Derudover er der estimeret flere udgifter til bl.a. midlertidig boligplacering og til tolke- 

og sprogskoleudgifter.  

 

- på sygedagpengeområdet henført til et højt antal sygedagpengemodtagere, som dels 

skyldes en generel stigning kombineret med eftervirkninger af Covid-19 pandemien og 

dels den udvidede ret for arbejdsgiver til sygedagpenge fra medarbejdernes første 

sygefraværsdag indtil den 28. februar 2022. Den udvidede ret til sygedagpenge har 

medført høje ydelsesudgifter til de korte sygedagpengeforløb.  

 

Et forventet mindreforbrug pga.:  

 

- et lavere antal forsikrede ledige og færre kontanthjælpsmodtagere i forhold til 

budgettet. Det forventede antal forsikrede ledige er udarbejdet med udgangspunkt i 

Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj måned for dansk økonomi og 

forventninger til udviklingen af ledighedsniveauet i 2022. En ny vurdering fra 

Finansministeriet forventes ultimo august, og hvis forventningerne til ledighedstallene 

ændres heri, kan dette være med til at rykke vores egne forventninger til ledigheden 

for resten af året. 

 

- et lavere antal borgere i jobafklaringsforløb, revalidering, løntilskud og i seniorjob i 

forhold til budget. 

 

- besparelser på driftsudgifterne som benyttes til at finansiere aftalen om ret til tidlig 

pension (”Arnepension) for delaftale 1.  

 

- et lavere elevtal på den forberedende grunduddannelse (FGU) end budgetteret. Den 

primære årsag er, at flere unge har fundet arbejde. 
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3. Beskrivelse til de enkelte temaer 
 

 

Forventninger til antal årspersoner på ydelse for året kan ses i tabel 2 på næste side. 

 

 

Tabel 2: Estimeret antal årspersoner for året i forhold til budget: 
 

 
 

Prognosen bygger på en forventning til 4.137 årspersoner på ydelse i forhold til budgettets 

4.244 årspersoner, dvs. 107 færre årspersoner på ydelse gennem året. 

 

 

Beskrivelse til de enkelte temaer 
 

I det følgende gives der en nærmere beskrivelse af de antalsmæssige forudsætninger og 

forventningerne til årets resultat for de områder som afviger fra budgettet.  

 

Tilbud til udlændinge, herunder selvforsørgelse- og hjemrejse eller 

overgangsydelse  
 

I budgettet er der i udgangspunktet indregnet i gennemsnit 58 borgere på selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Kommunen har på nuværende tidspunkt modtaget ca. 

105 voksne ukrainske flygtninge og forudsætningerne i de nye estimater er modtagelse af 140 

voksne ukrainere. Dette fordrer behov for at opjustere budgettet med 4,795 mio. kroner. 

Beløbet dækker over ydelser til i gennemsnit 54 ukrainere. De ankomne flygtninge forventes at 

modtage ydelse i kortere eller længere periode afhængig af, hvornår flygtningene ankommer 

til kommunen, og hvor lang tid der går, før de nye borgere starter i job eller uddannelse. På 

nuværende tidspunkt er ca. 35 pct. kommet i job.  

 

Udover ydelsesdelen er der også udgifter til midlertidig boligplacering af flygtningene, til 

tolkeudgifter og til aktiviteter indeholdt i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. I de 

Beskæftigelsesindsats

Budget 2022 - 

antal 

årspersoner

Prognose 

(efter august)

Afvigelse 

året
Selvforsøgelses- 

hjemrejse- eller 58                      103                   45               

Førtidspension 1.479                 1.462                -17              

Seniorpension 159                    159                   -              

Sygedagpenge 495                    600                   105             

Jobafklaringsforløb 130                    105                   -25              

Kontanthjælp 288                    242                   -46              

Uddannelseshjælp 150                    150                   -              

Forsikrede ledige 480                    333                   -147           

Revalidering 10                      7                        -3                

Løntilskud 30                      20                      -10              

Ledighedsydelse 85                      82                      -3                

Fleksjob 740                    740                   -              

Ressourceforløb 130                    130                   -              

Seniorjob 10                      4                        -6                

Total antal 4.244                4.137                -107           
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opjusterede forventninger til året, er der derfor indregnet ekstra midler til midlertidige 

boligplacering og øvrige udgifter.  

 

De mange flere flygtninge vil også medføre betydelig højere indtægter i form af grundtilskud 

og resultattilskud fra staten. I prognoserne er der forudsat, at kommunen først næste år 

modtager resultattilskud for ukrainere, der er kommet i ordinært job. En af årsagerne til dette 

er, at resultattilskud fra staten først kommer til udbetaling efter at flygtninge har været seks 

måneder sammenhængende i job.  

 

Førtidspension og seniorpension 
 

Det budgetterede antal tilkendelser til førtidspension og seniorpension følger budgettet. 

Tilsammen forventes der at tilkendes 75 førtidspensioner og 80 seniorpensioner i 2022.  

 

Totalt for året er der budgetteret med 1.479 førtidspensioner baseret på antal tilgange og 

afgange fra ordningerne. Prognosen for året viser, at vi ender 17 under, dvs. 1.462 

førtidspensioner. Indregnes de forventede mellemkommunale afregninger mellem 

kommunerne er forventningerne et mindreforbrug på 1,803 mio. kr. Prognosen indeholder dog 

en vis usikkerhed omkring størrelsen af andre kommunernes opkrævninger på det 

mellemkommunale område, hvor eventuelle udestående med Middelfart kommune kan 

opkræves med tilbagevirkende kraft for de seneste tre år. 

 

Det budgetterede antal seniorpensioner forventes at balancere med budgettet. 

 

Forsikrede ledige og kontanthjælp 
 

Hidtil i 2022 har ledigheden været historisk lav i Danmark, ligeledes for Middelfart. Målt på 

antallet af tilmeldte ledige er ledigheden fortsat lav indtil august og forventes at holde sig lav 

også i resten af 2022.  

 

For de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere betyder den nuværende store 

efterspørgsel efter arbejdskraft, at der forventes færre personer på ydelse i år end indregnet i 

budget. I prognosen er der for de forsikrede ledige taget udgangspunkt i Finansministeriets 

prognose for dansk økonomi fra maj måned, og prognosen tager højde for, at Ruslands 

invasion af Ukraine til en vis grad påvirker det danske arbejdsmarked. Antallet af årspersoner 

på A-dagpenge er nedjusteret med 147 årspersoner (-18,194 mio. kr.) og antal 

kontanthjælpsmodtagere er nedjusteret med 46 årspersoner (-5,009 mio. kr.).  

 

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb 

 
Foreløbige skøn på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet viser en forventning om i alt 80 

ekstra årspersoner. Antallet dækker over færre borgere i jobafklaringsforløb og flere 

sygedagpengemodtagere. Totalt er der indregnet 105 ekstra årspersoner på 

sygedagpengeområdet (+ 12,251 mio. kr.) og 25 færre årspersoner i jobafklaringsforløb (- 

3,338 mio. kr.).  

 

Antal af sygedagpengemodtagere var højt igennem både 2020 og 2021, dels som følge af en 

generel stigning kombineret med den suspenderede beskæftigelsesindsats, dels som følge af 

flere sygedagpengemodtagere i perioden med covid-19. Stigende smittetal med Omikron-

varianten i slutningen af 2021 medførte, at regeringen igen indførte en midlertidig lovændring 

af sygedagpengeloven med virkning fra 23. november 2021 til 28. februar 2022. 

Lovændringen betød, at arbejdsgiver fik ret til refusion efter sygedagpengeloven fra første 

fraværsdag i forbindelse med covid-19. Dette medførte udbetalinger til mange korte 

sygedagpengeforløb, som under normale omstændigheder afholdes af arbejdsgiveren i de 

første 30 dage (”arbejdsgiverperioden”). I takt med at retten til sygedagpenge fra første 

sygedag udløb ultimo februar, er antallet af personer på sygedagpenge faldet, men Job- og 

vækstcenteret forventes ikke at kunne indhente budgettet for året.  

 

Modsat sygedagpengeområdet ligger antal jobafklaringsforløb lavere end i perioden før corona-

pandemien. Der forventes ikke at antal jobafklaringsforløb stiger nævneværdig i forhold til 
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nuværende niveau, og forventningerne betyder en nedjustering fra budgettets 130 til 105 

årspersoner.   

 

Revalidering 
 

I budgettet er der indregnet 10 revalideringsforløb igennem året. Forventningerne nedjusteres 

til syv revalideringsforløb, hvilket giver et mindreforbrug på kr. 0,674 mio. kr.  

 

En af årsagerne til, at antal revalideringsforløb holder sig på et lavt niveau, er, at der i dag 

findes gode, alternative uddannelsesmuligheder for mange på dagpenge. Ordningen med 

uddannelsesløft har bl.a. stor succes, hvor ledige i målgruppen får ret til et uddannelsesløft på 

110 pct. af hidtidig dagpengesats.   

 

Løntilskud 
 

I budgettet blev der indregnet 30 borgere i løntilskud, mens det faktiske antal forventes at 

være 20 borgere. Et lavere antal borgere i løntilskud hænger bl.a. sammen med det gunstige 

arbejdsmarked, hvor borgerne ofte går direkte i job efter visitation eller efter et kort 

praktikforløb. Løntilskudsjobs bliver derfor benyttet i mindre grad end forventet. Jobcentret har 

fokus på ordinære job fremfor løntilskud.  

 

På området kommer der også en ekstraordinær indtægt på kr. 0,400 mio. kroner, som 

vedrører manglede statsrefusion til kommunerne for løntilskudsforløb i 2021. Datagrundlaget 

fra Kombit´s ”Ydelsesrefusion” er nu på plads, og kommunerne har modtaget den manglende 

refusion i år.  

 

Inkluderet den ekstraordinære indtægt forventes området at komme ud med et mindreforbrug 

på 1,453 mio. kr.  

 

Seniorjob 
 

Det oprindelige budget til seniorjob indeholder en forventning om 10 årspersoner i 2022. Det 

gunstige arbejdsmarked har medført at flere borgere, der er berettiget til seniorjob-ordningen, 

er kommet i ordinær beskæftigelse. Forventningen efter august er derfor, at kun 4 årspersoner 

vil være på ordningen i 2022. Dette betyder et forventet mindreforbrug på 1,415 mio. kr.  

 

Driftsudgifter 
 

På dette område forventes et mindreforbrug på 4,238 mio. kroner, hvoraf 2,238 mio. kr. 

vedrører finansiering af første delaftale vedrørende ”Loven om tidlig pension” (Arne-pension). 

Besparelsen udmøntes ved en generel reduktion af driftsbudgettet på ungeområdet og på de 

øvrige ydelsesgrupper. Den positive udvikling i ledighedstallene afspejler, at budgettet til 

beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og vejledning til både ungeområdet, de forsikrede 

ledige og kontanthjælpsområdet kan reduceres.  

 

Udover besparelser i forbindelse med den første delaftale, er forventningerne et yderligere 

mindreforbrug på 2,000 mio. kroner, som følge af færre ydelsesmodtagere med deraf lavere 

udgifterne til bl.a. kurser, mentorer og opkvalificering.   

 

FGU - Forberedende grunduddannelse  
 

Det endelige antal elever i FGU-forløb blev 103 i forhold til budgettets 129, dvs., 26 færre 

årselever end indregnet i budget. Opkrævningen fra staten til FGU forløb sker forskudt, hvor 

opkrævningen i 2022 vedrører forløb i 2021. Det færre antal årselever giver et forventet 

mindreforbrug på 2,289 mio. kr.  

 

Den primære årsag til færre årselever er, at flere unge har startet i arbejde i stedet for i et 

FGU-forløb. 
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4.  Indstillinger 
 

Det indstilles, at der gives to negative tillægsbevillinger på i alt 4,527 mio. kr.  

 

Den første negative tillægsbevilling vedrører delaftale 1 om ”Loven om tidlig pension” (Arne-

pension) med en besparelse på 2,238 mio. kroner. Denne vil udmøntes ved en generel 

reduktion af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og vejledning til 

ungeområdet, de forsikrede ledige og kontanthjælpsområdet.  

 

Den anden negative tillægsbevilling på 2,289 mio. kr. vedrører FGU, hvor den årlige afregning 

med staten viser et mindreforbrug som følge af et lavere antal helårselever end budgetteret i 

2021. 

 

 

4.1 Driftsbevillinger 
 

Udgiftsbevilling: 

 

Beløb i 

mio. kr. 

 

Periode 

 

Tillægsbevilling 

-2,238 

 

 

 

 

2022 Der indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,238 mio. 

kr. til finansiering af første delaftale vedrørende ”Loven om tidlig  

pension” (Arne-pension). Besparelsen udmøntes ved en generel 

reduktion af driftsbudgettet på ungeområdet og på de øvrige 

ydelsesgrupper. Den positive udvikling i ledighedstallene afspejler, 

at budgettet til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og 

vejledning til både ungeområdet, de forsikrede ledige og 

kontanthjælpsområdet kan reduceres. 

-2,289 

 

 

2022 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,289 mio. 

kr. vedrører FGU, hvor den årlige afregning med staten viser et 

mindreforbrug som følge af et lavere antal helårselever end 

budgetteret i 2021. 

-4,527 2022 Bevillinger i alt, BAU 

 
 

4.2 Projektbevillinger 

 
Ingen indstillinger.  

 
4.3 Anlægsbevillinger 

 
Ingen indstillinger.  
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Skoleudvalget  

 

1.  Resume 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 2 

 

 
Opr. 

Budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 

 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budget 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budg. 
u. o/u 

2022 

Beløb i 1.000 kr.  

       

Drift i alt 357.848 365.218 354.998 359.358 -5.860 4.360 

       

Decentral budgetramme   218.639 223.055 218.656 226.807 3.752 8.151 
       

Centrale budgetter i alt  139.209 142.163 136.342 132.551 -9.612 -3.791 

Fælles udgifter og indtægter 28.565 31.300 25.479 18.473 -12.827 -7.006 

SFO 11.021 11.240 11.240 9.008 -2.232 -2.232 

Kørsel 3.489 3.489 3.489 3.214 -275 -275 

Specialuv. regionstilbud 794 794 794 893 99 99 

Kommunale specialskoler 37.429 37.429 37.429 45.351 7.922 7.922 

Efter og videreuddannelse 0 0 0 150 150 150 

Statsbidrag, privatskoler 41.607 41.607 41.607 40.360 -1.247 -1.247 

Statsbidrag, efterskoler  11.762 11.762 11.762 10.696 -1.066 -1.066 

Uddannelsesvejledning 4.235 4.235 4.235 4.290 55 55 

Hjemmetræning 307 307 307 116 -191 -191 
       

Anlæg i alt 18.257 61.567 33.828 42.007 -19.569 8.179 

       

Vestre skole 3.213 25.302 8.013 18.247 -7.055 10.234 

Lillebæltskolen 11.130 14.050 11.130 13.211 -839 2.081 

Østre skole 3.464 4.249 3.464 69 -4.180 -3.395 

Fjelsted-Harndrup skole 0 1.571 1.621 244 -1.327 -1.377 

Låsesystem Vestre skole 0 375 0 325 -50 325 

Vestre Sk. udeareal/sk.gård 0 1.151 0 0 -1.151 0 

Skrillingesk. faglok., legepl. 0 1.138 500 638 -500 138 

Vestre Sk. - tilgængelighed 0 1.034 0 2.068 1.034 2.068 

Fj-Hd. Sk. gymnastiksal 450 450 450 650 200 200 

Ejby Sk. – renovering af SFO 0 108 0 108 0 108 

Fornyelse af digi. læremidl 0 1.500 0 1.500 0 1.500 

Lokaleindretningspulje 0 1.748 -250 0 -1.748 250 

Skrillingeskolen - busindkøb 0 1.300 1.300 1.300 0 0 

Ejby sk. - lokaler ml.former 0 250 250 125 -125 -125 

Ungdomssk. - inventar køb  0 300 300 200 -100 -100 

Karlsvognen - flytning 0 750 750 250 -500 -500 

Båring Sk. - tagudskiftning 0 6.300 6.300 3.072 -3.228 -3.228 
*) + = merforbrug, - = mindreforbrug  
**) Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele tusinder.  
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2.  Konklusion 
 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. 

budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på skoleudvalgets område. 

 

Opfølgningen viser et samlet merforbrug på driften på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede 

budget uden overførte overskud fra tidligere år.  

 

Merforbruget skyldes først og fremmest, at skolerne (for opsparede midler) har iværksat en 

række mindre lokalt prioriterede anlægsarbejder. Der er således omprioriteret 2,6 mio. kr. fra 

drift til anlæg ved tidligere budgetopfølgninger. Hertil kommer, at der er truffet beslutning om, 

at omprioritere 0,5 mio. kr. fra skoleområdets centrale midler, så dagtilbudsområdet kan 

arbejde ind i ”Fra Middelbart barn til Verdensborger strategien”.  

 

Når der således korrigeres for disse engangsinitiativer/overførsler, realiseres der således et 

samlet merforbrug under et på skoleudvalgets område på 1,3 mio. kr.  

 

Der er fra og med april måned etableret et modtageklassetilbud ukrainske flygtninge på Østre 

Skole og Ungdomsskolen, som ind til videre er dimensioneret til 40 elever. 

Modtageklassetilbuddet er indregnet med en budgetårsvirkning på 1,7 mio. kr., svarende til en 

helårsvirkning på 2,6 mio. kr.  

 

Det overordnede billede er således, at der opnås balancere på driften, når der ses bort fra den 

ekstraordinære situation med ukrainske elever og overskudsanvendelse. 

 

Det bør dog nævnes, at der i forlængelse af 2. budgetopfølgning er iværksat og 

straksimplementeret følgende kompenserende initiativer for at modvirke merforbruget:  

 

 Reduceret materialeindkøb og indkøb elev- og lærercomputere til undervisningen: 0,9 

mio. kr.  

 Skærpet fokus i 2. halvår på visitationer til eksterne specialundervisningstilbud og 

Skrillingeskolen: 0,5 mio. kr.  

 Planlagt opnormering med en ordblindekonsulent gennemføres ikke i indeværende år: 

0,6 mio. kr.  

 Decentrale indkøbsreduktioner eller stop: 0,5 mio. kr.  

 Periodeforskydning på Erasmus projekt: 1,0 mio. kr.  

 

Skoleområdets opnår dog ikke samlet set en bundlinjeforbedring på 3,5 mio. kr. i forhold til 2. 

budgetopfølgning grundet forsat tilgang til specialundervisning og decentrale udgiftsforøgelser. 

 

Det centrale område 

 

Vendes blikket mod skolernes centrale ramme, forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. 

kr.  

 

Mindreforbruget skyldes en kombination af faktorer, herunder vigtigst: (i) at der realiseres 

merindtægter fra mellemkommunale afregninger fra elever, der enten bor i andre kommuner 

eller hvor andre kommuner har betalingsforpligtelsen på barnet/den unge.  (ii) at den gunstige 

udvikling i beskæftigelsen giver lavere udgifter til fripladstilskud mv. (iii) at tilgangen til 

privatskoler og efterskoler har været mindre end forventet samt (iv) at planlagte materiale- og 

IT-indkøb er udskudt ud fra et samlet kommunalt hensyn til servicerammeoverholdelse og 

skolernes decentrale merforbrug (v) at en ordblindekonsulentstilling holdes vakant af hensyn 

til overholdelse af kommunens serviceramme.   

 

På det centrale budgetområde ses en fortsat opdrift i specialundervisningsudgifterne, som 

betyder, at der samlet set realiseres et merforbrug på specialundervisning på 8,0 mio. kr. Der 

har over det seneste år været et stort omfang af visitationer til specialundervisningstilbud – 

især Skrillingeskolen, men også eksterne specialundervisnings-tilbud i andre kommuner. 

Mertilgangen til specialundervisningen udfordrer i tiltagende grad den økonomiske balance på 

Skoleområdet. 
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Decentralt 

 

På skolernes decentrale ramme forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. Renses tallet 

for overførsler til anlæg og undervisning af ukrainske elever i basisklasser/modtageklasser, 

forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. 

 

Hovedforklaringen på det resterende merforbrug på skolerne er, at skolerne segregerer flere 

elever til specialundervisningstilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen og 

Ungdomsskolen, end der er budget til. 

 

Der arbejdes videre med de anbefalede inklusionsinitiativer i VIVE-rapporten, med henblik på 

at nedbringe udgifterne til segregering.  

 

Anlæg 

  

Vendes blikket mod anlægsområdet, så forventes der samlet at blive udført anlægsarbejder for 

42,0 mio. kr. i 2022. Det er 8,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget uden overførte 

anlægsmidler, men 19,5 mio. kr. mindre end det totale korrigerede budget. Afvigelserne på 

anlægsprojekterne har alene baggrund i periodeforskydninger, dvs. at overførte 

anlægsbevillinger fra tidligere år kommer til anvendelse i 2022. Der forventes således ingen 

varige afvigelser på anlægsprojekterne på skoleudvalgets område. 

 

Det er dog fortsat vigtigt at gøre opmærksom på, at der i øjeblikket er stor usikkerhed om 

udviklingen i byggeprisindekset og dermed omfanget af indeksreguleringer på de store 

byggesager. Kommunens interne byggerådgivere i ejendomscenteret følger udviklingen tæt.  

 

Drift 

 

Hovedforklaringen på afvigelserne og relevante observationspunkter på driften er følgende:   

 

 Under posten ”fællesudgifter og indtægter” forventes mindreudgifter på 7,0 mio. kr. i 

forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne vedrører merindtægter fra 

mellemkommunale afregninger fra elever, der enten bor i andre kommuner eller hvor 

andre kommuner har betalingsforpligtelsen på barnet/den unge. Medvirkende til 

mindreforbruget er herudover tilbageholdenhed i IT- og materialeindkøb, samt 

opretholdelse af en stillingsvakance med henblik på at begrænset merforbruget på 

kommunens samlede serviceramme.  

 

 På det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. 

Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har primært baggrund i, at 

udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser ligger på et lavt niveau, mens de 

mellemkommunale nettoindtægter samtidig ligger på et højere niveau end budgetlagt. 

Yderligere forventes udgiften til regulering af skolernes budgetter til tidlig SFO at ligge 

på et lidt lavere niveau end budgetlagt. Reguleringen af mængdeforskydninger i tidlig 

SFO var derudover mindre end forventet.   

 

 På kørselsområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er bredt 

fordelt på kørselskategorier. 

 

 På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. Der er 2,1 mio. 

kr. mere end ved seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes først og fremmest en 

meget stor tilgang af elever til Skrillingeskolen og sekundært, at der har været flere 

visitationer til eksterne skoletilbud i andre kommuner. Den betydelige opdrift i 

specialundervisningsudgifterne udfordrer helt grundlæggende økonomien på 

skoleområdet og betyder, at der mindre råderum for at iværksætte ekstrainitiativer 

eller finde løsninger på decentrale udfordringer.  

 

 Statsbidraget til privatskoler og efterskoler er på nuværende tidspunkt afregnet. 

Afregningen lå som forventet ved seneste budgetopfølgning 2,3 mio. kr. under det 

budgetlagte niveau. Afvigelsen fordeler sig nogenlunde ligeligt på efterskoler og 

privatskoler.  

 

Side 53



 

32 af 56 

 På skolernes decentrale budgetramme forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. 

Merforbruget kan opdeles i tre hovedgrupper:  

 

o Merudgifter til tilbud til Ukrainske flygtninge: De foreløbigt iværksatte 

initiativer til modtageklasser på Østre Skole beløber sig til 1,7 mio. kr. 

Merudgifterne forventes dækket af staten i forbindelse med 

kommuneforhandlingerne eller senere aftale. Der søges bevilling til 

merindsatsen ved denne budgetopfølgning.  

 

o Anvendelse af opsparede midler til forskellige inventarkøb, 

lokaleindretning og forskellige materialeindkøb:  

Der er i alt omprioriteret 2,6 mio. kr. af skolernes opsparede midler til forskellige 

prioriterede anlægsprojekter på skolerne. Beløbene vedrører busindkøb og 

lokaleindretning på Skrillingeskolen, indretning af nye rammer for mellemformer 

og inklusion på Ejby Skole, flytning af Karlsvognen til den gamle tandklinik, samt 

inventarkøb til 10’eren i forbindelse med flytning flytningen til nye lokaler. 

Afvigelsen er således ikke udtryk for et varigt problem.  

 

o Øvrige forhold: Øvrige forhold udgør 3,8 mio. kr. og dækker fortrinsvist over 

ekstraudgifter til segregering / pladskøb, som i nogen grad modvejes af 

mindreudgifter på øvrige af skolernes driftsposter.  

 

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget ser således ud, når korrigeres for, at skolerne 

anvender opsparede midler til mindre anlægsprojekter.  

 

Decentralt merforbrug uden anlægsoverførsler og ekstraudgifter til ukrainske 

flygtninge, beløb i t.kr. 

Decentralt merforbrug  8.151 

Skrillingeskolens, indkøb af bus – overført til anlæg -1.300 

Skrillingeskolen indretning af faglokaler – overført til anlæg -500 

Ejby skole indretning af mellemformer mv. – overført til anlæg -250 

Karlsvognen, tandklinik – overført til anlæg -250 

Ungdomsskolen, inventarkøb 10'er – overført til anlæg -300 

Decentralt overskud anvendt til anlægsprojekter (omprioritering) -2.600 

Basisklasser/modtageklasser, Ungdomsskolen  -200 

Basisklasser/modtageklasser, Østre Skole  -1.500 

Basisklasser/modtageklasser i alt  -1.700 

Merforbrug uden omprioritering til anlæg og ukrainske elever 3.851 

 

Anlæg 

 

Det korrigerede budget til anlæg på skoleområdet udgør 61,6 mio. kr. i 2022, hvoraf 41,3 mio. 

kr. forventes anvendt i 2022. 

 

I forhold til anlægsprojektet på Vestre Skole forventes projektøkonomien overholdt indenfor 

den nuværende anlægsramme. Renoveringen af de lokale Vestre Skole benytter forventes 

afsluttet omkring oktober, hvorefter renoveringen af lokalerne til Ungdomsskolen, 10’eren og 

Musikskolen igangsættes. Hele anlægsprojektet forventes afsluttet medio 2024.   

 

Vestre Skoles delvist LOA-finansierede tilgængelighedsprojektet forventes afsluttet med 

budgetoverholdelse i indeværende år, mens låseprojektet kan blive strukket ind i foråret 2022. 

Arbejdet med fornyelse af skolegårdsmiljøet igangsættes først når det samlede 

renoveringsprojektet er afsluttet og der arbejdes i øjeblikket med at søge forskellig 

fondsfinansiering til at udvide projektet.  

 

Pladsanstillingen til Lillebæltsskolen igangsat i august 2022. Forventningen er, at der samlet 

afholdes anlægsudgifter for 13,2 mio. kr. i indeværende år. Det forholdsvist høje forbrug tidligt 

i anlægsprocessen skyldes, at der forhåndsindkøbes en del materialer som værn mod 

yderligere materialeprisstigninger.  
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Med direktionens budgetforslag, der blev sendt i høring 19. august 2022, lægges der op til, at 

anlægsprojekterne vedrørende Østre Skole og hovedrenoveringen af Fjelsted-Harndrup skole 

udskydes og lægges i dvale ind til 2027. Det sker for at give plads til presserende 

kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Der forventes derfor ikke yderligere forbrug (ud 

over det allerede afholdte) på de to anlægsprojekter i indeværende år.  

 

Gymnastiksalsprojektet på Fjelsted-Harndrup Skole har nu opnået endelig finansieringstilsagn 

fra LOA og der er opnået enighed mellem Middelfart Kommune og LOA om de nærmere vilkår. 

Projektet forventes derfor opstartet i efteråret 2022. Den samlede anlægsøkonomi udgør 3,6 

mio. kr. brutto og forventningen er, at der afholdes anlægsudgifter for 0,7 mio. kr. i 

indeværende år. Projektet forventes færdiggjort næste år.  

 

Skrillingeskolens egenfinansierede anlægsprojekter, som omfatter fornyelse af to busser, samt 

lokaleindretning og legepladsforbedring forventes afsluttet med budgetoverholdelse. Busserne 

indkøbes i år, mens dele af lokalerenoveringen først kan færdiggøres næste år.  

 

Ejby-Skoles renovering af SFO-lokalerne er på nuværende tidspunkt færdiggjort med 

budgetoverholdelse. 

 

Skoleområdets restbudget på 1,4 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i indeværende år til 

indkøb af interaktive tavler, tablets og elevcomputere til skolerne.  

 

Ejby Skole forventer at anvende 0,1 mio. kr. i 2022 til indretning af bedre rammer for 

mellemformer og inklusion. Projektet færdiggøres i 2023.  

 

Ungdomsskolen forventer at anvende 0,2 mio. kr. til inventarkøb til 10’eren, mens restbeløbet 

anvendes næste år.  

 

Strib Skole forventer at anvende 0,3 mio. kr. på flytning af Karlsvognen til den gamle 

tandklinik i år, mens restbeløbet anvendes næste år. Der er tale om en lille renovering, som 

omfatter udskiftning af gulve og lofter, fjernelse af en skillevælg, udskiftning af lysarmaturer, 

ombygning af køkken, etablering af trådløst netværk, samt flytning af elevhåndvaske.  

 

3.  Bevillinger 
 

3.1 Driftsbevillinger 
 

Beløb i 

mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

1,500 

 

2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 

modtageklassetilbud til ukrainske elever på Østre Skole på 

1,500 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, som 

tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

0,200 2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 

modtageklassetilbud til ukrainske elever på Ungdomsskolen på 

0,200 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, som 

tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

   

1,700 2022 Bevillinger i alt, SKU 

 

3.2 Projektbevillinger 
 
Ingen projektbevillinger ved denne budgetopfølgning. 

 

3.3 Anlægsbevillinger 
 

Ingen anlægsbevillinger ved denne budgetopfølgning. 
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Børn-, kultur- og Fritidsudvalget 
 

1.  Resume    
 

3. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

Budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 

 

 
Forventet  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
Budget 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budg. 
u. o/u 

2022 

I 1.000 kr.  

       

Drift i alt 305.033 310.216 304.559 315.594 5.378 11.035 

Kultur Fritid og Læring  45.395 49.282 44.415 43.565 -5.717 -850 

Kultur og Fritid 45.395 49.282 44.415 43.565 -5.717 -850 

       

BKF - Familie og forebyg. 118.189 124.254 118.189 126.524 2.270 8.335 

Anbringelsesområdet 44.389 47.148 44.389 47.609 461 3.220 

Forebyggelse 35.035 34.768 34.555 39.671 4.903 5.116 

Ledsageordning 100 100 100 57 -43 -43 

Sociale formål 6.328 6.328 6.328 6.952 624 624 

PPR 9.699 9.699 9.699 9.565 -134 -134 

Sundhedstjenesten 8.407 8.887 8.887 8.811 -76 -76 

Tandplejen 14.231 17.324 14.231 13.859 -3.465 -372 

       

BKF – Dagtilbud 141.449 136.680 141.955 145.505 8.825 3.550 

Fællessted for dagtilbud 18.086 9.860 4.887 8.757 -1.103 3.870 

Kommunale pasningstilbud 103.463 106.920 117.168 116.748 9.828 -420 

Private pasningstilbud 19.900 19.900 19.900 20.000 100 100 

       

Anlæg i alt  19.481 64.523 47.657 22.719 -41.804 -24.938 

Restfinans. Maritimt Center 0 1.500 0 0 -1.500 0 

Tilskud til kunstgræsbane 0 3.032 2.636 0 -3.032 -2.636 

Spillested Middelfart 0 0 -4.011 0 0 4.011 

CV Energi besp. Haller 1.532 1.536 1.532 536 -1.000 -996 

Anlægstilskudspulje 1.677 3.141 1.677 3.141 0 1.464 

Indret. Lokaler bueskytter 0 2.072 0 2.072 0 2.072 

Anlægstilskud Kajakklubben 0 71 71 71 0 0 

Udvidelse af Brohuset 0 355 -200 205 -150 405 

Ny pavillon Chilli 753 2.178 2.303 1.944 -234 -359 

Ny Hyllehøj daginstitution 15.019 31.908 25.809 6.312 -25.596 -19.497 

Etabl. af køkken Bulderby 0 251 250 258 7 8 

Pavillonløsning ved Hyllehøj 0 889 0 1.012 123 1.012 

Dagtilbuds fysiske rammer 500 500 500 110 -390 -390 

Køb af børnehavebus 0 1.100 1.100 1.100 0 0 

Modultilbygn. til institution 0 15.740 15.740 5.708 -10.032 -10.032 

Vuggestuepladser i 

stjernehuset 

0 250 250 250 0 0 

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrunding til hele t.kr. 
+ = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen. 
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2.  Konklusion 

Børn, Unge- og Familieforvaltningen samt Kultur, Fritid og Staben har udarbejdet 3. 

budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Det er 

forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 11,035 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget.  

 

Det samlede forventede merforbrug er fordelt med et merforbrug på 8,335 mio. kr. på Børn, 

Familie og Sundhed, et merforbrug på 3,550 mio. kr. på Dagtilbud samt et mindreforbrug på 

0,850 mio. kr. på Kultur og Fritid. 

 

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 24,938 mio. kr. 

eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et mindre 

forbrug på 41,804 mio. kr. 

  

Drift 
 

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er følgende: 

 At der på Kultur og Fritid realiseres et mindreforbrug på 0,850 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget. På den centrale budgetramme forventes et mindreforbrug på 0,300 

mio. kr., som vedrører disponerede midler og tilsagn, der ikke forventes udbetalt i 

2022. På den decentrale ramme realiserer Middelfart Bibliotek, som aftalt i 
handleplanen for underskudsafvikling, et mindreforbrug på 0,550 mio. kr.   

 At der på Familie og Forebyggelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 

8,335 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Niveauforskydningerne i antal sager 

og prisen pr. sag på anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet i løbet af 2021, 

udfordrer stadig det specialiserede børn og unge område: 
 

o Det forventede merforbrug er blevet forværret i forhold til indmeldingen ved 2. 

budgetopfølgning, hvilket hovedsagelig vedrører 2 anbringelsessager, som er 

væsentlig dyrere end forventet ved 2. budgetopfølgning – sagerne vil også være 

en udfordring i 2023.  

o Familieafdelingen kan konstatere en fortsat stigning i antallet af anbringelser af 

unge med kriminalitetstruende adfærd og misbrugsadfærd.  

o Familieafdelingen kan endvidere konstatere, at særligt handicapområdet fortsat 

udfordres af et højere udgiftsniveau end tidligere. Hertil kommer 

udgiftsstigninger i forbindelse med 2 dyre enkeltsager med hjælp i hjemmet. 

o Endelig har der været en stigning i tilgangen til specialskoler og efterskoler, hvor 

det specialiserede børneområde finansierer socialdelen samt efterskolen. 

 

Familie og Forebyggelse har fortsat fokus på den plan, for budget i balance, der blev 

iværksat i foråret, som blandt andet vedrører: 

 

o Genforhandling af plejevederlag. 

o Vurdering af om enkeltsager med en særlig intensiv indsats efterfølgende kan 

blive mindre indgribende. 

o Udvikling af dagbehandlingstilbud på Brohuset som et alternativ til anbringelse. 

o Udvidelse af målgruppen i Ungehuset, med henblik på at hjemtage unge fra 

private opholdssteder.  

 

Familieafdelingen har desuden i forbindelse med 3. budgetopfølgning gennemgået 

anbringelsessagerne på opholdssteder og døgninstitution, og det er vurderingen at 

udgiftstrykket på disse anbringelsessteder vil falde i 2023.  

 

Det specialiserede børn- og ungeområde, er som i andre kommuner, udfordret 

strukturelt. De seneste nøgletal for såvel regnskab 2021 og budget 2022 peger fortsat 

på, at på trods af de seneste års udgiftsstigning på området i Middelfart Kommune, har 

Middelfart kommune fortsat - i sammenligning med andre kommuner - et forholdsvist 

lavt udgiftsniveau.  
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 At Dagtilbudsområdet under ét, forventes at realisere et merforbrug på ca. 3,550 

mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-underskud. Merforbruget er 

lavere end sidste budgetopfølgning. For at nedbringe merforbruget er der bremset op i 

forhold til forbrug af uddannelsesmidler. Ligeledes har institutionerne udvist 

tilbageholdenhed i forhold til større indkøb.  

 

Merforbruget skyldes primært et stigende antal børn der har behov for 

vuggestuepladser/dagplejepladser og børnehavepladser. Tallet ligger væsentligt over 

det antal der var forudsat fra årets start. Særligt antallet af vuggestuebørn er steget 

markant. Stigningen i børnetallet hænger blandt andet sammen med en øget bosætning 

i Middelfart Kommune. Da kommunen er forpligtet til at overholde pasningsgarantien, 

er der oprettet flere vuggestue- og børnehavepladser. Merforbruget i forhold til det 

øgede børnetal ligger på fællesstedet. Ligeledes oplever området stigende udgifter til 

børn der har behov for ekstra støtte.  

 

Decentralt forventes der et samlet mindreforbrug på 0,420 mio. kr., som skyldes at der 

er daginstitutioner der afdrager på deres gæld.  

 

 
Anlæg 
Det korrigerede budget til anlæg udgør 47,657 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra 

tidligere år. Når der tages højde for overførsler fra 2021 er der en samlet anlægsramme på 

64,523 mio. kr. 

 

På Kultur og Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 5,532 mio. kr. på 

anlægsprojekterne, hvilket primært skyldes periodeforskydninger. Anlægstilskud til 

Kajakklubben er afsluttet, og projektet vedr. indretning af lokaler til bueskytterne forventes 

færdiggjort i efteråret 2022. 

 

På Familie og Forebyggelsesområdet forventes ”Udvidelse af Brohuset” afsluttet i 2022, 

med et forventet mindreforbrug på 0,150 mio.kr. Det indstilles ved denne budgetopfølgning, at 

restbeløbet overføres til dagtilbud.  

 

På Dagtilbud forventes et samlet forbrug på 16,694 mio. kr. og et mindreforbrug på 29,258 

mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over- underskud. Afvigelserne skyldes 

primært periodeforskydninger. Etableringen af Børnehuset Hyllehøj er nu gået over i 

byggefasen og projektet skrider frem i henhold til plan. Etablering af produktionskøkkenet i 

Bulderby er i al væsentlighed afsluttet med budgetoverholdelse. Modultilbygningen til 

Kompasset er gået i gang. Der forventes et forbrug på modultilbygningen på 5,708 mio. kr. i 

indeværende år. Pavillonløsningen ved Hyllehøj forventes afsluttet i 2022 med et merforbrug 

på 0,150 mio. kr., som finansieres fra mindreudgifter på Brohus-projektet.   
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3.  Indstillinger 
 

3.1 Driftsbevillinger 
 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Ingen indstillinger. 

 

Bevillinger der fragår kassen: 

Ingen indstillinger. 

 

3.2 Anlægsbevillinger 
Ved denne budgetopfølgning søges nedenstående anlægsbevillinger:  

 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

-0,150 -0,150 2022 F Der gives en negativ tillægsbevilling med 

dertilhørende rådighedsbeløb til anlægsprojektet 

”Udvidelse af Brohuset” på 0,150 mio. kr. 

Bevillingen finansierer merudgifter på 

anlægsprojektet ”Pavillonløsning ved Hyllehøj”. 

 

-0,150 -0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 

 

Bevillinger der fragår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

0,150 0,150 2022 F Der gives en tillægsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojektet 

”Pavillonløsning ved Hyllehøj” på 0,150 mio. kr. 

Bevillingen finansieres fra anlægsprojektet 

”Udvidelse af Brohuset” som afsluttes med et 

mindreforbrug.  

 

 

0,150 0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 
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Social- og Sundhedsudvalget  

 
 

 

 
1. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

Budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 
Forvente

t  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
Budget 
2022 

 
Afvigels

e 
korr. 
budg. 
u. o/u 

2022 

Afvigels
e Korr. 
Budget 

u. 
o/u2022 

u. 

 COVID-
19 

 

I 1.000 kr.   

        

Drift i alt 743.522 723.450 743.541 758.783 35.332 15.242 11.991 

Sundhed i alt 262.222 250.370 263.372 269.576 19.206 6.204 3.825 

Aktivitetsbestemt finansiering  176.546 176.546 176.546 176.546 0 0 0 

Forebyggelse 7.059 -7.569 7.047 8.597 16.166 1.550 -469 

Træning 17.243 17.718 17.718 18.282 564 564 564 

Sygepleje 42.735 44.422 44.422 49.779 5.357 5.357 4.997 

Diverse 2.037 2.037 2.037 2.037 0 0 0 

Rehabilitering 16.602 17.216 15.602 14.335 -2.880 -1.266 -1.266 

        

Senior og Velfærd i alt 260.969 249.956 260.000 266.352 16.396 6.352 5.480 

Myndighed senior hjælpemidler 44.282 44.282 44.282 46.582 2.300 2.300 2.300 

Hjemmepleje incl. Dagcenter 67.105 62.641 66.630 67.541 4.900 911 350 

Plejecentre 112.760 107.299 113.360 114.071 6.772 711 400 

Køkken og Cafe 6.716 7.095 6.716 7.066 -29 350 350 

Fælles Senior og Velfærd 27.016 24.814 21.941 20.471 -4.343 -1.470 -1.470 

Social- og sundhedsuddannelser  17.019 16.974 20.220 23.770 6.796 3.550 3.550 

Ældreboliger -13.930 -13.149 -13.149 -13.149 0 0 0 

        

Social og Velfærd i alt 214.366 219.080 213.984 217.770 -1.310 3.786 3.786 

Myndighed Social og Velfærd 197.700 201.311 197.700 205.535 4.224 7.835 7.835 
Center for Socialpsykiatri og 
Rusmidler (CSR) 

 
4.101 

 
4.497 

 
3.719 2.469 -2.028 -1.250 -1.250 

Center dag 10.338 10.321 10.338 9.638 -683 -700 -700 

STU 7.258 7.287 7.258 6.359 -928 -899 -899 

CFH – Skovbakken -2.247 -1.622 -2.247 -3.447 -1.825 -1.200 -1.200 

CFH – Fælleshåb -2.784 -2.714 -2.784 -2.784 -70 0 0 

        

Strategi og Udvikling 5.965 4.045 6.185 5.085 1.040 -1.100 -1.100 

Strategi og Udvikling 5.965 4.045 6.185 5.085 1.040 -1.100 -1.100 

Anlæg i alt  18.039 42.699 17.018 16.301 -26.398 -717  

Renovering af Blåregnen 0 3.025 0 3.025 0 3.025  

Renovering af Gelsted Plejecenter 0 3.447 0 3.447 0 3.447  

LR20-21 Etabl. Sundhedshus 15.000 23.164 15.000 6.231 -16.933 -8.769  

CV grunderhvervelse/projektering   0 342 0 0 -342 0  

Køb af P.V. Tuxensvej (friv.center)  0 5.100 0 0 -5.100 0  

Nyt elektr.nøglesystem ældreomr . 1.021 154 0 154 0 154  

Omdannelse af Kongshøj Plejehjem 0 1.525 0 200 -1.325 200  

Opgradere Centerdag Kongshøj  0 294 0 0 -294 0  

Grøn vækst Det gode arbejdsmiljø  0 279 0 279 0 279  

Luftrenser i borgernes hjem 0 133 0 133 0 133  

Fremtidens plejehjem og ældreb. 0 300 0 300 0 300  

Vedligehold.pulje Sen. og Velfærd 1000 1.000 1.000 1.000 0 0  

Ny suppe-/sovsekøler Elbo 201 201 201 201 0 0  

Etabl. Af 6 boliger til særligt uds 0 3.623 2.383 1.240 -2.383 -1.143  

Flytning af Perronen 0 8 -820 7 -1 827  

Istands.af samtalerum Firkløver 817 15 -648 15 0 663  

Forbedring arb.forh. i Bostøtten 0 89 0 69 -20 69  

Rep. af vej og P-plads Mult/Rus 0 0 -98 0 0 98  
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2.  Konklusion 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 3. 

budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Social- og 

sundhedsudvalget har et samlet driftsbudget på 743,521 mio. kr. ekskl. overførte midler fra 

tidligere år og et anlægsbudget på 17,018 mio. kr. Anlægsbudgettet inklusiv overførte 

anlægsmidler udgør 42,036 mio. kr.   

 

I forhold til driften forventes der pr. 31. august 2022 et samlet merforbrug på 15,242 mio. kr. 

i forhold til det korrigerede budget uden overførte midler. I merforbruget er der indregnet 

merudgifter til COVID-19 på ca. 3,251 mio. kr. Det vedrører primært udgifter til test af 

skoleelever. Ses der bort for COVID-19 udgifter, er der et forventet merforbrug på 11,991 mio. 

kr.  

 

Samlet set er 3. budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område forbedret med 

1,421 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.  

  

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,059 mio. kr. 

eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et 

mindreforbrug på 26,398. kr. Mindreforbruget skyldes primært Sundhedshuset og udskudt 

afregning for køb af grund på PV. Tuxenvej til et nyt frivillighedscenter. 

  
Drift 

 

De væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter på driften er nedenstående:  

 

 På Sundhedsområdet forventes der et merforbrug på 6,204 mio.kr mio. kr. i forhold til 

det korrigerede budget pr. 31. august 2022. Renset for udgifter til COVID-19, er der et 

merforbrug på 3,825 mio.kr. Hvilket samlet set er en forbedring i forhold hold til 2. 

budgetopfølgning.  

 

Der forventes et merforbrug på 0,564 mio.kr. vedrørende Træning, som modsvares af et 

mindreforbrug på Forebyggelse på 0,469 mio.kr. 

 

I lighed med 2021 forventes der fortsat et stort merforbrug i sygeplejen. Der forventes et 

merforbrug på 4,997 mio. kr. (renset for COVID-19). Merforbruget skyldes, at et stigende 

antal borgere har behov for sygeplejeydelser. Borgerne bliver udskrevet hurtigere fra 

sygehuse og sygdomsforløbene er mere komplekse. Der arbejdes med at nedbringe 

merforbruget i sygeplejen. 

 

Social- og Sundhedsforvaltningen har fokus på den rehabiliterende indsats i forhold til 

borgerne. For at sikre en endnu bedre forankring decentalt sammenlægges Borgerteamet 

med hjemmeplejen. I den forbindelse vil det være muligt at effektivisere den 

rehabiliterende indsats. Der forventes således et mindreforbrug på rehabiliteringsområdet 

på i alt 1,266 mio. kr., som vil finansiere merforbruget på andre områder.   

 

 På Senior og velfærdsområdet forventes der et merforbrug på 6,352 mio. kr. i forhold til 

det korrigerede budget pr. 31. august 2022. Renses der for COVID-19 udgifter er der et 

merforbrug på 5,480 mio. kr. Der er i lighed med 2021 et forventet merforbrug på social- 

og sundhedsuddannelserne. Ved 3. budgetopfølgning er der et merforbrug på 3,550 mio. 

kr. For at kunne matche behovet for medarbejdere på ældreområdet er der et øget optag 

af elever på Social- og sundhedsskolerne. Samtidig er der – med henblik på at sikre, at så 

mange elever som muligt gennemfører uddannelsen, ansat flere medarbejdere til at styrke 

praktikvejledningen. Forvaltningen har selv fundet midler til dette. Forvaltningen har 

fremsendt et udvidelsesønske til budget 2023 i forhold til et øget elevoptag. 

 

Der forventes merforbrug på plejehjemsområdet på 0,400 mio. kr. og et merforbrug på 

0,350 mio. kr. i hjemmeplejen. Merforbruget ligger på løn. Noget af merforbruget dækkes 

af mindreforbrug på uddannelse og øvrige indkøb på driften. Ældreplejen har i igennem 
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lang tid haft store rekrutteringsudfordringer. Det har været særligt svært at sikre nok 

vikarer i sommerferien. Nogle vikarer har fundet andet arbejde inden har skullet starte, 

derfor har man i nogle situationer vært tvunget ud i dyre løsninger som betaling for 

overarbejde og vikarbureau. Ældreplejen vil forsøge i løbet af de kommende måneder at 

nedbringe merforbruget.  

 

Der forventes et merforbrug på 2,300 mio. kr. på myndighedsområdet for ældre og 

hjælpemidler. Merforbruget på myndighedsområdet skyldes faldende indtægter til særlig 

dyre enkeltsager samt stigende udgifter til borgere i andre kommuner.  

 

Ovenstående merforbrug dækkes kun delvist at et mindreforbrug på 1,470 mio. kr. på 

centrale puljer. 

 

 For Strategi og Udvikling Der forventes et mindreforbrug på 1,100 mio. kr. 

Mindreforbruget vedrører alene et projekt, hvor der er afvigelser mellem årene. Samlet set 

balancerer projektet mellem årene. 

 

 På Social og Velfærdsområdet forventes ved 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 et 

samlet merforbrug på 3,786 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen er 

forbedret med ca. 1,087 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning (budgetopfølgning pr. 

30-06-2022).  

 

Der forventes forsat et merforbrug på delområdet Social og Velfærd myndighed på ca. 

7,835 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste budgetopfølgning. Bag udviklingen gemmer 

der sig tilgang og afgang af sager og udgifter, men det er skal bemærkes at der har været 

tilgang af én dyr sag, som for alvor vil påvirke områdets økonomi i 2023, hvor den får 

helårseffekt med ca. 1,8 mio. kr. Tilgangen modsvares i 2022 af tilsvarende afgang af én 

sag på området §107 midlertidige botilbud. 

 

Ovenstående modsvares af, at det samlede resultat på områdets decentrale tilbud igen er 

forbedret i forhold til sidste budgetopfølgning. De decentrale tilbuds leverer et 

mindreforbrug som forbedret med ca. 1,087 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning 

pr. 30. juni 2022. Udviklingen skyldes at der forsat er fokus på stram økonomistyring 

hvorved udgifter og indtægter løbende tilpasses.  

 

Forbruget på myndighedsområdet følges tæt og der foretages løbende en revurdering af 

forventet tilgang af udgifter i kendte kommende sager, således af det forventede forbrug 

og budgetopfølgningen kan præciseres. Der er som nævnt forsat fokus på stram 

økonomistyring af områdets decentrale tilbud. 

  

Anlæg 

 

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,717 mio. kr. 

eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et 

mindreforbrug på 26,398 mio. kr.  

 

Mindreforbruget skyldes primært Sundhedshuset og køb af grund på PV. Tuxenvej til et nyt 

frivillighedscenter. 

 

Der har åbnet sig en ny mulighed for Middelfart Kommune i forhold til at være en del af et nyt 

Nærhospital i bygningerne hvor Region Syddanmark i dag har en afdeling af Sygehus Lillebælt. 

Indtil der er en endelig afklaring i forhold til Nærhospital i Middelfart står arbejdet i forhold til 

et Sundhedshus stille. 

 

Købet af grunden på P. V. Tuxenvej kommer først i 2023.  
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3.  Indstillinger 
 

3.1 Driftsbevillinger 
 

Ingen bevillinger.  
 

3.2 Projektbevillinger 
 

Ingen bevillinger.  
 
3.3 Anlægsbevillinger 
 

Ingen bevillinger.  
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Teknisk udvalg 
 

1. Resume 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
Opr. 

Budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
2022 

 
Korr. 

budget 
(u. o/u) 

2022 

 

 
Forvente

t  
resultat 

2022 

 
Afvigelse 

korr. 
Budget 
2022 

 
Afvigelse 

korr. 
budg. 
u. o/u 

2022 

I 1.000 kr. 
 

Drift i alt 93.303 102.931 93.174 107.682 -4.751 14.508 

          

Vej, Trafik og Rekreative 
områder 

59.704 67.169 59.380 60.385 -6.784 1.005 

Bygningsvedligehold og 

Byudvikling 
33.599 35.762 33.794 47.297 11.535 13.503 

         

Anlæg i alt 38.061 86.762 11.007 37.634 -49.129 26.626 

          

Vej, Trafik og Rekreative 
områder 

23.533 64.569 20.500 28.079 -36.490 7.579 

Bygningsvedligehold og 
Byudvikling 

10.028 23.314 7.181 15.011 -8.303 7.830 

Jordforsyning 4.500 -1.121 -16.674 -5.456 -4.336 11.217 

         

Sumdifferencer kan forekomme grundet afrund til nærmeste tusinde kr. 
Detaljer på anlægsprojekter, se punkt 2. 
+ = Merforbrug, - = mindreforbrug 
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1a. Resume anlægsprojekter 
 

2. budgetopfølgning 
 pr. 31.05.2022 

 

 

Opr. 
Budget 
2022 

 

Korr. 
budget 
2022 

 

Korr. 
budget 
(u. o/u) 

2022 
 

 

Forventet  
resultat 

2022 

 

Afvigelse 
korr. 

Budget 

2022 

Anlæg i alt 
I 1.000 kr. 

Anlæg i alt 38.061 86.762 11.007 37.634 -49.129 

            
Anlæg ekskl. jordforsyning 33.561 87.883 27.681 43.090 -44.793 

            
Vej og trafik  23.533 64.569 20.500 28.079 -36.490 

Klimatilpasning  af den vestlige bydel 0 -346 0 -323 23 

Klimahavnen 595 6.823 595 -430 -7.253 

Udskiftning af træmaster - ESCO projekt 351 394 351 315 -79 

Udbygning af cykel- og vandrestier 0 10.037 0 2.000 -8.037 

Udviklingsplan for Middelfart Marina 0 2.035 0 500 -1.535 

Trafiksikker løsning i Brenderup 0 0 -906 0 0 

Udvikling af Keramikruten 0 46 0 46 0 

Trafiksikk.plan uheldsbelastede kryds 1.500 3.104 1.500 201 -2.903 

Knudepunkter for telekørsel i landdist. 0 250 -193 250 0 

Stativordning - Marinaen 0 1.301 0 675 -626 

CV-Byfornyelsesprojekt Nr. Aaby 0 3.761 0 825 -2.936 

CV Udvidelse af Abelonelundvej 0 1.047 -1.979 105 -942 

CV- Bæredygtige bydel 0 351 0 351 0 

Pulje til handicapforanstaltninger 2021 0 351 -808 351 0 

Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2021 0 340 0 340 0 

Etabl. ladestander El-biler-Egebo/Fænøsu 0 784 0 670 -114 

Renovering af ydermole på 

Kongebrohavn 0 2.676 0 2.000 -676 

Materialekøb ifm. byforskønnelse 511 903 511 903 0 

Masterplan for trafikhavnsområdet 0 8.371 0 1.000 -7.371 

Forskønnelse på Middelfart Marina 0 100 0 100 0 

Øget trafiksikkerhed Nr. Aaby og Harnd. 0 812 0 812 0 

Tilgængelighedspulje 2022 358 358 358 358 0 

Pulje til trafiksikkerhed 2022 1.090 1.090 1.090 1.090 0 

Asfaltinvesteringer 2022 13.690 13.690 13.690 13.690 0 

Etabl. elladestander Kongshøjcentret 600 600 600 50 -550 

Etabl. elladestandere komm. arb.pladser 250 250 250 250 0 

Marinaplanen rekreative område - Etape 

2 2.708 2.708 2.708 300 -2.408 

Etabl.venstresvingbane Vandværksvej 850 850 850 17 -833 

Toilet ved Dæmningen i Strib 180 373 373 373 0 

Helhedspl.omr.Falstersvej/Fynsvej-

Håndv. 500 500 500 250 -250 

Bedre bymiljøer med biodiversitet 350 350 350 350 0 

Flere trafiksikkerhedstiltag 22 0 300 300 300 0 

Trafiksikkerhedspulje Føns 22 0 100 100 100 0 

Tryghedspulje enkeltst. Lygtepæle 0 200 200 200 0 

Belægning cykelsti u. jernbane GE 0 60 60 60 0 
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1b. Resume anlægsprojekter (forsat) 
            

Bygningsvedligehold 10.028 23.314 7.181 15.011 -8.303 

Billigbolig til unge - Containerløsning 0 0 -2.000 0 0 

Bygningsvedligehold jf. Analyse 0 3.663 0 2.000 -1.663 

Forskønnelse af landsbymiljøer 2021 0 187 0 187 0 

ESCO-analyse af komm.Bygn. og ESCO inves 3.574 8.224 3.324 2.500 -5.724 

Fase 2 Udvendig vedligehold 4.000 5.677 4.000 5.677 0 

Fase 2 Nyt CTS system 0 800 -597 800 0 

Fase 2 Konkrete energibesparelsesprojekt 919 2.416 919 1.500 -916 

Elektronisk adgangs- og låsesystem 500 1.312 500 1.312 0 

Forskønnelse af landsbymiljøer 2022 1.035 1.035 1.035 1.035 0 

            

Jordforsyning 4.500 -1.121 -16.674 -5.456 -4.336 

Søndermarken - Nr Aaby 0 5.465 0 1.000 -4.465 

Kærbyvænget - Baaring 0 -15 0 0 15 

Bøgevej - Nr. Aaby 0 3 0 3 0 

Juelsmindevænget - Harndrup 0 -4 0 0 4 

Drejerbakken - Ejby 0 0 0 0 0 

Kirkebyvænget - Ejby 0 70 0 -590 -660 

Havrevænget - Brenderup 0 1.144 0 1.144 0 

Stiklingen (Hyllehøjvej 2-4) - Middelfart 0 -1.207 0 32 1.239 

Birkelunden - Ejby 0 191 -283 -260 -451 

Taaruplundvej - Gelsted 0 0 0 0 0 

Akelejehaven, Perikonhaven (Falstersvej) 0 -2.023 -2.276 -2.046 -23 

Sejrøvej (Fynsvej - Baaring) 0 -2.945 -420 2.520 5.465 

Fynsvej - Middelfart 500 -5.305 -5.887 -3.750 1.555 

Tværvejen - Nr Aaby 0 -81 -96 -91 -10 

Stævnegårdsvej - Harndrup 0 -2 0 0 2 

Klodeparken - Brenderup 0 82 0 0 -82 

Barmstedt Alle - Middelfart 0 -6.634 -6.941 -6.200 434 

Salg af mindre erhvervsjord 0 -4.924 -4.919 -3.800 1.124 

Bromsmae Kirkevej 16 0 -1 0 0 1 

Pulje - køb og salg af jord 4.000 416 500 416 0 

Toften 0 225 225 -2.100 -2.325 

Middelfartvej - Båring 0 155 0 0 -155 

Langagervej 11, Middelfart 0 340 0 -1 -341 

Sydmarksvej (Hedegårdsvej) 0 3.781 -2.736 -2.500 -6.281 

Ranunkelhaven 0 22 0 22 0 

Toyota-grund, Fynsvej 64 0 2.294 0 2.190 -104 

Korsholm Allé - Middelfart 0 -21 0 0 21 

Styrket salg af erhvervsjord 0 473 0 200 -273 

Jernbanegade Middelfart Station 0 -72 0 0 72 

Kauslunde - Isingen 0 650 0 -348 -998 

Middelfartvej 84 0 640 0 0 -640 

Nørregade 140, Ejby 0 3 0 2 -1 

Skærgårdsvej - Middelfart 0 6.160 6.160 8.700 2.540 
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2.  Konklusion 
 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 

31. august 2022 for Teknisk Udvalgs område.  

 

Forventningerne til regnskabsresultatet for 2022 på både drift og anlæg kan læses i de 

efterfølgende afsnit. 

 

Drift 

Budgettet eksklusiv over-/underskud for Teknisk Udvalg er på 93,174 mio. kr.  

 

Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 14,508 mio. kr. 

i forhold til det korrigerede budget uden overført midler.  

 

Vej, trafik og rekreative områder:  

 

 Driften af Vej, trafik og rekreative områder forventes at have et merforbrug på 1,005 

mio. kr.  

 

 På vejområdet forventes et samlet merforbrug på 1,730 mio. kr. Merforbruget relaterer 

sig primært til stigende udgifter til vejbelysning som følge af højere elpriser.  

 

 På havnens drift forventes et mindreforbrug på 0,824 mio. kr. som følge af en 

periodeforskydning på afregningen af havneindtægter for 4. kvartal 2021.  

 

 Kørselsområdet forventer at have et overskud på 0,282 mio. kr. i 2022. Dette skyldes, at 

udgifterne til tryksager og kampagner til køreplaner er lavere end forventet. Dette vil 

dække merforbruget på den kollektive trafik som følge af de stigende brændstofpriser.  

 

 Endelig forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på Entreprenørafdelingen 

på 1,324 mio. kr. som følge af de stærkt forøgede gaspriser og brændstofpriser. 

Entreprenørafdelingen har iværksat korrigerende tiltag med henblik på at reducere 

forbruget og det er forventning, at merforbruget kan begrænses til et niveau på 0,381 

mio. kr. Forventningen bygger på en forudsætning om at brændstof og gaspriserne ikke 

stiger yderligere fra det nuværende niveau.  

 

Entreprenørafdelingen har gennem en årrække sparet midler op til renovering af et tag 

på deres Vognly. Afdelingen endelig sparet nok til at kunne igangsætte projektet. 

Projektet har anlægskarakter, hvorfor de opsparede midler indstilles flyttet fra drift til 

anlæg.  

 

 I forhold til de ovenfor nævnte afvigelser på driften arbejdes der med at finde 

korrigerende tiltag og nedbringe det samlede merforbrug.  

 

Bygningsvedligehold og byudvikling:  

 

 Bygningsdrift og byudvikling forventes at realisere en afvigelse på 13,503 mio. kr. i 

2022.  

 

 På Ejendomscenterets område forventes et samlet merforbrug på 13,503 mio. kr. 

Merforbruget er primært forårsaget af stejlt stigende forsyningsudgifter, herunder 

elforbrug til bygningsbelysning, ventilationssystemer mv. og bygningsopvarmning med 

gas. Der forventes samlet set et merforbrug på el på ca. 9,500 mio. kr., hvoraf ca. 3,000 

mio. kr. forventes at kunne inddækkes på eget område via tilbageholdenhed på 

bygningsvedligeholdelse. Forvaltningen arbejder fortsat på at finde løsninger på at 

inddække restafvigelsen.  

 

 Under forpagtningsaftaler forventes en mindre afvigelse på 0,119 mio. kr. 

Mindreindtægten er en følge af bortfald af lejeindtægter i forbindelse med grundsalg.  
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Det bør dog nævnes, at der i forlængelse af 2. budgetopfølgning er iværksat og indregnet 

følgende kompenserende initiativer for at modvirke merforbruget. 

 Reduktion på bygningsvedligeholdelse 

 Planlagt reduktion på vedligeholdelse af vej og grønne områder. 

 

Teknisk område opnår dog ikke den målsatte bundlinjeforbedring på 0,888 mio. kr. i forhold til 

2. budgetopfølgning grundet fortsat stigende priser på el og varme.  

 

 

Anlæg: 

Anlægsbudget inklusiv over-/underskud for 2022 er på 101,931 mio. kr.  

 

For 2022 forventes der et nettoforbrug på 37,634 mio. kr. på anlæg, hvilket er et 

mindreforbrug på 49,129 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere salgsindtægter på 

jordforsyning. Derudover er flere anlægsprojekter forsinket. Anlægsøkonomien forventes 

således at holde, set over projekternes samlede anlægsperiode.  

 

Det er værd at nævnte, at tre anlægsprojekter er udfordrede på tidsplanen.  

 

Marinaplanen rekreative område - Etape 2 

Projektet strækker sig over flere år med et samlet budget på 29 mio. kr. I 2022 forventes der 

ikke at blive brugt noget af budgettet. Projektet er forsinket og den primære årsag er 

COVID19. Derudover har fondsansøgningerne taget længere tid. Det næste skridt er 

borgermøder og borgerinddragelse, hvorefter projektet kan igangsættes.  

 

Trafikhavn Masterplan for trafikhavnsområdet 

Projektet strækker sig over 3-4 år, og har et samlet budget på 8,371 mio. kr., I 2022 bruges 

der primært midler til rådgivning på i alt 1,000 mio. kr. Resten bruges i perioden 2023-2025.  

 

Udbygning af cykel- og vandrestier 

Det næste store projekt i stiplanen er Stien mellem Asperup og Brenderup. Projektet er 

forsinket godt et år som følge af, flaskehalse i sagsbehandlingen. Samtidig er der besluttet at 

gå ”all in” på bæredygtighed som også betyder forlænget projekteringstid på mindst 6 

måneder.  

 

Jordforsyning 

I forbindelse med konverteringen af erhvervsområdet ved Fynsvej, Skærgårdsvej og Barmsted 

Allé fra naturgas til fjernvarme skal Middelfart Kommune som udstykker af erhvervsområderne 

betale byggemodningsbidrag til etablering af fjernvarmenettet i henhold til 

varmeforsyningslovgivningen. Konverteringen ved Skærgårdsvej og Barmsted Allé er færdige 

og regningerne er betalt. Fynsvej er stadig i gang og regningen for arbejdet kommer inden 

årsafslutning.   

 

Da Fynsvej, Skærgårdsvej og Barmstedt Allé delvist er udbygget med virksomheder, skal 

Middelfart Kommune ikke betale det fulde byggemodningsbidrag for området. Forvaltningen 

har derfor forhandlet med Middelfart fjernvarme om en aftale til fordeling af 

byggemodningsbidraget. 

 

Forslag til aftale med Middelfart Fjernvarme er følgende: 

For Barmstedt Allé og Fynsvej fra Skærgårdsvej til Fynsvej nr. 65 deles med 50 % til hver af 

parterne. 

For Skærgårdsvej og Fynsvej fra nr. 65 til Staurbyvej betaler Middelfart Kommune det fulde 

byggemodningsbidrag.  

 

Fjernvarmtilslutning på Skærgårdsvej har kostet 1,664 mio. kr., 0,765 mio. kr. på Barmstedt 

allé. Tilslutningen på fynsvej vil koste omkring 2,600 mio. kr. 

 

Derudover har forvaltningen ved en fejl ikke medregnet omkostninger for tilslutning til 

spildevand på projektet, Forlængelse af Skærgårdsvej. Dette betyder, at der vil være en 

ekstraomkostning på 1,9 mio. kr. hertil. 
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Samlet set er der forventede udgifter på i alt 6 mio. kr., hvortil der endnu ikke er givet 

bevilling. Forvaltningen har prøvet at justere andre udgifter ned, så der samlet set er et 

merforbrug på 5 mio. kr. uden bevilling. 

 

Som en ny tendens på jordforsyningsområdet ses det begyndende fald i boligpriserne og de 

stigende renteudgifter at slå igennem på efterspørgslen efter private byggegrunde. Der ses nu 

en generel tendens til stagnation i efterspørgslen efter byggegrunde til (private) boligformål og 

samtidig begynder nogle tidligere gennemførte handler at gå tilbage. Ved denne 

budgetopfølgning søges der således bevilling i forbindelse med annullering af købsaftalerne på 

tre parcelhusgrunde. Forvaltningen følger området tæt.  

   

 

3.  Indstillinger 
 

3.1 Driftsbevillinger 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-2,101 2022 At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,101 mio. kr. til 

Entreprenørafdelingen under Teknisk Udvalg. Midlerne skal 

finansiere anlægsprojekt ”Renovering af tag på vognly”.   

-2,101 2022 TEU i alt 

 

 
3.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften) 
 

Ingen 
 

 

3.3 Anlægsbevillinger 

Bevillinger der fragår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

2,101 2,101 2022 F At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 2,101 mio. kr. til et nyt 

bevillingsprogram, Renovering af tag på vognly. 

Bevillingen finansieres fra Entreprenørafdelingens 

overskydende driftsmidler. 

2,101 2,101 2022   F TEU i alt 

 
 

  

Side 70



 

49 af 56 

3.4 Jordforsyning anlægsbevillinger 

Bevillinger der tilgår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

-2,100 -2,100 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. til 

bevillingsprogrammet, Toften. Salgsindtægterne er 

på 2,100 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-1,311 -1,311 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 

frigivet rådighedsbeløb på 1,311 mio. kr. til 

bevillingsprogrammet, Isingen. Salgsindtægterne er 

på 1,311 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-3,411 -3,411 2022   F TEU i alt 

 

 

Bevillinger der fragår kassen: 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

0,275 0,275 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,275 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 

erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 2 

er annulleret.  

1,239 1,239 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 

erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 4 

er annulleret. 

0,273 0,273 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 

dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 

kr. til bevillingsprogrammet, Fynsvej i Middelfart. 

Købsaftalen for Fynsvej 59 er annulleret. 

1,787 1,787 2022   F TEU i alt 
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Miljø- og Energiudvalget 
 

1.  Resume 
 

3. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
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 9.049 5.334 8.291 -758 2.957 

       

Skattefinansieret 11.071 14.039 10.324 10.383 -3.656 59 

Natur og miljø 7.170 9.828 7.470 7.404 -2.424 -66 

Klima og energi 3.901 4.211 2.854 2.979 -1.232           125 

           

Selvfinansieret -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering -4.990 -4.990 -4.990 -2.092 2.898 2.898 

       

Anlæg i alt 29.690 111.293 62.490 27.300 -83.993 -35.190 

       

Skattefinansieret 775 16.201 575 1.700 -14.501 1.125 

Natur og miljø 775 15.961 575 1.460 -14.501          885 

Klima og energi 0 240 0 240 0 240 

             

Selvfinansieret 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

Anden forsyning 0 0 0 0 0 0 

Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 -36.315 

       

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

 
 

3. budgetopfølgning 
 pr. 31.08.2022 

 

 
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 29.690 111.293 62.490 27.300 -83.993 

            
Skattefinansieret 775 16.201 575 1.700 -14.501 

      Natur og miljø  775 15.961 575 1.460 -14.501 

Projekt blå støttepunkter 0 -14 0 156 170 

Masterplan for udvikling af Staurby Skov 0 2.879 0 558 -2.321 

Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer 0 690 0 350 -340 

Better BirdLIFE -1.778 -559 -1.778 -3.078 -2.519 

Projekt Bælt i balance 213 721 213 179 -542 

Rekreative stier II (Stiplan) 0 5.890 0 550 -5.340 

Naturrum i Naturpark Lillebælt 0 -151 0 0 151 

Natur- og Energiprojekter - 2021-2022 860 1.547 660 860 -687 

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

Skovrejsning 0 153 0 153 0 

Sløjfning af brandhaner 470 717 470 500 -217 

Højtvandsbeskyttelse, Varbjerg Strand 0 2.929 0 342 -2.587 

Pulje til biodiversitet og natur 550 550 550 430 -120 

Vedligehold Madpakkehus ved Kobakken 150 150 150 150 0 

 
 
Klima og energi 0 240 0 240 0 

 
Klima- og energiprojekt –pulje 2017-2020 0 240 0 240 0 
 
 
Selvfinansieret – Affaldshåndtering 28.915 95.092 61.915 25.600 -69.492 
 

Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby 3.500 5.881 3.500 1.200 -4.681 

Ny genbrugspladsstruktur inkl. omlastestation 3.715 67.293 44.177 2.500 -64.793 

Ny affaldsordning 10 fraktioner 21.700 21.918 21.700 21.900 -18 

Midlertidig omlastestation 0 0 -7.462 0 0 
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2.  Konklusion 
 

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet 3. 

budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Klima- Natur og Genbrugsudvalgets område. 

 

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 2,957 mio. kr. på 

driftsbudgettet i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget 

vedrører primært politikområdet Affaldshåndtering. 

 

På det skattefinansierede område drift forventes et samlet merforbrug på 0,059 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. 

 

På det selvfinansierede område drift forventes et merforbrug på 2,898 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget vedr. politikområdet Affaldshåndtering 

og skyldes primært, at det er blevet dyrere at drive den midlertidige omlastestation på grund 

af skærpede krav fra Miljøtilsynet og Fødevarestyrelsen. Derudover bidrager stigende priser på 

el, varme, brændstof og vedligehold af biler også til merforbruget. 

 

Forvaltningen forventer ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 83,993 mio. kr. på 

anlægsbudgettet i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Set over den 

samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget overholdes. 

 

På skattefinansieret anlæg forventes et mindreforbrug på 14,501 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget inkl. over/underskud. Afvigelsen vedr. Natur og Miljø, hvor der bl.a. er 

mindreforbrug på Rekreative stier på 5,340 mio. kr. (forsinkelse af anlægsfasen vedr. 

Banestien), et mindreforbrug på Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,587 mio. kr. 

(forsinkelse pga. skift af projektleder) samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,519 mio. 

kr. (periodeforskydning). Desuden er der et mindreforbrug på 2,321 mio. kr. vedr. Masterplan 

for Staurbyskov i forhold til familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) 

ikke når at blive færdigt før 2023. 

 

På det selvfinansierede område anlæg forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold 

til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Forklaringen er et mindreforbrug på 64,793 

mio. kr. på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 4,681 

mio. kr. på Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby. Forklaringen på mindreforbruget er, at 

der budgetmæssigt har været afsat midler til anlægsinvesteringerne i tidligere år, medens 

anlægsfasen først blev påbegyndt i 2022. 

 

 

3.  Beskrivelse til de enkelte temaer  

 

Natur og Miljø 

 

Drift: 

Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 7,470 

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 et mindreforbrug på driften på 0,066 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 

uden over/underskud, svarende til direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt 

på baggrund af udvalgets og politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at 

spare på en ellers planlagt merindsats i forhold til miljøgodkendelser. 

 

Anlæg: 

Natur- og Miljøområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 15,961 

mio. kr.  

 

Ved denne budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 14,501 mio. kr. på 

anlægsbudgettet inkl. over/underskud. En af forklaringerne er et forventet mindreforbrug på 
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Rekreative stier på 5,340 mio. kr. Dette skyldes travlhed med gennemførelse af Covid-19 

anlæggene, skift af projektleder samt at CO2 beregninger – og bæredygtighedsdelen har 

været mere ressourcekrævende end forventet. Desuden forventes et mindreforbrug på 

Højvandsbeskyttelse ved Varbjerg på 2,587 mio. kr. (forsinkelse pga. skift af projektleder) 

samt et mindreforbrug på Better BirdLIFE på 2,519 mio. kr. (periodeforskydning). Endelig 

forventes et mindreforbrug på 2,321 mio. kr. på Masterplan for Staurbyskov vedr. 

familiepladsen, idet anlægsarbejdet (pavillon og aktivitetsområde) ikke når at blive færdigt før 

2023. 

 

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 til anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af rekreative 

stier i 2022 bestående af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 0,350 mio. kr. 

Begrundelsen er, at Middelfart Kommune modtager 0,350 mio. kr. fra HikeFyn til 

stiforbedringer, mod at lægge arbejdstimer til stiforbedringer.   

 

Der søges om en anlægsbevilling til anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-2022   

bestående af en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på hhv. 0,260 mio. kr. Begrundelsen 

er, at Middelfart Kommune modtager 0,260 mio. kr. fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri til Lavbundsprojektet Langholm. 

 

Der søges om en anlægsbevilling til anlægsprojektet Blå Støttepunkter bestående af en 

udgiftsbevilling på 0,156 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til ekstra udgifter til 

ordningen. 

Anlægsbevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-2022. 

 

 

Klima og Energi 
 

Drift: 

Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret driftsbudget uden over/underskud på 2,854 

mio. kr. til kontingent til Clean, Klimaplan DK2020 (Parisaftalen), diverse EU-projekter, 

Klimafolkemødet samt udvikling af Klimalaboratoriet. 

 

Der forventes et merforbrug på driften på 0,125 mio. kr. Heri er indarbejdet en besparelse på 

0,043 mio. kr. svarende til direktionens anbefaling om korrigerende tiltag proportionalt på 

baggrund af udvalgets og politikområdets andel af servicerammen. Beløbet findes ved at 

nedjustere aktiviteter på Klimalaboratoriet.  

 

Ved denne budgetopfølgning søges der om en driftsbevilling - se punkt 4.1.  

 

Der søges om en udgiftsbevilling i 2022 på 0,685 mio. kr. til EU-projektet EMPOWER. Projektet 

er en forlængelse af det eksisterende EU-projekt.  Finansieringen fra EU udgør 50% og 

egenfinansieringen udgør ligeledes 50%. Projektet bidrager dog samlet set positivt til 

kommunens økonomi, da tilskuddet er med til at finansiere lønnen til de eksisterende 

medarbejdere, der løser opgaverne i projektet. 

 

Halvdelen af tillægsbevillingen finansieres via en indtægtsbevilling til ”Klima og Energi” på 

0,343 mio. kr. (tilskud fra EU) og halvdelen via en negativ udgiftsbevilling på politikområdet 

”Administration” under Økonomiudvalget på ligeledes 0,343 mio. kr.  

 

Anlæg: 

Klima- og Energiområdet har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud på 0,240 

mio. kr.  

 

Der forventes ingen afvigelse på anlægsbudgettet inkl. over/underskud.  

 

Ved denne budgetopfølgning søges der om en anlægsbevilling - se punkt 4.3.   
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Der søges om en anlægsbevilling til Grøn Pulje i 2022 bestående af en udgiftsbevilling og en 

indtægtsbevilling på hhv. 0,630 mio. kr. Begrundelsen er, at Middelfart Kommune modtager 

0,630 mio. kr. fra Better Energy Nørre Aaby, som har opstillet et solcelleanlæg ved motorvejen 

tæt på Nørre Aaby. Ifølge bekendtgørelsen om Grøn Pulje, skal Byrådet oprette en grøn pulje, 

som opstiller af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Byrådet administrerer midlerne i 

grøn pulje. Vedtægterne for puljen, herunder betingelserne for udbetaling, vil blive fremstillet i 

en særskilt sag til Byrådet. 

 
 

 
 

 
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 et merforbrug på 2,898 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget 

uden over/underskud. Merforbruget skyldes primært, at det er blevet 1,5 mio. kr. dyrere at 

drive den midlertidige omlastestation. Det er ikke muligt at bruge eget personale på 

Bogensevej til at drive omlastningen på Højagervej pga. skærpede krav fra Miljøtilsynet og 

Fødevarestyrelsen til afvask og øvrig renholdelse i forbindelse med omlastning af madaffald. 

Derudover skyldes merforbruget øgede udgifter til el, varme og brændstof på 0,812 mio. kr. 

pga. højere priser og øgede udgifter til vedligehold af biler på 0,5 mio. kr.          

 

Affaldsområdet er takstfinansieret. 

 

Anlæg:  

Klima- Natur og Genbrugsudvalget har i 2022 et korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud 

til Affaldshåndtering på 95,092 mio. kr., der består af følgende: 

 

Overført over/underskud fra 2021 til 2022 33,177 mio. kr. 

Det godkendte Budget 2022-2025 - bevilling i 2022 28,915 mio. kr. 

Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Ny Genbrugspladsstruktur 20,000 mio. kr. 

Bevillingsforhøjelse givet i 2022 til Omlastestationen 13,000 mio. kr. 

Korrigeret anlægsbudget inkl. over/underskud   95,092 mio. kr. 

 

I 2022 forventes et mindreforbrug på 69,492 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. 

over/underskud på 95,092 mio. kr. Forklaringen skyldes et mindreforbrug på 64,793 mio. kr. 

på Ny genbrugspladsstruktur inklusiv omlastestation, og et mindreforbrug på 4,681 mio. kr. på 

Fælles affaldsløsninger i Middelfart midtby.  

 

Det forventes at kun en del af det korrigerede anlægsbudget, svarende til 25,6 mio. kr., vil 

blive forbrugt i 2022, mens resten forventes forbrugt i 2023 og i 1. halvår 2024.   

 

Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at det samlede anlægsbudget 

overholdes.    
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Affaldsområdet er takstfinansieret.    

4.  Indstillinger 
 

4.1 Driftsbevillinger 
 

Bevillinger der fragår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

0,685 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en udgiftsbevilling på 0,685 

mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 

Energi”. Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet "Klima og 

Energi" samt politikområdet "Administration" under 

Økonomiudvalget. 

0,685 2022 Driftsbevillinger i alt KNG 

 

Bevillinger der tilgår kassen: 

 

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling 

-0,343 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en indtægtsbevilling på 0,343 

mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 

Energi”. Indtægtsbevillingen finansierer en del af 

tillægsbevillingen til projektet på politikområdet "Klima og Energi" 

på 0,685 mo. kr. Den resterende del finansieres af en negativ 

udgiftsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling under 

politikområdet "Administration". 

-0,343 2022 Driftsbevillinger i alt KNG  

 

 

4.2 Projektbevillinger (nulbevillinger på driften)  
 
Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  

 

4.3 Anlægsbevillinger (skattefinansieret anlæg) 
 
Bevillinger der fragår kassen: 

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

0,630 0,630 

 

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Klima og Energi gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til 

anlægsprojektet Grøn pulje. Udgiftsbevillingen 

modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,350 0,350 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til 

anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af 

rekreative stier. Udgiftsbevillingen modsvares af en 

tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,260 0,260 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. til 

anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-
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2022.  

Bevillingen dækker ”lavbundsprojekt Langholm) 

Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 

indtægtsbevilling. 

0,156 0,156 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 

hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,156 mio. kr. til 

det eksisterende anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

Bevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. 

1,396 1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

  

Bevillinger der tilgår kassen:  

 

Anlægs- 

bevilling 

Rådigheds- 

beløb 

År Status Indstilles til bevilling 

-0,630 -0,630 

 

2022 

 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 

Genbrugsudvalgets område under politikområdet 

Klima og Energi gives en negativ tillægsbevilling med 

dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 

0,630 mio. kr. til anlægsprojektet Grøn Pulje. 

Bevillingen modsvares af en tilsvarende 

udgiftsbevilling. 

-0,350 -0,350 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Hike Fyn – 

Opkvalificering af rekreative stier. Bevillingen 

modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,260 -0,260 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,260 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen dækker 

”lavbundsprojekt Langholm). Bevillingen modsvares 

af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,156 -0,156 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 negativt rådighedsbeløb på 

0,156 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 

Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen 

finansierer tillægsbevillingen til det eksisterende 

anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

-1,396 -1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

 

Der blev ved 2. budgetopfølgning givet en projektbevillingen (nulbevilling på driften) til 

Skovrejsning på 0,567 mio. kr. Bevillingen skulle rettelig have været givet som en 

anlægsbevilling. Det indstilles derfor, at projektbevillingen konverteres til en anlægsbevilling 

med tilsvarende rådighedsbeløb. 

 

 

4.4 Anlægsbevillinger (selvfinansieret anlæg) 
 

Ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning.  
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136 BILAG 2 - HOVEDOVERSIGT 3.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST 2022



Økonomiopfølgning i Middelfart Kommune Pr. 31. augus t 2022

Forventet Forventet Forventet Afvigelse Afvigelse Afvige lse Afvigelse

forbrug forbrug totalforbrug service budgar./ovf. totalb udget totalbudget

på service budgar./ovf. (Opr.budg) (Opr.budg) (Opr.budg ) korr.budget 
uden o/u

Finansiering
Skatter -2.065.047 1.731 1.731

Generelle tilskud -524.256 11.495 11.495

Renter 5.886 -6.529 -3.616
Refusion af købsmoms 350 0 0

I alt nettofinansiering 0 0 -2.583.067 6.697 9.610

Økonomiudvalget ekskl. serviceværn 327.828 135 327.963 5.032 0 5.032 -3.753

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 14.700 552.819 567.519 339 -21.973 -21.633 -21.633

Skoleudvalget 359.242 116 359.358 1.702 -191 1.510 4.360

Børne- Kultur og Fritidsudvalget 315.616 -23 315.593 13.790 -3.481 10.309 11.034

Social- og Sundhedsudvalget 618.025 140.757 758.782 17.760 -2.500 15.260 15.242

Teknisk udvalg 107.682 0 107.682 14.379 0 14.379 14.508

Klima, Natur og Genbrugsudvalget 10.383 0 10.383 -688 0 -688 59
Serviceværn og andre puljer 0 -31.504 0 -31.504 -31.504

Skattefinansierede driftsudgifter 1.753.476 693.804 2. 447.280 20.810 -28.144 -7.334 -11.686
Skattefinansieret anlæg 118.193 54.473 24.034

Skattefinansieret anlæg i alt 118.193 54.473 24.034

Indskud i nyt alment byggeri 0 -3.760 -3.760
Afdrag på lån 74.520 18.044 0

Skattefinansierede udgifter i alt 2.639.993 61.423 8.588
Resultat skattefinansieret område 56.926 0 0 68.120 18.198
Sanktionsværn (kassefinansieret del) 0 16.170 16.170

Budgetlagt og realiseret strukturelt resultat 0 0 56.9 26 0 0 84.290 34.368

Jordforsyning - ældreboliger 6.472 6.472 6.472
Jordforsyning - jord -5.456 -9.956 -9.956

Jordforsyning i alt 1.016 -3.484 -3.484

Miljø- og energiudvalg (selv.fin.) (netto) -2.092 2.898 2.898
Selvfinansierede anlæg i alt 25.600 -3.315 -36.315

Selvfinansieret område i alt 23.508 -417 -33.417
Resultat af kommunens virksomhed inkl. selvfinansie ring 81.450 80.388 -2.534

Finansforskydninger -23.600 -26.723 -26.723
Skattefinansieret låneoptagelse inkl. forsyning -20.444 -15.444 0

Kasseforbrug (- = kasseopbygning) 37.406 38.221 -29.257

Område
(Beløb angivet i t.kr.)
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136
BILAG 3 - BEVILLINGER I FORIBNDELSE MED
3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. AUGUST
2022



Bevillinger til 3. budgetopfølgning 2022 
 
Indstillinger, finansiering  
 
Bevillinger der fragår kassen: 

Beløb i 
mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

12,928 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af tilskud og 
udligning gives en tillægsbevilling på 12,928 mio. kr. Bevillingen 
dækker efterafregning med staten.  

0,252 2022 Det indstilles, at der til midtvejsregulering af den særlige ordning 
vedrørende kommune med dårlig udvikling i beskæftigelsen 
gives en udgiftsbevilling på 0,252 mio. kr. Bevillingen dækker 
efterafregning med staten. 

0,394 2022 Det indstilles at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives en 
tillægsbevilling på 0,394 mio. kr. til dækning af medudgifter 
vedrørende afregningen af det skrå skatteloft.  

0,072 2022 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,072 mio. kr. 
vedrørende kollektiv modregning for skatteforhøjelser.  

1,254 2022 Det indstilles, at indtægtsbevillingen til ejendomsskatter nedskrives 
med 1,254 mio. kr. Bevillingen dækkes af rentekontoen og vedrører 
primært forsinket udrulning af nye ejendomsvurderinger, 
sekundært indefrysning af ejendomsskat.   

   

14,900 2022 Indtægtsreduktion i alt, FIN 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 
mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 

-1,254 2022 Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,254 mio. 
kr. som følge af reducerede nettorenteudgifter. Bevillingen 
finansierer mindreindtægter fra ejendomsskatter. 

-1,704 2022 Det indstilles, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 
vedrørende ukrainere gives en negativ tillægsbevilling 
(indtægtsbevilling) på 1,704 mio. kr.  

   

-2,958 2022 Indtægtsforøgelse i alt, FIN 

 
11,942 2022 Bevillinger i alt, FIN 
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Indstillinger drift 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 

Beløb i 
mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 
Det indstilles: 

-0,342 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 
0,342 mio. kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til 
Økonomiudvalget under politikområdet ”Administration”. Bevillingen 
finansierer en del af tillægsbevillingen på politikområdet "Klima og 
Energi" på 0,685 mio. kr. Den resterende del finansieres af en 
indtægtsbevilling på 0,343 mio. kr. vedrørende EU-projektet 
EMPOWER til Klima- Natur og Genbrugsudvalgets bevilling under 
politikområdet ”Klima og Energi”. 

-0,700 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en negativ udgiftsbevilling på 
0,700 mio. kr. vedrørende projektet CLAY-finding til 
Økonomiudvalget under Erhverv og Turisme. 
Bevillingen finansierer projektet via overførsel af bevillingen til 
anlæg.   

-1,042 2022 Bevillinger i alt, ØKU 
-2,238 

 
 
 
 

2022 Der indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,238 mio. 
kr. til finansiering af første delaftale vedrørende ”Loven om tidlig  
pension” (Arne-pension). Besparelsen udmøntes ved en generel 
reduktion af driftsbudgettet på ungeområdet og på de øvrige 
ydelsesgrupper. Den positive udvikling i ledighedstallene afspejler, 
at budgettet til beskæftigelsesindsatser, opkvalificering og 
vejledning til både ungeområdet, de forsikrede ledige og 
kontanthjælpsområdet kan reduceres. 

-2,289 
 
 

2022 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,289 mio. 
kr. vedrører FGU, hvor den årlige afregning med staten viser et 
mindreforbrug som følge af et lavere antal helårselever end 
budgetteret i 2021. Det skal bemærkes, at 2022-afregningen er 
baseret på det foregående års elevindskrivninger.  

-4,527 2022 Bevillinger i alt, BAU 
-2,101 2022 At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,101 mio. kr. til 

Entreprenørafdelingen under Teknisk Udvalg. Midlerne skal 
finansiere anlægsprojekt ”Renovering af tag på vognly”.   

-2,101 2022 Bevillinger i alt, TEU 

-0,343 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en indtægtsbevilling på 0,343 mio. 
kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Indtægtsbevillingen finansierer en del af tillægsbevillingen 
til projektet på politikområdet "Klima og Energi" på 0,685 mio. kr. 
Den resterende del finansieres af en negativ udgiftsbevilling på 
Økonomiudvalgets bevilling under politikområdet "Administration". 

-0,343 2022 Driftsbevillinger i alt KNG  
   

-8,013 2022 Bevillingsreduktion i alt, drift  
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Bevillinger der fragår kassen:  
Beløb i 
mio. kr. 

Periode Tillægsbevilling 
Det indstilles: 

1,500 
 

2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 
modtageklassetilbud til ukrainske elever på Østre Skole på 
1,500 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, som 
tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

0,200 2022 At der gives en tillægsbevilling til driften af basisklasser / 
modtageklassetilbud til ukrainske elever på Ungdomsskolen 
på 0,200 mio. kr. Bevillingen finansieres af midtvejsreguleringen, 
som tilgår kassen ved denne budgetopfølgning.   

1,700 2022 Bevillinger i alt, SKU 
0,685 2022 Det indstilles, at der i 2022 gives en udgiftsbevilling på 0,685 mio. 

kr. vedrørende EU-projektet EMPOWER til Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets bevilling under politikområdet ”Klima og 
Energi”. Tillægsbevillingen finansieres af politikområdet "Klima og 
Energi" samt politikområdet "Administration" under 
Økonomiudvalget. 

0,685 2022 Driftsbevillinger i alt KNG 
   

2,385 2022 Bevillingsforøgelse i alt, drift  

 
-5,628 2022 Bevillinger på driften i alt, netto  

 
Projektbevillinger og øvrige nulbevillinger på driften 
 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 
Beløb i mio. 
kr. 

Periode Indtægtsbevilling/projektfinansiering 

-0,567 
 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Klima og Energi gives en 
indtægtsbevilling på 0,567 mio. kr. til 
skovrejsningsprojekter. Indtægtsbevillingen modsvares af 
en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 

 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Beløb i mio. 
kr. 

Periode Projektbevilling 

0,567 
 

2022 Det indstilles, at der på Klima- Natur og Genbrugsudvalgets 
område under politikområdet Klima og Energi gives en 
udgiftsbevilling på 0,567 mio. kr. til skovrejsningsprojekter. 
Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 
indtægtsbevilling. 

0,567 2022 Bevillinger i alt KNG 

 
0,000 2022 Projektbevillinger i alt  
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Indstillinger anlæg 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Det indstilles: 

0,167 0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 
sammenlægges. Det betyder, at der gives en 
tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 
”Småprojektspuljen for 2022”. Beløbet finansieres 
af 2021 puljen.  

1,381 1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 
sammenlægges. Det betyder, at der gives en 
tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 
”Landdistriktspuljen for 2022”. Beløbet 
finansieres af 2021 puljen.   

0,700 0,700 2022 F Det indstilles, at der i 2022 gives en anlægsbevilling 
med tilsvarende rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. 
vedrørende projektet CLAY-finding. Samtidig 
frigives beløbet. 
Bevillingen er finansieret af tidligere overførte 
driftsmidler på Erhverv og Turisme.   

2,248 2,248 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 

0,150 0,150 2022 F Der gives en tillægsbevilling med dertilhørende 
frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojektet 
”Pavillonløsning ved Hyllehøj” på 0,150 mio. kr. 
Bevillingen finansieres fra anlægsprojektet 
”Udvidelse af Brohuset” som afsluttes med et 
mindreforbrug.  
 
 

0,000 0,000 2022 F Det indstilles, at anlægstilskudspuljen på kultur- 
og fritidsområdet på 1,677 mio. kr. frigives med 
henblik på fagudvalgets udmøntning til konkrete 
projekter.  

0,150 0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 

2,101 2,101 2022 F At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende 
frigivet rådighedsbeløb på 2,101 mio. kr. til et nyt 
bevillingsprogram, Renovering af tag på vognly. 
Bevillingen finansieres fra Entreprenørafdelingens 
overskydende driftsmidler. 

2,101 2,101 2022   F TEU i alt 

0,630 0,630 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Klima og Energi gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,630 mio. kr. til 
anlægsprojektet Grøn pulje. Udgiftsbevillingen 
modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,350 0,350 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til 
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anlægsprojektet Hike Fyn – Opkvalificering af 
rekreative stier. Udgiftsbevillingen modsvares af en 
tilsvarende indtægtsbevilling. 

0,260 0,260 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,260 mio. kr. til 
anlægsprojektet Natur- og Energiprojekter 2021-
2022.  
Bevillingen dækker ”lavbundsprojekt Langholm) 
Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende 
indtægtsbevilling. 
 

0,156 0,156 2022 F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Natur og Miljø gives en tillægsbevilling med dertil 
hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,156 mio. kr. til 
det eksisterende anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 
Bevillingen finansieres af anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022. 

1,396 1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

     

5,895 5,895 2022  Anlæg, bevillingsforøgelse i alt 

 
Bevillinger der tilgår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Det indstilles: 

-0,167 -0,167 2022 F Det indstilles at småprojektspuljen for 2021 og 2022 
sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 
tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 
”Småprojektspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 
2022 puljen.  

-1,381 -1,381 2022 F Det indstilles at landdistriktspuljen for 2021 og 2022 
sammenlægges. Det betyder, at der gives en negativ 
tillægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til 
”Landdistriktspuljen for 2021”. Beløbet tilgår 
2022 puljen.  

-1,548 -1,548 2022   F Bevillinger i alt, ØKU 

-0,150 -0,150 2022 F Der gives en negativ tillægsbevilling med 
dertilhørende rådighedsbeløb til anlægsprojektet 
”Udvidelse af Brohuset” på 0,150 mio. kr. 
Bevillingen finansierer merudgifter på 
anlægsprojektet ”Pavillonløsning ved Hyllehøj”. 
 

-0,150 -0,150 2022   F Bevillinger i alt, BKF 

-0,630 -0,630 
 

2022 
 

F Det indstilles, at der på Klima- Natur og 
Genbrugsudvalgets område under politikområdet 
Klima og Energi gives en negativ tillægsbevilling med 
dertil hørende frigivet negativt rådighedsbeløb på 
0,630 mio. kr. til anlægsprojektet Grøn Pulje. 
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Bevillingen modsvares af en tilsvarende 
udgiftsbevilling. 

-0,350 -0,350 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 negativt rådighedsbeløb på 
0,350 mio. kr. til anlægsprojektet Hike Fyn – 
Opkvalificering af rekreative stier. Bevillingen 
modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,260 -0,260 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 negativt rådighedsbeløb på 
0,260 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen dækker 
”lavbundsprojekt Langholm). Bevillingen modsvares 
af en tilsvarende udgiftsbevilling. 

-0,156 -0,156 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 negativt rådighedsbeløb på 
0,156 mio. kr. til anlægsprojektet Natur- og 
Energiprojekter 2021-2022. Bevillingen 
finansierer tillægsbevillingen til det eksisterende 
anlægsprojekt Blå Støttepunkter. 

-1,396 -1,396 2022  Anlægsbevillinger i alt KNG 

     

-3,094 -3,094 2022  Anlæg, bevillingsreduktion i alt 

 
2,801 2,801 2022  Anlæg, samlet ændring 

 
Øvrige indstillinger 
Der blev ved 2. budgetopfølgning givet en projektbevillingen (nulbevilling på driften) til 
Skovrejsning på 0,567 mio. kr. Bevillingen skulle rettelig have været givet som en 
anlægsbevilling. Det indstilles derfor, at projektbevillingen konverteres til en anlægsbevilling 
med tilsvarende rådighedsbeløb. 
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Indstillinger til jordforsyning 
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

-2,100 -2,100 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 
frigivet rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. til 
bevillingsprogrammet, Toften. Salgsindtægterne er 
på 2,100 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-1,311 -1,311 2022 F At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende 
frigivet rådighedsbeløb på 1,311 mio. kr. til 
bevillingsprogrammet, Isingen. Salgsindtægterne er 
på 1,311 mio. kr. på bevillingsprogrammet. 

-3,411 -3,411 2022   F Jordforsyning indtægtsbevilling i alt  
 
Bevillinger der fragår kassen: 
 

Anlægs- 
bevilling 

Rådigheds- 
beløb 

År Status Anlæg - Det indstilles: 

0,275 0,275 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 
dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,275 mio. 
kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 
erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 2 
er annulleret.  

1,239 1,239 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 
dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 
kr. til bevillingsprogrammet, Salg af mindre 
erhvervsgrunde. Købsaftalen for Skærgårdsvej 4 
er annulleret. 

0,273 0,273 2022 F At der gives en negativ indtægtsbevilling med 
dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,239 mio. 
kr. til bevillingsprogrammet, Fynsvej i Middelfart. 
Købsaftalen for Fynsvej 59 er annulleret. 

1,787 1,787 2022   F Jordforsyning udgiftsbevilling i alt  
 

-1,624 -1,624 2022   F Jordforsyning netto  
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137. Politiske mål for perioden 2022-2025

Sagsnr.: 2022-005491 Sagsbehandler: Vibeke Nørby Åben

Præsentation:
Byrådet bedes fastlægge politiske mål for udvalgenes og spildevandsselskabets arbejde de
kommende 4 år.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet godkender vedlagte politiske mål for udvalgenes og spildevandsselskabets
arbejde i perioden 2022 – 2025.

Sagsbeskrivelse:
I starten af hver byrådsperiode drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de
politiske hovedmål, som udvalgene og selskabet ønsker at opstille for deres arbejde de
kommende 4 år.

Målene bliver siden samlet og godkendt af Byrådet, og udgør derefter Byrådets samlede
politiske mål for perioden.

De politiske mål skal sammen med Byrådets vision give retning for Byrådets arbejde i
byrådsperioden 2022 – 2025.

Der findes en række dokumenter, som har dannet rammen for udvalgenes opstilling af konkrete
politiske mål for perioden:

• Visionen – Vi Bygger Broerne
• Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025
• Anbefalinger fra tidligere udvalg

Proces
Udvalgene har på tidligere møder haft de indledende drøftelser af de politiske mål. På baggrund
af drøftelserne er der udarbejdet forslag til konkrete mål, der er behandlet i udvalgenes
septembermøder. Målene er herefter rettet til efter udvalgenes ønsker.

Økonomiudvalget behandler med nærværende sag både Økonomiudvalgets egne mål samt
udvalgenes og spildevandsselskabets mål med henblik på, at Byrådet d. 3. oktober 2022 kan
vedtage de samlede politiske mål for perioden.

Folder med politiske mål for udvalgene og spildevandsselskabet vedlægges.

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen.

Klima & bæredygtighed:
Visionen 'Vi Bygger Broerne' indeholder blandt andet, at 'bæredygtighed gennemløber alle vores
strategiske indsatser' og at Byrådet vil 'styrke bæredygtigheden i den offentlige forvaltning og
på de kommunale arbejdspladser'.

Dette - sammenholdt med Byrådets mål om CO2 neutralitet senest i 2050 - indebærer, at der i
udvalgenes arbejde med de politiske mål for alle områder må tages stilling til bæredygtighed,
når målene skal realiseres.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
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Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Politiske mål 2022-2025
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Forord

På disse sider kan du se de politiske hovedmål, som 
Byrådet har vedtaget for vores arbejde i byrådsperio-
den 2022-2025.

Hvert af de stående udvalg, spildevandsselskabet og 
Økonomiudvalget har formuleret en række ambitiø-
se mål indenfor deres respektive ansvarsområder, og 
Byrådet har vedtaget de samlede mål d. 3. oktober 
2022.

Målene forankrer arbejdet med at realisere vores visi-
on ’Vi Bygger Broerne’ i de politiske udvalg. Visionen 
fokuserer på fire temaer, der samme med andre vigti-
ge temaer går igen i de politiske mål:

• Sammen om kvalitet i velfærden  
- gennem hele livet

• Sammen om fællesskab og hverdagsliv  
- foreninger og oplevelser, kultur og natur

• Sammen om uddannelse og arbejdspladser  
- en attraktiv og bæredygtig vækstkommune

• Sammen om grøn omstilling og biodiversitet

De politiske mål har til formål at sikre, at Middelfart 
Kommune udvikler sig i den ønskede retning til glæde 
og gavn for både os, der bor her og nye, som kom-
mer til. Det gælder både borgere, virksomheder og 
turister. 

Målet er at sikre den positive, stabile og bæredygtige 
udvikling, som Middelfart Kommune er kendt for.

På byrådets vegne

Johannes Lundsfryd Jensen
Borgmester
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Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har, udover ansvaret for kommu-
nens overordnede økonomi, ansvar for bl.a. løn- og 
personaleforhold, kommuneplanlægning, erhverv og 
turisme, bosætning, branding og markedsføring, kul-
turelle og sportslige events samt nærdemokrati.

Fastholdelse og rekruttering
Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring for 
den kommunale opgaveløsning – her og nu særligt på 
velfærdsområderne. 

• For at imødegå manglen på hænder skal Middel-
fart Kommune være en attraktiv arbejdsplads - 
med et godt arbejdsmiljø, høj trivsel, lavt sygefra-
vær, god ledelse og udviklingsmuligheder for både 
medarbejdere og ledere. 

• Der skal arbejdes offensivt med fastholdelse og 
rekruttering i samspil med omverdenen. Herunder 
skal mulighederne i velfærdsuddannelserne syn-
liggøres for kommunens unge. 

• Økonomiudvalget vil følge de løbende trivselsmå-
linger, personaleomsætningen og sygefraværssta-
tistik.

Mødet med borgerne
At vi møder hinanden med respekt og i øjenhøjde er 
et omdrejningspunkt i byrådets vision. 

• Kommunen skal være tilgængelig og relevant for 
borgerne. 

• Det skal være enkelt at få svar – uanset om det 
er via digitale løsninger eller ansigt til ansigt, og 
borgere og virksomheder skal opleve et ubesvæ-
ret samarbejde på tværs af afdelinger og forvalt-
ninger. 

• Vi skal løbende arbejde med kompetenceudvik-
ling, så vores dialog med borgere og virksomhe-
der bliver stadig bedre

• Økonomiudvalget vil følge udviklingen ved at bede 
borgere og virksomheder komme med tilbagemel-
dinger i relevante servicetjek.

Erhvervsvækst med omtanke
Gode vilkår for de lokale virksomheder bidrager til høj 
beskæftigelse – og deraf en sund kommunal økono-
mi. 

• Økonomiudvalget vil grundlæggende arbejde for 
erhvervsservice i topklasse – herunder at kommu-
nen understøtter virksomhedernes rekrutterings-
behov bl.a. via bosætning. 

• Kommunen skal synliggøres som en attraktiv kar-
rieredestination, og der skal sættes spot på de 
gode muligheder for specialisering og opkvalifice-
ring hos vores lokale virksomheder – i spændende 
faglige miljøer. 

• Iværksætteri og innovation skal styrkes generelt.
• Der skal arbejdes målrettet med at understøtte 

grøn omstilling hos det lokale erhvervsliv. Bl.a. 
skal let og smidig adgang til råd, vejledning og 
netværk i erhvervsfremmesystemet sikres.

• Kommunen skal styrkes som attraktiv destination 
for besøgende og turister. Bl.a. ved at samtænke, 
udvikle og profilere vores mange tilbud på tværs 
af aktører og sektorer – i samarbejde med Fyn og 
aktørerne omkring Lillebælt..

En attraktiv bosætningskommune
Middelfart Kommune skal fortsat være attraktiv for 
nye borgere – og virksomheder. Det, der gør det at-
traktivt at bo i en kommune, er også det, der gør det 
attraktivt at flytte hertil: Stærke fællesskaber, ople-
velser, der binder os sammen og kvalitet i velfærden. 

Vi skal udvikle og synliggøre vores levende bymiljøer 
og events, lige som vi skal formidle og værne om den 
unikke natur, der er med til at gøre vores område til 
noget helt særligt.

• Middelfart Kommune skal fortsat ligge i toppen 
over kommuner med positiv befolkningsudvikling. 

• Der skal være et mangfoldigt boligudbud i kom-
munen med vægt på bæredygtighed, fællesskaber 
og et varieret udbud, så der er noget for alle.

• Udviklingen i kommunen lokalsamfund skal un-
derstøttes, så vi sikrer lokale fælleskaber – sam-
tidig med at vi arbejder med attraktivitet og byliv 
som dynamo for vækst og bosætning i hele kom-
munen.
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AKELEJE- OG PERIKONHAVEN,
MIDDELFART

Styrkepositiv på infrastruktur
En styrkeposition for Middelfart Kommune – både 
som erhvervs- og bosætningskommune – er infra-
strukturen. Motorvej og jernbane forbinder os øst/
vest og nord/syd, hvilket giver vores virksomheder 
et stort rekrutteringsopland, let adgang til kunder 
og gode distributionsmuligheder, og for kommunens 
borgere betyder det gode karrieremuligheder inden 
for en realistisk pendlingsafstand. Der skal arbejdes 
med at forbedre denne styrkeposition yderligere via:

• At sikre udbygning af kapaciteten på motorvejen 
mellem Middelfart og Fredericia i form af en paral-
lel Lillebæltsforbindelse

• At få udbygget de regionale togforbindelser mel-
lem Odense og Vejle/Kolding til s-togs lignende 
drift med flere afgange i timen og på faste minut-
tal

• At få igangsat strategiske undersøgelser af frem-
tidig og udbygget krydsning af Lillebælt med jern-
bane 

Sund økonomi

• En sund og robust økonomi er en forudsætning 
for en stabil udvikling af velfærden. 

• Økonomiudvalget vil have et konstant fokus på 
at fastholde en økonomistyring, hvor udvalgene 
overholder de givne økonomiske rammer – med 
mål om budgetoverholdelse ved de kvartalsvise 
budgetopfølgninger.
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Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget har an-
svaret for indsatsen og afgørelserne på beskæftigel-
ses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder bl.a. øko-
nomiske ydelser i henhold til serviceloven, dagpenge, 
aktivering og revalidering, flygtninge og integration, 
enkeltydelser i henhold til aktivloven, sociale pensio-
ner, forberedende grunduddannelse samt pas, køre-
kort og folkeregister.

Del i det gode liv
For mennesker i den arbejdsdygtige alder er et aktivt 
arbejdsliv en del af det gode liv, hvor dét at få mu-
lighed for at bidrage og være en del af et fællesskab 
er vejen til sundhed og livskvalitet. Vi skal skabe mu-
ligheder for, at alle kan bidrage. Det gør vi i mødet 
med borgeren og i samarbejde med socialt ansvarlige 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

• Vi skal arbejde for en placering blandt kommuner-
ne i den bedste fjerdedel målt på (lav) ledighed.

• Vi skal arbejde for, at andelen af aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere med lønnede timer skal 
komme på niveau med landsgennemsnittet

Kompetenceløft og opkvalificering 
som veje til varige job
Der er behov for nye kompetencer og faglærte. Vi 
skal bidrage til, at borgerne har de kompetencer, der 
er brug for på arbejdsmarkedet, så jobparathed og 
chancen for job øges. Det gør vi i samarbejde med 
borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
arbejdsmarkedets parter.

• Vi skal arbejde for, at antallet af voksenlærlinge 
som minimum skal være på niveau 2021.

Unges potentiale skal forløses
Alle unge skal have den nødvendige støtte til at gen-
nemføre uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarke-
det. I mødet med den unge afsøger vi alle muligheder 
herunder FGU. Flere unge skal motiveres til at vælge 
en erhvervsuddannelse. Det sker i samarbejde med 
den unge, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

• Vi skal arbejde for en placering blandt kommuner-
ne i den bedste fjerdedel målt på andelen af unge 
på uddannelseshjælp.

Service tæt på borgere og virksomheder
Servicen til borgere og virksomheder skal både være 
betjening, medbetjening og en hjælp til digital selvbe-
tjening. Vi vil styrke borgeres og virksomheders ser-
viceoplevelse. Det gør vi i samarbejde med borgere og 
virksomheder.

• Vi vil foretage årlige tilfredshedsmålinger hos 
henholdsvis borgere og virksomheder.

Bæredygtige arbejdsliv i virksomhederne 
Medarbejderne på virksomhederne i kommunen skal 
sikres bæredygtige arbejdsliv ved at virksomhederne 
får adgang til den nødvendige og kvalificerede ar-
bejdskraft og får hjælp til fastholdelse af medarbej-
dere. God virksomhedsservice skaber vækst. Det gør 
vi i samarbejde med virksomheder, borgere og uddan-
nelsesinstitutioner.

• Vi skal arbejde for, at andelen af besatte jobs 
via Rekrutteringsservice ligger over niveauet på 
landsplan.

• Vi skal arbejde for, at antallet af unikke virksom-
hedsbesøg årligt ligger på minimum 700

De konkrete, målbare mål vil også fremgå af Beskæf-
tigelsesplanen. Udvalget forbeholder sig ret til at ju-
stere disse i løbet af byrådsperioden.
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SNEDKER- OG TØMRER, 
KUSTRUP
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Skoleudvalget

Skoleudvalget har ansvar for bl.a. folkeskolerne, spe-
cialundervisning, samarbejde og tilsyn med private 
skoler, SSP, uddannelsesvejledning, pædagogisk ud-
vikling, styring og tilsyn, ungdomsskolen og ungdoms-
klubber, musikskolen samt koordinering af indsatsen i 
forhold til ”Ungdomsuddannelse til alle”.

Vi er sammen om skolen 
– lokal dialog om skoleudvikling
Elevernes læring, trivsel og dannelse er et fælles an-
svar. Alle aktører omkring skolen skal der-for i fælles-
skab bidrage til at udvikle kvaliteten i den lokale skole 
og skabe gode rammer for samarbejde og beslutnin-
ger. Vi vil derfor arbejde for, at:

• Skolerne i Middelfart Kommune drives og udvikles 
i et tæt samarbejde mellem politikere, forvaltning, 
skoleledere og -medarbejdere, forældre og elever 
– og i et tæt samarbejde med de faglige organisa-
tioner, relevante foreninger og virksomheder.

Alle elever udfordres, 
så de bliver så dygtige, de kan
Vi ønsker, at eleverne er klædt på til fremtiden, når 
de forlader skolen. Vi ønsker, at de bliver livsduelige 
verdensborgere. Det kræver, at deres faglighed er på 
plads, men også at de har det 21. århundredes kom-
petencer med i rygsækken. Vi vil derfor arbejde for, at 
alle elever: 

• Opnår de grundlæggende færdigheder i dansk og 
matematik, når de forlader folkeskolen.

• Med ordblindhed og talblindhed opdages tidligt 
og får den rette støtte.

• Udvikler teknologiforståelse.
• Styrker deres kritiske tænkning, deres kreative 

kompetencer og evne til at kommunikere og sam-
arbejde.

Alle elever trives
Elever trives, hvis de oplever et læringsmiljø, hvor de 
både leger og lærer – og bevarer lysten til at lege og 
lære; hvor de oplever helhjertede dage. 
Vi vil derfor arbejde for, at alle elever:

• Oplever, at deres perspektiv inddrages i planlæg-
ningen og evalueringen af undervisningen.

• Oplever, at de får den rette støtte og oplever at 
være kompetente.

• Er en del af betydningsfulde fællesskaber.

Alle elever har en varieret og motiverende
skoledag – i samspil med andre
Vi ønsker en skoledag, der inddrager omverdenen 
(åben skole), som integrerer bevægelse i fagene, og 
som er kendetegnet ved en praksisnær undervisning.  
Vi vil derfor arbejde for, at alle elever oplever skole-
dage:

• Med både bevægelse og ro til faglig fordybelse.
• Der inddrager erhvervslivet, fritids- og forenings-

livet.
• Der tager udgangspunkt i det lokale og nære, 

men som også giver dem et europæisk og globalt 
udsyn, demokratisk og kulturel dannelse og mø-
der med andre kulturer.

Skolen er katalysator for øget chancelighed
En god skolegang er den største indikator for chance-
lighed. Det er derfor helt centralt, at vi alle bidrager 
til, at alle børn og unge får en god skolegang og føler 
sig som en del af skolens fællesskaber. Vi vil derfor 
arbejde for, at:

• Flere elever er med i fællesskaber i almenområdet 
– når det giver mening.

• Vi opbygger en mere systematisk videndeling på 
tværs af skoler og forvaltning om indsatser og re-
sultater.

• Medarbejdere og ledere føler sig mere understøt-
tet i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.

• Vi eksperimenterer med nye indsatser og organi-
seringer, der kan øge chancelighed.

• Vi har et respekt- og tillidsfuldt samarbejde med 
forældrene om elevernes læring og trivsel.
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GELSTED SKOLE, 
GELSTED
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Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har ansvar for bl.a. 
børn- og ungeområdet, dagpleje, dag- og døgninsti-
tutioner, børn og unges sundhed og trivsel, tandple-
je, folkeoplysning, biblioteker, kultur, forsamlingshuse, 
museer, fritids- og idrætsområdet samt foreningers 
brug af lokaler.

Børn, unge og familieområdet

En god begyndelse 
– graviditet og barnets første 1.000 dage
En god start på livet er afgørende for børns mulighe-
der for at lykkes i livet. Det er helt centralt for os, at:

• Alle små børn har et godt børneliv, herunder ud-
vikler de nødvendige personlige, faglige og socia-
le forudsætninger, for en god skolegang.

• De første 1.000 dage af alle børns liv er præget 
af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen 
trives og får alsidige muligheder for at lære og 
udvikle sig til at blive nysgerrige og livsglade ver-
densborgere.

Vi vil derfor arbejde for, at:
• Vi understøtter alle forældre i at få en god tilknyt-

ning til barnet og støtter i forældrerollen.
• Vi har en velfungerende tidlig opsporing med sær-

ligt fokus på barnets sproglige og motoriske ud-
vikling, og sætter tidligt ind.

• Vi arbejder for et godt og tæt samarbejde med 
alle, der arbejder med gravide og småbørn.

Det gode ungeliv – godt ind i voksenlivet
Alle unge skal trives. Alle unge skal gå ind i voksenli-
vet med styrket modstandskraft, selvkontrol og ukue-
lighed. Vi vil arbejde for at skabe rammer for det gode 
ungdomsliv. Alle unge skal have en tro på, at de har 
en positiv betydning for de fællesskaber de indgår i. 
Samt at alle unge har en tro på, at de kan bidrage til 
at løse problemer lokalt, nationalt og globalt. 

Vi vil derfor arbejde for, at:
• Vi sammen med de unge skaber rammerne for et 

godt ungeliv, der styrker de unges mentale sund-
hed. 

• Vi er opsøgende og tilgængelige for de unge.
• Alle unge får en lige chance for at indgå i fælles-

skaber, få en uddannelse eller et job.
• Alle unge, der møder udfordringer med at komme 

godt ind i voksenlivet, får tilbudt en kvalificeret og 
sammenhængende hjælp. 

Alle børn trives
Alle børn skal opleve, at dagplejen, vuggestuen og 
børnehaven er et trygt sted at lege, lære og trives i. 
Vi vil derfor arbejde for, at: 

• Alle aktører omkring dagtilbuddene bidrager i fæl-
lesskab til at sikre en høj kvalitet med fokus på 
leg, læring og trivsel.

• Dagtilbuddene er fyldt med leg, bevægelse, udeliv 
og betydningsfulde relationer mellem børnene og 
mellem børn og voksne.

• Kunne tiltrække, fastholde og udvikle kvalificere-
de ledere og medarbejdere med høj faglighed.

• Vores fysiske kapacitet udbygges og indrettes 
med afsæt i ambitionerne i den styrkede læreplan 
og pejlemærkerne i ”Fra Middelfartbarn til Ver-
densborger”.

Sammen om at skabe de bedste 
opvækstbetingelser for børn
Børns opvækstvilkår og trivsel er et fælles ansvar. 
Vi vil derfor arbejde for, at:

• Samarbejdet med forældrene er kendetegnet ved 
tillid og respekt.

• Forældre oplever en tæt og løbende dialog om de-
res barns udvikling, trivsel og relationer.

• Forældrene oplever velfungerende dagtilbud med 
godt arbejdsmiljø.

• Den digitale kommunikation bliver et godt supple-
ment til den løbende dialog i hverdagen.

Vi øger chanceligheden – og har alle med
En god start på livet er afgørende for børns mulig-
heder senere i livet. Det kræver gode læringsmiljøer, 
hvor børnene møder respekt, nærvær og omsorg og 
indgår i betydningsfulde fællesskaber. Vi vil derfor  
arbejde for, at:

• Tilrettelægge læringsmiljøer, der fremmer alle 
børn og især børn i udsatte positioners trivsel, læ-
ring og udvikling. 

• Sikre gode sprogstimulerende læringsmiljøer.
• Styrke de tidlige indsatser, som tænker hele vejen 

rundt om barnet på tværs af fagligheder. 
• Børnene både modtager og giver hinanden re-

spekt, anerkendelse og forståelse.
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Trygge og sammenhængende overgange 
for børn og deres familier
Det er afgørende, at der er sammenhæng i de over-
gange, der er i barnets liv. Det drejer sig om overgan-
gen fra hjem til dagplejen eller vuggestue og senere 
til børnehave og igen til skole. Vi vil derfor arbejde 
for, at:

• Det pædagogiske læringsmiljø skaber sammen-
hæng til Børnehaven, Forårs SFO og bør-nehave-
klassen.

• Samarbejdet med sundhedsplejen og det pæda-
gogiske personale i dagtilbud og på skoler udvik-
les og styrkes.

Kultur- og Fritidsområdet

Frivillighed for fremtiden
Frivillighed er under forandring, men uden ildsjæle i 
foreninger og i lokalmiljøet vil meget aktivitet forsvin-
de. Vi vil bl.a. have fokus på, hvordan foreningerne 
fortsat kan tiltrække, rekruttere og fastholde frivillige 
og lokalt engagement, så civilsamfundet står stær-
kest muligt fremover. Derfor vil vi arbejde:

• Med at kompetenceudvikle foreninger og øvrige 
ildsjæle bl.a. gennem workshops, kurser, møder 
etc.  

• Med indsatser til forskellige målgrupper (fx orga-
niserede som selvorganiserede, unge som ældre) 
for at sætte fokus på fastholdelse af frivillige.

• På i samarbejde med bl.a. Fritidsrådet at skabe 
ny viden, inspiration om aktiviteter og nye trends 
indenfor frivillighed via netværksdannelse.

Attraktive fysiske rammer
Vi vil samarbejde med haller, foreninger og ildsjæle 
om at udvikle og prioritere nye som eksisterende fa-
ciliteter og arenaer, og udvikle attraktive fysiske ram-
mer til både indendørs og udendørs fællesskaber og 
aktiviteter, også i naturen. Derfor vil vi arbejde med:

• At indsamle viden og analysere hvor og hvilke fy-
siske rammer, der skal være for at un-derstøtte 
kultur- og fritidslivet i hele kommunen. En viden 
som danner grundlag for udvikling og prioritering.

• At udvikle netværk på tværs af vores faciliteter.
• Indsatser og rammer, som skaber plads til de 

selvorganiserede fællesskaber.

Flere unge med i fællesskaber
Fællesskaber skal være med til at styrke de unges 
trivsel, sundhed og sociale relationer. Eksi-sterende 
fællesskaber skal kunne rumme de unge, og nye fæl-
lesskaber skal udvikles i forhold til de unges ønsker 
og behov. Derfor vil vi arbejde:

• Med konkrete indsatser i forbindelse med unge-
strategien og byrådets udvalg om unge og mental 
sundhed.

• For bl.a. at få flere unge til at være aktive delta-
gere i fællesskaberne, fx ved at afprøve forskelli-
ge aktiviteter og lave indsatser i samarbejde med 
foreningslivet.

• Mere med potentialerne i de unges digitale fæl-
lesskaber.

Flere aktive i kulturlivet
Kulturlivet skal være med til at opbygge, understøtte 
og skabe nye fællesskaber blandt borger-ne, også de 
mere eksperimenterende. Et kulturliv som er åbent, 
så alle, der ønsker at deltage eller selv være kultu-
rudøvere, kan være med uanset baggrund og niveau.
Derfor vil vi arbejde:

• Videre med prøvehandlinger for at skabe nye kul-
turtilbud i kulturskolen.

• Med et øget samarbejde med kulturens forskellige 
aktører bl.a. med henblik få at flere til at engagere 
sig i det lokale kulturliv.

• For at inddrage flere, heriblandt unge, i udviklin-
gen af kulturaktiviteter.

Flere kulturoplevelser
Kulturen er med til at skabe glæde og oplevelser, iden-
titet og livskvalitet, og understøtter stoltheden over 
det sted, vi lever og bor. Vi vil skabe flere kulturople-
velser og events med høj kvalitet for et bredere publi-
kum. Vi vil også prioritere flere børnekulturoplevelser, 
så nye generationer har kulturen med i rygsækken. 
Derfor vil vi arbejde:

• Videre med etableringen af et spillested med 
plads til musik og andre kulturoplevelser.

• Med udvikling af kulturrygsækken og en lokal kul-
turkanon.

• For at udvikle kulturtilbud i alle dele af kommunen 
i stærke samarbejder med andre.
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Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg har ansvar for bl.a. fysisk planlægning, 
forvaltning af plan- og byggelovgivning, byggemod-
ning , byfornyelse, offentlige og private veje, trafiksik-
kerhed, kollektiv trafik, lystbådehavne, vejvæsen og 
transport, kommunale bygninger, rekreative områder 
samt parker og torve.

Grøn by- og erhvervsudvikling
• Fremme grøn by- og erhvervsudvikling ved at lade 

biodiversitet, natur, grønne rekreative rammer, et 
godt byliv og klimahensyn indgå i planlægningen.

• Fremme planlægningen for fjernvarme og vedva-
rende energi.

• Stille krav til kvalitet i byggeriet og arbejde med 
en ny grøn standard for erhvervsområder.

Byudvikling og arkitektur
• Fremme de større byudviklingsprojekter: Middel-

fart Marina, Trafikhavnen, KlimaKvarter 2.0 (trans-
formation af erhvervsområde til boligområde – 
Falstervej m.fl.) og Naturbyen. 

• Fremme kvalitetsbyggeri og god arkitektur og 
have fokus på bevaringsværdige bygninger, bolig-
kvarterer og kulturmiljøer. 

• Fortsætte arbejdet omkring byfornyelse i bysam-
fundene udenfor Middelfart by. 

• Udvikle kommunens praksis for inddragelse af 
bæredygtighed i nye byggerier.

Mobilitet
• Fremme af bæredygtig mobilitet som kollektiv tra-

fik, samkørsel og delebiler samt arbejde for en 
god el-ladeinfrastruktur. 

• Arbejde med tilpasning af vejnettet i Middelfart 
kommune også i forhold til nationalt niveau (ny 
Lillebæltsforbindelse og lokalbane med faste mi-
nutafgange). 

• Fortsætte arbejdet med stiplanen samt generelt 
fremme cyklemuligheder.

Trafiksikkerhed
• Følge op på Trafiksikkerhedsplanen, herunder 

samarbejde med lokalsamfundene i hele kommu-
nen. 

• Løbende arbejde med borgernes forventning om 
tryghed i trafikken.

Klima
• Øge indsatsen for grøn omstilling med ophæng i 

DK2020-planen, herunder planlægning for vedva-
rende energi (solcelleanlæg, vindmøller, fjernvar-
me mv.). 

• Arbejde for at mindske udledningen af drivhus-
gasser markant og skabe sammenhæng til læring, 
jobs og grøn vækst i byer og lokalområder.

Vedligeholdelse
• Fokus på bedre vedligeholdelse af grønne områ-

der, veje og fortove gennem afprøvning af nye, 
mere effektive og klimavenlige metoder. 

• Arbejde på en så effektiv drift og udnyttelse af de 
kommunale bygninger, at vi har behov for færre 
m2 og har lavere energiforbrug/vedligeholdelses-
udgifter. 

• Udvikle kommunens praksis for inddragelse af bæ-
redygtighed i kommunens eksisterende bygninger

Sagsbehandling og arbejdsmetoder
• Sikre et fortsat højt serviceniveau overfor virk-

somheder og borgere med fokus på udvikling, der 
sikrer bedst mulig løsning for ansøger inden for 
den givne lovgivning. 

• I vores processer skal vi vægte samarbejde, dia-
log, forventningsafstemning samt innovation, la-
boratorietankegange/prøvehandlinger og brug af 
ny teknologi. 

• Afprøvning af nye tiltag skal følges op af en lø-
bende evaluering af arbejdsmetode og resultater. 

• Der skal til stadighed arbejdes for at fremme og 
smidiggøre lokalplanprocesserne.
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Klima, Natur og Genbrugsudvalget

Klima, Natur og Genbrugsudvalget har ansvar for bl.a. 
klima og energi, det åbne land, vand- og naturbe-
skyttelse, fortids- og kulturminder, miljøbeskyttelse, 
Agenda 21, drift af Affald og Genbrug, drift og pleje af 
kommunale skove, vandløb og naturområder, drift og 
vedligeholdelse af Naturparken Hindsgavl Dyrehave, 
kystbeskyttelse, energistyring/forbrug i kommunale 
bygninger samt myndighedsopgaverne omkring spil-
devand og på affaldsområdet.

Klima og energi
• Vi skal øge indsatsen for grøn omstilling med 

ophæng i DK2020-planen, med særligt fokus på 
energibesparelser, udrulning af grøn varme, for-
øgelse af produktion af vedvarende energi og til-
tag i forhold til transport og landbrug, således at 
målet om CO2 neutralitet i 2050 kan nås. 

• Vi skal sammen med virksomheder og borgere bi-
drage til at mindske udledningen af drivhusgasser 
markant og skabe sammenhæng til læring, jobs 
og grøn vækst i byer og lokalområder. 

• Vi skal medvirke til at løfte klimadagsordenen i 
samfundet med det årlige Klimafolkemøde. 

• Vi skal sammen med borgerne forebygge over-
svømmelser som følge af klimaforandringer jvf 
klimatilpasningsplanen.

Udvikling af affaldsområdet
• Vi skal skabe nytænkende projekter indenfor ”Cir-

kulær Økonomi” og dermed udbrede og øge den 
cirkulære tankegang. 

• Vi skal øge genanvendelsen ved at implemente-
re nye indsamlingsordninger med indsam-ling af 
flere affaldstyper og ny genbrugspladsstruktur, 
bl.a. med etablering af en nye stor genbrugsplads 
i Ejby.

• Vi skal have fokus på balancen imellem god ser-
vice, miljø, klima og takster.

Biodiversitet og natur på land og i vand
• Vi skal øge biodiversiteten igennem ambitiøse 

biodiversitetsindsatser.
• Biodiversiteten skal i fokus i byer, på landet, i na-

turområder til lands, til vands og i Lillebælt.
• Vi skal realisere og styrke naturprojekter som Na-

turpark Lillebælt, Hindsgavl Dyrehave, Staurby 
Skov og Better BirdLife

• Vi skal i samarbejde med borgere, erhvervsliv og 
foreninger fremme nye projekter om bl.a. biodi-
versitet i Lillebælt og Natura 2000 og skabe nye 
fondsstøttede naturprojekter. Samtidig skal de 
rekreative muligheder fremmes, bl.a. et sammen-
hængende kyststisystem, herunder fortsættelsen 
af Lillebæltsstien samt Banestien.

Sektorplaner og forsyning
• Vi skal sikre vores ambitiøse politiske målsætnin-

ger i nye planer - herunder ressourceplan, ind-
satsplan for grundvandsbeskyttelse, vandforsy-
ningsplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, 
varmeplan, vand- og naturplaner og vandløbsre-
gulativer. 

• Vi skal sikre renere vand i vores vandløb, søer og 
nære marine områder og rent drikkevand til bor-
gerne.

Service i sagsbehandlingen
• Vi skal sikre et fortsat højt serviceniveau overfor 

virksomheder og borgere med fokus på en høj 
faglig kvalitet, ensartethed og effektivitet i sags-
behandlingen. 

• Vi vil udarbejde forskrift for støj i forbindelse med 
lejlighedsarrangementer, for-skrift for midlertidige 
aktiviteter samt invitere til dialogmøder til udvik-
ling og forståelse af fagområder. 
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Social- og Sundhedsudvalget

Social og Sundhedsudvalget har ansvar for bl.a. øko-
nomiske ydelser jf. serviceloven, personlig hjælp, pleje 
og praktisk bistand, madservice, frivilligt socialt arbej-
de, voksenhandicap, psykisk syge, misbrug, sundhed, 
genoptræning og rehabilitering, dag- og døgntilbud, 
specialtandpleje, boligindretning og hjælpemidler, 
boliger til ældre samt særligt tilrettelagt undervis-
ningsforløb (STU).

Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune 
vil i byrådsperioden 2022-2025 arbejde for øget fore-
byggelse og øget sundhedsfremme.

Øget forebyggelse
Forebyggelse som nøglen til at sikre flest mulige men-
nesker gode og sunde leveår. Derfor fokus på tidlige 
og forebyggende indsatser indenfor en bred palet af 
områder.

Øget sundhedsfremme
Sundhedsfremme vil tage udgangspunkt i social sund-
hed, mental sundhed og fysisk sundhed. Nøgleord er 
borgeraktivitet og deltagelse for at opnå følelse af 
glæde, livskvalitet, engagement, mening, mestring, 
deltagelse i sociale relationer, inklusion, resiliens m.v.
Særlig fokus for forebyggelse og sundhedsfremme vil 
være de følgende områder:

Borgernes oplevelse af høj 
kvalitet i ældreplejen
Vi vil sikre, at det enkelte menneskes behov og øn-
sker er i fokus.

Undersøges via dels landsdækkende VIVE-undersø-
gelse, dels via intern kvalitativ undersøgelse med x 
antal borgere – ultimo 2022 og de følgende år. 

Konkrete eksempler:
• Fremtidens Ældreliv (Velfærdsaftale)
• Arbejdet med dokumentation 
• Etablering af plejehjemsbestyrelser på ét til to 

plejehjem.

Fokus på fællesskaber for sårbare 
og deres netværk
Vi vil sikre, at psykisk sårbare mennesker mødes med 
respekt og anerkendelse, og at de har muligheder for 
at indgå i relationer og netværk. Undersøges via spør-
geskema for borgere der kommer i 4Kløveren.

Konkrete eksempler:
• Trivsel og værdighed
• Koordination af fællesskaber
• Mental sundhed
• Udsatterådet
• Fokus på ulighed i sundhed

Skabe nye muligheder for samarbejde 
med civilsamfundet
Vi vil sikre, at frivillige, pårørende og civilsamfundet 
inddrages i opgaveløsningen. Undersøges på hvert 
forvaltningsområde, f.eks. ved udvikling af lokale visi-
oner og mål, udarbejdelse af fælles fremtidsscenarier, 
det kontinuerlige tætte samspil med Frivilligcentret 
m.fl.

Konkrete eksempler:
• Udvikling af Frivilligcenter
• Velfærdsaftale
• Udsatteråd
• Fremtidens boliger til seniorer og ældre  

- boligstrategi

Fastholdelse og rekruttering
Vi vil sikre, at Middelfart kommunes Social- og Sund-
hedsforvaltning har den højest mulige sociale kapital 
Undersøges via spørgeguide ift. social kapital til et 
repræsentativt udsnit af medarbejdere. 

Konkrete eksempler:
• Udvikling i intern rekruttering ved opgradering af 

uddannelsesområdet. 
• Arbejde med sygefravær og relationer.

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi  
Vi vil sikre, at vi implementerer og benytter afprøvet 
teknologi, hvor dette er meningsfyldt for borgeren 
og økonomisk rentabelt for kommunen. Yderligere vil 
vi være opmærksomme på nye velfærdsteknologiske 
muligheder. Undersøges via borgerens oplevelse af 
implementeret teknologi samt sikring af positiv ren-
tabilitet før implementering.

Konkrete eksempler:
• Telemedicinske løsninger (herunder f.eks. KOL og 

hjerte)
• Medicinering 
• VR
• Tidlig opsporing
• Skærmbesøg
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Spildevandsselskabet

Spildevandsselskabet har ansvar for håndtering af 
regn- og spildevand.

Grundlæggende værdier og grøn omstilling
• Gennem selskabets kerneopgaver skal den grøn-

ne omstilling i Middelfart kommune understøttes.
• Gennem håndtering af spildevandet fra hushold-

ninger og industri, skal der skabes gode hygiejni-
ske forhold, komfort og en sund natur.

• Gennem håndtering af regn skal der skabes sik-
kerhed.

Overløb og oversvømmelser
• Forekomst af overløb og oversvømmelser, hvor 

anlægssystemet overbelastes som følge af regn 
og uvedkommende vand, skal reduceres.

• Gennem realisering af spildevandsplanerne og kli-
matilpasningsplanerne skal de områder, hvor der 
skal gøres en indsats, prioriteres.

Bæredygtighed, effektivisering og styring
• Med fokus på effektiviseringer skal der forsat ar-

bejdes med bæredygtige, klimavenlige og strømli-
nede arbejdsprocesser. Der skal sikres fornuftige 
aftaler med leverandørerne, stilles krav til klima-
belastningen samt foretages kloge og innovative 
investeringer, hvor helheden er taget i betragt-
ning.

• Kompetenceudvikling, gode arbejdsforhold og en 
kultur der understøtter tankegangen, skal være 
grundlaget for arbejdet. 

• En balanceret styring af risiko og omkostninger 
skal understøtte beslutningen om at vedligeholde 
eller investere.

• Klare mål, nøgletal og et ordentligt datagrundlag 
skal fremme en mere faktabaseret tilgang til det-
te.

Synlighed og involvering
• En øget lokal og grøn profilering skal være med til 

at sikre stolthed og kendskab til Mid-delfart Spil-
devand.

• Med et øget fokus på formidling, skal selskabet 
fremstå som et åbent selskab, der sikrer en god 
service, og som i høj grad bidrager til den grønne 
omstilling i kommunen.

• Involverende aktiviteter, der medvirker til øget 
kendskab af selskabet, skal søges med det formål 
at dele viden, sikre læring om klimaforandringer 
og hvordan vandets vej ud til naturen håndteres.
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138. Godkendelse af Fjelsted Harndrups udviklingsplan 2022-2027

Sagsnr.: 2022-011927 Sagsbehandler: Vibeke Skøtt Åben

Præsentation:
Med indsatsen "Bæredygtige Lokalsamfund" har Byrådet inviteret til en proces om næste
generation udviklingsplaner i kommunens lokalsamfund. Ifølge indsatsbeskrivelsen skal Byrådet
godkende udviklingsplanerne.

Lokalsamfundet i Fjelsted Harndrup har færdiggjort deres udviklingsplan. "Fjelsted Harndrup.
Udviklingsplan 2022-2027- et aktivt og trygt fællesskab med grønne visioner”, blev præsenteret
for Byrådet på et temamøde den 5. september 2021. Planen skal nu godkendes.

Forvaltningen foreslår:

• At udviklingsplanen for Fjelsted Harndrup bliver godkendt med de bemærkninger, der
fremgår af sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse:
Fjeldsted Harndrup Udviklingsplan 2022-2027 er resultatet af et års arbejde. Mange borgere har
bidraget undervejs med ideer og forslag og i arbejdsgrupper.

For at give Middelfart Kommune og øvrige læsere de bedste betingelser for at sætte sig ind i
konklusioner og mellemregninger, har udviklingsgruppen udarbejdet en relativt omfattende
udviklingsplan. Den lokale udviklings plan (LUP) indeholder en redegørelse for processen
og forslag til prioriterede indsatser. I planen er der prioriteret seks indsatser:

• Fælles varme i Fjelsted Harndrup
• Trafik
• Lejeboliger
• Multibane
• Velkomst til tilflyttere
• Udvikling af Børneuniverset

Bemærkninger

LUP’en er en samling af lokalsamfundenes ønsker, idéer og temaer for områdets udvikling – den
bygger med andre ord på borgernes visioner og drømme. Planen udgør en vigtig funktion som
ledestjerne for Fjelsted Harndrup og Middelfart Kommune, når der skal træffes beslutninger og
sættes nye projekter i gang i området. Det er ikke alle forslag og ønsker i den lokale
udviklingsplan, som vil kunne realiseres. Men alle forslag indgår i processen med at prioritere
projekter og initiativer i forhold til de økonomiske midler.

Derudover vil der være forslag, som kræver et større forberedelsesarbejde og kræver betydelig
ekstern finansiering, inden de vil kunne godkendes af Middelfart Kommune og efterfølgende
realiseres.

Middelfart Kommune anerkender det store lokale arbejde og engagement, der ligger bag
arbejdet i Fjelsted Harndrup. Den lokale udviklingsplan vil inspirere til det fremtidige arbejde i
den strategiske og langsigtede udvikling for lokalsamfundet.

Økonomi:
Ingen

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
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Med arbejdet for at bringe vedvarende energi til lokalområdet forholder Fjelsted Harndrups
lokale udviklingsplan sig meget konkret til at være aktiv medvirkende til at bidrage til Middelfart
Kommunes ambitioner for den grønne omstilling, hvor målet med DK2020-planen er, at
Middelfart Kommune skal være klimaneutral i 2050.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Indstilles til godkendelse.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Fjelsted-Harndrup_Udviklingsplan_2022-2027_web
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Fjelsted-Harndrup 
Udviklingsplan 
2022-2027
- et aktivt og trygt fællesskab 
med grønne visioner 
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Kære LæserResume
Foran dig har du Fjelsted Harndrups lokale 

for 2022-2027 - et aktivt og trygt fælleskab 

med grønne visioner og ønsker til, hvordan 

vores lokalsamfund skal udvikle sig de næste 

5 år. Planen skal bruges som et dialog- og 

styringsværktøj for os selv som lokalsam-

fund og  Middelfart Kommune, når der skal 

besluttes noget konkret i forhold til udvikling 

af vores lokalsamfund.

Den første udviklingsplan blev udformet i 

2014 og flere af de indsatser, der dengang 

blev beskrevet, er blevet realiseret. Derfor 

tøvede Lokaludvalget for Fjelsted Harndrup 

heller ikke længe med at takke ja til tilbud-

det fra Middelfart Kommune om at deltage 

i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund. Et 

projekt hvor både kommune og lokalsam-

fund går sammen om at udarbejde lokale 

udviklingsplaner.

Den lokale udviklingsplan for Fjelsted Harn-

drup har været  et år undervejs og virkelig 

mange af Fjelsted Harndrups borgere har 

bidraget til planen med ideer, ønsker og 

synspunkter. Dette skete i vid udstrækning 

på et stort borgermøde med ca. 80 delta-

gere på Fjelsted Harndrup Børneunivers den 

22. august 2021, hvor der hurtigt tegnede 

sig et billede af, hvilke temaer og indsatser 

borgerne mente var nødvendige for den 

fortsatte udvikling af Fjelsted Harndrup. 

På et efterfølgende møde i september blev 

der nedsat fem arbejdsgrupper, der hver 

især påtog sig et stort arbejde og ansvar for 

at få sat form og retning på de forskellige 

temaer og indsatsområder.

Udviklingen af vores lokalsamfund er i høj 

grad betinget af, at vi borgere tager et med-

ansvar. Derfor er det i høj grad arbejdsgrup-

pernes research og konklusioner, der har 

dannet baggrund for, hvilke indsatser, der 

er blevet prioriteret i denne udviklingsplan. 

Men også de problemstillinger og emner 

som Fjelsted Harndrup Lokaludvalg i det 

daglige arbejder med er inddraget i denne 

udviklingsplan.

De mange gode forslag, som blev diskuteret 

på borgermødet, men som ikke er kommet 

med i planen kan ses bagerst i dette doku-

ment og kan tages op i det omfang kræf-

terne og interessen er til det. Har du lyst 

til selv at være med at realisere nogle af de 

mange gode idéer, er du velkommen.

Vi håber, du vil dykke ned i planen og finde 

fornøjelse i at lære vores lokalsamfund bed-

re at kende. Hvis du er bosiddende i Fjelsted 

Harndrup, håber vi også, at du vil bakke op 

om de prioriterede indsatser. For arbejdet 

stopper ikke med tilblivelsen af denne udvik-

lingsplan. Det er kun lige begyndt.

Venlig hilsen

Udviklingsgruppen for Bæredygtige Lokal-

samfund i Fjelsted Harndrup

Resume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kære Læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Fjelsted Harndrup til  . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Seks indsatser vi vil arbejde for . . . . . . . . 8
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sports- og aktivitetsplads  . . . . . . . . . . . 20

Velkomst til nye tilflyttere  . . . . . . . . . . . 22

Udvikling af Børneuniverset . . . . . . . . . . 24
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Idébank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Fjelsted Harndrup er et aktivt område med mange foreninger, selvstæn-

dige erhvervsdrivende og visioner for en grønnere fremtid med et lavere 

C02-aftryk fra opvarmningen af husene i postnummer 5463. Børneun-

iverset og dagplejerne udgør sammen med Dagli’ Brugsen, naturen og 

infrastrukturen fundamentet for en tryg hverdag for mennesker i alle 

aldre, hvor der er rige muligheder for at engagere sig i det traditionelle 

foreningsliv og nyde naturen. 

Området er inde i en positiv udvikling mht tilflytning. Fra 2016 til til 2020 

har området set stigende tilflytning i gruppen unge voksne og gruppen 

50+ . Beskæftigelsesgraden er høj, og mange gør brug af nærheden 

til motorvejen, når der skal pendles til og fra arbejde. Børneuniversets 

elevtal er stabilt. Der er en høj grad af engagement i foreninger og bor-

gergrupper, senest er Fjelsted Fælled blevet udbygget. Der er opstået en 

folkefestival, og der er kommet et udendørs aktivitetsområde ved Harn-

drup Å.

For at forstærke den positive tendens med stigende tilflytning og sikre 

billig, grøn energiforsyning har vi i gang sat følgende initiativer:

• Fælles varme og energirenoveringer

• Multibane projekt

• Tilflytter Service

• Flere blandede boligformer

• Trafiksikkerhed

Projekterne og tiltagene er beskrevet særskilt i denne udviklingsplan. 

Områdets aktive borgere, foreninger og Lokaludvalg arbejder bredt un-

derstøttende for alle, men der er også brug for Middelfart Byråds aktive 

tiltræden på særskilte områder. Ønskerne er beskrevet under hvert pro-

jekt, så her er nævnt de mest presserende:

• Borgerbudget til realisering af evt. barrierer for den grønne omstilling

• Fortsat samarbejde med kommunen omkring tryghedsskabende foran-

staltninger i trafikken

• Øget fleksibilitet i planlægningsarbejdet i form af perspektivområder 

i kommuneplanen og et genbesøg af forældede lokalplaner, særligt 

Åvænget i Harndrup

• Tilskud til etablering af multibane og legeplads område

• Et styrket fokus i bosætningspolitikken på Fjelsted Harndrups kvaliteter

Indhold

Side 116



54

Lo
ka

ls
am

fu
n
d
 

i F
je

ls
te

d
 H

ar
n
d
ru

p

Lo
ka

ls
am

fu
n
d
 

i F
je

ls
te

d
 H

ar
n
d
ru

p

Vision
Om 5 år har vi et nyrenoveret og energiopti-

meret børneunivers, som byder ikke bare 

skolebørnene, men hele lokalbefolkningen 

indenfor til en ny multihal med mulighed 

for aktiv udfoldelse og socialt samvær i lyse, 

tidssvarende omgivelser og sundt indeklima. 

Skolens motionsrum er nu kommet frem i 

lyset og står let tilgængelig for alle, så mor 

og far kan træne der, mens børnene er til 

gymnastik.

Et børneunivers, som de små nye verdens-

borgere kan cykle trygt til ad nyetablerede, 

sikre cykelstier. Cykelstier, som skærmer de 

bløde trafikanter mod de tunge lastbiler, 

som er et udtryk for det erhvervsliv, der 

præger Fjelsted Harndrup i dag.

Ved FHIFs klubhus nyder børn og unge at 

have fået et mødested i form af en multiba-

ne med tilhørende legeplads. Stedet lægger, 

ligesom Åhaven, op til det aktive og kreative 

fællesskab. Det er nu det gode alternativ til 

en fritidsklub.

Når skoleeleverne skal videre til nabobyerne 

for at tilgå 7-9. klasse, gymnasium mm, vil 

der udover cykelstier, fortsat være busfor-

bindelser, som sikrer let tilgængelig trans-

port og binder lokalsamfundene sammen 

med de omkringliggende større byer, Middel-

fart og Odense.

En fremadsigtet og opdateret lokalplan vil 

have åbnet op for etablering af nye, tids-

svarende lejeboliger og vi vil se en varieret 

boligmasse med bl.a. alment byggeri til 

overkommelige priser. Man skal som ung 

have mulighed for at bo til leje i sit nærom-

råde, selv hvis man er under uddannelse. 

Ligeledes skal man som fraskilt kunne blive 

boende i området, så børnene kan forblive 

i Børneuniverset  og ikke være nødsaget til 

at skifte skole, fordi mor eller far må flytte 

væk for at have råd til en bolig med kun én 

indkomst. Og man skal som senior have mu-

lighed for at flytte til noget mindre og mere 

overkommeligt  i det lokalområde, hvor man 

gennem livet har stiftet familie, venskaber, 

naboskaber og i øvrigt har været en del af 

foreningsliv og fællesskab.

Når de unge er færdiguddannede og klar 

til at slå rod, skal Fjelsted Harndrup fortsat 

være et attraktivt sted at bo. Det er vi bl.a. 

i kraft af vores beliggenhed tæt på motor-

vejen samt billigere huse, der vil gøre det 

lettere for unge at etablere sig, set i forhold 

til større byer i området. Men opførelsen af 

nye lejeboliger vil også gøre det mere attrak-

tivt at bygge nye parcelhuse i området. Det 

er vigtigt, at vi fortsat kan tiltrække børnefa-

milier ved at tilbyde muligheden for at bygge 

drømmehuset i netop vores område. Og 

netop tilflyttere bliver nu budt velkommen af 

et mentor-hold og en halvårlig tilflytter-ca-

fe, hvor man præsenteres for diverse lokale 

foreninger og tilbud i form af revy, fælles-

spisning mv., så man med det samme føler 

sig som en del af fællesskabet.

Klimaforandringer og energikriser har 

tvunget os til at tænke i nye bæredygtige 

varmeløsninger, ikke bare nationalt, men 

også lokalt. Om 5 år skal de borgere i Fjel-

sted Harndrup, der ønsker det, have mulig-

hed for at koble sig på en nærvarme-løs-

ning, et både billigere og grønnere alternativ 

til naturgas og oliefyr. Et initiativ som har 

gjort Fjelsted Harndrup til et endnu mere 

attraktivt område at bo i.

En solcellepark på 100 hektar er opført i ud-

kanten af Harndrup. Her produceres nu grøn 

strøm til hele kommunen. Som kompensa-

tion for at huse anlægget, er der etableret 

en fond som kanaliserer en del af overskud-

det tilbage til lokalområdet. Lokaludvalget 

administrerer de årlige uddelinger herfra og 

solcellerne er således med til at finansiere 

foreninger og borgergruppers udviklingstil-

tag. Fx etablering af destinations-ladere ved 

forsamlingshusene i området. Eller anlæg af 

vandrestier i området for bedre adgang til 

naturen.

Siden 2015 har der været en nogenlunde ligelig fordeling af til- og fraflyttere. 
Kilde: Sådan går det i Fjelsted Harndrup, 2020.
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Gruppen af 25-34-årige 
vokser en smule. Denne 
positive tendens skal 
forstærkes.

Fjelsted Harndrups status som et velfun-

gerende område for familier skal styrkes 

de kommende år. Det skal ske gennem et 

forstærket fokus på bæredygtige tiltag, der 

bidrager positivt til klimaregnskabet og gen-

nem tiltag, der styrker både børn, voksne og 

ældres muligheder for at udfolde det gode 

fritidsliv som supplement til det velfunge-

rende Børneunivers og Brugsen. 

Ligeledes ønsker vi kommuneplan og lokal-

planer gennemgået for forældede, uhen-

sigtsmæssige regler, der sætter den grønne 

omstilling og de mange gode ideer i områ-

det tilbage eller helt forhindrer deres reali-

sering. Udpegninger af perspektivområder 

for Fjelsted og Harndrup i kommuneplanen 

vil medvirke til at sætte streg under byrådets 

udviklingsønsker for området.

Balancen mellem til- og fraflytning har 

været jævn de senere år. Tilflytningen har 

udviklet sig positivt siden 2016, så vi i 2020 

kun var 6 personer fra at have en positiv 

befolkningstilvækst. Derfor skal der sættes 

ind med initiativer, der støtter op om den 

udvikling, så den flotte kurve fortsætter, og 

lægger sig på et nyt positivt niveau.

Ved at gøre en indsats for aldersgruppen af 

25-34-årige, som i forvejen er inde i en po-

sitiv udvikling, kan området finde et fint leje 

med et lille årligt plus. Det vil også imøde-

komme den usikkerhed omkring fremtiden 

for området, som mange giver udtryk for i 

kommunens undersøgelse ”Det gode hver-

dagsliv”, Fjelsted Harndrup. I interviewunder-

søgelsen nævner borgerne tre udfordringer 

for Fjelsted Harndrup: 

• Lav kommunal prioritering. 

• Infrastruktur / Usikkerhed om fremtid. 

• At få flere med i foreninger.

Fornyet optimisme og tiltro til fremtiden 

kan skabes gennem den i forvejen stærke 

fællesskabsfølelse og den årelange tradi-

tion for at engagere sig i udviklingen af 

eget nærmiljø. Vi har gejst og ideer i både 

foreninger, borger- og arbejdsgrupper, men 

har brug for byrådets aktive medvirken til, at 

landsbyklyngen bliver en central del af kom-

munens bosætningspolitik og realiseringen 

af DK2020-planen.  

Området er udfordret strukturelt af udefra-

kommende begivenheder som udfasning 

af naturgasforsyningen, politisk pres for 

CO2-reduktioner og kollektive transportfor-

mer under ud- og afvikling. Derfor er der 

brug for byrådets aktive opbakning til, at 

engagerede borgere, Lokaludvalg og forvalt-

ning sammen afsøger nye veje til udvikling. 

Det kan være udfordringerne med utryghed 

på vejene, faciliteter til aktive fritidsliv for 

børnene og kendskab til, hvor vigtig grøn 

omstilling er for områdets attraktivitet og 

huspriser. 

Vi har vilje til at løfte meget, men kan ikke 

realisere alt selv. På nogle områder er der 

brug for Middelfart Byråds prioritering. Et 

eksempel er Lokaludvalgets ansøgning om 

at komme med i Landdistrikternes Fælles-

råds forsøgsordning med Fri Landsbyer. Her 

er det et krav, at kommunen engagerer sig 

i processen og allokerer et borgerbudget til 

området. Et andet eksempel er European 

Energys ønske om at opføre et solcelleanlæg 

De unge familier 
skal vælge Fjelsted 
Harndrup til

nordvest for Harndrup. Her er der brug for 

politiske krav om adgang til lokalt medejer-

skab enten gennem en fond eller gennem 

udbud af private andele. 

Fjelsted Harndrup er inden for de seneste 30 

år gået fra at være bakkernes land til at være 

søernes land, idet grusgrav efter grusgrav 

skyder frem. Det giver mere tung lastbiltrafik 

på de små veje, som alle i praksis er skole-

veje set over en årrække. Erhvervstrafik er en 

naturlig del af hverdagslivet i området, og vi 

ser positivt på erhvervsudvikling, der afvejes 

i forhold til områdets status som familie- og 

børnevenligt tilflytnings område. 

Der er imidlertid behov for at kommunen i 

samarbejde med Lokaludvalg og relevante 

arbejdsgrupper tager de afledte, trafikale 

problemer af råstofindvindingen op med 

regionen. Ligeledes ønsker vi, i samarbejde 

med Middelfart Kommune, at søge ind-

flydelse. med henblik på at få opsat flere 

fartdæmpende trafikkontrol og få nedsat 

fartgrænsen på udvalgte strækninger.

Der er potentiale i et større mix af bolig-

former, som understøtter forskellige aldre 

og livsfaser. Mange fraskilte ønsker at blive 

boende på mindre arealer, så børnene kan 

blive på skolen. Og mange seniorer ønsker 

at blive i kendte rammer, når familiehuset 

bliver for stort, men tvinges i dag til at søge 

mod Ejby og Brenderup. Vi ser derfor meget 

positivt på boligforeninger og private udleje-

re, som ønsker at opføre nye lejeboliger, der 

er tilpasset moderne livsformer, i området. 

Det kan være alt fra fleksible lejeboliger til 

seniorbofællesskaber. Med afsæt heri, har 

boliggruppen i samarbejde med Lokaludval-

get sendt en anmodning til byrådet om en 

ændring af lokalplanen for området.

Vi ser derfor meget positivt på boligfor-

eninger og private udlejnings firmaer, som 

ønsker at opføre nye lejeboliger i områ-

det og med afsæt heri, har boliggruppen 

i samarbejde med Lokaludvalget sendt en 

anmodning til byrådet om en ændring af 

lokalplanen for området.

Samlet set er kollektiv, grøn energiforsy-

ning, lokalt medejerskab til VE-anlæg, mere 

varieret udbud af boliger, større tryghed 

på vejene og rammer for børns fritidsliv 

afgørende for at styrke Fjelsted-Harndrups 

positive udviklingstakter.
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De næste sider handler om de indsatsområ-

der, som der har været enighed og ressour-

cer til at tage fat på.

Det store borger kick-off møde og Lokalud-

valgets arbejde har dannet udgangspunkt 

for de seks indsatsområder, mens det er de 

nedsatte arbejdsgrupper, der har skitseret 

de enkelte projekter og anvist handlinger 

samt udarbejdet tidsplaner.

De seks indsatsområder kører som selv-

stændige indsatser, der er med til at opfylde 

vores vision og de udfordringer vi oplever. 

De styrker og udvikler vores lokalsamfund 

Fjelsted Harndrup er udfordret, når det kom-

mer til at skulle tage et medansvar for at 

bidrage til Middelfart Kommunes ambitioner 

for den grønne omstilling, hvor målet med 

DK2020-planen er, at Middelfart Kommune 

skal være klimaneutral i 2050, og allerede 

i 2030 skal udledningen af drivhusgas-

ser være reduceret med 70 % i forhold til 

1990-niveau.

I Fjelsted Harndrup består boligmassen af 

mange typer af bygninger, lige fra bin-

dingsværk fra 1800-tallet, til klassisk dansk 

murermestervilla’er fra 30’erne og 50’erne 

til parcelhuse fra 80’erne og 90’erne. Kun 

enkelte huse er opført efter 2000 og gen-

nemgribende energirenoveringer ses kun 

sporadisk. De fleste boliger forsynes med 

naturgas eller olie. 

Baggrund
Middelfart Fjernvarme har ikke området 

på sin udrulningsplan frem mod 2028. En 

genberegning af fjernvarmepotentialet er i 

vente. Ålborg Universitet peger på, at der er 

potentiale for fjernvarme i Harndrup, og mu-

ligt potentiale i Fjelsted. Dette efterlader stor 

usikkerhed i alle landsbyer og mindre steder 

som Fjellerup, Skovsgårde og Graderup.

I skrivende stund har Ruslands invasion af 

Ukraine ført til en eksplosiv stigning i ener-

gipriserne. Situationen er omgivet med stor 

usikkerhed. Ingen ved, hvordan den russiske 

invasion udvikler sig og hvilke modtræk, 

Vesten vil foretage. Men et faktum er, at 

de stigende energipriser presser borgerne 

i Fjelsted Harndrup hårdt på pengepungen. 

Ligesom de dyrt opvarmede boliger er min-

dre attraktive på husmarkedet. Derfor er der 

et ønske i Fjelsted Harndrup om at under-

søge muligheden for at etablere et lokalt 

varme-fællesskab, der kan erstatte olie- og 

gasfyre med mere CO2 venlige løsninger.

En fælles varmeløsning 

I forlængelse af borgermødet blev der 

dannet en arbejdsgruppe, der har til 

formål at undersøge, hvilke muligheder der 

findes for fælles varmeløsninger i Fjelsted 

Harndrup, og afdække om der er interesse 

Seks indsatser vi 
vil arbejde for

Fælles varme i 
Fjelsted Harndrup

sammen med lokaludvalgets øvrige indsats 

for lokalt ejerskab af et vedvarende ener-

gianlæg (VE-anlæg), opdatering af kommu-

neplan og lokalplaner og øget samarbejde 

mellem kommune, region og politi. 

De seks indsatser er:
• Fælles varme i Fjelsted Harndrup

• Trafik

• Bolig

• Multibane

• Velkomst til tilflyttere

• Udvikling af Børneuniverset
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for det blandt borgere og virksomheder. 

Arbejdsgruppen arbejder med følgende 

Handlinger: 
• Samle interessenter og forbrugsdata

• Gennemføre energianalyse og lave ener-

giplan for postnummer 5463 og så stort 

et område som muligt derudover

• Udarbejde oversigt over mulige løsnings-

modeller og vælge den foretrukne

• Udarbejde projektplan for etablering af 

anlæg, rør og organisering, herunder 

ejerstruktur, forretningsplan, driftsplan og 

tidsplan

• Opsamle erfaringer til brug for byrådets 

energirenoveringsudvalg

Samarbejde 

Arbejdsgruppen arbejder for en 

nærvarmeløsning, hvor kommercielle 

aktører er inddraget i både planlægning 

og drift i samarbejde med et lokalt drevet 

energifællesskab. Gruppen har derfor indledt 

samarbejde med Middelfart Kommune, 

Region Syddanmark/Termonet Danmark, 

Gelsted Fjernvarme, Fjelsted Vandværk og 

energiselskabet EWII om udarbejdelse af 

forskellige delelementer i de 5 ovenstående 

punkter. 

Ønsker
Såfremt der er enighed i Fjelsted Harndrup 

om at etablere et lokalt varme-fællesskab, 

skal området  etablere et  andelsselskab 

med begrænset ansvar, der ejer hele eller 

dele af anlægget. Selskabet får brug for 

velvilje ved indhentning af diverse tilladel-

ser ved Middelfart Kommune samt hjælp til 

færdiggørelse af projektplan og bistand ved 

udbudsrunder. Det lokale energifællesskab 

vil endvidere skulle ud på lånemarkedet for 

at finansiere sin del af projektet, hvorfor en 

kommunegaranti er afgørende for realisering 

af projektet. 

En måde at sikre fremdrift kunne være 

tilknytning af en ekstern ressource med 

energi- og plankompetencer. 

På borgermødet den 22. august 2021 dreje-

de mange af drøftelserne sig om trafiksikker-

hed. Oplevelsen af nogle af Fjelsted Harn-

drups veje ikke er sikre at færdes på – især 

for bløde trafikanter – vakte bekymring.

Vindebjergvej og Brolundvej er nogle af 

områdets mest trafikerede veje. Vejene 

benyttes af rigtig mange i lokalområdet i 

forbindelse med kørsel til og fra arbejde, 

skole og lægebesøg. Desuden er der året 

rundt meget tung trafik af lastbiler og trak-

torer. Udover den helt åbenlyse bekymring 

for borgernes liv og førlighed er der også 

en bekymring for at Fjelsted Harndrup som 

lokalsamfund mister attraktiviteten for nye 

børnefamilier, når de oplever, at de ikke kan 

sende deres børn sikkert til skole.

På baggrund af dette blev der nedsat en 

arbejdsgruppe, der satte sig for at forfølge 

denne problemstilling. Udgangspunktet for 

gruppens arbejde har været at se på hvad, 

der kan gøres for at imødekomme lokal-

samfundets bekymring med respekt for at 

det lokale erhvervsliv fortsat kan drive deres 

forretning.

Arbejdsgruppen har derfor taget følgende 

initiativer, der skal benyttes i dialogen med 

Middelfart Kommune og lokalsamfundet.

Trafik
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Indsamling af data
•  Ud over de allerede tilgængelige data 

som Middelfart Kommune ligger inde med 

ønskes en trafikmåling på Vindebjergvej 

hvor Brolundvej støder til, samt midt på 

Brolundvej for at belyse antal trafikanter 

og farten.

• Bearbejdning af indsamlede data.

Spørgeskemaundersøgelse
• Blev gennemført i juni 2022. Spørge-

skemaet blev udsendt til 1245 digitale 

postkasser fortrinsvis i postnummer 5463.  

Spørgeskemaet har til formål at undersøge 

lokalsamfundets oplevelse af trygheden 

på Vindebjergvej og Brolundvej. Under-

søgelsen gav ikke et entydigt billede af 

graden af utryghed i området. Tilgengæld 

gav den et godt indblik i de tanker, som 

respondenterne hver især gør sig.

Droneoptagelser
• Der er blevet taget billeder af vejstræknin-

gerne med det formål at belyse vejrforhol-

dene.

• Afklaring af mulige hastighedsdæmpende 

foranstaltninger på Vindebjergvej/Brolund-

vej

• Undersøge potentialet for en trafikkam-

pagne

Dialogen med Trafik og Vej i Middelfart 

Kommune har vist, at kommune og lokal-

samfund som udgangspunkt forholder sig 

til to forskellige ting. Middelfart Kommune 

forholder sig primært til trafiksikkerhed, 

mens borgerne er optaget af tryghed. Tra-

fiksikkerhed er et udtryk for den sikkerhed, 

der er forbundet ved at bevæge sig på veje, 

fortove og cykelstier og opgøres og vurderes 

objektivt på basis af statistik og trafikfaglige 

observationer. Den oplevede tryghed, når en 

lastbil passerer en cyklist, afspejles imidlertid 

ikke i statistikkerne, da en den opleves for-

skelligt af bilister, cyklister og fodgængere. 

Arbejdsgruppen har primært arbejdet ud fra 

et ønske om større tryghed.

Udgangspunktet er, at Fjelsted Harndrup 

skal et trygt sted at færdes, og vi skal tage 

hensyn til hinanden. Fra facebook-opslag og 

borgermødet ved vi, at mange genkender 

følelsen af utryghed, og at der er mange 

ønsker, holdninger og forslag i spil. 

Vores ønsker til hvad der kan 
skabe tryghed og sikkerhed er 
følgende:  
• Fartbegrænsning igennem Fjelsted by 

på 30 eller 40 km/t rundt ved gadekær, 

forsamlingshuset og hen til genbrugsbu-

tikken.

• Optimering af oversigtsforhold fra Læge-

husets udkørsel ved Jægersmindevej 8.

Vindebjergvej:

• 3,2 km dobbeltrettet cykelsti langs Vin-

debjergvej mellem Fjelsted og Harndrup. 

Nedsættelse af hastigheden fra 80 km/t 

til 60 km/t fra Byzonetavle i Fjelsted til 

Vindebjergvej 40.

• 3 vejbump på Vindebjergvej – 2 ved kryd-

set med Brolundvej og 1 ved byskiltet i 

Harndrup.

• Opsætning af en fartviser på Vindebjergvej 

ved byskiltet i Harndrup

Brolundvej:

• 2-4 stk. vejbump på Brolundvej

Hvad der konkret kan lade sig gøre, vil vise 

sig på sigt, når den fornødne data er ind-

samlet, og Middelfart Kommune har forholdt 

sig til og vurderet de foreslåede muligheder 

for tryghedsskabende foranstaltninger der 

er mulige.

Handlinger:
Iværksætte trafikkampagne i samarbejde 

med Middelfart Kommune, herunder dialog 

med lokale virksomheder, om de ønsker at 

medvirke i en trafikkampagne

Dialog med Politiet med henblik på at 

afklare, om det er muligt at få hastigheden 

nedsat på de ovennævnte strækninger

Fortsætte dialog med Middelfart Kommune 

om, hvordan vi indretter vores veje og hvad 

de gode løsninger kan være.
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Flere lejeboliger i 
Fjelsted Harndrup
På borgermødet i Fjelsted Harndrup i august 

´21 var et af de helt store emner mangel på 

lejeboliger i området. Flere udtrykte frustra-

tioner over, at venner og famille ofte må 

søge udenbys for at finde ledige lejeboliger 

og der var bred enighed om, at tiden har 

stået stille i Fjelsted og Harndrup gennem 

flere år, når det handler om byggeri af 

lejeboliger. Flere af vore medborgere ser sig 

nødsaget til at forlade området, når deres 

livssituation - af den ene eller anden grund 

- ændrer sig. Det har i sagens natur en 

konsekvens for lokalsamfundets hjørneste-

ne, Brugsen og Børne-universet, når befolk-

ningsgrundlaget mindskes eller stagnerer. 

Derfor er det essentielt for os, at der sættes 

aktivt ind på dette område, så hurtigt som 

muligt.

Bl.a. ser vi flere ældre, som bliver boende i 

deres ejendom, til trods for at de ikke kan 

overskue den længere. De ønsker at blive i 

lokalområdet, hvor de har haft hele deres 

liv, men har ikke et lokalt alternativ at flytte 

til. Når de ældre alligevel opgiver deres 

ejendom og vælger at flytte, så er det i dag 

oftest til Ejby eller Brenderup, hvor udbud-

det af lejeboliger er væsentligt større.

Derudover har vi talt med flere yngre men-

nesker, som ønsker at bo til leje i Harndrup. 

Det er folk i aldersgruppen 30+, som ikke 

har det økonomiske råderum til at købe 

fast ejendom, men som heller ikke ønsker 

at skrive sig op på en venteliste med over 

200 ansøgere til lejeboliger i Knorreløkken. 

Vi ser også eksempler på  skilsmissefamilier, 

hvor den ene eller begge parter fraflytter 

området, idet der ikke findes økonomisk 

overkommelige bolig alternativer til familien 

med kun én indkomst. Alt dette medfører, 

at skolens eksistensgrundlag forringes og 

foreninger, Brugs mv. mister medlemmer. 

Boliggruppen, som vi kalder os, kan ikke 

egenhændigt sørge for, at der kommer flere 

lejeboliger til området. Men vi kan hjælpe 

med at skubbe på, skabe kontakter mellem 

boligsøgende, lodsejere, kommune og evt 

investorer, som ønsker at bygge her. Vi har 

allerede etableret en god dialog med Bo-

ligforeningen Lillebælt, ligesom vi også har 

været i kontakt med flere private investorer, 

som har vist interesse for at bygge her.

Vi har i samarbejde med Boligforeningen 

Lillebælt lavet en mini-spørgeundersøgelse 

i Fjelsted Harndrup. Heraf kan vi udlede, at 

der er behov for en bred blanding af fami-

lieboliger i varierende størrelser og ældre-

boliger, gerne med mulighed for små haver, 

carport og evt. fællesareal. 

Her er eksempler på nogle kommentarer, vi 

har fået fra folk i forbindelse med spørge-

skemaerne:

• ”Det vil være helt fantastisk hvis der kan 

bygges nye ældrevenlige boliger nær cen-

trum og boliger som måske ikke er tiltænkt 

specifikt ældre, kan sagtens ligge lidt væk 

fra centrum”.

•  ”Jeg har boet i Knorreløkken men fraflyt-

tede. Stedet kan være ok hvis man bare 

vil have et sted at bo, men jeg brød mig 

ikke om at bo der og flyttede helt væk fra 

Harndrup, da der desværre ikke var andre 

muligheder.

• ”Der sker så meget omkring Middelfart, 

Skrillinge, Ejby, Brenderup og Gelsted. Vi 

kan godt føle os glemt og overset herude, 

så jeg håber meget der kan komme gang i 

lejeboliger i Harndrup”. 

• ”Det er vigtigt vi får udvikling i Harndrup 

med et godt mix af unge og gamle. De æl-

dre skal kunne flytte i noget ældrevenligt, 

og de huse som de fraflytter, kan så købes 

af unge mennesker, så vi fortsat kan holde 

gang i f.eks. Børneunivers og brugs”.

• ”Med den succes som Børneuniverset har 

og kombination med at det nu skal gen-

nemrenoveres, så er det da oplagt at lave 

lejeboliger som kan tiltrække nye borgere”.

I vores samarbejde med Boligforeningen 

Lillebælt, er vi blevet bekendt med en stor 

udfordring for vores projekt. Lokalplan FH4 

(J.nr.01.02P16 nr. 4) som omfatter matr.nr 

16a & 52a i Harndrup by & sogn (Åvænget) 

og er udarbejdet i 1978 af daværende Ejby 

Kommune. Heraf fremgår det, at området 

kun må bebygges med parcelhuse og at 

hver ejendom således kun må indrettes som 

én bolig. Ligeledes foreskriver planen at 

bebyggelsesprocenten max må være 30%. 

Dette spænder ben for, at boligforeninger 

og andre interesserede bygherrer kan opføre 

økonomisk bæredygtige boligprojekter, fx. 

rækkehuse eller tvillingehuse, som er ken-

detegnende for de typer lejeboliger, vores 

områder efterspørger.

Der har været tale om dispensation fra oven-

stående, men dette gives kun til et meget 

begrænset antal boliger og det er derfor ikke 

rentabelt for boligforening eller entreprenør 

at bygge i området med den udformning 

Lokalplanen har i dag.

Vi har derfor i samarbejde med Lokalud-

valget sendt en anmodning til Byrådet om 

ændring af lokalplanen for dette område. 

Det er vores store håb, at Byrådet vil se po-

sitivt på vores anmodning og sende den til 

høring snarest muligt, da der er lang sagsbe-
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handling på ændring af lokalplaner. Vi ved, 

at medarbejderne i Plan & Byg løber stærkt, 

men vi ved også, at der fra Byrådets side er 

sat flere ressourcer af til planområdet, for 

at sikre en effektiv sagsbehandling fremad-

rettet. 

Vi har fuld forståelse for, at ikke alt kan lade 

sig gøre på én gang, og har derfor opstillet 

nedenstående forslag til tiltag, som vi gerne 

vil arbejde for bliver realiseret inden for en 

overskue årrække.

 Almene familieboliger centralt 
i Harndrup 
Gennem flere år har en grund på Hjorte-

bjergvej stået til salg. I løbet af foråret har 

flere investorer vist interesse for at bygge på 

grunden og i skrivende stund har Økonomi-

udvalget netop godkendt, at  Boligforenin-

gen Lillebælt kan købe grunden. 

Der er planer om at opføre 6-8 lejeboliger 

her og byggeriet kan umiddelbart realiseres 

indenfor den eksisterende lokalplan. 

Boligforeningen har fået skitseret et byggeri 

med grønt tag (græs) og træbeklædning, 

som falder ind i området og understøtter 

tanken om grøn omstilling og bæredygtig-

hed. Se foreløbigt skitseforslag til projektet 

nedenfor.

Familieboliger i Åvænget
I juni 2021 afsatte Byrådet 1,2 mio. kr. til 

grundkapital i forbindelse med Byrådets 

ønske om at opføre almene boliger i Harn-

drup. Det blev diskuteret om disse med 

fordel kunne opføres på kommunens grund 

i Åvænget. Men i løbet af vinteren 2021-22 

stødte projektet på grund, bl.a. pga de vold-

somme stigninger på byggematerialer samt 

den energikrise, som opstod i kølvandet på 

krigen i Ukraine. Men det blev også klart, 

at boligforeningen ikke kunne opføre det 

ønskede antal boliger med den lokalplan, 

der forelå for matriklerne. Nu har Boligfor-

eningen Lillebælt således valgt at bygge 

på Hjortebjergvej i stedet. Så første skridt i 

dette projekt er, at få revideret den eksiste-

rende lokalplan, så boligforening eller andre 

interesserede bygherrer har mulighed for at 

realisere et byggeprojekt, som også hænger 

sammen økonomisk.

På sigt drømmer vi om 20-25 boliger be-

liggende i dette kvarter. Placeringen tæt på 

Børneuniverset er ideel til familieboliger, 

som kunne opføres i mindre klynger, eta-

pevis a la (se skitse på side 19). (lånt fra 

Boligforening Lillebælts afd. Tåruplundvej i 

Gelsted). 

Dertil kunne man udvikle på infrastrukturen, 

med ny indkørselsvej til området via Vinde-

bjergvej og/eller Fjellerupvej med tilhørende 

stisystem, som vil forbinde boligkvarteret 

med eksisterende cykelsti langs Fjellerupvej 

og derved sikre bl.a skolesøgende børn fra 

området lettere adgang til Børneuniverset. 

Yderligere vil det mindske mængden af trafik 

ind gennem Ålykkevej og Åvænget. Sær-

ligt bilister fra Åvænget har særdeles ringe 

udsyn, når de skal køre ud på Rugårdsvej. Så 

det vil være en fordel for mange i området, 
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hvis den primære trafik til boligområdet i 

Åvænget kan føres udenom, via Vindebjerg-

vej. Se nedenstående illustration.

Ældreboliger
Der ligger en større grund bag Harndrup 

Maskinfabrik bagved Stengade  

1. Lodsejer har selv gjort opmærksom på, at 

grunden kunne bruges til at bygge lejeboli-

ger på.  

Med sin centrale beliggenhed tæt på Brugs, 

lægehus og busforbindelse, kunne grunden 

være oplagt til ældreboliger.  

Vi vil  arbejde for, at der laves lokalplan for 

området for at bane vejen for eventuelle 

investorer, der ønsker at bygge på grunden. 

Vores ønske til denne lokalplan er, at den 

selvfølgelig udarbejdes med respekt for den 

omkringliggende natur. Dvs åben-lav karak-

ter, med max 2 etager og 8,5 meter højde. 

Men samtidig tilrettelægges således, at 

der kan bygges alternativt og bæredygtigt. 

Derudover bør der tænkes et trafiksikkert 

stisystem ind, som forbinder området med 

hhv Stengade og Rugårdsvej.

Vores bekymring for projektet lige nu, er om 

ejeren skal sælge til anden side i forbindelse 

med evt salg af hans maskinfabrik. Vi har 

kun hans mundtlige udsagn om, at han vil 

sælge grunden til formålet. Men det er svært 

at tiltrække investorer, når der endnu ikke er 

lavet lokalplan for området. Vi håber at fx en 

boligforening eller kommune vil overveje at 

købe grunden, fordi de kan se perspektiver i, 

at vi får nogle centralt beliggende ældreboli-

ger til byen.
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Harndrups grønne sports- 
og aktivitetsplads
• En multibane og aktivitetsplads er et 

samlingspunkt for alle og inviterer til nye 

venskaber – især blandt børn og unge

• En multibane og aktivitetsplads giver nyt 

liv og et frisk pust til vores lokalområde

• En multibane og aktivitetsplads fremmer 

bevægelse og aktivitet 

Sådan kan vi kort sammenfatte fordelene 

ved en multibane og netop disse tre vigtige 

faktorer er derfor vi ønsker en multibane på 

Sportspladsen (Harndrup stadion), Juelsmin-

devej 11B, 5463 Harndrup. 

Målgruppe
Brugerne vil primært være lokalområdets 

børn og unge, Fjelsted/Harndrup Idræts-

forening, ungdomsfodbold hold, pige- og 

drengeholdet (5 år til 8 år) og foreningens 

to seniorhold. Fjelsted Harndrup Børneuni-

vers bruger også idrætsanlægget og vil også 

kunne få stor glæde af en multibane og 

legeplads. 

Baggrund
Mange, især børnefamilier, har løbende ud-

trykt ønske om en multibane og legeplads, 

samt værested for unge. Dette ønske blev 

også adresseret på borgermødet i august 

2021 og efterfølgende blev der nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 

projektet.

Behovsundersøgelse
I slutningen af februar 2022 blev der uddelt 

spørgeskemaer til alle elever fra 3.- til 9. 

klasse på Fjelsted Harndrup Børneunivers 

og elever fra Fjelsted-Harndrupområdet på 

Anna Trolles skolen. Formålet var at for un-

dersøge om der var behov for en multibane, 

legeplads og hyggested for unge. 

Dette initiativ blev fulgt op af en workshop 

for de 10-16-årige. Her fik de unge mulig-

hed for komme med deres ønsker og ideer 

til projektet. I forlængelse af workshoppen 

blev der udarbejdet et projektforslag med 

multibane, legeplads og bålhytte.

Ligeledes blev behovet for projektet også 

undersøgt ved hjælp af et spørgeskema, 

som blev lagt ud på Facebookgruppen: Hva’ 

så Fjelsted Harndrup?. Behovet viste sig at 

være meget stort: I løbet af nogle få dage 

havde 88 enkeltpersoner eller familier givet 

udtryk for, at de vil bruge området mindst 

en eller flere gange om måneden i som-

merhalvåret. Ligesom 30 elever fra 4.- til 6. 

klasse på Fjelsted Harndrup Børneunivers 

gav udtryk for det samme.  

Konsulentfirmaet Kompan har udarbejdet 

et forslag og tilbud og fritidskonsulenten i 

Middelfart kommune har rådgivet omkring 

proces og opmærksomhedspunkter i forhold 

til Middelfart Kommune. Dette har givet et 

overblik over den videre proces, der ser ud 

som følger:

Handlinger
Juni-august 2022   På baggrund af tre tilbud fra sportsfirmaer er Kompan er valgt  

 som leverandør til projektet  

 

August  2022   Middelfart Kommunes moderniseringspulje til idrætsanlæg er søgt 

 

Efterår 2022 Fonde søges 

 

Forår 2023 Ansøgning om byggetilladelse 

 

Efterår 2023 Etablering af Multibane

Ide skitse udarbejdet af Kompan.
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Det kan være svært at flytte til et lokalområ-

de, hvor alle kender alle. I Fjelsted-Harndrup 

ønsker vi derfor at byde tilflyttere hjertelig 

velkommen og samtidig give dem en god 

introduktion til vores lokalsamfund og de 

mange aktiviteter og tilbud der findes i vores 

område. 

Ved at byde nye beboere varmt velkommen 

håber vi på at kunne engagere nye borgere 

i vores fællesskaber og dermed sikre opbak-

ning til vores skole, Brugsen, vores fester 

og sammenkomster og ikke mindst vores 

mange foreninger. 

Emnet om velkomst af tilflyttere var et af 

emnerne med stor tilslutning på kick-off 

borgermødet i på den baggrund blev der 

samlet en arbejdsgruppe på emnet. 

Hvordan gør vi det?
Foreløbig har Gruppen til Tilflyttere arbejde 

med følgende, der skal give tilflyttere en 

bedre velkomst:

Velkomstfolder
Planen er at folderen skal ”genbruges”, 

dvs. der skrives ikke noget, som har en 

tidsbegrænset aktualitet. Folderen skal dog 

opdateres ved behov. Indholdet skal være en 

liste over foreninger/virksomheder tilknyttet 

5463. Der er henvisninger til fjelsted-harn-

drup.dk, da foreningerne allerede står her 

og for at minimere behovet for opdatering, 

samt for at tilflyttere ledes hen på siden, 

hvor de kan få et overblik over, hvad der 

sker lokalt. Folderen finansieres ved at søge 

sponsorstøtte, fonde og puljer. Folderen 

husstandsomdeles og deles med ejendoms-

mæglere.

Tilflytter Café
Vi arrangerer en café for tilflyttere, der 

afholdes to gange årligt. Første søndag i 

september og første søndag i marts. Pro-

grammet vil indeholde forskellige oplæg ved. 

fx Middelfart Kommunes bosætningskonsu-

lent, diverse foreninger og Skolen. Folderen 

finansieres ved at søge sponsorstøtte fonde 

og puljer. Denne første folder husstandsom-

deles, og er udleveret til lokale ejendoms-

mæglere.

Tilflytterpose
Middelfart Kommune sender velkomst til 

tilflyttere, som indeholder, en invitation til 

at hente en ”mulepose” med kommunalt 

materiale. Vi ønsker, at posen også skal in-

deholde lokalt materiale som f.eks. invitati-

on/billetter til fællesspisning, andesteg, revy 

og Brugsens generalforsamling mv.

Mentor-hold
Gruppen til Tilflyttere ønsker på sigt at op-

rette et mentorhold. Mentorerne skal være 

vores tilflyttere behjælpelige med forskellige 

ting. Vi håber, at vi hen af vejen, oplever at 

tilflyttere får skabt kontakt til lokalsamfundet 

og føler sig budt velkommen.

Handlinger
• Velkomst folder udarbejdet

• Første tilflytter Cafe afholdes september 

2022

• Folderen omdelt 14 dage før første cafe

• Har du ideer til indhold af folder, tilflytter-

café eller ønsker du at bidrage til indhol-

det i tilflytterposen, så kontakt Gruppen til 

Tilflyttere. Se hvem der er med i arbejds-

gruppen bagerst i udviklingsplanen.

Velkomst til 
nye tilflyttere

Denne folder er udarbejdet af „tilflyttergruppen“  

– en arbejdsgruppe under Middelfart Kommu-

nes projekt „Bæredygtige Lokalsamfund“

• Fællesspisning

• Fjelsted-Harndrup Idrætsforening 

med bl.a. fodbold, tennis og dart

• Fjelsted-Harndrup revyen

• Gymnastikforeningen 

 Fjelsted-Harndrup

• Fjelsted/Harndrup seniorer

• Fjelsted Skov Hotel & Konference

• Julearrangementer

• Sankt Hans fest

• Lokaludvalg og borger foreninger

• Fjelsted Speedway Klub

• Forsamlingshuse

• Menighedsråd

• Skytteforening

• Humlemagasinet

• Genbrugsbutik

• Løbeklub

• Fjelsted Fælled  

og Åhaven i  Harndrup

• Dagligvarebutik

• Motions/Fitnessrum

• FDF Brenderup-Harndrup

• Ejby-Harndrup og  

Omegns  Jagtforening

• Schæferhundeklubben

• Fjelsted Folk Festival 

og meget mere…

Det sker i dit lokalområde
– mon noget af det er noget for dig?

Ét postnummer – flere landsbyer

VELKOMMEN TIL

5463

Find mere information her:

WWW.FJELSTED-HARNDRUP.DK

FØLG LOKALOMRÅDET  

I FACEBOOKGRUPPEN 

„HVA’ SÅ FJELSTED-HARNDRUP“

Tilflytter Harndrup rev01_BF.indd   1
Tilflytter Harndrup rev01_BF.indd   1

07/06/2022   13:4507/06/2022   13:45
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Udvikling af 
Børneuniverset
Fjelsted Harndrup Skole og børnehus står 

over for en større renovering i 2022-2030, 

hvor skolens gymnastiksal også skal have et 

løft. Gymnastiksalen er som den blev bygget 

i 1962 med solide elementer og i en klassisk 

form, der både kommer skoleelever og sær-

ligt den lokale gymnastikforening til gode.

Et hyppigt brug af salen fra skole og lokal-

samfund de sidste 60 år har slidt godt på 

salen, så der er behov for en opdatering af 

flere elementer. Samtidig er der over årene 

opstået nye aktivitetstyper og et ønske om 

at bruge salen til at øge bevægelse i under-

visningen.

Derudover har gymnastiksalen og de tilstø-

dende lokaler også en vigtig funktion som 

et samlingssted for lokalsamfundet. Salen 

danner rammen for mange møder på kryds 

og tværs af forældre, ældre, børn og unge.

Mange har bidraget med forslag og ønsker 

og når den store renoveringsplan går i gang 

er det ønsket og visionen at hele matriklen 

med skole, børnehus, dagplejehus og SFO  

kan bidrage til det gode liv i Fjelsted Harn-

drup.

Vision
Visionen for Fjelsted Harndrup Børneunivers 

”det at være lille er noget stort” og værdior-

dene ”ordenlighed og trivsel” er baggrunden 

for at vi ønsker at være:

• Være et samlende punkt i lokalområdet

• Være der hvor man mødes til aktiviteter

• Være der hvor alle aldersgrupper kan finde 

plads og faciliteter til idræt og bevægelse i 

større eller mindre grupper

• Være der hvor foreninger føler sig hjemme 

og har et stærkt tilhørsforhold

•  Være der hvor nye ideer kan finde en 

plads til at vokse

• Være der hvor vores børn i dagtilbud, sko-

le, sfo og fritid møder engagerede voksne 

i tidssvarende faciliteter.

Helhedsplan
Sideløbende med udviklingen af gymnastik-

salen er der blevet udarbejdet en helheds-

plan for renovering af Fjelsted Harndrup 

Børneunivers. Scenarierne i helhedsplanen 

spiller sammen med gymnastiksalsprojektet, 

men projektet er ikke hverken økonomisk el-

ler tidsmæssigt afhængig at helhedsplanen. 

Helhedsplanen beskriver scenarier som kan 

tilvælges eller kombineres i forbindelse med 

prissætning af fremtidige udbud eller reno-

veringer af og på skolen. Dette er afhængig 

af den kommunale økonomi og den politiske 

prioritering.

Sådan kunne gymnastiksalen se ud.  
Skitseforslag. 
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Fakta om  
Fjelsted Harndrup

Harndrup har ca. 616 indbyggere og mange 

selvstændige erhvervsdrivende, fx Dag-

li’Brugs, lægehus, Harndrup Maskinfabrik, 

frisør, møbelpolstrer & mekaniker. 

Frugt & Grønt Totalpak (Frugtlageret) hvor 

der pakkes og distribueres frugt og grønt til 

butikker, er med 45 ansatte en af Harndrups 

største arbejdspladser. En nyere virksomhed 

i byen er BioSupply, som arbejder indenfor 

brændsel, håndtering af grønt affald og 

forædling af træ med henblik på co2-neutral 

energi.

Vi stolte af byens store turistattraktion, 

Humlemagasinet, som hvert år tiltrækker 

flere tusinde turister fra hele landet og er 

drevet af over 100 frivillige. Stedet byder 

på museum med skiftende udstillinger, cafe 

samt en stor smuk have og har sin oprin-

delse i 1907 hvor Harndrup i høj grad var 

præget af frugtplantager og humleavl.

Centralt i byen finder du Harndrup kirke 

med den smukke Kirkelade, der anvendes 

som såvel  som til møder i Lokaludvalg og 

Borgerforening.   

Harndrup Forsamlingshus er byens naturlige  

kulturhus og mødested og huser bl.a. Harn-

drup Revyen, julemarked og fællesspisninger.

For nylig har byen fået et nyt samlingssted 

midt i byen. Den gamle vandværksgrund 

i Harndrup er blevet transformeret til den 

fine lille rekreative oase, Åhaven. Her, langs 

med åen, findes madpakkehus, bålsted og 

crossfit faciliteter, til stor glæde for byens 

børn og unge samt dagplejemødre, som kan 

mødes her og nyde naturen ved åen.

Fjelsted er en landsby med 302 indbyg-

gere. Byens kirke danner naturligt centrum 

med forsamlingshuset liggende overfor. I 

byen finder du også lægehus og en gen-

brugsbutik drevet af frivillige.

Fjelsted Fælled er med sit rige opbud af 

faciliteter - herunder legeplads, udendørs 

crossfit, overdækket grillplads, bålhytte og 

shelters - et attraktivt mødested og bruges 

flittigt af områdets unge og børnefamilier. 

Stedet drives udelukkende af frivillige kræfter 

og lægger bl.a. græs til den årlige Fjelsted 

Folk Festival i august.

Lidt udenfor byen ligger Fjelsted Speedway-

center, hjemsted for Fjelsted Speedway Klub, 

som ligger helt i top af dansk speedway 
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sport. Faktisk er Fjelsted Speedway Klub 

den eneste klub i verden, som har fostret 4 

verdensmestre. 

Ved hovedvejen finder du Fjelsted Skovkro, 

et familieejet hotel-, konference- og fest-

sted. Nu drevet af tredje generation, som 

har formået at udvikle stedet til de moderne 

faciliteter, vi ser i dag.

I Fjellerup midt mellem Fjelsted og Harndrup, 

ligger Fjelsted Harndrup Børneunivers. Det 

består af Fjelsted Harndrup Skole med 99 

elever, fordelt på 0.-6. klassetrin, SFO’en 

Valhalla, med 45 børn og børnehaven 

Regnbuen, der er normeret til 58 børn. Efter 

6. klasse kommer eleverne til ”Anna Trolles 

Skole” i Brenderup. Den fælles institution 

blev dannet i 2012 og har 29 medarbejdere.

Børneuniverset er en central del af lokalsam-

fundet – et solidt holdepunkt for såvel børn 

som forældre, og er dermed med til at styrke 

fællesskabet og kulturen i Fjelsted Harndrup.

I skolens kælder forefindes således et mo-

tionscenter, i daglig tale ”Bøfrummet” hvor 

man for et mindre beløb kan træne. Skolens 

lokaler bruges ligeledes som mødested for 

områdets foreninger. Bl.a. mødes seniorer 

og spiller tallotteri hver torsdag. Og hver 

anden uge mødes entusiastiske mænd fra 

idrætsforeningen og laver mad sammen i 

skolekøkkenet, ligesom skolens billedkunst-

lokale benyttes af FOF til kurser i akvarel 

maling.

Fjelsted Harndrup Skytteforening, Fjelsted/

Harndrup Seniorer, FDF Brenderup-Harndrup 

og Humlemagasinets støtteforening. 

Hvor kommer vi fra? 

Landskabet omkring Fjelsted Harndrup er 

dannet i sidste istid og har været meget 

kuperet. Der har ligget 14 ”hat bakker” (dvs. 

meget stejle bakker af grus), og det havde 

betydning for områdets udvikling.

Traditionelt var Fjelsted hovedbyen i områ-

det. Den bestod af de store gårde på den 

frugtbare jord, og derfor fik de den store 

kirke. Harndrup lå på den dårlige jord, og 

derfor var her flest husmænd med små land-

brug. Det ændrede sig omkring år 1900, da 

jordbærbanen mellem Brenderup og Odense 

åbnede. Den gav husmændene mulighed for 

hurtigt at få deres grønsager (jordbær) til 

markedet i Odense og København, og der-

med skaffe sig en højere indkomst. Samti-

digt begyndte industrialiseringen og man fik 

brug for grus til byggeri. Det var der rigeligt 

af i hat bakkerne, så en efter en forsvandt 

de fra landskabet, så der i dag kun er et par 

stykker tilbage. 

Jernbanen blev også omdrejningspunktet 

i transporten af grus, så nu var Harndrup 

pludselig blevet en by i udvikling og i løbet 

af ganske få år var forholdet mellem de to 

byer skiftet, så Harndrup i dag er den største 

af landsbyerne Fjelsted og Harndrup. Jernba-

nen lukkede i 1966 og blev erstattet af bus-

ser til Odense og Brenderup, så indbyggerne 

ikke skulle stå uden transportmulighed til 

Odense. Men i dag graves der stadig grus 

omkring Harndrup og området er præget af 

en del dybe søer som resultat af mange års 

udvinding af grus.

De sjove stednavne, som karakteriserer 

gårdene i området, har en helt speciel men 

ubekræftet historie. Vi er et meget interna-

tionalt område, fordi man kan køre fra Paris 

via Hanover, Berlin, Stokholm, Hamborg, 

Altona til København Huse. Man tror de 

stammer fra Kærsgård, der var det store 

gods i områder, og til godset hørte fæste-
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Fjernvarme i Fjel-

steds-Harndrup

Fælles solcelleanlæg

Multibane ved stadion i 

Harndrup

Crossfit område – også 

koblet sammen med 

Idrætsklubben

Mere tilgængelig natur 

Fx sti fra Fjelsted til Harn-

drup eller grusgravene i 

området

Rekreativt område ved 

den nye grusgrav – moun-

tainbikene inkl. Stisystem 

Fjelsted-Fjellerup Handrup

Crossfit område – også 

koblet sammen med 

Idrætsklubben

”Den nye grusgrav” på Vin-

debjergvej bør laves om til 

et attraktivt område for et 

fælles Fjelsted Harndrup

Mountainbikespor

Velkomst til tilflyttere

Rundbold med fællesspis-

ning

Styrke fællesskabet med 

tort sammenskudsgilde

”Mød hinanden”- arrange-

ment

Fællesspisning/madklub 

for børnefamilier

Byfest

80ér festival elle – fest 

(musik-mad) på Fjelsted 

Fælled eller Boldbanen i 

Harndrup

Oversigtsforhold/ trafik-

sikkerhed/transport:

1. Brolundvej/Fjellerupvej

2. Ridestien/Jægersminde-

vej

3.  Bump i Fjelsted

4. Bedre snerydning

5. Cykelsti Fjelsted skolen 

(forbindes til Harndrup/

Brenderup) 

6. Max 60 km/t + (2+1) vej 

hele vejen fra Harndrup til 

Fjelsted (Vindebjergvej)

7. Bus fra Harndrup til Ejby 

(morgen og eftermiddag)
gårde. Når de fine damer skulle på besøg på 

gårdene, så lød det pænere, hvis de skulle til 

Paris i stedet for f.eks. Østergård. Derfor fik 

gårdene navne efter datidens store byer – 

de fjerneste gårde fik selvfølgelig de fjerne-

ste stednavne.

Harndrup er fødeby for en af landet kendte 

digtere Sigfred Pedersen. Han er mest kendt 

for viserne ”Tørresnoren”, ”Nu går våren 

gennem Nyhavn” og ”Katinka, Katinka luk 

vinduet op”, men han har skrevet mange 

andre viser og digte. Han var uddannet 

cand. Polit., men tjente til livet som vise-

digter, litteraturanmelder, maler, skuespiller, 

restauratør og journalist. Han var en alsidig 

herre. Humlemagasinet har i dag indrettet 

en udstilling om ham og hans liv.

Fjelsted Harndrup er et aktivt område med 

mange foreninger, selvstændige erhvervsdri-

vende og visioner for en grønnere fremtid 

med et lavere c02-aftryk fra opvarmningen 

af de knapt 1700 huse i postnummer 5463. 

Børneuniverset og dagplejerne udgør sam-

men med Dagli’ Brugsen, naturen og infra-

strukturen fundamentet for en tryg hverdag 

for mennesker i alle aldre, hvor der er rige 

muligheder for at engagere sig i det traditio-

nelle foreningsliv og nyde naturen. 

Idébank
Her er en oversigt over de mange ideer og ønsker, borgerne 
kom med til selve borgermødet. Der var mange flere idéer i 
spil. Men de her listede, var dem der var størst enighed om.
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Udviklingsgruppen
Elisabeth Kjær Tejlmand (Forperson og medlem af 
Lokaludvalget) 
Dorthe Skov Madsen (borger) 
Mads Winther (Lokaludvalg) 
Anders Christensen (styregruppen for Bæredygtige 
Lokalsamfund) 
John Kruse (Byrådet) 
Lars Vigsø (Byrådet) 
Vibeke Skøtt (Middelfart Kommune)
Julie Schou Andersen (Lokaludvalg)
Maja Lykke Nielsen (Børneuniverset)
Anker Pedersen (Børneuniverset) 

Lejboliggruppen
Dorthe Skov Madsen
Andreas Lyngbye
Jane Bertelsen
Gert Ivan Petersen
Søren Skov Madsen

Trafikgruppen
Connie Vilstrup
Hanne Nielsen  
Jens Nielsen
Helle Thygesen
Bjarne Nielsen

Multibanegruppen
Gert Ivan Petersen
Helle Havndrup
Martin Bach Frederiksen

Tilflyttergruppen
Gitte Andreasen
Katrine Lindtofte Nielsen
Lone Prisak
Nicole Trede

Vamegruppen
Elisabeth Tejlmand
Søren Skov Madsen
Henrik Lund
Leif Nielsen
Morten Andreasen
Nicole Trede
Birgitte Henriksen
Per Damgaard Andersen

Lokaludvalg for Fjelsted Harndrup
Formand
Julie Schou Christiansen, Harndrup

Næstformand/medier
Elisabeth Tejlmand, Harndrup

Sekretær og kasserer
Gitte Andreasen, Harndrup

Kommunikationsansvarlig
Søren Skov Madsen, Harndrup

Medlem
Mads Winther, Fjelsted

Suppleant
Poul Erik Brandt, Fjelsted

E-mail og hjemmeside
Lokaludvalget kan kontaktes på  
mailadresse: fjha.lokaludvalg@gmail.com 
Lokaludvalgets hjemmeside finder her: 
http://www.fjelsted-harndrup.dk 

Tak til alle medvirkende
Fra udviklingsgruppen skal der lyde en stor TAK til alle der har bidraget. Tak til jer borgere, 

der har deltaget i borgermødet og bidraget med ideer og holdninger. Tak til arbejdsgrupper-

ne, der har sørget for at udvikle på de enkelte emner og undersøgt, hvad der er muligt, når 

de gode ideer skal omsættes til virkelighed. Det har og er et kæmpe arbejde, som vi ikke 

kan anerkende nok. Arbejdet med udviklingsplanen er igangsat af Fjelsted Harndrup Lokal-

udvalg i samarbejde Middelfart Kommune. En bredt sammensat udviklingsgruppe har stået 

for den borgerdrevne involvering, udformet vision og for at skrive nærværende udviklings-

plan. 
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139.  Indsatser under §17, stk. 4-udvalg Mental sundhed hos børn og unge

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Sara Lund Jensen Åben

Præsentation:
Godkendelse af 7 indsatser under 17, stk. 4-udvalget Mental sundhed hos børn og unge.

Forvaltningen foreslår:

• At de 7 indsatser bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:
Byrådet har for 2022-2024 nedsat et §17 stk. 4 udvalg for at sikre et styrket fokus på mental
sundhed hos børn og unge. Udvalget har en rådgivende funktion overfor Byrådet. 

Baggrunden for udvalgets nedsættelse er en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel
de seneste 10 år. Flere børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed. 
For at give Byrådet anbefalinger til mulige fremtidige indsatser, ønsker udvalget at igangsættes
en række pilotprojekter med afsæt i at få unge i Middelfart Kommune til at føle sig som en
betydningsfuld del af et fællesskab, få en tro på sig selv og mod på livet. 

Pilotprojekterne skal ses som en udbygning oven på de mange eksisterende tilbud og
samarbejder omkring opgaven om at fremme børn og unges mentale trivsel. På den måde
indhøstes der nye erfaringer, som kan bruges i fremtidige prioriteringer.

De 7 konkrete indsatser som pilotprojekter er følgende: 
1. De unges stemmer – samarbejde med Socialt Udviklingscenter
2. Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge 
3. Unge med i aktive fællesskaber
4. Mental førstehjælpskasse på skolerne
5. Mestringsforløb 
6. Musikhold for begyndere 
7. Ungdomsfælleskaber i hele kommunen
a) Ungeliv ude 
b) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i lokalsamfundet

Se uddybning af indholdet i indsatserne beskrevet i Bilag 1. 
Indsatserne er kvalificeret af relevante fagpersoner i Børn-, Unge- og Familieforvaltningen, samt
Fritid og Fællesskaber.

Udvalget præsenterede pilotprojekterne på byrådets temamøde d. 19. september. Her bakkede
byrådet op om det foreløbige arbejde i udvalget og gav dertil følgende budskaber til det videre
arbejde: 

• Hav et fokus på, hvordan unge kan inspirere hinanden i ung-til-ung formidling.
• Indsatser skal gerne være forebyggende, fx i folkeskolen, i overgangene mellem

uddannelsesinstitutioner og i opsøgende arbejde for dem, der ikke er del af fællesskaber.
• Vær opmærksom på drenge og deres mentale sundhed.
• Nye aktive fællesskaber skal være brede og inkluderende med fokus på ”den 3.

halvleg”. 

Økonomi:
Indsatsernes økonomi håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer og ikke kun de
to udvalgte fagområder.

Høring:
Ingen
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Klima & bæredygtighed:
Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Beslutningen vil foreligge til mødet

Bilag:
Notat - §17 stk 4 Mental sundhed hos børn og unge
Bilag 1 - Beskrivelse af indsatser
Bilag 2 - Tilbud i Middelfart Kommune
Bilag 3 - Indsatser i civilsamfundet
Kommissorie, § 17 stk. 4 udvalg - Mental Sundhed hos børn og unge
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139 NOTAT - §17 STK 4 MENTAL SUNDHED HOS
BØRN OG UNGE
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Dato: 5. september 2022 

Sagsnr.: 2022-000422-33 

Sekretariat, Kultur og Fritid 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 8888 5421  

CVR.: 29189684 

 
Sara.LundJensen@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Notat - §17 stk 4 Mental sundhed hos børn og unge 

 

Baggrund for arbejdet §17stk4-udvalget Mental sundhed hos børn og unge   

 

Nærværende notat har til formål at give et fælles fagligt udgangspunkt for byrådets og 

Middelfart Kommunes arbejde med børn og unges mentale sundhed. Læs evt. mere i ”Bag om 

visionen – Vi øger chancelighed og har alle med.”    

 

Bilaget indeholder følgende:  

 Nyeste forskning om børn og unges mentale sundhed  

 Hovedudfordringerne  

 Lokale ambitioner 

 Litteraturliste  
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Nyeste forskning om børn og unges mentale sundhed 
Her følger et afgrænset overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale 

sundhed. Da § 17stk.4-udvalget har sat deres målgruppe til at være fra 15-25årige, vil 

forskningsgennemgangen have fokus på den aldersgruppe.  

 

Nationalt  

 

Alt i alt peger forskning på en tendens til, at unge i stigende grad oplever dårlig mental 

sundhed. Der forskes lige nu specifikt i, på hvilken måde COVID-19 pandemien har haft 

negativ effekt på de unges mentale sundhed.  

 

Generelt er der mange årsager til den øgede mentale mistrivsel. Forskning, eksperter og 

praktikerne peger på, at mange forskellige faktorer spiller ind, og at der derfor ikke findes et 

entydigt svar på, hvorfor flere børn og unge mistrives, og hvorfor flere diagnosticeres med en 

psykisk sygdom. Ud over individets evne til at håndtere egne tanker, følelser, adfærd og 

interaktioner med andre, fremhæver WHO også sociale, kulturelle, økonomiske og politiske 

forhold som potentielle risikofaktorer. Derudover kan eksempelvis stressende 

livsomstændigheder, genetisk disposition og eksponering for miljømæssige påvirkninger øge 

risikoen for dårligt mentalt helbred1. 

 

I en større undersøgelse på tværs af de nordiske lande har Nordisk Ministerråd kortlagt en 

række risikofaktorer for en stigning af unge, der oplever psykisk mistrivsel. De peger på, at 

ensomhed, overdreven brug af digitale medier og forskellige sociale forhold som en lav 

socialøkonomisk status hos forældrene og forældres psykiske sygdom kan bevirke en øget 

risiko for mental mistrivsel. Dertil peger de på, at gode relationer i skolen og fysisk aktivitet 

kan virke som beskyttende faktorer for mental sundhed. 

 

En nylig undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen der har fulgt unge fra 2014 frem til i dag 

konkluderer, at ”unges mentale sundhed har væsentlig betydning for, om de gennemfører en 

ungdomsuddannelse, kommer videre i uddannelsessystemet eller i beskæftigelse”2. 

Undersøgelsen konkluderer videre, at ”selv mindre udfordringer med mental sundhed har en 

længerevarende betydning for de unges uddannelsesgennemførelse og beskæftigelse”. Mental 

sundhed er derfor en afgørende faktor for unges vej ind i voksenlivet.  

 

I en undersøgelse foretaget af VIVE i 2022 af betydningen af unges fysiske og mentale 

sundhed for deres arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse peger de på en række lovende 

indsatser, der kan forebygge mental mistrivsel for børn og unge (s. 62-70)3. Her peger 

undersøgelsen på oplysningsindsatser om mental sundhed og trivsel for forældre og 

fagprofessionelle, fx folkeskolelærer; at ABC for mental sundhed anvendes som tilgang til en 

række af indsatser; samt individuelle mestringsforløb med psykologfaglige.    

  

                                           
1 Sundhedsprofilen 2021 
2 Mental sundheds betydning for, om unge gennemfører en uddannelse og får beskæftigelse. Sundhedsstyrelsen 2022  
3 Unge på vej på arbejdsmarkedet  
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Regionalt  

 

Som det fremgår i tabel 1 nedenfor viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, at der er 

sket en markant stigning blandt de 16-24-årige med dårlig mental sundhed i Region 

Syddanmark fra 2010-2021:  

- Op mod hver 5. unge mand og hver 3. unge kvinde har i dag dårligt mentalt helbred. 

- Mellem kønnene oplever flere unge kvinder mental mistrivsel, mens antallet af unge 

mænd med mental mistrivsel er i kraftig vækst siden 2013.  

- Unge har, sammenlignet med andre borgere i Region Syddanmark dårligere mentalt 

helbred. En udvikling der har været stigende siden 2010.  

 

 
 
Tabel 1 – Andel med lav score på den mentale helbredsskala s. 102 
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Lokalt  

 

I Den Nationale Sundhedsprofil er resultaterne opdelt på kommunalt niveau. Nedenfor 

fremgår det af figur 1, at Middelfart Kommune i forhold til score for den mentale helbredsskala 

ligger på mellemste niveau. Det kan forventes, at stigningen af unge 16-25årige, der oplever 

mental mistrivsel i Region Syd, også gør sig gældende for unge i Middelfart Kommune.   

 
Figur 1 – Forekomsten af borgere med lav score på den mentale helbredsskala. s. 103 

 

Den nationale trivselsmåling på folkeskolen for mellem- og udskolingsklasser måler 

elevernes trivsel i skolen – både generelt set og konkret bl.a. i forhold til faglig trivsel og social 

trivsel. På trods af et ekstraordinært skoleår i 2020/2021 med fjernundervisning og 

hjemsendelser, viser Den Nationale Trivselsmåling, at elevernes generelle trivsel i Middelfart 

Kommune er høj og stabil i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. Det gælder på alle 

parametre. Elevernes trivsel er størst, når det gælder den sociale trivsel, mens den er lavest, 

men stadig høj, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration i undervisningen. Som det 

fremgår af figur 2 og 3 følger elevernes trivsel landsgennemsnittet. 

 

 
Figur 2 – Elevtrivsel i folkeskolen – skoleåret 2021-2022. Middelfart Kommune. 4.-9. klasse 
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Figur 3 – Elevtrivsel i folkeskolen – skoleåret 2021-2022. Nationalt. 4.-9. klasse 

 

 

I Middelfart Kommune udarbejder skoler og sundhedsplejen derudover en mere uddybende 

Skolesundhedsprofil vedrørende elevernes mentale og fysiske sundhed. Nedenfor i tabel 2 

ses resultaterne til spørgsmålet ”Hvordan har du følt dig tilpas i de seneste 2 uger” til alle 8. 

klasser i Middelfart Kommune. Tallene viser, at børn og unge i Middelfart Kommune i 8. klasse 

har en god trivsel.  

Her ses, at størstedelen af de unge ‘lidt mere en halvdelen af tiden, det meste af tiden eller 

hele tiden’: 

- Har været glad og i godt humør (86%) 

- Har følt sig rolig og afslappet (78%) 

- Har følt sig aktiv og fuld af energi (72%) 

- Har haft en dagligdag fyldt med ting der interesserer dem (77%). 

- Halvdelen er vågnet frisk og udhvilet mere end halvdelen af deres tid (58%). Mens 42% 

vågner frisk og udhvilet mindre end halvdelen af tiden, lidt af tiden, på intet tidspunkt.  

 

  

Side 139



 

6 af 12 

 

8. klassetrin Hele 

tiden 

Det 

meste 

af 

tiden 

Lidt mere 

end 

halvdelen 

af tiden 

Lidt 

mindre 

end 

halvdelen 

af tiden 

Lidt af 

tiden 

På intet 

tidspunkt 

Har jeg været glad 

og i godt humør 

15 % 

(15 %)4 

57 % 

(61%) 

14 % 

(17 %) 

8 % 

(3,6 %) 

6 % 

(3 %) 

0 %  

(0,2 %) 

Har jeg følt mig rolig 

og afslappet 

12 %  

(14 %) 

45 % 

(43 %) 

21 %  

(25 %) 

14 % 

(10 %) 

 

6 % 

(6,1 %) 

2 %  

(1,9 %) 

Har jeg følt mig 

aktiv og fuld af 

energi 

14 %  

(13 %) 

32 % 

(38 %) 

26 %  

(24 %) 

15 %  

(14 %) 

10 %  

(8,7 %) 

2 % 

(1,7 %) 

Er jeg vågnet frisk 

og udhvilet 

7 % 

(6,4 %) 

25 % 

(28 %) 

26 %  

(16 %) 

16 %  

(16 %) 

 

18 % 

(13 %) 

8 % 

(8,5 %) 

Har min dagligdag 

været fyldt med 

ting,  

der interesserer mig 

14 % 

(15 %) 

37 % 

(41 %) 

26 % 

(23 %) 

12 % 

(12 %) 

8 % 

(7,6 %) 

3 % 

(0,4 %) 

Tabel 2 – Hvordan har du følt dig tilpas i de seneste 2 uger? Skolesundhedsprofilen 8. klassetrin. 
Middelfart Kommune, skoleåret 2021/2022 

 

Med ABC-tilgangen til mental sundhed kan sociale kompetencer, fysisk aktivitet og 

fællesskaber have en positiv betydning for børn og unges mentale sundhed og trivsel. 

Skolesundhedsprofilen 2021/22 i 8. klassetrin viser, at et overvejende flertal af børn og unge 

er del af et fællesskab, er engageret i fritidsinteresser og ses med venner fysisk hver dag eller 

flere gange om ugen. Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af aktiviteter for eleverne i 8. klasse.  

 

54 % af eleverne i 8. klasse beskriver, at de nogle gange føler, at de har for meget at se til og 

resultaterne understøtter et billede af, at unge i dag deltager i mange aktiviteter og 

fællesskaber i deres fritid. Disse data siger dog ikke noget om kvaliteten af de fællesskaber – 

og om de alle er lige gode for elevernes mentale sundhed.  

 

Aktivitet  Middelfart Kommune, 

8. klasse 

Går til sport i en forening eller klub fx fodbold, 

håndbold eller svømning  

63 % 

Dyrker motion eller sport udenfor en forening 

eller fitnesscenter fx løber, skater, hopper 

trampolin 

54 % 

Dyrker fitness eller styrketræning i et 

fitnesscenter 

23 % 

Går til e-sport i forening eller klub 1 %  

Går til teater, musik, spejder, rollespil, skak eller 

lign. 

16 % 

Går i klub fx juniorklub eller ungdomsklub 7 % 

Arbejder i et fritidsjob 39 % 

Er sammen med venner på internettet 66 % 

Er sammen med venner fysisk 64 % 
Tabel 3 - Hvor tit gør du følgende i din fritid ”én gang i ugen’ eller ”flere gange om ugen”? 

 

 

                                           
4 Gennemsnit for samlet undersøgelse på landsplan med 4.282 besvarelser. Alle kommuner foretager ikke en 
skolesundhedsprofil.  
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Dertil udfører ungdomsuddannelserne trivselsmålinger blandt deres elever. Da flertallet af 

unge går på Middelfart Gymnasium og FGU – Middelfart fremgår resultaterne nedenfor i figur 4 

og 5. For begge undersøgelser ligger elevernes trivsel en anelse over landsgennemsnittet. For 

eleverne på Middelfart Gymnasium har udviklingen været stabil hen over årene5. For FGU er 

der alene lavet målinger for 2020 og 2021.   

 

 

 
Figur 4 – Trivselsindikator Middelfart Gymnasium STX 2021  

 
 
Figur 5 – Elevtrivsel for elever på FGU Trekanden – Middelfart 2020 og 2021  

 

 

 

  

                                           
5 https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1831.aspx  
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Hovedudfordringerne  
§17stk4 udvalget Mental sundhed hos børn og unge har fået til opgave at identificere et antal 

hovedudfordringer, som udvalget særligt vil arbejde med. Hen over tre møder i udvalget har 

nyeste forskning, lokale data og viden fra kommunens professionelle dannet baggrund for en 

fælles drøftelse. Udvalget har sammenfattet hovedudfordringerne under tre temaer. 

 

Ungeinvolvering  

Udvalget ønsker i højere grad at få de unges stemme mere frem. Som det fremgår ovenfor, er 

Middelfart Kommunes målinger af unges trivsel basseret på den nationale trivselsmåling i 

folkeskolen og på ungdomsuddannelserne samt skolesundhedsprofilen. Derfor fremlægger 

udvalget et behov for mere viden om, hvad de unge, der på vej ind i mistrivsel eller er i 

mistrivsel tænker om deres egen situation, og hvordan de ønsker sig hjulpet tilbage i 

fællesskaber.  

 

Forældre 

I drøftelsen af de unges fællesskaber og netværk er forældrenes rolle blevet drøftet af 

udvalget. Forskning viser, at familieliv og forældre er afgørende for de unges trivsel6. 

Relationen til forældrene og muligheden for at søge støtte i familien er en primær social faktor 

for mental sundhed – særligt i de mange overgangene i uddannelseslivet som unge oplever. 

Relationen er særlig vigtig for hjemmeboende børn. Forældrenes evne til at bistå de unge i 

forhold til problemstillinger som psykisk sygdom, mobning, køn, seksualitet m.v. er i høj grad 

med til at påvirke de unges trivsel, og at de negative konsekvenser ved ikke at have en 

tillidsfuld eller nær relation til sine forældre særligt påvirker de unge negativt. Dertil beskriver 

medlemmer i udvalget et generationsskel i forståelsen af mental mistrivsel. Unge i dag ser ikke 

mental mistrivsel som en sygdom, men en livssituation som de har mulighed for at handle på. 

Forældregeneration kan dertil stå med manglende viden om deres rolle og hvilke 

handlemuligheder de har, når deres barn/unge oplever mental mistrivsel. En god relation 

mellem forældre og unge, samt mere viden til forældre, kan derfor være en måde at forebygge 

mental mistrivsel og være med til at spotte mistrivsel, hvis den skulle opstå.  

 

Aktive fællesskaber  

Da ensomhed kan være en primær faktor for mental mistrivsel, har fællesskaber og hvordan 

unge, der i dag står uden for et fællesskab, været et gennemgående tema for udvalget. Som 

beskrevet ovenfor siger forskning, at fysisk aktivitet og fællesskaber har positiv betydning for 

børn og unges mentale sundhed og trivsel. Med et tema om aktive fællesskaber – altså 

fællesskaber hvor man mødes om fysik bevægelse - ønsker udvalget at arbejde for og 

understøtte at flest mulige unge er en del af et aktivt fællesskab, hvor de bliver inddraget, er 

kompetente og bevæger sig både mentalt og fysisk. Denne hovedudfordring er i høj grad 

understøttet og skal ske i samarbejde med foreningslivet og selvorganiserede aktive 

fællesskaber.  

  

                                           
6 Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark, SDU 2021 
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Lokale ambitioner  
Opgaven med unges mentale sundhed er kompleks. Middelfart Kommune har mange aktører 

der samlet set arbejder med unges mentale sundhed og trivsel. Se en liste over kommunens 

nuværende indsatser i bilag 2. 

Ud fra beskrevne hovedudfordringer igangsættes en række indsatser, der skal agere som 

prøvehandlinger og har sit afsæt i lokale ambitioner. Indsatserne er formuleret i dialog med 

kommunens professionelle og udvalget. For at kunne opstille lokale ambitioner, har der været 

behov for en afklaring af tilgang, definition af begrebet mental sundhed samt en 

målgruppebeskrivelse.  

 

 Tilgang - ABC for mental sundhed  

Tilgangen til hovedfordringerne er ABC for mental sundhed, hvor der er fokus på hvordan (a) 

aktivitet, (B) fællesskab og (C) meningsfuldhed kan forbedre og styrke den mentale sundhed. 

Det er en forebyggende tilgang der har et positivt og handlingsorienteret fokus, så det også 

omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker, frem for et behandlende 

fokus på en sygdom. 

Tilgangen er derudover et projekt finansieret af Nordea-fonden, og organiseret som et 

partnerskabsprojekt, og har i den første periode bestået af: Psykiatrifonden, Center for 

Forebyggelse i Praksis, Sund By Netværket, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Det 

Danske Spejderkorps, Dansk Oplysnings Forbund, Danmarks Medie og Journalisthøjskole samt 

en række udvalgte kommuner. 

 

 Definition af mental sundhed  

I arbejdet defineres mental sundhed efter Sundhedsstyrelsens definition: ”En tilstand af trivsel, 

hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress 

og indgå i fællesskaber med andre mennesker” 

Definitionen har derfor en oplevelsesdimension; At man oplever sig velbefindende, at man 

overvejende har det godt, er glad, i godt humør og tilfreds med livet, og en 

funktionsdimension; At man kan klare dagligdags gøremål og almindelige udfordringer som fx 

at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgår i og gerne bidrager til de 

fællesskaber, man er del af og løbende udvikler sit potentiale.  

 

Formålet med indsatserne, der sættes i gang under udvalget, er at støtte og fremme 

borgernes mentale sundhed – i daglig tale borgernes trivsel – samt at forebygge udvikling af 

dårlig mental sundhed. 

I arbejdet sondres mellem mental sundhed og psykisk sygdom. Mental sundhed er noget man 

kan have i mere eller mindre grad både som oplevelsesdimension og funktionsdimension. 

Modsat er psykisk sygdom en betegnelse for tilstande, hvor der er kontakt med psykiatrien og 

brug af psykofarmaka og hvor der er tydelig belastning og påvirkning af de daglige og sociale 

funktioner gennem længere tid. Det er derfor muligt at have god mental sundhed og være 

psykisk syg, hvis sygdommen er velbehandlet.  

 

 Målgruppebeskrivelse  

Udvalgets arbejde vil være forebyggende for 15-25 årige i Middelfart Kommune. Indsatserne 

er for unge der i dag står uden for et meningsfuldt og aktivt fællesskab. De er for unge der i 

dag oplever ensomhed, angst og mistrivsel i en sådan grad at deltagelse i et fælleskab kan 

være med til at forebygge større mistrivsel og udvikling af psykisk sygdom.   

Dette gøres ud fra forskningsmæssigt belæg, at en bredere forebyggende indsats har stor 

betydning for unges chancelighed i uddannelse og beskæftigelse.7 

  

                                           
7 Mental sundheds betydning for, om unge gennemfører en uddannelse og får beskæftigelse. Sundhedsstyrelsen 2022, 

s. 9.  

Side 144



 

11 af 12 

 

 Indsatser under de tre temaer 

Som beskrevet ovenfor vil udvalgets arbejde placere sig under de tre temaer. Herunder vil der, 

med godkendelse fra Byrådet, blive igangsat 8 indsatser der placerer sig under temaerne 

således:  

 

Se projektbeskrivelse af indsatserne i bilag 1.  

  

 Indsats  Tema  

1 Indsats der kommer ud af undersøgelse af Socialt Udviklingscenter 

 

Ambition: Inddrage de unge i at beskrive en udfordring for at leve det 

gode ungdomsliv.    

Ungeinvolvering  

2 Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge  

 

Ambition: At give forældre vejledning og inspiration til at fremme 

mental sundhed hos deres unge børn.   

Forældre  

3 Unge med i aktive fællesskaber 

Ambition: At en større andel af de 15-25årige bliver en del af aktive 

fællesskaber. 

Aktive 

fællesskaber  

4 Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 

a) Ungeliv ude  

Ambition: Give en gruppe unge oplevelser i naturen og derved 

redskaber til at mestre mental mistrivsel.  

 

b) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i lokalsamfundet 

Ambition: At lave nye fællesskaber i de unges nærmiljø, 

særligt for de unge der er bosat andre steder end i Middelfart 

by, hvor et stort flertal af ungdomsfællesskaberne er i dag.  

Aktive 

fællesskaber 

5 Mental førstehjælpskasse på skolerne  

Ambition: Give alle folkeskoleelever på 7. årgang kompetencer til at 

håndtere og støtte hvis venner og familie oplever mental mistrivsel 

eller psykisk sygdom.    

 

Aktive 

fællesskaber 

6 Mestringsforløb  

Ambition: Give en gruppe af unge mentale redskaber til at mestre den 

modgang de står i.  

 

Aktive 

fællesskaber 

7 Musikhold for begyndere  

 

Ambition: Lave et nyt kreativt fællesskab for unge der har en 

musikalsk interesse, men ikke kan spille på et instrument.  

 

Aktive 

fællesskaber 
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Bilag 1 - beskrivelse af indsatser  

 

Mulige indsatser under §17 stk. 4 udvalget: Mental sundhed hos børn og 

unge 

Byrådet har for 2022-2024 valgt at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg for at sikre et styrket fokus 

på mental sundhed hos børn og unge. Udvalget har en rådgivende funktion overfor Byrådet.  

Baggrunden for udvalgets nedsættelse er en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel 

de seneste 10 år. Flere børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed. 

I Byrådets aftalepapir/forståelsespapir fremhæves, at ”mental sundhed for børn og unge ligger 

Byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel ved 

at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber”. Den fælles opgave er derfor at arbejde for, at 

alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og 

har en tro på sig selv, mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i 

Danmark og i verdenen. Med andre ord at opnå, at børn og unge bliver livsduelige mennesker.  

For at give Byrådet anbefalinger til mulige handlinger ønsker udvalget at der igangsættes en 

række initiativer der kan arbejde for, at alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som 

en betydningsfuld del af et fællesskab og har en tro på sig selv og mod på livet. Disse 

initiativer skal ses som en udbygning af de mange nuværende tilbud og samarbejder, som 

kommunen har for at fremme børn og unges mentale trivsel.  

Udvalgets opgave er følgende, hvilket blev drøftet på tre indledende udvalgsmøder i foråret 

2022:   

1. at skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale 

sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data. 

2. at identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, 

kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter. 

3. at opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, 

ungdomsråd mv.  

4. at udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset 

forsøgsperiode. 

 

Alt i alt peger forskningen på en tendens til, at unge, i stigende grad, oplever dårlig mental 

sundhed og, at denne udvikling skyldes en lang række faktorer. F.eks. kan ensomhed, 

overdreven brug af digitale medier og forskellige sociale forhold som en lav socialøkonomisk 

status hos forældrene og forældres psykiske sygdom bevirke en øget risiko for mental 

mistrivsel. Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” viser, at den mentale trivsel blandt 

borgere i Middelfart Kommune placerer sig på gennemsnittet for regionen. Det kan dog 

antages, at unge i Middelfart følger den nationale og regionale udvikling, hvor andelen der 

oplever mental mistrivsel er stigende.  

 

De indledende tre punkter beskrives kort her, men uddybes notatet. 

 

Hovedudfordringerne kan skitseres under tre temaer: Ungeinvolvering, aktive fællesskaber og 

forældre. De lokale ambitioner tager udgangspunkt i tilgangen ABC for mental sundhed og 

sætter de 15-25-årige som målgruppen for indsatser under udvalget. Indsatserne er særligt 

for unge der i dag står uden for et meningsfuldt og aktivt fællesskab. De er for unge der i dag 

oplever ensomhed, angst og mistrivsel i en sådan grad, at deltagelse i et fællesskab kan være 

med til at forebygge større mistrivsel og udvikling af psykisk sygdom. 
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Overblik over indsatser  

Nr.  Indsats Kan igangsættes   

1 De unges stemmer – samarbejde med Socialt 

Udviklingscenter 

 

September 2022 

2 Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og 

unge  

 

Oktober 2022 

3 Unge med i aktive fællesskaber 

  

 

Oktober 2022 

4 Mental førstehjælpskasse på skolerne 

 

Oktober 2022 

5 Mestringsforløb  

 

Oktober 2022 

6 Musikhold for begyndere  

 

Januar 2023 

7 Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 

a) Ungeliv ude  

b) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i 

lokalsamfundet 

 

a) Forår 2023 

b) Forår 2023 
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1. De unges stemmer – samarbejde med Socialt Udviklingscenter 

Der er i betjeningen af udvalget lavet et undersøgende arbejde i den nyeste forskning af unges 

mentale sundhed, hvilket er suppleret med viden fra kommunale fagpersoner og 

repræsentanter fra civilsamfundet, ungdomsrådet, ungdomsuddannelser i drøftelserne på de 

indledende møder i udvalget. Det har resulteret i nedenstående indsatser med lokale 

ambitioner.  

 

Generelt er der et ønske om højere grad af inddragelse af de unge i mulige forslag til hvordan 

kommunen kan fremme de unges mentale sundhed. Dette er både relevant for udvalgets 

arbejde, men også generelt i kommunens arbejde og samarbejder for at skabe det gode 

ungeliv i Middelfart Kommune. 

 

For at få ny kvalitativ viden om ungdomslivet i Middelfart Kommune laver Socialt 

Udviklingscenter (SUS) en kvalitativ undersøgelse af det gode ungeliv, samt hvor unge i dag 

oplever mistrivsel. Sammen med Børn, Unge og Familieforvaltningen vil de gå ud til forskellige 

ungdomsgrupper i kommunen og undersøge hvad de ser som det gode ungdomsliv og hvad de 

har af ønsker for fremtidens unge i Middelfart Kommune. 

 

Det forventes at undersøgelsens resultater danner baggrund for en indsats i udvalget, og at 

det også bliver relevant viden i forbindelse med udviklingen af en Ungevision.   
 

Resultaterne af undersøgelsen fremlægges for udvalget i primo 2023, hvorefter der formuleres 

en indsats i udvalget.  
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2. Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge  

Ambitionen for indsatsen er at give forældre vejledning og inspiration til at fremme mental 

sundhed hos deres børn. Det er ønsket, at indsatsen kan give forældre og den unge et fælles 

udgangspunkt for at indgå i en dialog om den unges mentale sundhed og deltagelse i 

meningsfulde fællesskaber. 

 

Målgruppen for indsatsen er for forældre med børn i alderen 15-25 år.   

 

Indsatsen har i alt tre spor:  

1. Ved et event inspireres unge og deres forældre til at tage en fælles dialog om hvad der 

kan fremme mental sundhed og evt. forebygge psykisk mistrivsel. I en underholdende 

tone udfordrer eventet forældrerollen og giver deltagerne en anledning til at starte en 

dialog med unge om mental trivsel. Eventet afrundes med en introduktion til 

dialogredskaber, som er udviklet til forældre og unge med tilgangen fra ABC for mental 

sundhed. Eventet vil være med åben tilmelding.    

 

2. Oplæg på forældremøder i udskolingen skal give forældrene et indblik i hverdagen og 

vilkårene for et ungt menneske i dag, samt gennemgå dialogredskaber fra ABC for 

mental sundhed og viden om tilbud, hvor unge kan få gratis, professionel rådgivning og 

vejledning ved kommunale institutioner og i civilsamfundet. Oplægget kan også give 

viden om forandring i forældrerollen, konflikthåndtering og sociale medier.  

Det ønskes, at alle forældre hører oplægget og det lægges derfor ud som et tilbud på 

fri- og privatskoler.  

 

3. Udvikling af materiale til dialogredskaber samt oplysning om viden om tilbud, hvor 

unge kan få gratis, professionel rådgivning og vejledning ved kommunale institutioner 

og i civilsamfundet. Dialogredskaberne kan tage form af samtalekort og videoer og vil 

blive udviklet efter tilgangen i ABC for mental sundhed. Oplysningen kan deles i 

relevante fora på sociale medier og på kommunens hjemmeside.    

Indsatsen forankres ved skoleafdelingen med en arbejdsgruppe med deltagere fra 

skoleafdelingen, sundhedsafdelingen og familieafdelingen.  

Indsatsen evalueres på antal deltagere til event og forældremøder, samt en dialog med 

skolebestyrelser.  

 

Materialet udvikles i efteråret 2022, så det kan omdeles start 2023. Deltagelse på 

forældremøder og eventet afvikles i efteråret 2023.  
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3. Unge med i aktive fællesskaber 
 

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Fritid og Fællesskaber, Ungdomsskolen og 

Børn og Unge med projektleder fra Fritid og Fællesskaber. Relevante medarbejder i 

fagområderne prioriterer tid til deltagelse i prøvehandlinger.  

 

Fritidsrådet og Ungdomsrådet er referencegrupper og involveres i drøftelser af prøvehandlinger 

og der gives løbende status efter behov til §17. stk. 4-udvalget.  

 

Der etableres et prøvehandlingskatalog som opsamling på tidligere drøftelser i diverse 

sammenhænge. Prøvehandlingerne er beskrevet i det følgende. Prøvehandlingskatalogets 

enkelte elementer skal i forbindelse med igangsættelse beskrives yderligere vedr. formål, 

forventede effekter samt ungeinvolvering (generelt partnerskaber) og økonomi.  

 

Indsatsen evalueres overordnet på en fremgang af foreningsmedlemmer i aldersgruppen 15-

25-årige.  

 

Aktuelt prøvehandlingskatalog: 

a. Lav et projekt til ekstern finansiering ved at bringe egne midler i spil eller 

partnerskab med DGI Fyn.  

b. Lav et valgfag i skolen som klæder de unge på til at være aktive i fritidslivet – 

ex. eventuddannelse, trænerspirer. 

c. Lav nye tilbud af de unge selv hvor de er – ex. på ungdomsuddannelsen eller via 

at nye/eksisterende kommunale tilbud gøres mobile ud i lokalområderne. 

d. Lav et udbud, hvor vi målrettet til foreningerne giver tilskud til konkrete 

indsatser for unge, f.eks. begynderhold. 

e. Lav et udbud, hvor vi målrettet til de unge giver tilskud til nye aktiviteter.  

f. Arbejd med formidling og kommunikation til målgruppen – ex. ansæt en 

youtuber / influencer i foreningslivet til at fortælle historierne indefra. 

g. Specifikke idrætsudviklinger og aktivitetsmuligheder - ex. fitness, vandsport – 

herunder kobling til at udvikle eksisterende samlingssteder og idrætsfaciliteter.  

h. Øge muligheden for at stifte bekendtskab med nye idrætter – ex. via camps / 

ferieaktiviteter m.m. med foreninger, efterskolerne m.m. (sommerkatalog). 

i. Lav foreningsudviklingstiltag med fokus på trænerens rolle (modtagelse og 

fastholdelse af unge idrætsudøvere).  

j. Reaktivering af Boblberg / digitale løsninger. 

k. Løsninger som arbejder med transportproblemer og afstande til aktiviteterne. 

l. Klippekortløsninger og mere fleksible foreningstilbud. 

m. Fælles foreningsdage med åbent hus.  

n. Hav fremover særligt fokus på muligheder for de 18 – 25årige, da deres behov 

og involvering kan være anderledes end for de yngre målgrupper.  
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4. Mental førstehjælpskasse på skolerne 
Indsatsens ambition er at give alle folkeskoleelever på 7. årgang kompetencer til at håndtere 

og støtte hvis venner og familie oplever mental mistrivsel eller psykisk sygdom.    

Indsatsen er sket på opfordring af det fælles elevråd. Deres erfaring er, at der er mangel på 

viden om, hvordan unge kan hjælpe deres venner der oplever mental mistrivsel. Et behov der 

er vokset særligt som en reaktion på coronanedlukningen. Det fælles elevråd har lavet en 

rundspørge på skolerne og der er stor opbakning til indsatsen blandt eleverne.  

 

Indsatsen vil give alle folkeskoleelever på 7. årgang en mental førstehjælpskasse inkl. et 

mentalt førstehjælpskursus. Her arbejdes der med tabuer og forståelse af mental mistrivsel. 

De undervises i løbet af 2 lektioner i hvordan de kan snakke med en ven om mental mistrivsel 

og hvad man kan gøre for at hjælpe f.eks. under et angstanfald. Kurset afsluttes med en viden 

om hvor man kan gå hen for at få hjælp hvis man oplever mental mistrivsel.  

 

Kurset tager udgangspunkt i en case om social angst, informationsvideoer og herefter en 

drøftelse blandt eleverne. 

Oplæggene kan suppleres med:  

- Ung til ung formidling fra en der har erfaring med mental mistrivsel. Psykinfo kan 

bidrage her.  

- Information om de tilbud der er kommunalt, regionalt og i civilsamfundet, hvor unge 

kan få støtte uden visitation, anonymt og digitalt. Der er udarbejdet en liste med f.eks. 

mindhelper.com   

Allerede i efteråret afholdes kurset på Lillebæltskolen og Nørre Åby Skole i 7. og 8. klasse. I 

skoleåret 23/24 holdes opægget på alle skoler i 7. og/eller 8. klasse.   

 

Indsatsens ambition er at give alle folkeskoleelever på 7. årgang kompetencer til at håndtere 

og støtte, hvis venner og familie oplever mental mistrivsel, bryde med tabuer mellem de unge 

og give viden om hvor man kan få professionel hjælp.    
 

Evaluering af indsatsen laves i dialog med det fælles elevråd og Ungeliv i en kvalitativ 

dataindsamling blandt elever og lærer 

 

Indsatsen forankres ved skoleafdelingen og Ungeliv udvikler materiale til kurset i efteråret 

2022.  

  

Side 153



 

7 af 9 

5. Mestringsforløb  

Indsatsens ambition er at give to grupper af unge mentale redskaber til at mestre den 

modgang de står i.  

 

Målgruppen for indsatsen er de unge der søger mestringskompetencer til at kunne håndtere 

den mentale mistrivsel de oplever. Indledende vil det være nogle af de unge der er tilknyttet 

Ungeliv, men forløbene er åbne for alle der ønsker at deltage.     

Under projekttitlen Dit ungeliv oprettes to gruppeforløb for 6-8 unge i hvert forløb. Deltagerne 

gives redskaber og et netværk til at være i den modgang de oplever. Et forløb kan være for 

13-16-årige, hvilket afvikles i efteråret 2022, mens et andet kan være målrettet unge mænd i 

foråret 2023.  

 

Indholdet vil være vekslende, hvor medarbejderne i Ungeliv tilpasser forløbet efter de ønsker 

og situationer de unge er i. Efter forløbene arbejdes der med at understøtte, at de unge kan 

danne netværk med andre unge i lignende situation. 

Der laves forløb for de 13-16-årige og unge mænd, af to forskellige årsager. De 13-16-årige er 

den største andel af brugere af Ungeliv og der er derfor et kendt behov i denne målgruppe 

gennem brugerne. Der er få unge mænd der anvender Ungeliv i dag, men bl.a. 

Sundhedsprofilen 2021 viser et stigende antal af unge mænd fra 16-24 år der har mental 

mistrivsel. Dertil har mestringsforløbene et indhold der kobles med fysiske aktiviteter, hvilket 

kan have en større appel til mænd.  

 

Indsatsen forankres i Familie og Forebyggelse under Ungeliv. Evaluering af indsatsen laves i en 

kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og konsulenter.  

 

Indsatsen og det indledende forløb for 13-16-årige kan gennemføres inden for Ungelivs 

projektperiode til ultimo 2022. Herefter afklares det, hvordan projektet kan understøttes.     
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6. Musikhold for begyndere  

Ambitionen for indsatsen er at lave et nyt kreativt fællesskab for unge, der har en musikalsk 

interesse, men ikke kan spille på et instrument.  

 

Ungdomsrådet har påpeget et behov for aktive fællesskaber med kreativitet og musik som 

afsæt. Deltagere kan dog være udfordret på, ikke at have kundskaberne til at kunne spille på 

et musikinstrument og dertil et ønske om at lære det i fællesskab med jævnaldrende.  

 

Musikskolen opretter derfor et nyt ungdomshold med opstart fra januar 2023. Der vil være 

plads til 6 unge på holdet. Der skal laves et særligt arbejde i at formidle tilbuddet til unge på 

ungdomsuddannelserne i efteråret 2022. Indsatsen er kontingentfrit. Holdet vil primært være 

for 18-25-årige og afholdes om mandagen på Østre Skole.  

 

Dertil tilrettes kommunikationen på hjemmesiden for Musikskolen, så det fremgår, at alle 

aldersgrupper kan starte på begynderniveau.  

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og underviser 

samt en optælling af deltagerantal og evt. venteliste.  
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7. Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 

A) Ungeliv ude  

Indsatsens ambition er at give en gruppe unge på ca. 8 unge oplevelser i naturen og derved 

redskaber til at mestre mental mistrivsel. 

Målgruppen for indsatsen er de unge, der i dag har tilknytning til en ungekonsulent. Det er 

forventningen, at afviklingen af et forløb vil give erfaring og bredere kendskab, så der kan 

udvikles mestringsforløb for en bredere målgruppe.    

I regi af Ungeliv laves et gruppeforløb, hvor naturen og udeliv sætter rammen for en række 

aktiviteter. Forløbet skal give de unge redskaber til at finde ro, fokusere og modvirke angst. 

Efter ønske fra deltagerne benyttes forskellige naturområder i kommunen.  

 

Det er påvist, at der er en sammenhæng mellem trivsel, aktivitet og ophold i naturen. 

Professionelle ungekonsulenter fra Ungehuset giver de unge mestringskompetencer i naturen 

under fire søjler: Natur, krop, psyke og fællesskab. Forløbene kan suppleres med andre 

aktiviteter som yoga, madlavning over bål og vandreture.  

 

Indsatsen forankres i Familie og Forebyggelse under Ungehuset. Det forventes at indsatsen 

kan sættes i gang i foråret 2023. 

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og konsulenter.  

 

B) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i lokalsamfundet 

Indsatsens ambition er at lave nye fællesskaber i de unges nærmiljø, særligt for de unge der 

er bosat andre steder end i Middelfart by, hvor et stort flertal af ungdomsfællesskaberne er i 

dag.  

 

Indsatsen vil lave ungdomsklubber for de 16-25-årige i lokalsamfundet med åbent fra kl. 19-

23. Ungdomsklubberne i Brenderup og Gelsted vil danne den fysiske ramme, hvor der oprettes 

mulighed for nye interessefællesskaber som f.eks. motorlærer og kulturelle kreative 

aktiviteter. Indsatsen tager udgangspunkt i de erfaringer der er fra interessefællesskaber i 

ungdomsskolen og udvider målgruppen så unge mellem 16-25 år har et lokalt samlingssted.  

 

Der vil være åbent 1-2 aftener i ugen i 4 timer på hvert sted. Det er centralt, at aktiviteterne 

er ungestyret, hvor de unge så vidt muligt har medbestemmelse i aktiviteternes indhold.   

Indsatsen kan igangsættes med en indledende formidling af tilbuddet samt tilrettelæggelse af 

tilbuddets indhold. Det forventes at kunne udbyde det i foråret fra januar til juni 2023.   

Indsatsen forankres ved Ungdomsskolen, der koordinerer undervisning og personale til 

indsatsen.  

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og undervisere, 

samt en optælling af deltagerantal.  
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Dato: 31. august 2022 

Sagsnr.: 2022-000422-31 

Sekretariat, Kultur og Fritid 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 8888 5421  

CVR.: 29189684 

 
Sara.LundJensen@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Nuværende indsatser i Middelfart Kommune 

 

Middelfart Kommune har en lang række af indsatser der på nuværende tidspunkt også 

arbejder forebyggende for unges mentale sundhed.  

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud om gratis rådgivning til børn og unge og 

deres forældre i forhold til: 

 udvikling og læring hos børn og unge fra 0-18 år 

 børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, 

hørelse eller læsning. 

Rådgivning finder sted på skoler, i daginstitutioner, hos dagplejere, i børnenes hjem og på 

PPR. 

 

Middelfart chatten(cyberhus.dk)  

Råd og vejledning til unge mellem 9- 23 år  

 

SSP  

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem repræsentanter for skolesystemet, det sociale 

system og Politiet. SSP-samarbejdet spiller en central rolle i arbejdet med at begrænse 

kriminalitet, vold, hærværk og misbrug blandt børn og unge. 

Formålet er gennem samarbejdet at have mulighed for at gribe ind og give en hjælpende 

hånd, inden situationen udvikler sig til misbrug og/eller kriminalitet. 

 

SELFO-team  

Selvmordsforebyggelse for børn og unge med kontakttelefon og gratis psykologsamtaler.  

 

Ungeliv  

UngeLiv er et gratis tilbud til borgere mellem 13 og 25 år, med anonym og professionel 

rådgivning. De tilbyder 1-5 rådgivningssamtaler, anonym brevkasse, længerevarende samtale-

/behandlingsforløb, gruppeforløb for unge, rådgivning til forælder og netværksgrupper.  

 

UddannelsesVejledning Middelfart  

Uddannelsesvejledningen Middelfart er et kommunalt institutionsuafhængigt vejlederteam, 

som rådgiver unge under 25 år om valg af uddannelse og erhverv. 

 

Akut og Anonym rådgivning 

Akut Anonym Rådgivning tilbyder samtaler til borgere, der oplever at stå i en være psykisk 

situation. Der tilbydes også samtaler i en akut psykisk krise. Telefonnummeret er åbent alle 

dage. 

 

Ungdomsskolen og musikskolen  

Institutionerne tilbyder en lang række af aktiviteter med udgangspunkt i kreativitet og 

fællesskaber.  

 

Samarbejde med foreninger i Kultur og Fritid og Frivilligcenteret   

I samarbejdet mellem foreninger og civilsamfundet sikres de bedste fysisk rammer for aktive 

fællesskaber i fritidslivet, samt støtte til udvikling af frivillige indsatser.   
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4Kløveren  

4Kløveren er et tilbud om gratis og anonym rådgivning i øjenhøjde. De tilbyder råd og 

vejledning, individuelle samtaler og gruppeforløb efter en individuel personlig vurdering. 

 

ABC på ungdomsuddannelserne 

I et samarbejde mellem Region Syddanmark, kommuner og ungdomsuddannelserne er der for 

en 3årig projektperiode fra marts 2022 blevet arbejdet med at udbrede ABC tankegangen på 

uddannelserne og blandt de unge.   

 

Middelfart Rusmiddelcenter Åben rådgivning - Rusmiddelcenterets åbne rådgivning er en 

ydelse, hvor en fagperson hjælper en borger med at klarlægge problemer, opstille 

løsningsforslag og handlemuligheder.  

Om at have en psykisk syg forælder - Et tilbud til alle familier i Middelfart Kommune med 

børn, der har en psykisk syg forælder.  

Søvnkursus - Er du træt af at sove dårligt? - Søvnkursus til dig som oplever søvnbesvær. Har 

du svært ved at få din hverdag til at fungere, så er et søvnkursus måske noget for dig! 

For at deltage på kurset skal du være over 18 år, og være motiveret for at foretage ændringer 

omkring din søvn. Kurset foregår som gruppeforløb. Det består af fem mødegange. Tre gange 

samles alle deltagere og to gange mødes du individuelt med sundhedspiloten, hvor der 

arbejdes specifikt med dine søvnvaner. Tilmelding er påkrævet. 

Hvis du ønsker at høre mere, eller at tilmelde dig kurset, så kontakt Marianne Dyg-Jespersen 

på telefon: 2052 0833. 

 

Livet med angst, stress og depression(kursus) - Har du i en længere periode følt dig 

nedtrykt eller trist til mode? Så kan det være symptomer på angst, stress og/eller depression. 

Andre tegn kan være nervøsitet, anspændthed og indre uro. Når du har det sådan, er du ikke 

alene udfordret af symptomerne, men også af de indvirkninger, de har på aktiviteterne i dit liv 

– både din egenomsorg, dit arbejde og din fritid. Kurset er for dig, som er over 18 år, og som 

oplever symptomer på angst, stress og/eller depression i hverdagen. Du har lyst til at lære nye 

måder at håndtere hverdagens udfordringer og ønsker at møde andre i tilsvarende situation. 

Kurset foregår over otte mødegange af ca. 2,5 time pr. gang. Der er 10-12 deltagere på 

kurset. Kontakt Sundhedspilot, Marianne Jespersen Tlf.: 2052 0833 

 

Støt dit barn - “Støt dit barn” tilbyder netværksgrupper med foredrag for forældre og 

nærtstående pårørende til unge psykisk sårbare mellem 10 og 25 år. Et forløb i en 

netværksgruppe strækker sig over otte aftener på et halvt år og indledes hver gang af en 

gæsteunderviser. Tilbuddet er gratis og er du interesseret i at deltage i en netværksgruppe 

eller er du i tvivl om dette tilbud er for dig, så kontakt Selvhjælp Fredericia-Middelfart tlf. 7210 

6773 eller e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk.  
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Relevante hjemmesider(frivillige tilbud) til børn og unge/voksne samt tilbud i Middelfart 

kommune  

 

 

1. Mindhelper – guider unge gennem hårde tider. Viden om mental sundhed(artikler, 

videoer og interviews – fra angst, stress, depression, søvnproblemer og meget mere), 

redskaber til håndtering af egne problemer, brevkasse samt en guide til at søge hjælp 

andre steder. Se mindhelper.Dk.  

 

2. Børnetelefonen(Børns vilkår) – Åben hver dag fra kl. 11-23. Tlf. nr. 116111. 

 

3. Headspace (også i Fredericia) - Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og 

unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og du kan tale om 

alt fra selvværd, uddannelsestvivl og angst til destruktive tanker, præstationspres og 

kærestesorger. Alt foregår på unges præmisser, og alle unge kan være fuldstændigt 

anonyme, hvis de ønsker det.  

 

4. LMS - (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) – Telefonrådgivning og 

chat. 

 

5. Livslinien – Rådgivning om selvmord og selvmordstanker. Tlf. rådgivning 70201201 

alle dage. 

 

6. Psykinfo Hotline - telefonisk rådgivning, hvor alle kan henvende sig med spørgsmål 

om psykiatri og psykisk sygdom. Tlf. nr. 99 44 45 46. hverdage 09.30-14.30, torsdag 

13.30-17.30. 

 

7. Sexlinien - Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og 

rådgivningsportal om sex, køn og krop for unge mellem 15-25 år. Telefon og 

chatrådgivning mandag til torsdag kl. 15-19 tlf. 70202266. 

 

8. Ventilen (også i Kolding) - Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, 

spreder viden om problemet og bryder tabuer. Tlf. 70 208 308 

 

9. Angstforeningen - Her kan du få en anonym og uforpligtende samtale med en, der 

selv kender angsten indefra. Telefon: 70 27 92 94 mandag - torsdag kl. 19 – 22 samt 

søndag kl. 16 – 19 

 

10. Depressionslinjen - Linjen er en hotline du kan bruge hvis du føler dig deprimeret. 

Ved linjen sidder en af vores rådgiver klar til en uformelt og god snak. Telefon 3312 

4774 Linjen er åben alle dage – undtagen lørdag - fra kl. 19 – 21. 

 

11. Ung på Linje (Ungdommens Røde Kors) - Henvender sig til 13-30 årig med 

oplevelser i form af problemer med følelser og tanker(særligt til unge med kognitive 

funktionsnedsættelser). Mulighed for anonymitet. Det er frivillige unge der taler med 

borgeren. Telefon: 70121000 – mandag til torsdag 19-22 eller chat alle 

hverdage(undtagen lørdag) fra 19-22. 
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12. Psykiatrifonden - Chatrådgivningen er rådgivning og chat til mennesker med psykiske 

sygdomme og problemer, personer i krise, deres pårørende og fagfolk. Gruppechatten 

er mellem unge af forældre med psykisk sygdom og en erfaren rådgiver. 

Chatrådgivningen og gruppechatten er gratis, fagligt funderet - og du kan være 

anonym. Psykiatrifonden tilbyder også viden, gode råd og øvelser som omhandler 

psykisk sygdom.  

 

13. SIND -  Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og 

tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. SIND fungerer både som 

brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som 

embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den 

enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation. 

SINDs landsdækkende telefonrådgivning – 70 23 27 50 – trækker på erfaring og 

ekspertise fra hele Danmark. Findes også lokalt – f.eks. Fredericia og Kolding, hvor der 

er mulighed for fysisk fremmøde, cafeer og lign.  

 

14. Bisidderordningen (Børns Vilkår) – Børns ret til bisidder(efterværn op til det 23 år), 

når det omhandler børnesamtalen i kommunen eller Familieretshuset. 

 

15. BRUS(cyberhus chat) – Når man er barn i en familie, hvor der er tale om et 

rusmiddelproblem. Chat hver torsdag fra kl. 18-21.  

 

16. TUBA – til unge mellem 14 og 35 år der er vokset op i en familie med alkohol- og/eller 

stofmisbrug. Chatrådgivning mandag til torsdag kl. 18 -21.  

 

17. Børn, unge og sorg – Gratis psykologhjælp til børn, som har alvorligt syge eller døde 

forældre/søskende. Tlf. nr. 69161667 hver dag fra kl. 9-16. 

 

18. Bryd tavsheden - Oplyser, forebygger og afhjælper børne- og kærestevold. Tlf.: 20 67 

05 06 Skriv til deres brevkasse eller chat med en rådgiver. 

 

19. Ung på Linje og Ung Online - Samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der 

mangler nogen at tale med om fx ensomhed, kærlighed, seksualitet, psykiske lidelser 

og familie. Tlf.: 70 12 10 00 

 

20. CSM – center for seksuelt misbrugte Anonym chatrådgivning fra mandag til torsdag 

til de som hat været udsat for seksuelle overgreb samt deres pårørende.  

 

21. Center for seksuelt misbrugte øst – Rådgivning og behandling til voksne med 

senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen(psykologbehandling, socialrådgivning, 

chat med frivillige, selvhjælpsgrupper, aftentilbud). 

 

22. Landsforeningen Spor - Informerer om konsekvenserne af seksuelle overgreb og 

senfølgerne. Tlf.: 28 35 71 78 

 

23. Centre for voldtægtsofre - Hjælper voldtægtsofre. Har 9 centre spredt udover landet. 

Find nærmeste center. Tlf.: 78 46 35 43 

 

Side 162



24. Etnisk Ung - Gratis, anonym rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, som 

oplever alvorlige konflikter i deres familie. Man kan drøfte problemstillinger og 

krisesituationer vedr. uddannelse, familie og dennes forventninger, også i forhold til 

ægteskab. Tlf. 70277666 døgnet rundt.  

 

25. Safe House – Anonym og personlig rådgivning til etnisk unge i alderen 12-18 år som 

befinder sig i en æresrelateret konflikt tlf. 70277666 døgnet rundt – tilbyder også et 

sikret og skjult opholdssted/Safehouse. Akut kontakt Mogens på tlf. 23311070. 

 

26. Kræftens bekæmpelse – til pårørende og kræftramte. Tlf. 80301030. mandag – 

fredag 9-21 og lørdag/søndag 12-17. 

 

27. LOKK - (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) – Når kvinder er udsat for 

psykisk/fysisk vold. Den nationale hotline døgåben(også til pårørende) tlf. nr. 

70203082. 

 

28. Medusa, et liv uden vold -  En forening af frivillige med tilbud om gratis og anonym 

rådgivning til voldsramte kvinder. Tlf.: 28 76 87 76 

 

29. Dansk stalking center - Rådgivning, støtte og vejledning til stalkingudsatte, 

pårørende og fagfolk. Tlf.: 25 17 73 74 

 

30. Dansk Røde Kors Q-net - Tilbud for kvinder og børn, som har oplevet vold i hjemmet 

og har behov for nærvær og netværk. Også åben for andre kvinder, som står i en udsat 

livssituation. Tlf.: 21 19 86 52 

 

31. Mødrehjælpen - Forskellige rådgivningstilbud for alle sårbare gravide og udsatte 

børnefamilier herunder voldsudsatte familier. Tlf.: 33 45 86 00 

 

32. Offerrådgivningen - Hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme 

og chokerende oplevelser. Der findes 12 offerrådgivninger, som geografisk følger 

politikredsene. Tlf.: 72 21 72 21 eller 116 006 

 

33. LGBT (Landsforeningen for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle) - København Tlf.: 33 

13 19 48, Aarhus Tlf.: 86 13 19 48. 

 

34. Sabaah (LGBT for etniske minoriteter) - Sabaah tilbyder rådgivning målrettet personer 

med etnisk minoritetsbaggrund, som har LGBT+ status, forældre hertil eller personer 

der på anden måde tumler med tanker og følelser knyttet til seksuel orientering og/eller 

kønsidentitet. Tlf. 33232000 hver torsdag mellem 18 og 20. 

 

35. LGBT ungdom - Frivillige unge rådgiver om forelskelse, sex, seksualitet, kønsidentitet, 

forældre eller kontakt til andre unge lgbt+ personer. Tlf.: 33 36 00 80 

 

36. Netstof - (problemer og spørgsmål omkring rusmidler), skriv til brevkassen døgnet 

rundt – Ungeafdelingen Middelfart Rusmiddelcenter(op til 25 år) tlf. 88884740 
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37. Stofrådgivningen - Novavi Stofrådgivningen hjælper unge, der har skadeligt forbrug 

af rusmidler Tlf. 30593733 

 

38. Skilsmissetelefonen(mig i midten) - De voksne i Familieretshuset ved rigtig meget 

om børn med forældre, der er flyttet fra hinanden. De vil gerne hjælpe dig, med de 

tanker og spørgsmål, du går rundt med, efter dine forældre er gået fra hinanden. Du 

kan ringe alle hverdage kl. 11-16 på tlf. 20600550 
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Dato: 25. januar 2022 

Sagsnr.: 2022-000422-3 

Staben 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 2047 9284  

CVR.: 29189684 

 
Katrine.Madsen@middelfart.dk 

 

 

 

 

Kommissorie - §17.4 udvalg: Mental Sundhed hos børn og unge 

 

 

Kompetence: 

Byrådet kan nedsætte et særligt udvalg jf. §17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven. §17 stk. 4 

udvalget skal have en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig 

kompetence, idet det er Byrådet, der har det overordnede ansvar. Nedsættelse af udvalget 

medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer. § 17 stk. 4 udvalget er 

rådgivende overfor Byrådet.  

 

Baggrund: 

Igennem de sidste 10 år har vi set en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel. Flere 

børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed. 

 

I Byrådets aftalepapir/forståelsespapir fremhæves, at ”mental sundhed for børn og unge ligger 

Byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel ved 

at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber”. Den fælles opgave er derfor at arbejde for at 

alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og 

har en tro på sig selv og mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i 

Danmark og i verdenen. Mao. at opnå at børn og unge bliver livsduelige mennesker.  

  

Ved at arbejde på tværs af fagområder, forvaltninger og afdelinger, og med inddragelse af 

foreningsliv og civilsamfund vil en stærk koordinering mellem kommunens mange indsatser 

fremme børn og unges mentale trivsel. 

 

 

Formål: 

For at sikre et styrket fokus på mental sundhed hos børn og unge, har Byrådet besluttet at 

nedsætte et §17 stk. 4 udvalg.  

 

Formålet med udvalget er: 

 

- at skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale 

sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data. 

- at identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, 

kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter. 

- at opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, 

ungdomsråd mv.  

- at udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset 

forsøgsperiode. 

 

 

Opgaver: 

For at sikre fremdrift, faseopdeles opgaven: 

- Fase 1: Udvalget kortlægger eksisterende og nyeste viden på området, bl.a. via data fra 

den nationale sundhedsprofil ”Hvordan har du det”, nationale retningslinjer, 

Psykiatriplanen, nationale trivselsmålinger i folkeskolen, skoleprofil sundhedsdata mv. samt 

afdækning af nuværende indsatser i Middelfart Kommune. 

- Fase 2: Identificerer hovedudfordringer og opstiller lokale ambitioner i dialog med 

professionelle, foreninger og frivillige, elever og ungdomsråd mv.  
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- Fase 3: Udvalget formulerer konkrete initiativer og handlinger på baggrund af afdækningen 

i fase 1 og 2. Og bidrager med overvejelser om finansiering af indsatserne. 

- Fase 4: Udvalget bringer forslag til initiativer og handlinger op i byrådet til godkendelse. 

 

Udvalget sikrer løbende inddragelse af centrale aktører i lokalsamfundet, herunder særligt 

Ungdomsrådet. 

 

Udvalgets sammensætning og organisation: 

Der er jf. Konstitueringslisten 2022-2025 udpeget 3 medlemmer af Byrådet: Ulla Sørensen, A 

Formand, Line Thingberg, V Næstformand og Anna Poulsen Broen, F. 

De udpegede byrådsmedlemmer forestår opgaven med at finde ca. 9 andre medlemmer af 

udvalget, der skal repræsentere forskellige kompetencer og interesser ift. udvalgets opgave. 

Det kan være repræsentanter fra skoler/dagtilbud, sundhedsområdet, ungdomsråd, 

foreninger, civilsamfund, psykiatri samt videregående uddannelsesinstitutioner som UCL, SDU 

m.fl. 

 

Tidsperspektiv: 

Arbejdet igangsættes i marts/april 2022. Det forventes at fase 1 og 2 afsluttes inden starten af 

sommerferien, hvor konkrete initiativer forelægges Byrådet. Efter sommerferien går arbejdet 

over i fase 3 og 4. 

 

Det forventes, at udvalgets opgave er afsluttet i ultimo 2023. 

 

Mødekadence: 

Det forventes, at udvalget mødes ca. hver 2. måned. 

Den administrative arbejdsgruppe må forventes at mødes hyppigere, med henblik på 

koordinering, forberedelse mv.  

 

Rammer: 

Det fremgår af konstitueringsaftale af 18. november 2021, at man i forbindelse med 

konstitueringsforhandlingerne har aftalt, at formanden for de 2 §17, stk. 4-udvalg honoreres 

med et vederlag, der svarer til næstformandsvederlaget for de stående udvalg. 

 

I forhold til Mental Sundhed for børn og unge betyder det, at formanden honoreres med 4,49 

% af borgmesterens vederlag.  

 

Deltagelse i §17 stk. 4 udvalget udløser ikke honorar til øvrige medlemmer.  

 

Ansvaret for servicering af udvalget ligger hos Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen. Der 

nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der sammensættes af repræsentanter med fagligt 

indblik i området fra relevante fagområder. Arbejdsgruppen refererer til udvalget. 

 

Der skal foreligge dagsordener og referater i forbindelse med alle møder. Disse skal ikke følge 

skabelonen for dagsordener for de stående udvalg. Der er ikke offentlig adgang til møderne, 

bortset fra når der inviteres dertil. 

 

Byrådet orienteres løbende ved referater fra møderne, og kvartalsvist på temamøder.  

 

Afrapportering: 

Udvalget Byrådet modtager en afrapportering i ultimo 2023. I afrapporteringen beskrives de 

opnåede resultater ift. at styrke børn og unges mentale trivsel og sundhed. 
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140. Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan 2022-2026

Sagsnr.: 2022-008063 Sagsbehandler: Anne Grethe Pedersen Åben

Præsentation:
En ny klimatilpasningplan skal sikre rammerne for en fortsat ambitiøs og handlingsorienteret
klimatilpasningsindsats i Middelfart Kommune. Den skal også opfylde kriterier og krav, der
stilles til klimatilpasning i en DK2020-klimaplan, som opfylder Parisaftalens mål.

Planen har været i 6 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Forvaltningen foreslår:

• At klimatilpasningsplan 2022-2026 vedtages endeligt

Sagsbeskrivelse:
Klimatilpasningsplanen er en handleplan, der har fokus på, hvordan kommunens overordnede
mål og visioner for klimatilpasning kan omsættes til konkrete mål og handlinger, der kan
mindske effekten af klimaforandringerne, ved at udnytte den teknologi, de ressourcer og den
viden vi har. Klimatilpasningsplanen skal også sikre, at kriterierne for klimatilpasning i
DK2020-planen overholdes.

Middelfart Kommunes første klimatilpasningsplan blev vedtaget i september 2014, som et tillæg
til kommuneplanen samt handleplan for klimatilpasning. Mål og retningslinjer for klimatilpasning
er efterfølgende blevet indarbejdet i Kommuneplanen. Den nye klimatilpasningsplan 2022-2026
tager udgangspunkt i den nye klimatilpasningsstrategi fra 2020 samt den nye Kommuneplan fra
2021, og beskriver hvordan Middelfart Kommune i de kommende år vil prioritere arbejdet med
klimatilpasning, på baggrund af en ny risikokortlægning af hele kommunen.

I den nye klimatilpasningsplan bruges risikokortlægning til udpegning og prioritering af
indsatsområder. Der er i alt udpeget 45 risikoområder, hvoraf 21 er højt prioriteret. I de højt
prioriterede risikoområder iværksættes en indsats inden for handleplanens 4-årige planperiode.
Indsatserne kan være direkte relateret til de enkelte områder f.eks. nærmere undersøgelser af
indsatsbehovet, men kan også være generelle og overordnede tiltag som f.eks.
informationskampagner, dialogprojekter eller ændring af arbejdsprocesser.

Herudover er 20 planområder fra Kommuneplanen, som er blevet screenet for
klimaudfordringer. I planområderne er der ikke en høj risiko i dag, men det kan der komme,
hvis områderne bebygges uden at der tages nødvendige hensyn til klimatilpasning. 8 af disse er
udpeget som højt prioriterede områder, hvor der skal gennemføres en forebyggende indsats.

Ansvaret for at klimasikre er grundejerens - så en stor del af Middelfart Kommunes indsats
bliver at informere grundejere om risikoen, lave nærmere undersøgelser af risikoområder,
facilitere og hjælpe processen i gang samt at sørge for at hensynet til klimatilpasning bliver
inddraget i planlægningen.

Klimatilpasningsplanen er udformet som en hjemmeside og kan ses i sin endelige form
på: middelfartklimatilpasningsplan.dk Planen indeholder information om klimaudfordringerne,
beskrivelse af risikokortlægningen, målsætninger for planperioden, beskrivelse af risikoområder
og indsatser samt et digitalt kort.

Da der ikke er indkommet høringsvar, er der ikke ændret i det forslag til klimatilpasningsplan
som har været i høring.

Økonomi:
Der vil være mindre udgifter til nærmere undersøgelser i nogle indsatsområder, som afholdes
inden for eksisterende driftsbudget.

Høring:
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Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden 28. juni til 9. august 2022.

Klima & bæredygtighed:
Vedtagelse af en ny klimatilpasningsplan har væsentlig betydning for gennemførelsen af
Byrådets vision om klimaforebyggelse og tilpasning. Klimatilpasningsplanens indsatser skal
medvirke til at øge Middelfart Kommunes klimarobusthed, for derved at sikre, at Parisaftalens
mål overholdes.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Anbefales.

 

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 
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141. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald 2022

Sagsnr.: 2022-008036 Sagsbehandler: Karen Lübben Åben

Præsentation:
Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal revideres i forbindelse med
implementering af ny indsamlingsordning for plastaffald, mad- og drikkekartonaffald samt
farligt affald, der starter op 1. oktober 2022.

Regulativet har været i 4 ugers høring. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar fra
henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

Forvaltningen foreslår:

• At Byrådet godkender regulativ for husholdningsaffald, der netop har været i høring, samt
svar til Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsbeskrivelse:
Middelfart kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsætter reglerne for håndtering af
husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Middelfart Kommune.

I oktober 2022 indføres en ny indsamlingsordning for plastaffald, mad- og drikkekartonaffald
samt farligt affald i Middelfart Kommune. Hertil er der givet mulighed for at afhænde
tekstilaffald på genbrugspladserne. Derfor skal det gældende regulativ ændres, således
regulativet også omfatter reglerne for håndtering af de nye indsamlingsordninger.

Hertil er der ændringer til husholdningsregulativet, der bl.a. omfatter mængdebegrænsninger
for modtagelse af asbestholdige tagplader og jord på genbrugspladserne:

• Der må maksimalt afleveres 1 m3 ren jord pr. besøg

• Der må maksimalt afleveres, hvad der svarer til et trailerlæs asbestholdige plader om
dagen, og kun såfremt der er kapacitet til at modtage dem.

Økonomi:
Vedtagelse af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:
Regulativet har været i høring fra d. 27. juni 2022 til 17. august 2022.

Regulativet har netop været i + 4 ugers høring. Der er i høringsperioden indkommet to
høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Forslag til svar på høringssvar fremgår af bilag.

Forvaltningen foreslår ingen ændringer som følge af høringssvarene.

Klima & bæredygtighed:
Implementering af de nye indsamlingsordninger er en del af målopfyldelsen af klimaaftalen,
som blev indgået af de fleste partier i Folketinget i juni 2020.
Målet er at øge genanvendelsen af affald, minimere mængden af affald til forbrænding og taler
ind i en dansk og europæisk målsætning og handlingsplan for cirkulær økonomi og bedre
ressourceudnyttelse.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Anbefales.
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Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
høringssvar ang. opdateret Husholdningsaffaldsregulativ for Middelfart Kommune 2022
høringsvar vedr. husholdningsaffaldsregulativet
Bilag til Middelfart Kommunes Husholdningsregulativ 2022
Husholdningsregulativ til høring maj 2022
Svar til Handicapråd på bemærkninger til høringsudkast for husholdningsregulativ 2022.
Svar til Ældreråd på høringssvar til høringsudkast for husholdningsregulativ 2022
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141
HØRINGSSVAR ANG. OPDATERET
HUSHOLDNINGSAFFALDSREGULATIV FOR
MIDDELFART KOMMUNE 2022



 
HANDICAPRÅDET 

 

                                                                                    Brenderup d. 6/7 2022 

 

 

 

 

Høringssvar ang. Opdateret Husholdningsaffaldsregulativ for 
Middelfart Kommune 

 
 

 
Handicaprådet har følgende bemærkninger vedrørende ovenstående høring: 

 
1. Det er vigtigt, at alle beholdere er nemme at håndterer for alle dvs. at de nemt kan 

køres på plads og deres låg er nemme at åbne for alle. 

2. Der er piktogrammer på de forskellige låg, som alle kan læse. Dvs. at det skal 
være muligt at håndaflæse dem for synshandicappede. 

3. Der tages højde for dem, som ikke selv kan kører deres affald ud til skel, at de 
stadigvæk kan søge om dispensation. 

4. Det skal være muligt at komme af med sit affald på genbrugspladsen fra en 

kørestol.  

 
På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd 
 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand 
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141 HØRINGSVAR VEDR.
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1

From: Ole Juel Jakobsen <ole.juel.jakobsen@gmail.com>
Sent: 9. august 2022 12:04
To: Karen Lübben; Liselotte Skov
Subject: høringsvar vedr. husholdningsaffaldsregulativet
Attachments: affaldsregulativ aug. 22.docx

AppServerName: prod.edoc5.mfkadm.lan
ArchiveStatusCode: 3
DocumentID: 2022-009836-4
DocumentIsArchived: -1

Hej 

Hermed høringssvar fra Ældrerådet

Håber at i sikre at det kommer rette sted hen, Tak

Mvh

på vegne af ældrerådet
Ole Juel Jakobsen
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Middelfart d. 4. august 2022

Høringssvar vedrørende : opdateret Husholdningsaffaldsregulativet for 
Middelfart Kommune.

Vi forventer at der fortsat, fremadrettet bliver stillet fornøden tid til 
rådighed for borgere i eget hjem, med behov for hjemmehjælp og støtte, 
denne tid må ikke fragå øvrig tid til pleje rengøring mm.

Det er vigtigt at opgaven med affaldssortering og ikke mindst 
bortskaffelse af mad og husholdningsaffald, bliver foretaget løbende, og 
så ofte at der ikke opstår problemer med hygiejne og sundhedsproblemer 
i øvrigt.

Vi har tidligere deltaget i udvalgsarbejde på affaldsområdet, og undre os 
over at vi ikke i forbindelse med denne ændring ikke er blevet inddraget.

Vi hilser i øvrigt arbejdet med affald og genbrug velkommen, og glæder os 
over at der er fokus på klimaet, det er blot vigtigt at vore borgere med 
plejebehov ikke bliver tabere i denne sammenhæng.

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen
formand
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Bilag 1: Retningslinjer for placering af beholdere på landet 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 

 

 

Placering af afhentningssted 

for ejendomme på landet 
 

Middelfart Kommune skal 

medvirke til, at de virksomheder, 

der tømmer affaldsbeholdere, kan 

udføre deres opgave sikkerheds- 

og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 
Derfor får du denne information 

med Arbejdstilsynets regler for 

tømning af affaldsbeholdere. 

Arbejdstilsynet har følgende krav: 

• Adgangsvejen skal have 

en passende bredde og højde, 

være jævn og have et kørefast 

underlag. 

• Afhentningspladsen  skal 

være hensigtsmæssigt indrettet. 

• Affaldsbeholderen skal vende 

korrekt og må ikke overfyldes. 

Når affaldsbeholderen er tømt, 

stiller skraldemanden den tilbage, 

hvor han har taget den. 

Husejere har to muligheder: Du 

opfylder Middelfart Kommunes 

standardkrav for anbringelse/ 

afhentning af beholdere i byen, og 

stiller beholderen frem til vej eller 

fortov på tømmedagen. 

 
Kan du ikke opfylde kravene til 

normal afhentning ved vej eller 

fortov, kan du etablere en 

afhentningsplads på egen grund. 

Renovationsbilen skal kunne bakke 

helt hen til afhentningspladsen, 

som skal være mindst 2 x 3 meter. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vend! 
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Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 

 

 
 
 
 

Sådan skal din affaldsbeholder stå 
 
 

Kørearealer 

Alle arealer,hvor skraldebilen skal 

køre, skal have et jævnt og fast 

underlag. Underlaget skal kunne 

bære tung tra- fik. Der skal være et 

frirum på 4 m i højden og 4 m i 

breden, hvor bilen skal køre. 

Beholderne skal stå på en fast 

belægning på minimum 2 x 3 m. 

Overfyldt 

Du må ikkefylde affaldsbeholderen 

mere, end at låget kan lukkes tæt. 

 
 

 

Fri adgang 

Der må ikke stå biler, cykler, barne- 

vogne eller andet i vejen for skralde- 

manden. 

Vejen hen til affaldsbeholderen skal 

være mindst 1 meter bred og have 

en frihøjde på mindst 2,20 meter. 

 
 
 
 
 

Styr på hunden 

Har du hund, skal den holdes væk fra 

affaldsbeholderen på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lys i mørket 

Sørg for at tænde lys, hvis det er 

mørkt, så skraldemanden let kan hente 

din  affaldsbeholder. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Om vinteren 

Sørg for at rydde for sne, når skralde- 

manden kommer. Husk at gruse, hvis 

det er glat. 

Håndtag udad 

Vend håndtaget ud mod skraldeman- 

den, så han ikke skal vride affaldsbe- 

holderen rundt, når han henter den. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pak det ind 

Støvende affald skal pakkes forsvarligt 

ind, før du lægger det i affaldsbehol- 

deren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fast underlag 

Affaldsbeholderen skal stå på et fast 

og jævnt underlag af for eksempel 

fliser. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tilkørselsforhold 

Husk at beskære træer og buske så 

de ikke vokser ud over vejen, hvor 

skraldebilen skal køre. Der skal være 

et frirum på ca. 4 x 4 meter. 
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Bilag 2: Retningslinjer for placering af beholdere i byen 
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Sådan skal dine affaldsbeholdere stå, når du har afhentning ved vej eller fortov i byen 

Din renovationsmedarbejder henter mange affaldsbeholdere i løbet af en dag. Det er hårdt arbejde, og derfor stiller vi en række 

krav til placeringen af dine affaldsbeholdere. Du skal sørge for, at han kan køre beholderen renovationsbilen uden forhindringer. 

Du kan læse mere på middelfart.dk/affald 

 
 
 
 

Se mere på bagsiden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hunde skal holdes 

inde på tømningsdagen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Affaldsbeholderne skal stå 

på et fast og jævnt underlag.      

 

 
 

Vend håndtaget 

udad. 

 
 
 
 

Der skal være et frirum 

på mindst 4 x 4 meter. 

Husk at 

tænde lyset i 

den mørketid. 

På tømmedagen skal beholderne 

sættes frem til vejen eller fortovet 

 

Der skal være mindst 1 meter fri bredde. 

 
 

Adgangsforhold 

Telefon 8888 4850 
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Du skal være ekstra opmærksom på følgende: 
 

Afhentning 
ved vej eller fortov 

Beholderen sættes frem til vej eller 

fortov på tømmedagen. Håndtaget 

skal vende ud mod vejen. 

 
 
 
 
 
 

 
Koteletgrunde 

På en koteletgrund skal beholde- 

ren også sættes frem til fortovet 

mod den kørevej, som renovati- 

onsbilen kører på. Beholderen skal 

sættes frem til kørevejen, uanset 

om koteletbenet er en del af ko- 

teletgrundens matrikel eller det er 

en selvstændig matrikel, f.eks. en 

privat fællesvej. 

 
 

 
Brede rabatter 

Ved nogle ejendomme kan der 

være en rabat mellem ejendommen 

og kørebanen. Rabatten kan f.eks. 

være græs, græsarmering, perle- 

sten eller andre ujævne belægnin- 

ger. Her kan Middelfart Kommune 

kræve, at beholderen stilles frem til 

kørebanen på tømmedagen. 

Afhentning på egen grund 

Hvis man ikke kan eller vil pla- 

cere beholderen ved vejen eller 

fortovet, med håndtaget ud 

mod kørevejen, kan man søge 

om at få afhentet beholderen 

på egen grund. 

 
Ved afhentning på egen grund, 

skal retningslinjerne for afhent- 

ning på egen grund overholdes 

(tandpladsafhentning). 

 
Reglerne findes i en separat 

vejledning. 

 
Der opkræves et ekstra gebyr 

for afhentning på egen grund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                            Afhentningsstedet 
Affaldsbeholderne skal, når de 

står på egen grund, stå på et 

fast og jævnt underlag af for 

eksempel fliser. Beholderen skal 

være synlig fra renovationsbilens 

holdeplads. 

                            Overfyldt 
Du må ikke fylde affaldsbehol- 

derne mere, end at låget kan 

lukkes tæt. Husk, at du kan købe 

en ekstra sæk til ekstra affald. 

 
 
 
 
 
 

                            Pak det ind 
Skarpe og spidse genstande, 

vådt eller støvende affald skal 

pakkes forsvarligt ind, før du 

lægger det i beholderen. 

 
 
 
 
 
 

                            Om vinteren 
Sørg for at rydde for sne, når 

renovationsmedarbejderen 

kommer. 

Husk at gruse, hvis det er glat. 
 
 
 
 
 
 

                            Rengøring af spand 
Du skal sørge for at holde din 

beholder ren. 

Der kan købes foringssække til 

din renovationsbeholder på gen- 

brugspladsen, som kan minimere 

tilsmudsningen. 

 
 

 

Adgangsforhold 

Telefon 8888 485
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§1 Formål 

 

 
Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra 
alle borgere og grundejere i Middelfart Kommune med henblik på at forebygge forurening, 
uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at 
fremme genanvendelse af affald. 

 

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe 
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

 

 

 
 

§2 Lovgrundlag 

 
 
Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører 
m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen) 

 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 
 

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 
(batteribekendtgørelsen). 

 

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 

 

 

 
 

§3 Definitioner 

 

 
De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til 
enhver tid gældende lovgrundlag. 
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Derudover gælder følgende definitioner: 
 

1. Husholdninger: Alle helårsboliger og fritidsboliger, samt beboelse i institutioner og 
ejendomme med blandet bolig og erhverv, f.eks. parcelhuse, række- og dobbelthuse, 
lejligheder, kollegier, sommerhuse, kolonihaver, landbrugsejendomme, plejehjem og 
andre institutioner, hvor beboerne har folkeregisteradresse på ejendommen. Ved en 
husholdning forstås ikke boliger og beboelsesrum, der er beregnet til tidsbegrænset 
ophold som en del af en erhvervsvirksomhed eller offentlig serviceydelse - f.eks. 
hoteller og kursusejendomme. 

2. Grundejer: En grundejer er dén, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller 
den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses 
andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer. 

3. Repræsentant: En repræsentant er grundejerens repræsentant Repræsentanten kan f.eks. 
være en administrator eller vicevært, godkendt af ejeren. 

4. Lejer: Er en person, som ved lejekontrakt har rådighed over ejendommen. 

5. Bringeordning: Ordning hvor den enkelte husholdning selv skal aflevere affaldet ved 
indsamlingsstederne, f.eks. på en genbrugsplads, som beskrevet i dette regulativ. 

6. Henteordning: Ordning hvor affaldet indsamles ved den enkelte ejendom eller ved et 
husstandsnært afhentningssted, f.eks. i Middelfart midtby eller i sommerhusområder. 

7. Husstandsnær indsamling: Indsamling af affald fra flere boliger, hvor beholderne er 
placeret på en fælles plads i rimelig gåafstand fra boligerne. 

8. Afhentningssted: Dér hvor beholderen står på tømmedagen, når 
renovationsmedarbejderen afhenter beholderen til tømning. 

9. Standplads: Dér, hvor beholderen står på egen grund, ved dagligt brug. Ved offentligt 
tilgængelige affaldsløsninger er standpladsen dog på offentligt areal. 

10. Individuelle affaldsløsninger: Affaldsløsninger, hvor hver enkel husholdning har egne 
beholdere (eget opsamlingsmateriel) placeret på egen matrikel. 

11. Fælles affaldsløsning ("fællesløsning"): Affaldsløsning, hvor flere husholdninger har 
fælles mobile affaldsbeholdere (opsamlingsmateriel eller stationært 
opsamlingsmateriel) f.eks. ved etageejendomme eller offentligt tilgængelige 
affaldsbeholdere o.l. 

12. Sommerhusområder: Sommerhuse beliggende i områder, der er udlagt til sommerhuse 
efter planlovens bestemmelser (kommuneplan mv.), samt sommerhuse, ferielejligheder 
og fritidshuse i større områder udlagt til ferie og fritidsformål. 

13. Ekstra sæk: Plastsæk med særlig mærkning, der sælges af Middelfart Kommune i 
henhold til kommunens takstblad. Til brug ved indsamling af ekstra restaffald i 
forbindelse med henteordningen for restaffald. 

14. Mobile affaldsbeholdere: Ved mobile affaldsbeholdere forstås to-, tre- og firehjulede 
affaldsbeholdere samt plastsække (plastsække anvendes kun undtagelsesvis og efter 
godkendelse). 

15. Stationært opsamlingsmateriel: Er delvist nedgravede beholdere, helt nedgravede 
beholdere og kuber, der tømmes med kranbil. 

 

 

 
 

§4 Gebyrer 

 
 
Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
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affaldsaktørbekendtgørelsen. 
 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 

 

 
 

§5 Klage m.v. 

 

 
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. 

 

 

 
 

§6 Overtrædelse og straf 

 
 
Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

 
 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen 
er: 

 

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 

 

§7 Bemyndigelse 

 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Miljø- og Energiudvalget til at træffe afgørelser efter 
dette regulativ. 
Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at træffe 
afgørelser efter dette regulativ. 

 

Alle borgere og grundejere har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger samt 
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følge en konkret anvisning givet af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune afgør i tvivls tilfælde hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af 
et sommerhusområde. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvilken tilkørselsvej, der benyttes til afhentning affald på en 
ejendom, herunder hvad der er nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Middelfart Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der er korrekt afhentningssted og placering 
af beholdere. 

 

Middelfart Kommune afgør, hvad den nødvendige beholder kapacitet er på en ejendom. 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt. 

Middelfart Kommune kan i forbindelse med nyopførelse af ejendomme i boligområder o. 
lign. afgøre hvilket opsamlingsmateriel, ejendommen skal benytte, herunder at en grundejer 
skal indkøbe, etablere og benytte stationært opsamlingsmateriel til opsamling af affald på sin 
ejendom. 

 

Middelfart Kommune kan etablere offentlige tilgængelige fælles affaldsløsninger. 
 

Middelfart Kommune kan beslutte, at en husholdning (ejendom) skal tilsluttes en offentlig 
tilgængelig fælles affaldsløsning. 

 

Middelfart Kommune beslutter, hvor en offentlig tilgængelig affaldsløsning skal placeres. 
 

Hvis en grundejer på eget initiativ ønsker at etablere helt eller delvist nedgravede beholdere, 
skal udformning og placering ske efter anvisning fra Middelfart Kommune, så det sikres, at 
tømning er mulig. 

 

Det er muligt for borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og sommerhuse at ansøge om 
at etablere fælles affaldsløsninger på egen grund, efter forudgående ansøgning til Middelfart 
Kommune. Ved etablering af fælles affaldsløsninger kan Middelfart kommune stille krav til 
afstanden mellem dem berørte husholdninger og opsamlingsmateriellets standplads. 

 

Middelfart Kommune kan efter skriftlig ansøgning dispensere fra tilslutningspligten til den 
kommunale indsamlingsordning jf. § 9. 

 

Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. Det påhviler alle, der har dispensation fra 
bestemmelserne i dette regulativ, at underrette Middelfart Kommune, hvis oplysningerne 
afgivet i forbindelse med dispensationen bliver ændret. 

 

§ 7.1 Forsøgsordninger 
 

Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

 

Middelfart Kommune kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det øvrige 
affald som forsøgsordning. 

 

§ 7.2 Drift af indsamlingsordninger 
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Middelfart Kommune, Affald & Genbrug, står for driften af affaldsordningerne. 

Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Middelfart Kommune, Affald & genbrug 

Fynsvej 100, 5500 Middelfart 

Hjemmeside: www.middelfart.dk/affald 

mail: affaldoggenbrug@middelfart.dk 

Tlf. nr: 8888 4850 

 

 

 

 

§8 Ikrafttrædelse 

 
 
Regulativet træder i kraft den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 
 

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 15-12-2019. 

 

 

 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

 

 

 

 
 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør Steen Vinderslev  

 

 

 
 

§9 Tilmelding/afmelding 

 
 
Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. 
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Beboede ejendomme skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning for affald. 

Tilslutningspligten påhviler grundejeren eller dennes repræsentant. 

Middelfart Kommune kan efter forudgående ansøgning fritage ubeboede helårsboliger fra de 
kommunale henteordninger for affald. 
Middelfart Kommune afgør, hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde. 

Fritidsboliger kan ikke fritages fra de kommunale indsamlingsordninger for affald. 

Grunde uden bebyggelse kan fritages fra de kommunale indsamlingsordninger. 

Middelfart Kommune kan fastsætte et administrationsgebyr for behandling af ansøgning og 
fritagelse af helårsboligen eller ubebyggede grunde til fritidsboliger. Hvis en grundejer opnår 
fritagelse, påhviler det grundejeren at tilmelde ejendommen til indsamlingsordningerne, når 
helårsboligen igen er beboet eller grunden til fritidsbolig bebygget. 

 

Middelfart Kommune kan uden varsel tilmelde en fritaget ejendom til 
indsamlingsordningerne, hvis ejendommen er beboet. Middelfart Kommune afgør, hvornår en 
bolig er beboet eller ubeboet. 

 

Til- og afmelding af beholdere foretages ved henvendelse fra grundejeren eller dennes 
repræsentant til Middelfart Kommune, med mindst 4 ugers varsel. 

 

Middelfart Kommune bringer de mobile beholdere eller kuber ud til ejendomme ved 
tilmelding og henter dem ved berettiget afmelding. 

 

Tilmelding til ekstraydelsen ugetømning i juni-augsut skal ske inden den 1. april, i det 
pågældende kalenderår. Tilslutningen er bindende og gældende, indtil ekstraydelsen 
afmeldes. Afmelding skla ske med mindst 4 ugers varsel. 

 

Det er muligt at tilmelde sig standpladsafhentning efter godkendelse af Middelfart 
Kommune. For afhentning på standplads gælder, at til og afmelding kan foretages løbende. 
Efter godkendelse udføres ydelserne, og der opkræves gebyr herfor, indtil afmelding er 
foretaget. 

 

 

 

 
 

§10 Ordning for madaffald 

 
 
(Frivillig at udfylde indtil den 1. juli 2021) 

 

 

 
 

§10.1 Hvad er madaffald 
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Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Madaffald er animalske og vegetabilske madrester, fødevarer, der er blevet for gamle, fraskær 
og skræller fra råvarer til madlavning, kaffefiltre mv. 

 

Der henvises til den til en hver tid gældende sorteringsvejledning i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen og på www.Middefart.dk/affald. 

 

Madaffald, der opstår i forbindelse med husholdningn kan f.eks. være: 
 

Frugt og grønt 

Kaffefiltre og teposer i papir 
Æggeskaller 
Kød og pålægsrester 
Fisk og skaldyr 
Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam) 
Brød og kager 
Ris og pasta 

Ost - og mælkeprodukter 
Fedt og sovs 
Blomsterbuketter 

 

 

 
 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for madaffald. 

 

Madaffald skal emballeres forsvarligt i poser. Middelfart Kommune udleverer grønne poser 
til opsamling af madaffaldet. Poserne er en del af henteordningen, og må ikke benyttes til 
andre formål end til indsamling af madaffald fra husholdningen. Poserne til madaffald skal 
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lukkes forsvarligt med knude, inden de lægges i beholderen til madaffald. 

Madaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af madaffald jf. §28. 
 

Gammel ordning i Middelfart midtby 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Bestemmelserne for 
indsamlingsordningen for restaffald i § 10 gælder tilsvarende for denne ordning. Når der 
etableres en ny henteordning for særskilt indsamling af madaffald, er alle husholdninger i 
området omfattet henteordning, jf. nærværende § 10. 

 

 

 
 

§10.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald. 

 

 

Beholdere kan være både mobile beholdere med hjul og stationært opsamlingsmateriel i form 
af kuber eller helt eller delvist nedgravede beholdere. 

 

Der anvendes både rumopdelte beholdere og enkeltrumsbeholdere. Borgeren må ikke fjerne 
eller flytte skillevæggen i de rumopdelte beholdere. 

 

Mobilebeholdere og kuber leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 
 

Grundejere og deres repræsentant kan, efter godkendelse af kommunen og mod betaling af et 
gebyr, ændre den tildelte beholderkapacitet til en anden beholderkapacitet. 

 

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Grundejere, som pålægges at indkøbe og etablere stationært opsamlingsmateriel, eller ønsker 
at etablere det på eget initiativ, skal sørge for vedligeholdelse og ny-indkøb i henhold til 
Middelfart Kommunes retningslinjer for etablering og drift af stationært opsamlingsmateriel, 
herunder vedligehold af anlægget og udbedring ved driftsstop, finansieres af grundejer. 

 

Middelfart Kommune kan levere og etablere stationært opsamlingsmateriel på offentlige 
arealer i udvalgte områder af Middelfart Kommune. I områder, hvor Middelfart Kommune 
etablerer stationært opsamlingsmateriel, skal disse benyttes af de tilsluttede ejendomme. 

 

Ved enkeltliggende sommerhuse, som ikke er en del af et sommerhusområdes 
fællesløsninger, anvendes tilsvarende rumopdelte beholdere, som ved parcelhuse. Middelfart 
Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvornår enkeltliggende sommerhuse er en del af et 
sommerhusområde jf. §7. 
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Beholdere må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affaldspiktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger, herunder i 
forhold til affaldssortering i rumopdelte beholdere. Vejledning om sortering af affald fra 
husholdningerne i fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk7affald. 

 

Beholderne til madaffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

Den nødvendige beholderkapacitet på en ejendom fastsættes af Middelfart Kommune, jf. § 7. 
 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune - efter 
forudgående skriftligt varsel - tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelsen eller 
ændre tømningsfrekvens, så overfyldning undgår. 

 

Ved overfyldning kan Middelfart Kommune efter skriftlig varsel iværksætte en ekstra 
tømning på grundejers regning - mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr herfor. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres manglende eller uhensigtsmæssig fremsætning 
beholdere, kan Middelfart Kommune - efter forudgående varsel til grundejer - rekvirere 
afhentning på grunden mod ekstra betaling herfor. 

 

Udgiften opkræves af Middelfart Kommune ved grundejeren. 
 

Ved fælles affaldsløsninger kan Middelfart Kommune fastsætte et minimumsvolumen på 
beholderne. Ved fælles affaldsløsninger kan volumen på beholderne kun reduceres efter 
tilladelse fra Middelfart Kommune. 

 

Middelfart Kommune skal godkende opsamlingsmateriel til nedstyrtningsskakte og 
skaktrum. 

 

Der må ikke efterlades affald omkring beholderne. 

 

 

 

 
 

§10.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Middelfart Kommune afgør, hvor beholderne anbringes på tømmedagen, og hvilken 
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tilkørselsvej eller tilkørselsmulighed, der benyttes til afhentning affald på en ejendom jf. § 7. 

Mobile beholdere skal anbringes på afhentningsstedet senest kl. 06:00 på tømmedagen. 

Afhentningsstedet for mobile affaldsbeholdere skal placeres ved skel eller i nærheden af den 
naturlige indgang til ejendommen, f.eks. ved et fortov eller den tilkørselsvej, hvorfra affaldet 
afhentes, jf. bilag 1 og 2 - retningslinjer for afhentning af beholdere i Middelfart Kommune. 
Hvis ejendommens naturlige indgang ikke er i umiddelbar nærhed af tilkørselsvejen, kan 
Middelfart Kommune afgøre, at afhentningsstedet flyttes til en placering ved tilkørselsvejen 
eller nærmeste tilkørselsmulighed, jf. § 7. 

 

Hvis den normale tilkørselsvej til en ejendom ikke kan benyttes af renovatørens køretøjer 
uden risiko for skade på materiel eller vejanlæg, f.eks. på grund af manglende 
vejvedligeholdelse, vejarbejde, vejrlig e.l., kan Middelfart Kommune afgøre, at 
afhentningsstedet flyttes til nærmeste tilkørselsmulighed. 

 

Ved koteletgrunde skal mobile affaldsbeholdere sættes ud til afhentning ved nærmeste 
tilkørselsvej (eller tilkørselsmulighed), jf. bilag 1 og 2 

 

Ved etageboliger og andre steder med tæt bebyggelse med fælles opsamlingspladser etableres 
de fælles afhentningssteder efter aftale med Middelfart Kommune. 

 

Afhentningsstedet for beholderne skal være indrettet og placeret, så afhentning af affaldet kan 
foretages efter Middelfart Kommunes retningslinjer. det gælder også, hvis der tilkøbes 
afhentning på standplads. 

 

Ved fællesbebyggelser er grundejeren eller dennes repræsentant ansvarlig for, at der er fri og 
uhindret adgang til beholderen på tømmedagen. 

 

Hvor mobile affaldsbeholdere opstilles i affaldsrum eller i indhegninger, skal det aftales med 
Middelfart Kommune, hvor afhentningsstedet er på tømmedagen. Det er grundejeren eller 
dennes repræsentants ansvar, at beholderne er anbragt på afhentningsstedet senest kl. 06:00 
på tømmedagen. I særlige tilfælde og efter aftale med Affald og genbrug, kan affaldsrum og 
indhegninger være afhentningssted. 

 

Midlertidig anbringelse af affaldsbeholdere på fortov eller andet offentligt areal må ikke være 
til gene for naboer og gående eller kørende færdsel. Ved midlertidig anbringelse af 
opsamlingsmateriel på offentlige arealer har grundejeren af ejendommen, som beholderen 
tilhører, ansvaret for renholdelse omkring den midlertidige standplads. 

 

 

 
 

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
beholderen. 
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Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Madaffald skal emballeres i poser i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkeligt emballeret, så 
det ikke kan fryse fast i beholderen og således forhindre tømning. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmaterieller, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 

 

Hvis grundejeren ikke inden et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gang konstateres overfyldning. kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§10.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler den enkelte grundejer selv at renholde ejendommens beholdere, så der ikke 
opstår uhygiejniske forhold. 

 

Hvis ikke grundejer holder opsamlingsmateriellet rent, kan Middelfart Kommune påbyde 
rengøring på grundejers regning indenfor en fastsat frist. Hvis dette ikke efterkommes, kan 
Middelfart Kommune vælge enten at rengøre, ombytte eller udskifte opsamlingsmateriel for 
grundejers regning. 

 

Middelfart Kommune forestår rengøring og vedligehold af offentligt tilgængeligt 
opsamlingsmateriel. 

 

 

 
 

§10.9 Afhentning af madaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes madaffald som udgangspunkt hver 

14. dag (hver 2. uge) i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles 
opsamlingsmateriel afhentes madaffald som udgangspunkt hver 7. eller 14. dag. Andre 
tømningsfrekvenser kan fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. 
Beholdere til opsamling af madaffald skal tømmes mindst hver 14. dag. 
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Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej, afhentningssted og 
standplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentningen af madaffald kan foregå 
forsvarligt og uden risiko for arbejdsskader- og ulykker for renovationsarbejderne. 

 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. Der vil 
blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§11 Ordning for papiraffald 

 

 
§11.1 Hvad er papiraffald 

 

 
Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papiraffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Aviser 
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Reklamer 
Tryksager 
Magasiner 
Brochurer 
Kontorpapir 
Kuverter med eller uden rude 
Kvitteringer 
Poser i papir (rene og tørre) 

 

Papiret må ikke indholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, perflourerede stoffer (PFOS), plast og laminering eller, 
vådt og snavset papir, gavepapir og gavebånd. 

 

 

 
 

§11.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§11.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart kommune har etableret en indsamlingsordning for papiraffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papiraffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papiraffald. 

 

 

 
 

§11.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. 
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Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Beholderne til papiraffald kan ses på kommunens hjemmeside www.middelfart/affald. 

 

 

 

 

§11.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§11.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse for beholdere i §10.5 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast 
i beholderen. 

 

 

Middelfart Kommune afgør, om en beholder er overfyldt, jf. § 7. 
 

Affaldet skal lægges løst og uemballeret i beholderen i henhold til Middelfart Kommunes 
anvisninger, der fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Affaldet må ikke komprimeres. 
 

Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering. 
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Hvis grundejeren ikke inden, et af kommunen varslet tidspunkt bortskaffer fejlsorteret affald i 
henhold til reglerne i dette regulativ eller efter konkret anvisning, vil der blive iværksat en 
specialtømning mod opkrævning af et omkostningsbestemt gebyr til dækning af 
omkostninger til transport og frasortering af det fejlsorterede affald. 

 

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Middelfart Kommune efter 
forudgående skriftlig advarsel tilmelde yderligere beholdere, ændre beholderstørrelse eller 
ændre tømningsfrekvens, således at overfyldning undgås. 

 

 

 

 
 

§11.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§11.9 Afhentning af papiraffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes papiraffald som udgangspunkt hver 

4. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 06:00-18:00 på hverdage. Der kan 
forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 
 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 
ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 
vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af papiraffald, f.eks. som følge 
af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 
medfører reduktion i affaldsgebyret. 

 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 
indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 
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Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 
blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 
opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 
Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 
 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 
visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 
endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 
 

§12 Ordning for papaffald 

 

 
§12.1 Hvad er papaffald 

 

 
Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Papaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Papkasser 
Bølgepap 
Papemballage 
Kartonemballage fra fødevarer og produkter 
Skotøjsæsker 
Paprør fra køkkenruller og toiletruller 
Karton 
Æggebakker (rene og tørre) 

 

Som papaffald sorteres rent og tørt pap, f.eks. papkasser, paprør fra køkken- og toiletruller og 
karton fra emballage mv. papaffald må ikke indeholde uønskede stoffer eller materialer, der 
giver problemer i genanvendelsen, f.eks. ekspanderet polystyren (flamingo), plastbelagte 
paptallerkener og papkrus, pizzabakker med madrester eller vådt pap. 

 

Pap, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
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§12.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for papaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af papiraffald og 
papaffald (blandet papir og pap). 

 

Papaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket papaffald. 

Større papemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§12.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§12.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 
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Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§12.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§12.9 Afhentning af papaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 
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§13 Ordning for glasaffald 

 

 
§13.1 Hvad er glasaffald 

 

 
Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Glas, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Glasflasker (uden pant) 
Konservesglas 
Glasemballage 
Drikkeglas 
Vitaminglas 
Glasskår fra ovenstående 

 

Glasaffald må ikke indeholde ildfaste fade, planglas fra vinduer, spejle, porcelæn og 
keramik. 

 

 

 
 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for glasaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. 
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Glasaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket glasaffald. 

 

 

 
 

§13.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§13.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 
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§13.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes glasaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved fællesbebyggelser med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af glasaffald, f.eks. som følge af 

strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af glasaffald kan foregå forsvarligt og uden risiko 

for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 
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§14 Ordning for metalaffald 

 

 
§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald 

 

 
Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Metalaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Konservesdåser 

Øl- og sodavandsdåser uden pant 
Kapsler og låg 
Fyrfadslysholdere 

Gryder og pander samt bestik 
Søm og skruer 
Armaturer og blandingsbatterier 
Kaffekapsler uden kaffe 
Staniol 
Foliebakker 

 

Metalemballage fra fødevarer skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. 
metalemballagen kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal. 

 

Metalaffald må ikke indeholde elektronik, trykflasker og emballager til farligt affald. 
 

Metal, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, skal afleveres på genbrugspladsen i 
henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 

Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for metalaffald som henholdsvis 

en bringe- og en henteordning. 

Metalaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket metalaffald. 

Større metalemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§14.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§14.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.6 Anbringelse af beholdere 
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Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§14.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§14.9 Afhentning af metalaffald 

 

 
For helårsboliger med individuel affaldsløsning afhentes metalaffald som udgangspunkt hver 

8. uge i fast ruteindsamling. Ved ejendomme med fælles opsamlingsmateriel fastsættes 
tømmefrekvens af Middelfart Kommune efter en konkret vurdering. 

 

Afhentning/tømning foregår indenfor tidsrummet kl. 07:00-18:00 på hverdage. Der kan 

forekomme ændringer i tømningsdage omkring helligdage. 

Tømningsdage og tømningstider fastsættes af Middelfart Kommune. 

Middelfart Kommune offentliggør tømmekalender på kommunens hjemmeside 

www.middelfart.dk/affald. 

Middelfart Kommune kan etablere tømninger udenfor det fastsatte tidsrum i forbindelse med 

ruteplanlægning omkring helligdage, vejrlig eller ved force majeure situationer. Information 

vil fremgå af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af metalaffald, f.eks. som følge 

af strejke eller vejrlig, kan der ske forskydning af afhentningsdagen, ligesom Middelfart 

Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden at dette 

medfører reduktion i affaldsgebyret. 

Beholdere skal være frit tilgængelige på tømmedagen. Adgangsvej og standplads skal være 

indrettet på en sådan måde, at afhentningen af papiraffald kan foregå forsvarligt og uden 
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risiko for arbejdsskader og -ulykker fore renovationsarbejderne. 

Hvis betingelserne for tømning ikke er opfyldt, vil opsamlingsmateriel ikke nødvendigvis 

blive tømt på tømmedage i den normale ruteindsamling. Ved grundejerens foranstaltning skal 

opsamlingsmateriel efterfølgende tømmes særskilt, når betingelserne for tømning er opfyldt. 

Middelfart Kommune kan foranledige, at beholdere tømmes som særskilt tømning. 

Der vil blive opkrævet et omkostningsbestemt beløb for særskilt tømning. 

Visiterede borgere har mulighed for at få hentet på standplads uden særskilt betaling, jf. 

visitationsordning for afhentning på grund i Middelfart Kommune. Visiterede borgere kan 

endvidere ansøge om fritagelse for sortering af affald. 

 

 

 

 

§15 Ordning for plastaffald 

 

 
§15.1 Hvad er plastaffald 

 

 
Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Plastaffald er udtjente eller kasserede produkter, emballager eller poser, der overvejende 
består af plast. 

 

Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. 

Plastaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Plastflasker (uden pant) 

Plastdunke (fra f.eks. shampoo, sæbe og visse rengøringsmidler) 
Plastbakker 
Plastbøtter 
Plastlåg 
Plastposer (uden metalfilm) 
Plastfolier og - film 
Bobleplast 
Omslag til Cder, og dvder 
Plastlegetøj (uden elektronik) 
Plastservice (ikke flamingo) 

 

Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelse, f.eks. 

emballage, der har indeholdt farlig kemi, plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med 

elektronik eller presenninger. Plastaffald, der er for stort til at være i genbrugsbeholderen, 

skal afleveres på genbrugspladsen i henhold til Ordning for genbrugspladserne, jf. § 21. 
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§15.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 

 
 

§15.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for plastaffald som henholdsvis en 
bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af plastaffald og 
mad- og drikkekartonaffald. 

 

Plastaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket plastaffald. 

Større plastemner skal afleveres på genbrugspladserne. 

 

 

 

§15.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§15.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§15.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 

 
 

§15.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§15.9 Afhentning af plastaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald 

 
 
(Skal senest udfyldes den 1. juli 2021) 
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§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Mad- og drikkekartonaffald er kasserede emballagekartoner, der har indeholdt fødevarer som 
f.eks. mælk, juice og flåede tomater. 

 

Mad- og drikkekartoner skal være tømt for deres indhold (mad- og drikkevarer). 

Mad- og drikkekartonaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan f.eks. være: 

Mælke- og yoghurtkartoner 

Drikkekartoner til f.eks. juice, saft eller lignende 
Kartoner til mad fra f.eks. flåede tomater, bønner, is eller lignende. 

 

 

 
 

§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for mad- og drikkekartonaffald 
som henholdsvis en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret 
indsamling af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. 

 

Mad- og drikkekartonaffald skal lægges i de beholdere, der med piktogram el. lign. er mærket 
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mad- og drikkekartonaffald. 

 

 

 
 

§16.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til drikkekartonaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 

 

 

 

 
 

§16.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om kapacitet for beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 11.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 
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§16.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 11.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§17 Ordning for farligt affald 

 

 
§17.1 Hvad er farligt affald 

 

 
Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier, der opstår i forbindelse med 
husholdningen, kan være: 

 

Malingrester 
Spraydåser 
Kemikalier (helst i original emballage) 
Termometre 
Lyskilder f.eks. elpærer, LED pærer m.m. 
Gødning 

Side 217

http://www.middelfart.dk/affald


Side 31  

Afkalkningsmidler 
Olierester 
Plantegift fra husholdningsbrug 
Gift til skadedyr 
Printerpatroner 

Neglelak og neglelaksfjerner 
Batterier 
Småt elektronik 
Mobiltelefoner 
Kameraer 
MP3-afspillere 
Elektriske ure 
El-tandbørster 
Legetøj med elektronik 
Sko med lys og batterier 
Elektrisk værktøj 
Stikdåser og sikringer 
Røgalarmer 
Lykønskningskort med lyd 

 

Linolieklude er selvantændelige og skal emballeres i tætsluttende pose og afleveres til 
pladspersonalet på genbrugspladsen. 

 

 

 
 

§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en indsamlingsordning for farligt affald som henholdsvis 
en bringe- og en henteordning. Henteordningen er en kombineret indsamling af farligt affald, 
småt elektronik, elpærer og batterier. 

 

Middelfart Kommune udleverer en rød miljøkasse til opsamling af farligt affald, småt 

elektronik, elsparepærer og batterier fra husholdninger. 

Miljøkasserne må ikke benyttes til andre formål. 

Side 218



Side 32  

Ved afhentning miljøkasser ombyttes fyldte kasser med tomme. 

Husholdninger med individuel affaldsløsning 

Indsamling af farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier er organiseret som 

husstandsindsamling. 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier opsamlet i miljøkassen hentes i 

forbindelse med henteordninger for plast og mad- og drikkekartoner (§§15-16). 

På tømmedagen skal miljøkassen stilles på afhentningsstedet med lukket låg sammen med 

beholderen til plast og mad- og drikkekartoner. 

Grundejeren har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles affaldsløsning 

Beboere/lejere skal anbringe deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier i 

de opstillede miljøkasser, efter grundejerens (boligforeningens)anvisninger. 

Middelfart Kommune aftaler med boligforeningen, hvor ofte miljøkasserne skal indsamles på 

de enkelte ejendomme, så det passer med ejendommens affaldsproduktion og ordningens 

udformning. I tvivlsspørgsmål fastlægger Middelfart Kommune afhentningsfrekvensen . Ved 

afhentning skal låg på miljøkasserne være forsvarligt lukkede. Grundejeren/boligforeningen 

har ansvaret for affaldet indtil afhentning. 

Husholdninger med fælles offentlig affaldsløsning 

Husholdningen vil få afhentet deres farlige affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier 

efter nærmere aftale med Middelfart Kommune. 

Sommerhuse 

Husholdningen skal bringe farligt affald, småt elektronik, elsparepærer og batterier til 

genbrugspladsen, jf. § 21. 

Generelt 

Farligt affald, småt elektronik, elpærer og batterier skal holdes adskilt fra det øvrige 

husholdningsaffald. 

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. 

Flydende farligt affald må ikke sammenblandes. 

Det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder. 

Hvis det ikke tydeligt fremgår af emballagen, hvilken type farligt affald den indeholder, skal 

emballagen påsættes en mærkning med angivelse af indhold eller emballagen skal afleveres 

til pladspersonalet på genbrugspladserne. jf. §21. 

 

 

 
§17.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald. 
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Miljøkasserne leveres af og tilhører Middelfart Kommune. 

Miljøkasser, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. 

 

Miljøkassen må kun anvendes til den/de affaldsfraktioner, som fremgår af beholderens 
affalds-piktogrammer, og skal benyttes efter Middelfart Kommunes anvisninger. Vejledning 
om sortering af farligt affald fra husholdningerne fremgår af kommunens hjemmeside 
www.middelfart.dk/affald. 

 

 

 

 
 

§17.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Ved boliger med individuelle affaldsløsninger udleveres en miljøkasse pr. boligenhed. 

Ved fællesbebyggelser udleveres miljøkasser efter behov. . 

 

 

 

§17.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
På afhentningsdagen skal den udleverede kasse stilles sammen med beholderen til plast og 
mad- og drikkekartoner. 

 

Ved samlede bebyggelser anvises placering for afhentning af miljøkasser af Middelfart 
Kommune. 

 

Middelfart Kommune afgør, om affaldet er placeret korrekt. 
 

Miljøkassen skal være forsvarligt lukket og let tilgængelig for afhentning. 

 

 

 
 

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Affaldet skal pakkes, så der ikke sker sammenblanding af affaldet. 
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Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage. Det skal tydeligt fremgå af 
emballagen, hvad den indeholder. 

 

Emballager med flydende affald skal være forsvarligt lukkede (tætsluttende låg) og placeret 
oprejst i miljøkassen. 

 

Der må ikke placeres skarpe, skærende eller spidse genstande, (fx. knive og sakse) i kassen. 

Udtjente batterier skal emballeres i en gennemsigtig pose, inden de placeres i kassen. 

låget på kassen skal lukkes forsvarligt, inden kassen stilles frem for afhentning. 

Indholdet af kassen må maksimalt veje 4 kg. ved tømning. 

Fyldning af kassen skal ske, så afhentningen af affaldet kan foretages forsvarligt, uden spild 
og uden risiko for arbejdsskader og -ulykker. 

 

 

 

 

§17.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Det påhviler grundejeren at holde miljøkassen ren og i god stand. 

 

 

 
 

§17.9 Afhentning af farligt affald 

 

 
Ved boliger med individuelle affaldsløsninger afhentes farligt affald sammen med plast og 
mad- og drikkekartoner. Affaldet skal stilles frem for afhentning senest kl. 6.00 på 
tømningsdagen. 

 

Transportøren kan uden varsel undlade at medtage affald omfattet af ordningen, hvis affaldet 
ikke er sorteret efter Middelfart Kommunes anvisninger. 

 

Hvis der forekommer perioder, hvor der ikke sker afhentning af farligt affald f.eks. som følge 
af strejke og vejrlig, kan der ske forskydning i afhentningsdagen, ligesom Middelfart 
Kommune kan anvise affaldet til aflevering på genbrugspladserne i kommunen, uden dette 
medfører reduktion af affaldsgebyret. 

 

 

 
 

§17.10 Øvrige ordninger 
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For alle husholdninger i kommunen gælder, at der er adgang til genbrugspladser med farligt 
affald, småt elektronik, elpærer og batterier i henhold til § 21 Ordning for 
genbrugspladserne. 

 

Medicinrester, brugte kanyler/skalpeller og tom medicinemballage skal afleveres på apoteket. 

Fyrværkeri og trykflasker skal altid afleveres på genbrugspladserne i henhold til § 21. 

Ammunition, sprængstoffer og våben skal afleveres hos politiet. 

 

 

 

 
 

§18 Ordning for tekstilaffald 

 
 
(Frivillig at udfylde indtil den 1. januar 2022) 

 

 
 

§18.1 Hvad er tekstilaffald 

 

 
Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 
 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Tekstilaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Tøj, undertøj og overtøj 

Bælter, tørklæder, huer, hatte og handsker 
Sko og støvler (par og enkelte) 
Sengelinned, sengetæpper, tæpper og soveposer 
Håndklæder, viskestykker og klude 
Duge og gardiner 
Stof og stofrester 
Puder og bamser 

 

Tekstilaffaldet må ikke indeholde uønskede stoffer og materialer, som giver problemer i 
genanvendelsen, f.eks. madrester, våde og snavsede tekstiler, havehynder. 

 

Vådt, muggent eller snavset tekstilaffald skal afleveres som restaffald (§19) eller i container 
til rest efter sortering på genbrugspladserne (§21). 
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§18.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§18.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for tekstilaffald. Tekstilaffald skal 
afleveres på kommunens genbrugspladser i henhold til § 21. 

 

 

 
 

§18.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald. 

 

 

Hvis der kommer en beholderbaseret tekstilløsning 

 

 

 

 
 

§18.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

 
 

§18.6 Anbringelse af beholdere 
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Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderen placeres i overensstemmelse 
med retninglinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 

 

 

 
 

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Hvis der etableres en beholderbaseret løsning, skal beholderens anvendelse og fyldning følge 
retningslinjerne for de øvrige beholdere til genanvendeligt affald. 

 

 

 

 

§18.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Hvis der blive en beholderbaseret løsning, skal den renholdes som beholderne til de øvrige 
genanvendelige fraktioner. 

 

 

 
 

§18.9 Afhentning af tekstilaffald 

 

 
Grundejeren er selv ansvarlig for at transportere tekstilaffald til genbrugspladsen. 

 

 

 

 
 

§19 Henteordning for restaffald 

 

 
§19.1 Hvad er restaffald 

 

 
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen 
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Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 
 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Restaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen kan være: 

Pizzabakker 

Chips- og kaffeposer ( med mindre andet er angivet) 
Gavepapir 
Snavset papir og pap 
Servietter 
Bleer, Hygiejnebind, Vatpinde 
Støvsugerposer 
Aske (forsvarligt indpakket) 
Cigaretskod 
Opfej (forsvarligt indpakket) 
Kattegrus (forsvarligt indpakket) 
Strøelse fra mindre husdyr (forsvarligt indpakket) 
Dyreekskrementer (forsvarligt indpakket) 

 

Restaffald må ikke indeholde genanvendeligt affald, farligt affald, elektronik affald, elpærer, 
batterier, deponeringsegnet affald eller sten og jord. 

 

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden, det lægges i 
beholderen. 

 

Skarpt, skærende, rivende eller spidst restaffald samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret, inden det lægges i beholderen. 

 

 

 
 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§19.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en henteordning for restaffald. 
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Restaffald skal emballeres forsvarligt i poser. 

Borgere og grundejere skal selv anskaffe poser til emballeringen. Poserne med restaffald skal 
lægges i beholderne mærket restaffald. 

 

Restaffald modtages ikke på genbrugspladserne. 

 

 

Gammel ordning 
 

I enkelte områder i Middelfart midtby er der en gammel henteordning for kombineret 
indsamling af madaffald og restaffald (dagrenovation). Når der etableres en ny henteordning 
for særskilt indsamling af restaffald, er alle husholdninger i området omfattet af den nye 
henteordning, jf. § 10. 

 

 

 
 

§19.4 Beholdere 

 

 
Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af 
kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald. 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.4 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
Til periodevis forekommende ekstra restaffald kan grundejeren eller dennes repræsentant 
rekvirere en ekstra tømning eller købe en rød ekstrasæk hos Middelfart Kommune, jf. 
takstbladet. Ved brug af ekstra-sække må kun anvendes Middelfart Kommunes sække 
beregnet hertil. Ekstra sække må kun fyldes til den stiplede linje, og hver sæk må højst veje 
15 kg. 

 

 

 

 
 

§19.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 

 

 

 

Bestemmelserne om beholdere i § 10.5 finder tilsvarende anvendelse for denne ordning. 
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§19.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anbringelse af beholdere i § 10.6 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

 

 
 

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om anvendelse og fyldning i § 10.7 finder tilsvarende anvendelse for denne 
ordning. 

 

Restaffald skal emballeres i poser, i henhold til Middelfart Kommunes anvisninger, der 
fremgår af kommunens hjemmeside www.middelfart.dk/affald. Poserne skal være lukkede og 
tætte, inden de lægges i beholderen. 

 

 

 

 
 

§19.8 Renholdelse af beholdere 

 

 
Bestemmelserne om renholdelse af beholdere i § 10.8, finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 
 

§19.9 Afhentning af restaffald 

 

 
Bestemmelserne om afhentning af papiraffald i § 10.9 finder tilsvarende anvendelse for 
denne ordning. 

 

 

 

 
 

§20 Ordning for haveaffald 
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(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023) 

 

 
 

§20.1 Hvad er haveaffald 

 

 
Haveaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

Haveaffald, der opstår i forbindelse med husholdningen, kan være: 
 

Grene og kviste fra træer og buske, samt grene 
Blade 
Halm fra halmlofter 
Græs 
Buske 
Blomster 
Ukrudt 
Rødder 
Træstammer 

 

Haveaffald må ikke indeholde affald, som kan hæmme komposteringen f.eks. plastposer, 
fiberdug, plastoverdækninger, glasskår, byggeaffald og imprægneret træ. 

 

 

 
 

§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

Ubebyggede grunde, hvor der ikke produceres affald, er undtaget benyttelsespligten. 

 

 

 
 

§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for haveaffald. Haveaffald skal bringes 
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til en af kommunens genbrugspladser jf. § 21, med mindre affaldet komposteres på egen 
grund under hygiejniske forhold. 

 

 

 
 

§20.4 Beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.5 Kapacitet for beholdere 

 

 
Kompostering skal ske i en egnet kompostbeholder, der begrænser skadedyrs adgang til 
affaldet, og begrænser udsivning af næringsstoffer i den dannede kompost, til grundvandet. 

 

 

 
 

§20.6 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og 
brugere af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 

 
En evt. kompostbeholder skal anvendes og fyldes, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, 
der kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.8 Renholdelse af beholdere 
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En evt. kompostbeholder skal holdes i en stand, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, der 
kan medføre gener for omgivelserne. 

 

 

 
 

§20.9 Afhentning af haveaffald 

 

 
Ordningen for haveaffald, er en bringeordning, hvor haveaffald, skal afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser. 

 

 

 
 

§20.10 Øvrige ordninger 

 

 
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller andet affald. Dog må rent og tørt træ 
afbrændes på egen grund under visser forudsætninger: 

 

Der må afbrændes rent og tørt træ haveaffald Sankt Hans aften. Afbrænding må kun 
finde sted i det omfang, det ikke er til gene for omgivelserne. 
Der må afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålsteder. Afbrænding af rent og 
tørt træ må efter Middelfart Kommunes skøn ikke give anledning til røggener. 
Afbrænding er kun tilladt, hvis bestemmelserne i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger er overholdt. 

 

 

 

 
 

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne] 

 
 
Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 

 

 
 

§21.1 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Genbrugspladsenerne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i [...] Kommune. 
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§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 

 

 

Forud for benyttelse af genbrugspladsen(-erne) skal borgeren eller grundejeren, hvis 
kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i Middelfart 
Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. 

 

 

 

 
 

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne] 

 

 
Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af 
personalet på genbrugsplads[-en eller -erne]. 

 

 

På genbrugspladserne kan borger og grundejer aflevere de affaldsfraktioner, som der på det 
givne tidspunkt findes afleveringsmuligheder for på genbrugspladserne. Disse kan variere 
over tid og fra en genbrugsplads til en anden. 

 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Pladspersonalet kan afvise 
aflevering af affald af driftsmæssige årsager. 

 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter 
affaldsbekendtgørelsen anvendes klare (gennemsigtige ) plastsække. Dette for at indholdet 
tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. 

 

På www.middelfart.dk/affald findes en oversigt over hvilke fraktioner, den enkelte 
genbrugsplads modtager og eventuelle mængdebegrænsninger på fraktionerne. Hjemmesiden 
informerer også om adresser, åbningstider og ordensreglement. 

 

Der kan ikke afleveres madaffald og restaffald på genbrugspladserne med undtagelse af de 
tilfælde, hvor Kommunalbestyrelsen har givet en konkret anvisning, jf. § 7. 

Følgende affaldsfraktioner må ikke afleveres på genbrugspladserne: 

Ammuniation 

Eksplosivt affald 
Radioaktivt affald 
Klinisk risikoaffald 
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Gamle biler 
 

Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 

Der kan af kapacitetsmæssige årsager være mængdebegrænsninger for udvalgte fraktioner. 
 

På tidspunktet for godkendelse af nærværende regulativ er der følgende 
mængdebegrænsninger på alle kommunens genbrugspladser: 

 

Jord: Der må maksimalt afleveres 1 m3 ren jord fra samme matrikel. Ved større 
mængder ren jord, eller ved forurenet jord henvises til Middelfart Kommunes regulativ 
for jord. 
Taplader: der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs 
om dagen, og kun såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 

Farligt affald afleveres i særligt rum/område hertil efter pladspersonalets anvisning. 
 

På genbrugspladserne er der etableret bytteområder, hvor borgere kan aflevere eller hente 
affald, der er vurderet egnet til genbrug. Der må ikke tages effekter fra andre områder end 
byttezonerne. 

 

Viceværter fra boligforeninger, bosteder og døgninstitutioner, der afleverer beboernes affald, 
skal have et id-kort, som fås ved henvendelse til Middelfart Kommune. 

 

 

 

 
 

§22 Ordning for PVC-affald 

 

 
§22.1 Hvad er PVC-affald 

 

 
PVC affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

Der henvises til den til hver tid gældende sorteringsvejledning på www.middelfart.dk/affald. 

Vejledningen opdateres løbende, i takt med Miljøstyrelsen opdaterer sorteringslisterne. 

PVC-affald omfatter to fraktioner; genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. 
 

Genanvendeligt PVC er hård PVC, f.eks.: 
 

Tagrender i plast 

Døre og vinduer i plast 
Kabelbakker 
Elektrikerrør 
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Tagplader, f.eks. trapezplader 
Kloakrør, etc. 

 

Ikke-genanvendeligt PVC er blød PVC, f.eks.: 
 

Regntøj 
Voksduge 
Gummistøvler 
Vinylgulve 
Badebolde, badedyr og lignende 
Persienner 
Haveslanger og lignende 

 

 

 
 

§22.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§22.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Middelfart Kommune har etableret en bringeordning for PVC affald. PVC affald skal bringes 
til en af kommunens genbrugspladser, jf. § 21. 

 

På genbrugspladserne skal PVC affald sorteres som følger: 
 

genanvendeligt PVC skal i container mærket genanvendeligt PVC 
ikke-genanvendeligt PVC skal i container mærket til nedgravning. 

 

 

 

 
 

§23 Ordning for imprægneret træ 

 

 
§23.1 Hvad er imprægneret træ 

 

 
Imprægneret træaffald er kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler 
indeholdende f.eks. chrom, kobber, arsen, tin og kreosot. 

 

Imprægneret træ bruges typisk til konstruktioner, der skal være i kontakt med jorden, f.eks.: 
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Hegnspæle og hegn 
Legeredskaber 
Beklædningsbrædder 
Haveskure og carporte 

 

 

 
 

§23.2 Hvem gælder ordningen for 

 

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

§23.3 Beskrivelse af ordningen 

 

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. 
 

Indsamlingen af imprægneret træ er organiseret som en bringeordning til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 
Imprægneret træaffald må også afleveres til et godkendt behandlingsanlæg, som fremgår af 
affaldsregisteret. 

 

 

 

 
 

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske 

produkter (WEEE) 

 

 
§24.1 Hvad er WEEE 

 

 
WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 

 

WEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er elektroniskaffald, som er omfattet af 
Dansk Producent Ansvar system (DPA). 

 

WEE-affald fra husholdninger opdeles i henhold til de gældende sorteringskrav i 
elektronikaffaldsbekendtgørelsen. F.eks: 
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Udstyr til Temperaturudveksling 

Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 
100 cm. 
Lyskilder 

Stort udstyr (en ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset til: 
husholdningsapparater, it- og teleudstyr, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til 
gengivelse af lyd eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, 
fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, 
automatiske dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. Denne kategori 
omfatter ikke det udstyr, der er omfattet af kategori 1-3. 
Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) herunder, men ikke begrænset 
til: husholdningsapparater, forbrugerudstyr, lysarmaturer, udstyr til gengivelse af lyd 
eller billeder, musikudstyr, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj, fritids- og 
sportsudstyr, medicinsk udstyr, overvågnings- og reguleringsinstrumenter, automatiske 
dispensere, udstyr til produktion af elektrisk strøm. denne kategori omfatter ikke det 
udstyr, der er omfattet af kategori 1-3 og 6. 
Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen yder dimension på mere end 50 cm. ) 
Fotovoltaiske paneler 

 

 

 
 

§24.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§24.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale 
ordning. 

 
 

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som 
tilbyder at modtage affaldet. 

 

 

Miljøkasseordning 
 

Småt elektronik og små udtjente lyskilder skal pakkes og emballeres i henhold til 
sorteringsvejledning og anbringes i miljøkassen til farligt affald i henhold til § 17. 

 

Genbrugspladsordning 
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WEEE skal bringes af borgerne til kommunens genbrugspladser og udsorteres på 
genbrugspladserne i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne, og med opdelingen i § 
24.1. 

 

 

 

 
 

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer 

 

 
Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert 
batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan 
være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri 
eller en bilakkumulator. 

 

 

Bærbare batterier og akkumulatorer kan f.eks. være: 
 

Brunstens- og alkaline batterier, til f.eks. legetøj, lommelygter, radioer osv. 
Knapceller, til f.eks. ure, høreapparater, småt legetøj, lommeregnere osv. 
Lithiumbatterier, til f.eks. kameraer og småt elektronik 

NiCd og NiMH batterier, til f.eks. mobiltelefoner, el-værktøj, videokameraer og bærbar 
elektronik 
Øvrige forseglede småbatterier 
El-batterier til cykler og løbehjul 

 

Udtjente batterier og akkumulatorer med en vægt over 500 g, f.eks. industribatterier, 
industriakkumulatorer, bilbatterier, eller bilakkumulatorer bringes af borgerne til kommunens 
genbrugspladser i henhold til § 21 Ordning for genbrugspladserne. 

 

 

 
 

§25.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. 

 

 

 

 
 

§25.3 Beskrivelse af ordningen 
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Alle batterier kan afleveres på kommunens genbrugspladser i rum/område for modtagelse af 
farligt affald. Mindre bærbare batterier kan pakkes i klare poser og anbringes i den til 
formålet udleverede miljøkasse til farligt affald jf. § 17. 

 

 

 

 

 
 

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald 

 

 
§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald 

 

 
Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
om listen over affald (EAK-koder). 

 

 

Bygge- og anlægsaffald er alt affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 

 

Der er to typer bygge- og anlægsaffald: 
 

1. Genanvendelige materialer 

2. Ikke genanvendelige materialer 
 

Det genanvendelige bygge- og anlægsaffald skal være uforurenet og må fx. ikke indeholde: 
 

1. Imprægneret træ 
2. Tjære 
3. Sod 
4. Rester af maling og lak, metal og plast 

 

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås f.eks. tegl, beton, mursten. 

 

 

 
 

§26.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordning for bygge- og anlægsaffald gælder for alle borgere og grundejere i Middelfart 
Kommune. 
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§26.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en bringeordning, og uforurenet bygge- og anlægsaffald skal enten bringes til 
en af kommunens genbrugspladser, eller til godkendt modtageanlæg som kommunen anviser 
byggeaffald til. 

 

Affald fra nedrivnings- og renoveringsopgaver skal anmeldes til kommunen senest 14 dage 
før arbejdet går i gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvilke affaldstyper, der 
fremkommer, mængder og hvor det bortskaffes. 

 

Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

Ved nedrivninger eller renoveringsopgaver undersøges, om bygningen, anlægget eller dele 
heraf er fra perioden 1950-1977. Er det tilfældet, skal der foretages screening af, om 
bygningen indeholder PCB, jf. § 27. 

 

Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- eller anlægsaktiviteter, 14 dage før 
arbejdet går i gang. 

 

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres i genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. Det 
ikke-genanvendelige affald skal sorteres til forbrænding, deponering eller specialbehandling. 

 

Ved afleveringen skal affaldet sorteres efter gældende modtageregler og placeres i de anviste 
containere/båse. 

 

 

 

 

 
 

§27 PCB affald 

 

 
§27.1 Hvad er PCB-holdigt affald 

 

 
PCB (PolyChlorerende Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950 til 1977, hvor 
anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev forbudt 1. 
november 1986. 

 

I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
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betonmaling. 
 

PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 

 

 
 

§27.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen 

 

 

 

 
 

§27.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Ordningen er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises afhængigt af indholdet 
af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 

Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier - skema kan også ses på hjemmesiden www.middelfart.dk/affald. 

 

Middelfart Kommune skal kontaktes, inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
indgå PCB. 

 

Sortering 
 

I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 

Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 

 

Det er grundejer eller dennes repræsentant - der som affaldsproducent - er ansvarlig for at 
sikre, at PCB-holdigt affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivningen 
eller renoveringen af bygninger. 

 

 

 
 

§27.4 Beholdere 
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PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 

Modtageanlæggets eller transportørens anvisninger om beholdere skal følges. 

 

 

 
 

§27.5 Indsamling og transport 

 

 
Grundejeren eller dennes repræsentant skal benytte en registreret transportør eller indsamler, 
der er godkendt til formålet. PCB-forurenet affald klassificeres og transporteres i henhold til 
ADR-forordningen (transport af farligt gods). 

 

Modtageanlæg 
 

PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, som er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 

Mindre mængder kan afleveres på Middelfart Kommunes genbrugspladser, jf § 21. 
 

Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem grundejer og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 

 

 
 

§28 Ordning for hjemmekompostering af vegetabilsk 

madaffald 

 

 
§28.1 Hvad er hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald 

 

 
Ved vegetabilsk madaffald forstås f.eks.: 

 

Affald fra grønsager og frugt, både rå og tilberedt 
Blomster og potteplanter 
Kaffegrums og teblade, inkl. filtre 
Skaller fra æg og nødder 
Vegetabilsk madaffald omfatter ikkemadaffald, som fx. madrester, der indeholder 
animalsk affald, som f.eks. kød, fisk, sovs, ben, fedt o.lign. 
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§28.2 Hvem gælder ordningen for 

 

 
Ordningen for hjemmekompostering af vegetabilsk madaffald er gældende for alle borgere og 
grundejere i Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.3 Beskrivelse af ordningen 

 

 
Vegetabilsk madaffald kan komposteres på egen grund som supplement til at benytte den 
kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

I det omfang affaldet ikke komposteres på den matrikel, hvor affaldet er frembragt, er 
husholdningen forpligtet til at benytte den kommunale indsamlingsordning for madaffald. 

 

Grupper af ejere eller lejere på mere end 10 husholdninger, som i fællesskab ønsker at 
etablere en ordning med kompostering på egen grund eller fællesarealer i tilknytning til de 
pågældende boliger, skal foretage anmeldelse herom til Middelfart Kommune. 

 

 

 
 

§28.4 Beholdere 

 

 
Kompostering af vegetabilsk madaffald skal ske i en egnet kompostbeholder. 

 

Beholderen skal være indrettet således, at den begrænser skadedyrs adgang til affaldet og dels 
begrænser udsivning af næringsstofferne i den dannede kompost til grundvandet. 

 

 

 
 

§28.5 Anbringelse af beholdere 

 

 
Kompostbeholderen skal anbringes på egen grund, således at den ikke efter Middelfart 
Kommunes skøn giver anledning til ulempe/gene for omgivelserne, herunder ejere og brugere 
af ejendommen og eventuelle naboejendomme. 

 

 

 
 

§28.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 
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Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på grundejerens/brugerens egen 
grund eller dennes fællesarealer. 

 

Middelfart Kommune kan meddele de fornødne påbud, såfremt forholdene på en ejendom 
efter kommunens skøn udgør en risiko for eller medfører uhygiejniske tilstande eller er til 
væsentlig ulempe for omgivelserne. 

 

Efter bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter har grundejeren af fast ejendom pligt til at 
foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses 
renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. 

 

Middelfart Kommune kan efter samme bekendtgørelse meddele påbud om at udføre de 
fornødne foranstaltninger til sikring af effektiv rottebekæmpelse, herunder eventuelt at 
nedlægge forbud mod fortsat kompostering hvis komposteringen skønnes uforenelig med 
hensynet til effektiv rottebekæmpelse på en given ejendom. 

 

 

 
 

§28.7 Øvrige ordninger 

 

 
Middelfart Kommune tillader ikke anvendelse af kækkenkværne, som findeler affaldet og 
leder det til renseanlægget sammen med spildevandet. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Peter Moosdorf 
E-mail: Peter.moosdorf@middelfart.dk 
 Tlf. nr.: 8888 4850 
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Dato: 25. august 2022 

Sagsnr.: 2022-008036-5 

Affald og genbrug 
Middelfart Kommune 

Fynsvej 100 

5500 Middelfart                

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte     

CVR.: 29189684 

 
Karen.Lubben@middelfart.dk 

 

 

 
 

 

Svar til Handicapråd på bemærkninger til høringsudkast for husholdningsregulativ 

2022. 

 

Kære Handicapråd. 

I forbindelse med offentliggørelse af oplæg til nyt regulativ for husholdningsaffald i juni 2022, 

har I fremsendt et høringssvar i høringsperioden med 4 bemærkninger til regulativudkastet. 

Jeres bemærkninger giver ikke anledning til ændring af ordlyden i regulativet. 

 

Nedenfor følger svar på Jeres bemærkninger: 

 

 

1. Det er vigtigt, at alle beholdere er nemme at håndterer for alle dvs. at de nemt kan 

køres på plads og deres låg er nemme at åbne for alle.  

 

Svar: Der opstilles som hovedregel 2-delte beholdere på 370 liter til plast, mad- og 

drikkekartoner henholdsvis papir og pap. Beholderne er større end de tidligere 

anvendte beholdere til papir og pap. Men til gengæld har beholderne 3 hjul, hvilket gør 

dem lettere at manøvrere rundt med uanset vægt i beholderen. Hertil vil alle 

beholderne få et nyt 2-delt låg, som kan tilgås både forfra og bagfra. Låget er mere 

brugervenligt end det større og tungere enkelt låg.   

 

2. Der er piktogrammer på de forskellige låg, som alle kan læse. Dvs. at det skal være 

muligt at håndaflæse dem for synshandicappede. 

 

Svar: På alle beholdere påsættes foruden farvede piktogrammer i form af 

klistermærker, også hjørneclips på beholdernes låg med en hævet tekst. Teksten 

indikerer affaldsfraktionen og kan læses af synshandicappede. 

 

3. Der tages højde for dem, som ikke selv kan kører deres affald ud til skel, at de 

stadigvæk kan søge om dispensation.  

 

Svar: Det er fortsat muligt at ansøge om at få afhentet beholdere på grunden op til 20 

meter fra skel mod ekstra betaling herfor. 

 

4. Det skal være muligt at komme af med sit affald på genbrugspladsen fra en kørestol. 

 

Svar: Kørestolsbrugere, der ankommer til genbrugspladsen uden hjælper, kan 

henvende sig til pladspersonalet for hjælp til aflæsning, dersom kørestolsbrugeren ikke 

selv har mulighed for at afhænde affaldet, samt at affaldet i omfang og vægt er 

håndterbart for pladspersonalet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Affald & Genbrug 
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Dato: 25. august 2022 

Sagsnr.: 2022-008036-6 

Affald og genbrug 
Middelfart Kommune 

Fynsvej 100 

5500 Middelfart                

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte     

CVR.: 29189684 

 
Karen.Lubben@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Svar til Ældreråd på høringssvar til høringsudkast for husholdningsregulativ 2022 

 

Kære Ældreråd. 

I forbindelse med offentliggørelse af oplæg til nyt regulativ for husholdningsaffald i juni 2022, 

har I fremsendt et høringssvar til regulativudkastet. Jeres bemærkninger giver ikke anledning 

til ændring af ordlyden i regulativet. 

 

Nedenfor følger svar på Jeres bemærkninger: 

 

 

1. Vi forventer at der fortsat, fremadrettet bliver stillet fornøden tid til rådighed for 

borgere i eget hjem, med behov for hjemmehjælp og støtte, denne tid må ikke fragå 

øvrig tid til pleje rengøring mm. 

 

Svar: Tid til hjælp og støtte i eget hjem i relation til affaldshåndtering henhører ikke 

under Affald & Genbrug. Jeres anmodning vil dog blive videreformidlet til rette 

kommunale instans. 

 

2. Det er vigtigt at opgaven med affaldssortering og ikke mindst bortskaffelse af mad og 

husholdningsaffald, bliver foretaget løbende, og så ofte at der ikke opstår problemer 

med hygiejne og sundhedsproblemer i øvrigt. 

 

Svar: Beholderne til mad- og restaffald tømmes som udgangspunkt hver 14. dag og 

andet genanvendeligt affald tømmes hver 4. eller 8. uge. Hvis der i bemærkningen 

henvises til hjælp til udbringning af affald fra hus til beholder, henhører dette ikke 

under Affald & Genbrug. Jeres anmodning vil dog blive videreformidlet til rette 

kommunale instans. 

 

3. Vi har tidligere deltaget i udvalgsarbejde på affaldsområdet, og undre os over at vi ikke 

i forbindelse med denne ændring ikke er blevet inddraget. 

 

Svar: Affald & Genbrug har været pålagt en bunden opgave, hvorfor inddragelse af evt. 

interessenter ikke har fundet sted. Men vi tager Jeres forespørgsel til efterretning, og vil 

derfor sikre, at vi fremadrettet inddrager Ældrerådet ved implementering af nye 

ordninger el. lign. 

 

4. Vi hilser i øvrigt arbejdet med affald og genbrug velkommen, og glæder os over at der 

er fokus på klimaet, det er blot vigtigt at vore borgere med plejebehov ikke bliver 

tabere i denne sammenhæng. 

 

 

Med venlig hilsen 

Affald & Genbrug 
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142. Godkendelse af revideret erhvervsaffaldsregulativ

Sagsnr.: 2022-008126 Sagsbehandler: Tine Veng Basse Åben

Præsentation:
Erhvervsaffaldsregulativet er blevet tilpasset den ændrede opkrævningsform for erhvervsbrug af
genbrugspladserne og den nye renovationsordning, der indføres i efteråret 2022, og har været i
høring.

Forvaltningen foreslår:

• At det reviderede regulativ godkendes.

Sagsbeskrivelse:
Erhvervsaffaldsregulativet er opdateret, så det er i overensstemmelse med den nye praksis for
fakturering af erhvervsbrug af genbrugspladserne, og den nye renovationsordning, der træder i
kraft i efteråret 2022, og bl.a. får indflydelse på hvilke fraktioner, der kan indsamles hos de
kommunale institutioner. Derudover er der foretaget en generel gennemskrivning, med enkelte
tilføjelser og præciseringer.

Regulativet skal følge et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og er udarbejdet i den Nationale
Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet omfatter bl.a.:

• Ændring af § 11, vedr. opkrævning af betaling for erhvervsbrug af genbrugspladserne
◦ Biler registreret som erhvervskøretøjer ved Skat faktureres for deres indkørsel på

genbrugspladsen. Regulativet beskriver nu hvordan der kan opnås fritagelse, samt
at der skal anmodes om faktura hvis erhvervsaffald afleveres på genbrugspladserne
fra en privatbil, eller en bil på udenlandske nummerplader.
 

• Tilføjelse til § 11 vedr. begrænsning på mængden af asbestholdige plader, der kan
modtages på genbrugspladserne.

◦ Det er tilføjet, at der maksimalt kan afleveres hvad der svarer til et trailerlæs
asbestholdige plader om dagen, og kun såfremt der er kapacitet til at modtage dem.
 

• Tilpasning af § 17 Ordning for indsamling af affald fra kommunale institutioner og
kommunale virksomheder.

◦ Hvor beskrivelsen af ordningen for indsamling af affald fra kommunale institutioner
og virksomheder, er tilpasset til den kommende renovationsordning der indføres i
efteråret 2022.

Der er blevet vedtaget ny lovgivning på området i høringsperioden, og det er derfor efter
høringen jf. §49d i miljøbeskyttelsesloven blevet præciseret i regulativets §10.

• At virksomheder, der ikke har mere affald som kan materialenyttiggøres eller
genanvendes, end en husholdning, fremover må tilmelde sig de kommunale
renovationsordninger for genanvendeligt affald. 
Det er frivilligt, om de vil bruge de kommunale ordninger for genanvendeligt affald, eller
en anden renovatør.

Økonomi:
Ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart
Kommune.

Høring:
Udkastet til Erhvervsaffaldsregulativ har været i offentlig høring.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.
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Klima & bæredygtighed:
Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder og klima. Erhvervsregulativet skal gerne
på bedst mulig måde understøtte erhvervsmulighed for affaldsforebyggelse, affaldssortering,
håndtering og afsætning i en kommunal sammenhæng, og derfor har regulativet betydning for
klimaet, bl.a. i forhold til drivhusgasser og Cirkulær Økonomi.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Anbefales.

 

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Erhvervsaffaldsregulativ efter høring august 2022 til godkendelse
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§1 Formål m.v. 
 
 
 
 

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i 
Middelfart Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø 
og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 

 
Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale 
affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe 
rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i 
forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 

 

 
 

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal 
bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 

 
 
 
 

 

§2 Lovgrundlag 
 
 
 
 

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 

Bekendtgørelse om affaldsregualtiver, -gebyrer og -aktører m.v. 
(affaldsaktørbekendtgørelsen). 

 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). 

 
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). 

 
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 

(batteribekendtgørelsen). 
 
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

 
 
 
 

 

§3 Definitioner 
 
 
 
 

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til 
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enhver tid gældende lovgrundlag. 
 
 
 
 
 

§4 Registrering af udenlandske virksomheder 
 
 
 
 

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende 
aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af 
affaldsgebyr m.v. 

 
 
 
 

 

§5 Gebyrer 
 
 
 
 

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt 
affaldsaktørbekendtgørelsen. 

 

 
 

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, 
der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens 
hjemmeside. 

 
 
 
 

 

§6 Klage m.v. 
 
 
 
 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til 
affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed 

 

 
 

Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 

 
Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet 
fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 
 

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, 
hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige 
myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. 
Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage 
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stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig 
anledning til at rejse en tilsynssag. 

 
 
 
 

 

§7 Overtrædelse og straf 
 
 
 

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde. 

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis 

overtrædelsen er begået 
 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 

 
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 

 
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder 
ved besparelser. 

 
Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) 

strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
 
 
 
 

 

§8 Bemyndigelse 
 
 
 
 

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at træffe afgørelser 
efter dette regulativ. 

 

 
 
 

Ordningerne i dette regulativ forvaltes på kommunalbestyrelsens vegne af Teknik- og 

Miljøforvaltningen. 
 
§ 8.1 Dispensation 

 
Middelfart Kommune kan i øvrigt, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, meddele 
dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 

 
Det påhviler alle, der har dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ, at underrette 
Middelfart Kommune, hvis oplysningerne afgivet i forbindelse med dispensationen bliver 
ændret. 

 
§ 8.2 Forsøgsordning 

 
Middelfart Kommune kan tillade afvigelser fra dette regulativ, f.eks. til gennemførelse af 
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forsøgsordninger. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. 

Opsamlingsmateriel der opstilles i forbindelse med en forsøgsordning skal anvendes. 

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at visse affaldstyper skal afleveres adskilt fra det 
øvrige affald som forsøgsordning. 

 
§ 8.3 Driften af indsamlingsordninger 

 
Middelfart Kommune - Affald & Genbrug, står for driften af de kommunale 
indsamlingsordninger. 

 
Alle driftsmæssige henvendelser skal ske til: 

Affald & Genbrug 

Fynsvej 100 
 
5500 Middelfart 

 
Tlf. 8888 4850 

 

 
 
 
 
 
 

§9 Ikrafttrædelse 
 
 
 
 

Dette regulativ træder i kraft den 5. oktober 2022 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 

 

 
Regulativ for erhvervsaffald 5. maj 2021 

 
 
 
 

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen Kommunaldirektør  Steen Vinderslev 

 
 
 

§10 Ordning for husholdningslignende restaffald 
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§10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald 
 
 
 
 

Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i 
sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger. 

 
Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til 
affaldsbekendtgørelsen. 

 

 

Affald egnet til genanvendelse eller materialenyttiggørelse må ikke sammenblandes med 
restaffald.  
Affald egnet til genanvendelse eller materialenyttiggørelse er f.eks. madaffald, pap, papir, 
glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstil, samt småt elektronik og haveaffald. 

 
Virksomheder har pligt til at udsortere disse fraktioner til genanvendelse, inden det 
husholdningslignende restaffald bortskaffes ved brug af ordningen for husholdningslignende 
restaffald. 
 
Virksomheder, der har affald egnet til materialenyttiggørelse, der i art og mængde svarer til 
en husholdnings, kan tilmelde sig den kommunale ordning for husholdninger.  
Der er ingen pligt til at benytte den kommunale ordning for affald egnet til 
materialenyttiggørelse.  

 
Friturefedt og olie skal frasorteres og indsamles separat til genanvendelse/nyttiggørelse, og 
må ikke bortskaffes sammen med husholdningslignende restaffald eller komme i kloakken. 

 
 
 
 
 

§10.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen gælder for alle virksomheder i Middelfart Kommune, herunder kommunale 
institutioner. 

 
Endvidere gælder ordningen for festpladser og lignende, hvorfra der kan fremkomme 
husholdningslignende restaffald. 

 

 
 
 
 
 
 

§10.3 Beskrivelse af ordningen 
 
 
 
 

Virksomheder kan håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens 

småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres 
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som husholdningslignende restaffald. Affaldet skal køres direkte til forbrænding og 
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må ikke køres til midlertidigt deponi. 
 

 
 
 

Husholdningslignende restaffald fra virksomheder skal på den enkelte producents ansvar og 
ved dennes foranstaltning holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 

 
Virksomheder i Middelfart Kommune, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning 
for husholdningslignende restaffald. 

 
Virksomheder, som ikke benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, har pligt til at træffe aftale med en registreret transportør 
eller indsamler, der råder over egnet indsamlingsmateriel, om regelmæssig bortskaffelse af 
husholdningslignende restaffald fra erhverv. Affaldet skal minimum hentes én gang hver 14. 
dag. 
Affaldsproducenten/virksomheden skal kunne dokumentere, at der er indgået aftaler om 
renovation, samt at affaldet køres direkte til forbrænding på godkendt forbrændingsanlæg. 

 
Virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er underlagt 
de samme retningslinjer, som husholdningerne omkring afhentning af restaffald, jf. regulativ 
for husholdninger. 

 
Ordningen er en henteordning med ruteindsamling. 

 
For virksomheder, der benytter den kommunale indsamlingsordning for 
husholdningslignende restaffald, opkræves gebyr efter opstillet beholdervolumen, og 
tømningsfrekvens jf. Middelfart Kommunes gebyrblad. 

 

 
 
 
 
 
 

§10.4 Beholdere 
 
 
 
 

Virksomheder, der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for restaffald, er 
forpligtede til at anvende de beholdere/containere til det husholdningslignende restaffald, 
som stilles til rådighed af Affald & Genbrug, som en del af ordningen. 

 
Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og 
slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af virksomheden. Virksomheden 
er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været 
håndteret af renovatøren. 

 

 
 
 

To eller flere virksomheder kan, efter anmodning til kommunalbestyrelsen, dele beholdere til 
restaffald. 
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Det påhviler desuden virksomheden at efterkomme de bestemmelser, kommunalbestyrelsen 
træffer til sikring af beholdere. 

 

 
 
 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at andet opsamlingsmateriel skal 
benyttes. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herfor. 

 

 
 
 
 
 
 

§10.5 Kapacitet for beholdere 
 
 
 
 

Det er virksomhedens ejer, som er forpligtet til at sikre, at der er den nødvendige kapacitet 
tilstede på virksomheden, så uhygiejniske forhold ikke opstår. 

 
Kommunalbestyrelsen afgør om en beholder er overfyldt. 

 
Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning kan kommunalbestyrelsen - efter 
forudgående skriftligt varsle - pålægge, at der opstilles yderligere enheder, og/eller 
tømningsfrekvensen ændres, således, at overfyldning undgås. 

 
 
 
 

 
§10.6 Anbringelse af beholdere 

 
 
 
 

Beholdere skal til enhver tid være opstillet på egen matrikel. 
 
Dette kan dog fraviges, hvis to eller flere virksomheder, efter anmodning til 
kommunalbestyrelsen, deler beholddere til husholdningslignednde restaffald, jf. §10.4. 
Adgangsvej og staqndplads skal være indrettet på en sådan måde, at afhentingen af det 
husholdningslignende restaffald kan foretages forsvarligt uden risiko for arbejdsskader- og 
ulykker. 

 
 
 
 

 
§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 

 
 
 
 

Affaldet skal emballeres i poser som anskaffes af virksomheden. 
 

 
 
 

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i 
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beholderen. 
 

 
 
 

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt, og uhygiejnisk affald 
skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade 
på personer eller på beholderen, eller opstå uhygiejniske forhold. 

 
Middelfart Kommune kan uden varsel undlade at tømme opsamlingsmateriellet, hvis der 
inden tømningen bliver konstateret overfyldning eller fejlsortering som f.eks. elektronik 
affald, farligt affald, eller genanvendeligt affald. 

 

 
 
 
 
 
 

§10.8 Renholdelse af beholdere 
 
 
 
 

Det en den enkelte virksomheds ansvar, at beholderne er rene, så uhygiejniske forhold ikke 
opstår. 

 
 
 
 
 

§10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald 
 
 
 
 

Virksomheden skal træffe aftale med indsamler af husholdningslignende restaffald, så 
afhentning af affaldet sker regelmæssigt og mindst hver 14. dag. 

 
 
 
 

 
§10.10 Tilmelding/afmelding 

 
 
 
 

Virksomheder, der tilmelder sig den kommunale ordning vil blive faktureret med samme 
frekvens som husholdninger. 

 
Ved manglende betaling, efter gennemført rykkerprocedure, ophører ordningen, og 
beholderen hjemtages af Affald & Genbrug. 

 

 
 
 
 
 
 

§11 Ordning for genbrugsplads(-en eller -erne) 
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Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald. 
 
 
 
 

§11.1 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen gælder for virksomheder i og udenfor Middelfart Kommune, kommunale 
institutioner samt udenlandske virksomheder, der har ladet sig registrere hos Affald & 
Genbrug i Middelfart Kommune. 

 
 
 
 

 
§11.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne] 

 
 
 
 

Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i 
indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på 
køretøjet monteret trailer. 

 
Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges. 

 

 
 
 

Virksomheder har adgang til at aflevere samme typer sorteret affald som husholdningerne på 
genbrugspladserne. 

 
Virksomheder faktureres for hver gang, de kører ind på genbrugspladsen. 

Opkrævningen sker via nummerpladeaflæsning. Prisen er pr indkørsel, uanset affaldstype, og 
kan jf. gebyrbladet suppleres af en tillægstakst for enkelte affaldsfraktion. 

 
Priser fremgår af det altid gældende gebyrblad, der kan ses på Middelfart Kommunes 
hjemmeside. 

 
Indkørsler med biler på gule plader, knyttet op til et CVR- nummer hos Skat, bliver 
registreret som et erhvevsbesøg, og vil automatisk bliver faktureret. Hvis der er købt 
dagsbevis hos skat, der giver tilladelse til at bruge bilen til private formål, skal dagsbeviset 
vises til en genbrugsvejleder som dokumentation, mens bilen er på pladsen, og bilen vil 
derefter kunne fritages for fakturering i den periode, som dagsbeviset gælder. 
Hvis der afleveres privat affald i en specialindrrettet gulpladebil, der ifølge Skats regler må 
anvendes til private svinkeærinder, skal man også kontakte personalet for at få indkørslen 
fritaget. 

 
Biler med papegøjeplader, der er registreret til et cvr- nummer hos Skat, vil automatisk blive 
faktureret. Hvis der afleveres privat affald, skal man, mens bilen er på pladsen, kontakte en 
genbrugsvejleder på genbrugsstationen, som kan fritage besøget. 
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Biler med hvide plader, registreret til en privatperson, og biler med udenlandske 
nummerplader bliver ikke faktureret. Hvis der afleveres erhvervsaffald i en bil, der ikke er 
registreret til erhvervskørsel, eller er på undenlandske plader, er man, mens man er på 
pladsen, forpligtet til at gøre opmærksom på, at der afleveres erhvevsaffald, som skal 
faktureres og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 
Det er virksomhedens ansvar, at registreringer hos skat er opdaterede. Hvis oplysningerne ikke 
er korrekte, så der ikke sker fakturering, har den, der afleverer affaldet, pligt til at kontakte en 
genbrugsvejleder på pladsen, og gøre opmærksom på, at affaldet der afleveres, er 
erhvevsrsaffald og give de nødvendige oplysninger for, at fakturaen kan udstedes. 

 
 
 
 

 
§11.3 Sortering på genbrugsplads(-en eller -erne) 

 
 
 
 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[- 
 
en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette 

for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne]. 

 

 
 

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på 
genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. 

 
Affald, der ikke kan modtages på Middelfart Kommunes genbrugspladser pga. mængde eller 
art, kan henvises til konkret behandling af kommunalbestyrelsen. 

 
Der kan maksimalt afleveres asbestholdige plader, svarende til et trailerlæs om dagen, og kun 
såfremt pladsen har kapacitet til at modtage det. 

 
Der kan ikke afleveres restaffald. 

 
Middelfart Kommune kan fastlægge begrænsninger på aflevering af affaldstyper og 
affaldsmængder på genbrugspladserne. Sådanne begrænsninger vil fremgå af Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 
Klunsning og fjernelse af affald fra genbrugspladserne er ikke tilladt, undtaget er dog de 
dertil indrettede områder, der fremgår ved skiltning og anden afmærkning. Konstateres der 
forsøg på klunsning, kan der indgives politianmeldelse for tyveri. 

 
Overtrædelse af ordens reglement, vejledning, retningslinjer eller regulativbestemmelser kan 
medføre bortvisning fra pladsen. Gældende ordensreglement og vejledning findes på 
middelfart Kommunes hjemmeside. 

 
Middelfart Kommune kan opkræve særgebyrer for dokumenterede ekstra omkostninger i 
forbindelse med håndtering af affald, der ikke er behandlet i overensstemmelse med 
retningslinjerne (Ordensreglementet, genbrugspladspersonalets anvisninger samt den til 
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enhver tid gældende lovgivning). F.eks. udgifter til oprydning, merudgifter i forbindelse med 
behandling af fejlsorteret affald m.m. 

 
 
 
 
 

§11.4 Vægtbegrænsning 
 
 
 
 

Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter 
affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på 
genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, 
som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra 
husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. 

 
Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det 
modtagne farlige affald. 

 

 
 
 

Hvis den samlede mængde farligt affald pr. år overstiger 200 kg. Anvises virksomhedens 
farlige affald til en anden godkendt modtager. 

 
Der er desuden følgende begrænsning på virksomhedernes aflevering af materialer på 
genbrugspladserne: 

 
Der må højst afleveres 1 m3 ren jord fra samme lokalitet. 

 

 
 
 
 
 
 

§12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 
 
 
 
 
§12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald 

 
 
 
 

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. 

 

 
 
 

Herunder for eksempel: 
 

Kemikalieaffald 

Olieaffald (som ikke er omfattet af genanvendelsesregisteret) 
Tungmetalholdigt affald 
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Asbestholdigt affald (F.eks. knækkede tagplader) 
PCB holdigt affald jvf. § 20 
Klinisk risikoaffald jvf. § 13 
Affald fra tømningsordninger for olie- og benzinudskillere, jvf. § 18 
Træ imprægneret med kreosot og arsen 
Medicinrester 

 
Foruden eksplosivt affald omfatter ordningen heller ikke farligt affald, der er omfattet af 
særlig regulering, for eksempel: 

 
Elektriske og elektroniske produkter 
Bærbare batterier og akkumulatorer 
Radioaktivt affald 
Ammunition 
Udtjente køretøjer 
Flyveaske 
Shredderaffald 
Fyrværkeri 
Airbags 

 
 
 
 
 

§12.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen gælder for alle virksomheder, herunder kommunale institutioner i Middelfart 

Kommune. 
 
 
 
 

 
§12.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Ordningen består af 3 dele: 
 

1. En indsamlingsordning i form af en bringeordning for maks. 200 kg. farligt affald pr. år 
på genbrugspladserne jvf. § 11.4 

2. En fælleskommunal indsamlingsordning i form af henteordning for klinisk risikoaffald 
(jvf. § 13) og for affald fra olie- og benzinudskillere, jvf. § 18. 

3. En anvisningsordning for øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald. 
 
Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør og affaldsbehandler, der er 
miljøgodkendt til transport og behandling af farligt affald. 

 

 
 
 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt 
emballeret. 
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Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer: 
 

Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. 
Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet 
eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. 
Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig 
måde. 
Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. 

 

 
 
 

Opbevaringen skal følge retningslinjerne: 
 

Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund 
uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. 
Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud 
på den beholder, der indeholder den største mængde. Kan oplagspladsen ikke tilkøres 
direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste 
sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres. 

Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at 
spild ikke beskadiger andre beholdere. Oplagspladsen skal være placeret på 
virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til 
stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning. 

 

 
 
 

Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder: 
 

Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende 
affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås. 
Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med 
sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk. 
Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en 
konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 
Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. 
Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt 
underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må 
ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

 

 
 
 

Virksomheder skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen 
tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse 
med bilags listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 

 
 
 
 
 

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal 
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afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. 

 
Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en 
godkendt affaldsmodtager. 

 
Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller 
blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. 

 
Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt 
emballeret. 

 

 
 
 
 
 
 

§13 Ordning for klinisk risikoaffald 
 
 
 
 
§13.1 Hvad er klinisk risikoaffald 

 
 
 
 

Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko 
ved håndtering, f.eks. : 

 
Skærende og stikkende genstande, der har været brugt i patientpleje eller behandling. 
Affald fra patienter, som er isolerede 
Smitteførende affald 
Vævsaffald 

 
Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling, er 
f.eks. kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, der kan 
penetrere hud. Derudover er reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller rester af 
vævsvæske, samt laboratorieglasvarer forurenet med blod, pus og vævsvæsler, 
hæmoglobinkuvetter, hårrør og pipetter omfattet. 

 
Smitteførende affald og affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra 
diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, f.eks.: 

 
Petriskåle o.l. som indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. 
Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før 
bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. 
Meget vådt engangsmateriel (Som vil dryppe, hvis det sammen presses), hvor væden 
udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, eksempelvis forbindinger, 
afdækninger, operationsservietter. 
Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. 
Affald fra patienter som er isolerede, med mindre kendskab til sygdommens 
smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal. 
Rester af ikke-dræbt vaccine. 
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Vævsaffald af alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, er affald, hvor 
uigenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, f.eks.: 

 
Moderkager og aborter, amputerede legemsdele. 
Vævsprøver- herunder også vævsprøver i formalin. 
Visse typer vævsaffald- som på grund af stikkende (F.eks. knoglesplinter) eller 
vævsholdige/dryppende karakter (f.eks. moderkager) kan udgøre en risiko. 
Vævsaffald, der må karakteriseres som risikoaffald/farligt affald kan håndteres sammen 
med vævsaffald i øvrigt. 

 
 
 
 
 

§13.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle virksomheder og kommunale institutioner i 
Middelfart Kommune, herunder f.eks. sygehuse, fødeklinikker, laboratorier og 
behandlingsinstitutioner, plejecentre (ikke private hjem), hjemmeplejeordninger, læge- og 
tandlægeklinkker, speciallæger, skønheds- og hudplejere, praktiserende jordmødre, tatovører, 
piercere, akupunktører, fodplejere, landbrug med dyrehold m.fl. 

 
Enhver producent af klinisk risikoaffald har pligt til at benytte ordningen for kliniske 
risikoaffald. 

 
 
 
 

 
§13.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov til den kommunale indsamlingsordning, dog 
mindst 1 gang årligt. 

 

 
 
 

Sorteringen skal ske efter følgende retningslinier: 
 

Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller 
lignende. 
Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. 
Skærende og stikkende genstande, f.eks. kanyler, lægges straks efter brugen i 
gennemsigtige egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke 
indeholde f.eks. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, 
før affaldet forlader produktionsstedet. 
Vævsaffald skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller 
lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader 
produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles ved forbrænding på godkendt 
forbrændingsanlæg. 
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Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk 
risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne herfor. 

 
Her kan f.eks. fastsættes krav til nedkøling, mærkning og behandling af affaldet. 

Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden. 

I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal 
virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald. 

 

 
 
 

Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre 
kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, 
egnet emballage. 

 

 
 
 

Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager 
skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske 
forhold. 

 

 
 
 

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald administreres af Modtagestation 

Syddanmark I/S (MOTAS). 
 
Vejlbyvej 21 

 
7000 Fredericia 

 
Tlf. 76 20 1300 

Mail: mail@motas.dk 
 
Klinisk risikoaffald skal emballeres efter følgende retningslinjer: 

 
Ved emballering, der alene eller i kombination med anden emballage udgør 
transportemballagen, må kun benyttes de af Motas leverede emballager. 
Ved emballering, der ikke indgår i transportemballagen, kan benyttes anden end den af 
Motas leverede emballager. 

 
Opbevaringsemballage skal: 

 
Mærkes med gul markering og være mærket "klinisk risikoaffald" 

Mærkes inden ibrugtagning for at undgå misforståelser under kildesortering og ved 
afhentning. 
Pakkes, så den kan lukkes uden sammenpresning af affaldet. 
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Transportemballagen skal mærkes med: 
 

Dato, navn og telefonnummer på affaldsproducenten. 
Navn på den for emballeringen ansvarlige person. 
Affaldstype samt produktionssted. 

 

Opbevaring og intern håndtering af klinisk risikoaffald skal foregå på en sådan måde, at 
beskadigelsen af emballagen undgås. 

 
Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. 

 
Middelfart Kommune kan fastsætte frekvensen for afhentning af klinisk risikoaffald. 

Frekvensen fastsættes så gener som lugt og unødigt oplag undgås. 

Ved fastsættelse af frekvensen tages der hensyn til efterfølgende opholdstid under transport 
og behandling. 

 
Når klinisk risikoaffald behandles internt, for eksempel på eget forbrændingsanlæg eller 
autoklaveanlæg, stilles der ikke særlige krav til emballager. Ved håndteringen skal affaldet 
dog opsamles forsvarligt i egnede tætte emballager for at sikre hygiejniske forhold. 

 
Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 
 
 
 
 
§14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald 

 
 
 
 

Ordningen omfatter ikke-genanvendeligt PVC-affald, som f.eks. vinylgulve, presenninger, 
plastslanger, gummimåtter, regntøj og arbejdsstøvler af PVC. 

 
Ikke-genanvendeligt PVC affald skal holdes adskilt fra virksomhedens øvrige affald. 

 
 
 
 
 

§14.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§14.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Ikke-genanvendeligt PVC affald skal deponeres. Affaldet skal derfor enten afleveres på en af 
kommunens genbrugspladser i de rette containere dertil, eller afleveres til deponering på 
Odense Nord Miljøcenter. 

 

 
 
 
 
 
 

§15 Ordning for forbrændingsegnet affald 
 
 
 
 
§15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald 

 
 
 
 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 

 
 
 

Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet 
affald i affaldsbekendtgørelsen. 

 
F.eks: 

 
Ikke genanvendeligt pap og papir, samt beskidt pap og papir 

Ikke genanvendelige sammensatte materialer 

Træ som ikke kan genanvendes 
 

Undtaget fra reglerne om forbrænding er biomasseaffald, emballagetræ samt brændbart 
affald, som det efter lovgivningen er forbudt at brænde eller som ved forbrænding kan give 
anledning til miljømæssige problemer - f.eks. træ imprægneret med kreosot og arsen. 

 
 
 
 

 
§15.2 Hvem gælder ordningen for 

 
 
 
 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
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§15.3 Beskrivelse af ordningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i 
følgende størrelser: 

 
Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm. 
Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal 
længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en 
vægt på maks. 80 kg. 

 

 
 
 

Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene 
til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal 
virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for 
forbrændingsegnet affald. 

 

 
 
 

Forbrændingsegnet affald fra Middelfart Kommune, anvises til forbrænding på Energnist, 
Bronzevej 6, 6000 Kolding, eller til kommunens genbrugspladser. 

 
Ved tvivl, kontakt Middelfart Kommunes Miljøafdeling på tlf. 8888 5500. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§16 Ordning for deponeringsegnet affald 
 
 
 
 

§16.1 Hvad er deponeringsegnet affald 
 
 
 
 

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i 
affaldsbekendtgørelsen. 
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Ved deponeringsegnet affald, forstås affald, der ikke kan frasorteres som kan anvendelige 
materialer, og heller ikke er forbrændingsegnet eller farligt. 

 
Det kan f.eks. være: 

 
Ubrændbart affald som asbestholdige plader, eller mineraluld der ikke kan 
genanvendes. 
Ikke forbrændingsegnet affald som f.eks. blød PVC 

Andet affald som ikke kan/må genanvendes eller brændes, bl.a. tungmetalforurenet 
affald. 

 
Flydende affald, brandfarligt/brandnærende affald, eksplosivt eller ætsende affald, samt 
affald der ikke er forbehandlet må ikke deponeres. 

 
 
 
 

 
§16.2 Hvem gælder ordningen for 

 
 
 
 

Ordningen gælder for alle virksomheder og kommunale institutioner i Middelfart Kommune. 
 
 
 
 

 
§16.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering: 
 

Affald i flydende form, dog ikke slam. 

Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt 
eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3. 
Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18. 
Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter. 
Ituskårne dæk. 

Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden 
deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil 
nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. 
Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen. 
Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse til henblik på genbrug og 
genanvendelse med undtagelse af affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af 
det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat. 
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Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlæg. 
 

 
 
 

Virksomheden skal aflevere affaldet til Odense Nord Miljøcenter eller på kommunens 
genbrugsstation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

§17 Ordning for Indsamling af affald fra kommunale 

institutioner og kommunale virksomheder 
 
 
 
 

§17.1 Hvad er omfattet af ordningen for kommunale institutioner og 

kommunale virksomheder 
 
 
 
 

Ordningen for kommunale institutioner og kommunale virksomheder svarer til hente- 
ordningen for kommunens husholdninger. 

 
De affaldstyper, som ikke er omfattet af den kommunale henteordning, skal afleveres på 
kommunens genbrugspladser, efter samme vilkår som erhvervsvirksomheder. 

 
Affaldet skal sorteres og håndteres i overensstemmelse med Middelfart Kommunes 

Erhvervsaffaldsregulativ. 
 
 
 
 

 
§17.2 Hvem gælder ordningen for 

 
 
 
 

Alle kommunale virksomheder/institutioner i Middelfart Kommune. 
 
 
 
 

 
§17.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Ordningen svarer til de henteordninger, som gælder for kommunens husholdninger, og er 
beskrevet i Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 
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De kommunale institutioner og kommunale virksomheder skal sortere og håndtere disse 
affaldstyper, som det er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald. 

 
Ordningerne kan benyttes på samme vilkår, som for husholdningerne i Middelfart 

Kommune. 

Der kan kun udleveres materiel til indsamling af farligt affald, svarende til det, der indgår i 
ordningen til husholdninger. 

 
 
 
 

 
§17.4 Gebyr 

 
 
 
 

Der opkræves gebyr i henhold til Middelfart Kommunes gebyrblad, hos de kommunale 
institutioner og kommunale virksomheder, der er omfattet af ordningen. 

 

 
 
 
 
 
 

§18 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere 
 
 
 

 
§18.1 Hvad er affald fra olie- og benzinudskillere 

 
 
 
 

Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere er klassificeret som blandet farligt affald og 
består af, f.eks. sand, olie, benzin og vand. 

 
Olie- og benzinudskillere skal etableres overalt, hvor der under normal drift forekommer 
olie- og benzinholdigt afløbsvand, og hvor der er risiko for benzin- og oliespild. 

 
Etablering af olie- og benzinudskillere kræver en spildevandstilladelse og retningslinjerne for 
dimensionering og drift af olieudskilleranlæg skal følges. 

 
 
 
 
 

§18.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Enhver bruger af olie- og benzinudskillere i Middelfart Kommune har pligt til at benytte 
ordningen for olie- og benzinudskillere. 

 
Ordningen gælder for alle olie- og benzinudskillere med tilhørende magasinbrønde og 
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sandfang, der er etableret hos virksomheder samt offentlige og private institutioner i 

Middelfart Kommune. 
 
I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, om olie- og benzinudskilleren er omfattet af 
ordningen. 

 
Anvendes olie- og benzinudskilleren ikke, kan Middelfart Kommune give tilladelse til, at den 
afblændes, sløjfes eller bypasses. 

 
Olie og benzinudskilleren skal derefter afmeldes fra indsamlingsordningen. 

 
 
 
 

 
§18.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Ordningen for olie- og benzinudskillere er en fælleskommunal indsamlingsordning i form af 
en henteordning, som administreres af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

 
Al henvendelse omkring driftsmæssige forhold skal ske til: 

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS). 

Vejlbyvej 21 
 
7000 Fredericia 

 
Tlf: 7620 1300 

 
Mail: mail@motas.dk 

 
Tømning og kontrol 

 
Ordningen omfatter begrænset kontrol af de omfattede olie- og benzinudskillere med 
tilhørende magasinbrønde og sandfang, tømning af disse samt nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af det affald, der opstår i forbindelse hermed. 

 
Ved begrænset kontrol forstås en begrænset driftsmæssig kontrol, hvorved olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang undersøges for mængden af udskilt olie/benzin 
og bundslam, samt kontrol af korrekt vandstand og umiddelbart synlige tegn på skader eller 
utætheder. 

 
Minimum 1 gang årligt foretages måling og registrering af udskilte affaldsmængder i olie- og 
benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang samt oplysninger om synlige fejl og mangler. 

 
Enhver udskiller med tilhørende magasinbrønde og sandfang, der er omfattet af ordningen 
skal være tilmeldt ordningen med en frekvens på minimum en årlig kontrol, dog således, at 
kommunen kan fastsætte forskellige tømnings/kontrolfrekvenser på henholdsvis udskillere, 
magasinbrønde og sandfang. 

 
Bundtømning foretages minimum en gang hvert 3. år. 
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Middelfart Kommune kan efter behov ændre den planlagte tømnings/kontrolfrekvens efter 
forudgående varsel på 4 uger til affaldsproducenten/ejeren af olie- og benzinudskilleren. 

 
Normaltømning 

 
Ved udskilt olie/benzinlag i udskilleren foretages normaltømning. 

 
Ved normaltømning forstås, at udskilt olie/benzin opsuges fra overfladen af 
udskilleren/magasinbrønden. 

 
Bundtømning 

Ved udskilt bundslam i udskilleren foretages en bundtømning. Ved bundtømning forstås, at 
udskilleren tømmes helt, og udskilt bundslam opsuges fra bunden af udskiller/magasinbrønd 
og/eller tilhørende sandfang. 

 
Kontrolrapport efter besøg 

 
Affaldsproducenten modtager en rapport efter besøg indeholdende observationer om: 

Målt indhold af udskilt olie og bundslam 

Vandstanden i udskilleren 
 

Sandfang før udskilleren 
 

Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand 
 

Opsuget affaldsmængde 
 
Ved fejl eller mangler på udskiller/magasinbrønd og sandfang har affaldsproducenten og 

MOTAS pligt til, at informere kommunen herom. 
 
Bundtømning af udskilleren og det foranstående sandfang skal ske efter behov- dog 
minimum hvert 3. år. 

 
Der kan dog stilles skærpede indretnings- og driftsmæssige vilkår for olie- og 
benzinudskillere i en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 for 
virksomheden. 

 
Affaldsproducentens pligter 

 
Affaldsproducenten skal anvise/anlægge de fornødne adgangsveje, samt sikre 
hensigtsmæssige arbejdsforhold for personer og materiel i forbindelse med kontrol og 
tømning af udskiller, magasinbrønd og sandfang. Dæksler og lignende skal være synlige og 
ført op til terrænhøjde, samt være let aftagelige. 

 
Affaldsproducenten skal føre løbende kontrol med, at udskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten, og påse, at olie- og benzinudskilleren altid er vandfyldt. 

 
Affaldsproducenten er ansvarlig for, at olie- og benzinudskiller, magasinbrønd og sandfang 
fungerer efter hensigten. 

 
Affaldsproducenten er ansvarlig for, at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning. 
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Hvis den planlagte tømningsfrekvens ikke er tilstrækkelig, skal affaldsproducenten 
rekvirere ekstra tømning hos MOTAS. 

 
Affaldsproducenten skal, uanset tømningsfrekvens, senest når udskilleren har opbrugt 70 % 
af sin kapacitet eller i henhold til vilkårene i en meddelt udledningstilladelse, rekvirere 
tømning hos MOTAS. 

 
For udskillere, der er omfattet af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening fra benzin- og deselanlæg og som modtager afløbsvand fra en 
påfyldningsplads og tillige er uden magasinbrønd, skal affaldsproducenten dog rekvirere 
tømning senest, når udskilleren har opbrugt 30% af sin kapacitet. 

 
Olie- og benzinudskillere, der anvendes som sikkerhed mod forurening ved samlet spild på 
f.eks. tankanlæg og påfyldningspladser, skal tømmes efter enhver tilførsel af olie eller 
benzin. 

 
Administrative bestemmelser 

 
Middelfart Kommune kan i særlige tilfælde foranledige ekstra tømning af en udskiller med 
tilhørende magasinbrønd og sandfang på affaldsproducentens regning. 

 
Middelfart Kommune tilmelder og afmelder udskillere, magasinbrønd og sandfang til 
indsamlingsordningen. 

 
Gebyrer 

 
Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 
Uheld 

 
Hvis der opstår en forurening fra olie- og benzinudskilleren, skal virksomheden straks 
standse forureningen og kontakte Middelfart Kommune. 

 
Yderligere information kan findes på MOTAS hjemmeside, www.motas.dk 

 

 
 
 
 
 
 

§19 Ordning for Bygge- og anlægsaffald 
 
 
 

 
§19.1 Hvad er Bygge- og anlægsaffald 

 
 
 
 

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag 
med listen over affald (EAK-Koder) 
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Bygge- og anlægsaffald er affald fra f.eks. nybyggerier, ombygninger, renoveringer, 
nedrivninger, vejarbejder, lednings og andre anlægsarbejder. 

 
 
 
 
 

§19.2 Hvem gælder ordningen for 
 
 
 
 

Ordningen for bygge- og anlægsaffald gælder for alle virksomheder og kommunale 
institutioner i Middelfart Kommune. 

 
Ordningen gælder desuden for virksomheder beliggende udenfor Middelfart Kommune, for 
så vidt angår opgaver på ejendomme i Middelfart Kommune, hvor virksomheden producerer 
bygge- og anlægsaffald fj. §19.1. 

 
 
 
 

 
§19.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Ordningen omfatter affald, som opstår i forbindelse med et bygge- og anlægsprojekt, mf. jf. 

§19.1 eller som frasorteres i forbindelse med håndteringen af affaldet. 
 
Ordningen er en bringeordning, hvor bygge- og anlægsaffald, enten skal bringes til et 
godkendt modtageanlæg, eller til en af kommunens genbrugspladser. 

 
Ved afleveringen på en af kommunens genbrugspladser, skal affaldet sorteres efter gældende 
modtageregler og placeres i de anviste containere/båse. 

 
Dokumentation for screening og evt. kortlægning fremsendes til Middelfart Kommune i 
forbindelse med anmeldelse af byggeaffald fra bygge- og eller anlægsaktiviteter, senest 14 
dage før arbejdet ønskes påbegyndt. Se nærmere beskrivelse af reglerne på Middelfart 
Kommunes hjemmeside. 

 
Bygherre er ansvarlig for at anmeldelsen er ajour, og at transportøren får udleveret den senest 
ajourførte anmeldelse med dertilhørende løbenummer. 

 
Blanketter til brug for screening og anmeldelse af byggeaffald skal udfyldes via den digitale 
løsning i Byg og Miljø, eller på Middelfart Kommunes hjemmeside. 

 

 
 
 
 
 
 

§20 Ordning for PCB-holdigt affald 
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§20.1 Hvad er PCB-holdigt affald 
 
 
 
 

PCB (PolyChlorerede Biphenyler) er en gruppe miljø- og sundhedsskadelige stoffer, som 
blandt andet har været anvendt i visse byggematerialer i perioden fra ca. 1950-1977, 
hvorefter anvendelsen af PCB i byggematerialer blev forbudt. Al anvendelse af PCB blev 
forbudt 1. november 1986. 

 
I byggebranchen er PCB hovedsageligt blevet anvendt i termoruder, fugemasse, lim og 
betonmaling. 

 
PCB har også været anvendt i elektronisk udstyr med transformatorer og kondensatorer, 
f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper fra perioden 
1950-1986. 

 
 
 
 

 
§20.2 Hvem gælder ordningen for 

 
 
 
 

Ordningen er gældende for alle virksomheder i Middelfart Kommune. 
 
 
 
 

 
§20.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Anvisningsordning 
 
Ordningen for PCB-holdigt affald er en anvisningsordning, hvor PCB-holdigt affald anvises 
afhængigt af indholdet af PCB, jf. affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen. 

 
Kontakt Middelfart Kommune, Natur- og Miljøafdelingen for spørgsmål omkring 
grænseværdier. 

 
Middelfart Kommune skal kontaktes inden renovering/nedrivning igangsættes, hvor der kan 
forekomme PCB. 

 
Sortering 

 
I henhold til gældende regler for håndtering af affald påhviler det affaldsproducenten at 
kildesortere affaldet. Kildesorteringen skal foregå, så der ikke sker sammenblanding eller 
kvalitetsforringelse af affaldet. 

 
Modtageanlægget kan opstille nærmere retningslinjer for sorteringen og "renheden" af det 
materiale der modtages. 
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Det er den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for at sikre, at PCB-holdigt 
affald frasorteres og håndteres korrekt i forbindelse med nedrivning eller renovering af 
bygninger. 

 
Opsamling og opbevaring. 

 
PCB-holdigt affald skal opbevares i lukkede containere eller spændelågsfade, så udvaskning 
og spredning af støv m.v. undgås. 

 
Modtageanlæggets eller transportørens anvisning skal følges. 

 
Indsamling og transport 

 
Affaldsproducenten skal benytte en registreret transportør eller indsamler, der er godkendt til 
formålet. PCB-forurenet farligt affald klassificeres og transporteres i henhold til ADR- 
konventionen (transport af farligt gods). 

 
Modtageanlæg 

 
PCB-holdigt affald skal bortskaffes til modtageanlæg, der er godkendt til at modtage den 
pågældende affaldstype. 

 
Mindre mængder PCB-holdigt affald kan afleveres på Middelfart Kommunes 
genbrugspladser. 

 
Gebyrer 

 
Afregning for affaldets håndtering sker direkte mellem virksomheden og modtageanlægget 
og/eller transportøren. 

 

 
 
 
 
 
 

§21 Ordning for afbrænding af have/parkaffald 
 
 
 
 

§21.1 Hvad er Have/parkaffald 
 
 
 
 

Ved have/parkaffald forstås grene og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, 
naturplejeaktiviteter m.m. 

 
 
 
 

 
§21.2 Hvem gælder ordningen for 
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Ordningen gælder for virksomheder i Middelfart Kommune, som producerer have/parkaffald, 
f.eks. gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter. 

 
 
 
 

 
§21.3 Beskrivelse af ordningen 

 
 
 
 

Afbrænding af have/parkaffald hos den enkelte affaldsproducent er som udgangspunkt 
forbudt. 

 
Der kan gives tilladelse til afbrænding af eget have- og parkaffald til f.eks. gartnerier og 
ansvarlige for naturplejeaktiviteter, på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt. 
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Information til kommuner om kontaktperson: 
Navn: Tine Veng Basse 
E-mail: Tine.vengbasse@middelfart.dk 
Tlf. nr.: 8888 4858 
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143. Godkendelse af Ressourceplan 2023-2032

Sagsnr.: 2021-013714 Sagsbehandler: Tine Veng Basse Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune skal, som landets øvrige kommuner, udarbejde en kommunal
ressourceplan, der skal være i overensstemmelse med ”Handlingsplan for Cirkulær Økonomi –
national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032”, der blev udsendt af
Miljøministeriet i juli 2021.

Planen har været i offentlig høring og skal endeligt godkendes.

Forvaltningen foreslår:

• At planen godkendes

Sagsbeskrivelse:
Ressourceplanen er en affaldshåndterings- og forebyggelsesplan, der indeholder en status for
affaldsområdet, kapacitet og ordninger, samt beskrivelse af hvad der skal arbejdes med i de
kommende 6 år, samt yderligere 6 overslagsår.

Den kommunale ressourceplan er udarbejdet i forlængelse af den tidligere vedtagne
Ressourcestrategi ”Ressourcer i øjenhøjde”, og dens 4 hovedindsatsområder for planen, der er: 

• Samarbejde og udvikling
• Affaldsforebyggelse
• Sortering og genanvendelse
• Dialog og Data

Hvert hovedindsatsområde er specificeret ud i indsatser som derefter udmøntes i konkrete
initiativer for at nå de nationale mål om bl.a. 65 % reel genanvendelse i 2032, og den
kommunale målsætning om max. 100 kg. restaffald pr. indbygger, og 1500 kg. affald pr.
husstand i Middelfart kommune, i 2032.

Restaffald er det restaffald, der indsamles via renovationsordningen, mens de 1500 kg. pr.
husholdning er alt husholdningsaffald, også affald der er afleveret på genbrugspladserne, f.eks.
fra nedrivninger. Målene kan ses i planen under overskriften: Introduktion, vision og mål.

Det er ambitiøse mål, der kun kan opnås via en bred vifte af indsatser, fra ny
dagrenovationsordning, med fokus på udsortering af genanvendeligt affald, og
affaldsminimering af restaffaldet, til f.eks. affaldsforebyggelse og direkte genbrug.

Dialog og information er også væsentlige elementer for at kunne lykkes med at nedbringe
affaldsmængderne.

Planen kan ses via nedenstående link:

Ressourceplan 2023-2032

Økonomi:
Indsatser på området er finansieret af drifts- og anlægsbudgetterne på affaldsområdet.

Høring:
Planen har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar, og planen er derfor identisk med den version, der
blev sendt i høring. 

Klima & bæredygtighed:
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Der er en tæt sammenhæng mellem klima og affald, og planen har derfor betydning for
kommunens samlede klima og bæredygtighedsfokus, hvilket også understreges af den stigende
nationale sammenkædning mellem affald, CØ og erhvervsområdet.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 7. september 2022
Anbefales.

 

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 
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144. Ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023

Sagsnr.: 2022-008674 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Åben

Præsentation:
Forslag om ny ressorcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023 har været i høring hos
relevante parter. Den indstilles nu til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

• At ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet gældende fra 2023 indstilles
godkendt.

Sagsbeskrivelse:
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkendte på deres møde 14. juni 2022 at sende forslag til ny
ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2023 i høring i perioden den 15. juni til den 23.
august 2022.

Modellen er gennemgået for dagtilbudslederne på møde den 19. maj 2022, og på møde for
forældrebestyrelserne den 28. juni 2022. Der er indkommet høringssvar fra hovedparten af
dagtilbuddenes MED-udvalg og forældrebestyrelser, PMF Fyn, BUPL Fyn samt
Handicaprådet. Generelt bærer høringssvarene præg af, at høringsparterne har sat sig godt ind i
den nye model, og har bidraget med kritiske og konstruktive kommentarer.

Forvaltningens uddybninger og bemærkninger til høringssvarene:
Der er gennemgående positive tilbagemeldinger på forslaget  om ny ressourcetildelingsmodel på
dagtilbudsområdet gældende fra 2023. 

Der er opbakning til princippet om "at pengene følger barnet". Flere fremhæver ligeledes, at
modellen er mere gennemskuelig end den tidligere model på området, da den tydeligt beskriver,
hvordan budgettet fordeles på daginstitutionerne. Samtidig kvitteres for den dialog, der har
været i forbindelse med præsentation af den nye tildelingsmodel. 

Der ses at være tre gennemgående temaer i besvarelserne:

• Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny tildelingsmodel
• De fysiske rammer
• Vipperegulering

Temaerne gennemgås nedenfor.

Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny tildelingsmodel:
Flere institutioner finder det positivt, at minimumsnormeringens parametre er inkluderet i
modellen og der udtrykkes forståelse for, at kommunen har valgt at følge de vedtagne nationale
retningslinjer og beregningsmetoder. Samtidig nævner flere dog, at det ville være ønskeligt, at
kommunens ambitioner kunne række længere, således at der er en minimumsnormering for
hver enkelt institution. Samtidig peges på ønsket om en beregning, der viser den reelle
normering i hele åbningstiden.

Der peges på den udfordring, at ledelsestiden er indregnet i tildelingen, da lederne i praksis kun
har ganske få børnetimer på gulvet. Et andet element som ses er endvidere, at serviceniveauet i
tildelingsmodellen for det samlede pædagogisk personale kun dækker til lønressourcer svarende
til 60% til pædagoger og 40% til pædagogmedhjælpere. Der ønskes en fordeling på 70/30
tilsvarende den fordeling som i dag er på folkeskoleområdet. 

Endelig nævnes, at de afsatte lønressourcer er baseret på gennemsnitslønninger og ikke
institutionens faktiske lønforbrug. Der tages derfor ikke højde for de institutioner, der har
mange medarbejdere med høj anciennitet. 
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Nogle institutioner rejser bekymring for, at almendelen får for lidt ressourcer i modellen, da
special- og støttepladser relativt set trækker flere personaletimer, samt at der ses flere og flere
børn med ekstra ressourcebehov i almendelen.

Endelig er der forslag om, at modellen indeholder en socioøkonomisk fordeling af nogle af
ressourcerne.  

Anbefaling
Forvaltningen har haft til opgave indenfor den givne økonomiske ramme at lave en
udgiftsneutral ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2023, og som
samtidig opfylder de krav,  der ligger i Lov om Minimumsnormering. Modellen bygger derfor på
parameteret om 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn (de 0 - 2 årige) og 1 voksen pr. 6
børnehavebørn (de 3-5 årige) på kommunalt niveau.

Det er ikke muligt inden for den samlede økonomiske ramme at ændre på forholdet mellem
pædagoger og pædagogmedhjælpere, at ændre på ledelsestiden eller at opnå en
minimumsnormering pr. institution.   

I ressourcetildelingsmodellen er der udarbejdet et budget for almen-, såvel som for
specialbørnehavedelen. Det er vurderingen, at det inden for den afsatte økonomiske ramme ikke
vil være hensigtsmæssigt at lave en socioøkonomisk tildeling. Såfremt den nye tildelingsmodel
skulle inkludere socioøkonomiske parametre inden for den eksisterende budgetramme til
dagtilbud, ville dette medføre yderligere forskelle imellem daginstitutionernes normering.

Fysiske rammer:
Flere høringsberettigede finder det positivt, at antallet af matrikler indgår som parameter i
ressourcetildelingsmodellen. Enkelte institutioner peger dog på, at de i praksis har flere
matrikler.

Anbefaling
Driftsbudgettet i ressourcetildelingsmodellen følger antallet af børn, således vil flere børn betyde
et større driftsbudget. Der gives kun et tilskud til ekstra matrikel, såfremt at den ekstra
permanente matrikel er væsentligt mindre end en "rentabel" daginstitution på ca. 80 børn.
Derfor tæller fx. Børnehuset Bulderby ikke med som en ekstra matrikel under Strib Børnehus. 

I den nuværende situation med kapacitetsudfordringer i Middelfart by tages der særskilt stilling i
forbindelse med midlertidige løsninger. Dette gælder eksempelvis for Hyllehøjinstitutionen. 

Vipperegulering:
Der er som tidligere nævnt stor opbakning til princippet om "at pengene følger børnene".
Enkelte institutioner har dog udtrykt en bekymring ved denne fx. Chili og Gelsted Børnehus.

Samtidig stiller den faglige organisation PMF Fyn spørgsmålstegn ved, om der er afsat en
tilstrækkelig stor reguleringspulje i vippemodellen (budget svarende til 67 årsplads) set i lyset af
stigende børnetal.

Anbefaling
Den nye tildelingsmodel har haft til formål både at være mere gennemskuelig i forhold til,
hvilket serviceniveau kommunen giver samt at tilsikre en bedre styringsmulighed for
institutionens ledelse. En forudsætning for en stærkere styring, hvor institutionerne får anvendt
de ressourcer, de har til normering uden at lave et merforbrug, kræver et digitalt system, som
følger både børnetal og budget nøje; og hvor institutionerne kan se ud i fremtiden i forhold til
kommende ændringer i børnetal. Et sådant system indkøbes via et igangsat udbud og
implementeres snarest muligt. Forvaltningen vil i høj grad fortsætte med at understøtte lederne
i at få en sikker styring. 

I relation til den faglige organisations PMF's bemærkning om vippepuljens størrelse, så er denne
beregnet ud fra en demografimodel. Forudsætningen for at opnå minimumsnormering er
afhængig af, at de prognosticerede børnetal og heraf, at budgetberegninger rammer plet. 
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I ressourcetildelingsmodellen lægges der op til, at institutionernes budget reguleres fire gange
årligt, således det passer med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Sammenfattende konklusion på høringssvar
Forvaltningens samlede vurdering af høringssvarene er, at der alt andet lige er en tydelig positiv
indstilling til grundprincipperne i den foreslåede ressourcetildelingsmodel. En del af de
foreslåede ændringer vil ikke kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme og har
derfor ikke medført ændringer i høringsforslaget.

Det er derfor forvaltningens indstilling, at den nye tildelingsmodel implementeres i den form,
den foreligger. 

Økonomi:
Ingen

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
Ingen

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Høringssvar - Væsentlige pointer og gennemgående temaer i høringssvarene vedr. ny
ressourcetildelingsmodel for dagtilbud 2023
Høringssvar - Handicaprådet
Høringssvar - PMF Fyn
Høringssvar - MED udvalg Strib Børnehus
Høringssvar - MED udvalg Gelsted Børneunivers
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Chili
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Egetræet
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Strib Børnehus
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Nørre Aaby Børnehus
Høringssvar - MED udvalg Nørre Aaby Børnehus
Høringssvar - MED udvalg Børnehuset Egetræet
Høringssvar - Fællesbestyrelsen Gelsted Børneunivers
Høringssvar - Fællesbestyrelsen Fjelsted Harndrup Børneunivers
Høringssvar - Fællesbestyrelsen Landsbyfællesskabet i Brenderup
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Kompasset
Høringssvar - BUPL Fyn
Høringssvar - Børnehuset Hyllehøj
Høringssvar - MED udvalg Børnehuset Chili
Høringssvar - MED udvalg og forældrebestyrelse Børnehuset Nysgerrium
Høringssvar - Forældrebestyrelsen Børnehuset Solsikken og Naturhaven
Ny Ressourcetildelingsmodel Dagtilbud - notat
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Dato: 24. august 2022 

Sagsnr.: 2022-008674-25 

Skoler og Dagtilbud 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte     

CVR.: 29189684 

 
Lone.LanderStie@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Høringssvar - Væsentlige pointer og gennemgående temaer i høringssvarene vedr. 

ny tildelingsmodel for dagtilbud 2023 

Der er gennemgående positive tilbagemeldinger på forslaget  om ny ressourcetildelingsmodel 

på dagtilbudsområdet gældende fra 2023.  

Der er opbakning til princippet om "at pengene følger barnet". Flere fremhæver ligeledes, at 

modellen er mere gennemskuelig end den tidligere model på området, da den tydeligt 

beskriver, hvordan budgettet fordeles på daginstitutionerne. Samtidig kvitteres for den dialog, 

der har været i forbindelse med præsentation af den nye tildelingsmodel. 

 
Der ses at være tre gennemgående temaer i besvarelserne: 

 Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny tildelingsmodel 

 De fysiske rammer 
 Vipperegulering 

Temaerne gennemgås nedenfor. 

Beregning af minimumsnormering i sammenhæng med ny tildelingsmodel: 

Flere institutioner finder det positivt, at minimumsnormeringens parametre er inkluderet i 

modellen og der udtrykkes forståelse af, at kommunen har valgt at følge de vedtagne 

nationale  retningslinjer og beregningsmetoder. Samtidig nævner flere dog,  at det ville være 

ønskeligt, at kommunens ambitioner kunne række længere, således at der er en 

minimumsnormering for hver enkelt institution. Samtidig peges på ønsket om en beregning, 
der viser den reelle normering i hele åbningstiden. 

Der peges på den udfordring, at ledelsestiden er indregnet i tildelingen, da lederne i praksis 

kun har ganske få børnetimer på gulvet. Et andet element som ses er endvidere, at 

serviceniveauet i tildelingsmodellen for det samlede pædagogisk personale kun dækker til en 

lønressourcer svarende til 60% til pædagoger og 40% til pædagogmedhjælpere. Der ønskes en 
fordeling på 70/30 tilsvarende den fordeling som i dag er på folkeskoleområdet.  

Endelig nævnes, at de afsatte lønressourcer er baseret på gennemsnitslønninger og ikke 

institutionens faktiske lønforbrug. Der tages derfor ikke højde for de institutioner, der har 
mange medarbejdere med høj anciennitet.  

Nogle institutioner rejser bekymring for, at almendelen får for lidt ressourcer i modellen, da 

special- og støttepladser relativt set trækker flere personaletimer, samt at der ses flere og 
flere børn med ekstra ressourcebehov i almendelen. 

Endelig er der forslag om, at modellen indeholder en socioøkonomisk fordeling af nogle af 

ressourcerne.   

Anbefaling 

Forvaltningen har haft til opgave indenfor den givne økonomiske ramme at lave en 

udgiftsneutral ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2023, og som 
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samtidig opfylder de krav,  der ligger i Lov om Minimumsnormering. Modellen bygger derfor på 

parameteret om 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn (de 0 - 2 årige) og 1 voksen pr. 6 
børnehavebørn (de 3-5 årige) på kommunalt niveau. 

Det er ikke muligt inden for den samlede økonomiske ramme at ændre på forholdet mellem 

pædagoger og pædagogmedhjælpere, at ændre på ledelsestiden eller at opnå en 

minimumsnormering pr. institution.    

I ressourcetildelingsmodellen er der udarbejdet et budget for almen-, såvel som for 

specialbørnehavedelen. Det er vurderingen, at det inden for den afsatte økonomiske ramme 

ikke vil være hensigtsmæssigt at lave en socioøkonomisk tildeling. Såfremt den nye 

tildelingsmodel skulle inkludere socioøkonomiske parametre inden for den eksisterende 

budgetramme til dagtilbud, ville dette medføre yderligere  forskelle imellem 
daginstitutionernes normering. 

Fysiske rammer: 

Flere høringsberettigede finder det positivt, at antallet af matrikler indgår som parameter i 

ressourcetildelingsmodellen. Enkelte institutioner peger dog på, at de i praksis har flere 

matrikler. 

Anbefaling 

Driftsbudgettet i ressourcetildelingsmodellen følger antallet af børn, således vil flere børn 

betyde et større driftsbudget. Der gives kun et tilskud til ekstra matrikel, såfremt at den ekstra 

permanente matrikel er væsentligt mindre end en "rentabel" daginstitution på ca. 80 børn. 
Derfor tæller fx. Børnehuset Bulderby ikke med som en ekstra matrikel under Strib Børnehus.  

I den nuværende situation med kapacitetsudfordringer i Middelfart by tages der særskilt stilling 
i forbindelse med midlertidige løsninger. Dette gælder eksempelvis for Hyllehøjinstitutionen.  

Vipperegulering: 

Der er som tidligere nævnt stor opbakning til princippet om "at pengene følger børnene". 

Enkelte institutioner har dog udtrykt en bekymring ved denne fx. Chili og Gelsted Børnehus. 

Samtidig stiller den faglige organisation PMF Fyn spørgsmålstegn ved, om der er afsat en 

tilstrækkelig stor reguleringspulje i vippemodellen (budget svarende til 67 årsplads) set i lyset 
af stigende børnetal. 

Anbefaling 

Den ny tildelingsmodel har haft til formål både at være mere gennemskuelig i forhold til, 

hvilket serviceniveau kommunen giver samt at tilsikre en bedre styringsmulighed for 

institutionens ledelse. En forudsætning for en stærkere styring, hvor institutionerne får 

anvendt de ressourcer, de har til normering uden at lave et merforbrug, kræver et digitalt 

system, som følger både børnetal og budget nøje; og hvor institutionerne kan se ud i 

fremtiden i forhold til kommende ændringer i børnetal. Et sådant system indkøbes via et 

igangsat udbud og implementeres snarest muligt. Forvaltningen vil i høj grad fortsætte med at 
understøtte lederne i at få en sikker styring.  

I relation til den faglige organisations PMF's bemærkning om vippepuljens størrelse, så er 

denne beregnet ud fra en demografimodel. Forudsætningen for at opnå minimumsnormering 

er afhængig af, at de prognosticerede børnetal og heraf budgetberegninger rammer plet.  

I ressourcetildelingsmodellen lægges der op til, at institutionernes budget reguleres fire gange 
årligt, således det passer med de kvartalsvise budgetopfølgninger. 

Sammenfattende konklusion på høringssvar 

Forvaltningens samlede vurdering af høringssvarene er, at der alt andet lige er en tydelig 

positiv indstilling til grundprincipperne i den foreslåede ressourcetildelingsmodel. En del af de 

foreslåede ændringer vil ikke kunne afholdes inden for den eksisterende budgetramme og har 
derfor ikke medført ændringer i høringsforslaget. 
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Det er derfor forvaltningens indstilling, at den nye tildelingsmodel implementeres i den form, 
den foreligger.  
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144 HØRINGSSVAR - HANDICAPRÅDET



 
HANDICAPRÅDET 

 

                                                                                    Brenderup d. 23. august 2022 

 

 

 

 

Høringssvar ang. Ny ressourcetildelingsmodel for 
daginstitutionerne med virkning fra budgetåret 2023 

 

 

Handicaprådet har kigget materialet igennem. Og kan ikke se, at denne model vil 

være til ulempe for støtte- og specialpladserne. Så vi er positive over den nye 
ressourcetildelingsmodel. 

 
 
På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd 
 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand 
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144 HØRINGSSVAR - PMF FYN



22. august 2022 
 

Høring af forslag til ny ressourcetildeling på dagtilbudsområdet 
 
Tillidsrepræsentanter for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har på TR-
netværksmøde d. 17. august 2022 gennemgået Middelfart Kommunes oplæg til ny 
ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet og skal her bidrage med vores bemærkninger. 
 
Indledningsvis vil vi gerne takke for muligheden for at blive hørt i processen og for hørings-
periodens varighed, der har gjort det muligt at mødes om et så vigtigt emne – også på trods af 
sommerferieafvikling. 
 
Vi vil også gerne kvittere for formålet med den nye model – det er altid prisværdigt at sigte efter 
mere økonomisk gennemskuelighed og helt forståeligt, at man ønsker at inkorporere principperne 
i Lov om minimumsnormering, der tilsiger en dobbelt så høj normering til de 0-2 årige vuggestue-
børn som til de 3-5 årige børnehavebørn. 
 
Til trods for, at vi kan se de gode intentioner, giver oplægget alligevel anledning til vores 
spørgsmål og på visse områder bekymringer. 
 

1. Forudsætningerne for beregningen af minimumsnormeringen 
 
Her kan vi virkelig ønske os, at Middelfart Kommunes ambitioner vil række længere end 
statens, således at man ikke blot stiller sig tilfreds med en gennemsnitlig normerings-
betragtning på kommunalt niveau, men går efter, at minimumsnormeringerne virker helt 
ud på hver enkelt institution – og allerhelst helt ud på hver enkelt stue. 
Svendborg Kommune arbejder målrettet på en sådan mere ambitiøs opgørelse af 
normeringen netop med henblik på at kunne udarbejde en ressourcetildelingsmodel, der 
tager højde for hverdagens reelle normeringspåvirkninger og – udfordringer. 
 

2. Under afsnit 2 – Ressourcetildelingens budgettildelingskriterier – Lønbudget savner vi i 
personalefordelingen, at de pædagogiske assistenter opgøres selvstændigt. Uddannelses-
målet i aftalen om minimumsnormeringer tilsigter, at personalet består af 85 % uddannede 
pædagogiske assistenter og pædagoger. Det fremgår ikke af modellen, hvordan Middelfart 
Kommune vil lade de pædagogiske assistenter indgå i vejen til at nå dette mål. 
 

3. Ligeledes under afsnit 2 – Ressourcetildelingens budgettildelingskriterier – Lønbudget 
finder vi desværre langt fra modellen transparent, når det gælder de årlige lønberegninger 
for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Her savner vi igen en selvstændig opgørelse af 
de pædagogiske assistenters gennemsnitsløn samt af ledernes. En beskrivelse af 
beregningsgrundlaget for de to beregnede lønstørrelser henholdsvis 450.897 kr. og 
340.055 kr. vil ligeledes øge gennemsigtigheden. Vi finder umiddelbart den beregnede 
gennemsnitsløn for pædagogmedhjælpere bekymrende lav – særligt såfremt den også 
rummer lønnen for pædagogiske assistenter? 
 

4. Vedrørende afsnit 2 – Ressourcetildelingens budgettildelingskriterier – Administrativt 
tillæg kan vi frygte, at den generelle tildeling af 2 % af lønsummen vil medføre en 

Side 296



skævvridning, idet meget store institutioner derved opnår et administrativt tillæg, der 
muligvis ligger over det reelle behov, mens de mindre institutioner kan have svært ved at 
købe administrative timer nok til at få dækket behovet. De administrative opgavers typer 
og variation er set med vores øjne ens uanset institutionernes størrelse. Selvfølgelig vil der 
på en større institution være opgaver, som skal udføres flere gange, i og med at der er et 
øget antal ansatte, men vil man ikke her – som på mange andre områder – kunne forvente 
en vis portion af rutine og stordriftsfordele? 
 

5. Vedrørende afsnit 2 – Ressourcetildelingens budgettildelingskriterier – Øvrige tillæg kan vi 
med tilfredshed konstatere, at der i modellen er indarbejdet kompensation for henholdsvis 
flere enheder samt mindre enheder. Hvorvidt beløbene er dækkende for de reelle udgifter 
og forskelle, har vi ud fra modellen vanskeligt ved at vurdere, men glæder os over, at disse 
parametre er tænkt med i modellen. 
 

6. Vores væsentligste bekymring ved modellen vedrører princippet bag vippemodellen – at 
der vippes 1:1, og at dette sker månedsvis. Vi er bekendte med flere kommuner, hvor 
månedsvis regulering har været forsøgt igennem en årrække, men hvor man har valgt at 
overgår til enten halvårlig eller helårlig regulering af vippen. En månedsvis regulering giver 
alt for stor økonomisk usikkerhed i institutionerne og virker i mange tilfælde som en 
stopklods for nye initiativer, da man ikke ved, om har i morgen, hvad man har i dag af 
økonomi. På personalesiden oplever vi en ”svingdørs-effekt”, hvor midlertidigt ansat 
personale kommer og går, hvilket på ingen måde gavner hverken børn og forældre. Hvad 
angår det faste personale vil presset stige, de vil være færre til at varetage flere opgaver, 
og arbejdsmiljøet vil blive unødigt belastet. Vi vil derfor meget stærkt anbefale, at der 
sikres et langt større interval imellem reguleringerne af vippen.  
 

7. Endelig vil vi tillade os at stille spørgsmål til modellens afsnit 4 – Vippereguleringspuljen. 
Med de store forskelle, der er på afregningen pr. barn, alt efter om der er tale om et 
vuggestue-/dagplejebarn eller et børnehavebarn sammenholdt med den eksplosive 
udvikling i børnetallet i Middelfart Kommune, kan vi frygte, at vippereguleringspuljens 67 
pladser ikke vil være dækkende for det reelle behov. Modellen beskriver ikke, hvad der vil 
ske, hvis der ikke er midler nok i puljen – f.eks. hvis der må bruges forholdsmæssigt ekstra 
mange midler på at regulere for et øget antal vuggestue-/dagplejepladser, end 
gennemsnitsbetragtningen har taget højde for. Hvordan kompenseres institutionerne i 
sådanne tilfælde? 
 

 
Vi håber, at vores bidrag vil give anledning til fornyede overvejelser og konstruktive drøftelser med 
henblik på at finde både gode, holdbare og arbejdsmiljøvenlige løsninger, og ønsker jer en fortsat 
god proces. 
 
Med venlig hilsen på vegne af  
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Middelfart Kommune 
 
 
Tillidsrepræsentantgruppen og PMF Fyn 
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144 HØRINGSSVAR - MED UDVALG STRIB
BØRNEHUS



Strib børnehus                   23. august 2022 

Høringssvar vedr. ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner ned 

virkning fra budgetåret 2023. 

Vi vil gerne anerkende, at der er lavet en ny tildelingsmodel, da der er behov for mere 

gennemsigtig i fht. ressourcetildeling på området. 

Det er positivt at der generelt kommer flere penge ud i institutionerne, men den nye 

model viser desværre ikke det reelle billede ude i institutionerne. 

 

Vedr. normeringer 

Den nye model er bygget op omkring minimumsnormeringer på 3 vuggestuebørn pr 

voksen og 6 børnehavebørn pr voksen. Det lyder rigtig fint, men er desværre ikke den 

reelle normering i institutionerne. 

1. 85% af lederens tid samt 100% af den pædagogiske leders tid tælles som 

børnetimer. Dette har ingen hold i virkeligheden da det ikke er muligt i praksis. 

Det giver derfor et forkert billede af hvordan hverdagen i realiteten ser ud. 

2. En del af specialgruppen i Chili samt Nysgerrium tælles med i den samlede 

normering for Middelfart kommune. Sådan ser den reelle normering ikke ud i 

Kommunens andre institutioner. 

3. I Strib børnehus har børnene lange dage, da mange forældre pendler. Det 

betyder, at normeringen er ringere i ydertidspunkterne og at 

minimumsnormeringerne i bedste fald kun opretholdes midt på dagen. 

4. Derudover kunne vi ønske os, at man kiggede mere på institutionerne enkeltvis 

i fht personalets anciennitet. Nogen huse har flere ansatte på slutløn, der koster 

mere end gennemsnittet og har dermed større udgift for det samme antal 

hænder. 

 

På vegne af MED-udvalget i Strib Børnehus 

Kamilla H Vork 
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Børnehuset 
Koldinghave 3 

5591 Gelsted 

 

Telefon +45 8888 5455 

 

 

Skolen 

Gelstedvej 29 

5591 Gelsted 
www.gelstedskole.skoleintra.dk 

 

Telefon +45 8888 5540 

gelsted-skole@middelfart.dk 

 

  

Gelsted 23. august 2022 

 

 

Høringssvar vedr. Ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne med virkning fra 

budgetåret 2023 fra MED-udvalget ved Gelsted Børneunivers 

 

MED-udvalget har følgende kommentarer 

 

 ”Vippemodellen”: Der er bekymring over, hvordan stillingerne fremover kommer til at 

være. Man er måske tvunget til at lave flere tidsbegrænsede stillinger, da året ikke har 

et kontinuerligt forløb, eks. i forbindelse med, at børn skal i forårs-SFO  

  

 ”Vippemodellen”: Modellen kræver en stabil tilgang af børn. 

 

 Fordelen ved ”Vippemodellen” er mere økonomisk retfærdig. 

 

 ”Vippemodellen”: Der kan opstå usikkerhed over personalenormering. Man kan være 

nervøs for at komme ind i en ond spiral, hvis nedgang i børnetal. 

  

 ”Vippemodellen” kan påvirke personalets trivsel i forhold til deres ansættelsesforhold, 

da personalet vil frygte eventuelle løbende personalereguleringer. 

 

 Madbudget: Vi registrer denne stigning på 15 % til madordning, og det er forståeligt. 

Det er dog også en bekymring i forhold til institutionens børnegrundlag, at forældrene 

skal betale en del mere, da man derfor kan risikere færre tilmeldinger. 

 

 

 

På vegne af MED-udvalget ved Gelsted Børneunivers. 

 

Jens Lyndorff Hovmøller 

Skoleleder  
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144 HØRINGSSVAR - FORÆLDREBESTYRELSEN
BØRNEHUSET CHILI



  

 

 

 
 

 

  

 

  

Dato 16. august 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Børnehuset Chilli 

Middelfart Kommune 

Enebærvej 2 

5500 Middelfart 

 

 

Telefon +45 8888 5350 

Mobil +45 4025 4527 

 
chili@middelfart.dk 

 

Høringssvar ang. ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner med virkning fra 

budgetåret 2023 

 

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Chili hilser en ny ressourcetildelingsmodel, hvor 

gennemsigtighed og afspejling af virkeligheden og den faktiske normering er i fokus meget 

velkommen. Vipperegulering 1:1, som beskrevet i notatet om ordningen og på det afholdte 

dialogmøde virker som en rimelig og gennemskuelig måde, at fordele de økonomiske 

ressourcer til daginstitutionerne på. Mere gennemsigtighed vil øge muligheden for god og 

rettidig planlægning i de enkelte institutioner. Det skal dog nævnes, at en forudsætning for 

god og rettidig planlægning i de enkelte institutioner er, at der fra kommunens side meldes 

rettidigt ud om ændringer i børnetal og opnormering, og at indgåede aftaler overholdes. 

 

Vi værdsætter ambitionen om ordentlige normeringer i kommunens daginstitutioner, og 

anerkender, at kommunen har valgt at følge retningslinjerne givet af staten. Vi ser dog 

muligheder for at Middelfart Kommune, i tråd med sine officielle værdier på 

børneungeområdet, kunne have større ambitioner end at opfylde minimumskravene, og at 

gennemsigtigheden i beregningerne kunne øges.   

I en fodnote i notatet fra kommunen står, at der i beregningerne tages højde for børn i 

specialgrupper og børn med støtteplads, men alligevel ender den præsenterede 

normeringsopgørelse med ikke at opfylde minimumsnormeringskravet. Børn i specialgruppen i 

Børnehuset Chili har behov for en langt højere normering end børnene i normalgruppen. 

Ydermere har et større antal børn i såvel vuggestuen som børnehaven behov for ekstra støtte i 

form af støttetimer og 1:1 tid med specialpædagoger. Sidst, men ikke mindst er der i 

normalgruppen også børn med behov for øget pædagogisk opmærksomhed, men uden 

bevilgede støttetimer. Det gælder blandt andet børn fra mindre ressourcestærke hjem, to-

sprogede børn, børn hvor forældresamarbejdet er udfordrende med flere. Denne gruppe går 

under radaren i minimumsnormeringsopgørelsen, fordi ingen tal viser, at de har et 

ressourcebehov, der er større end gennemsnittets. Hvor mange børn, der er i denne gruppe, 

vil variere. I nogle af kommunens institutioner er gruppen ganske beskeden, mens den i andre 

er stor, og udgør en potentielt udfordrende joker. Sammenblandingen af de forskellige 

børnegruppers behov og brug af ressourcer, og af kommunens forskellige institutioner 

efterlader et indtryk af uigennemsigtighed og en risiko for at overestimere normeringen i 

gennemsnitsberegningerne. Det vækker bekymring for om eksempelvis børn i normalgruppen 

helt generelt, eller i nogle udvalgte institutioner, vil få tildelt færre ressourcer end de reelt har 

behov for og krav på.  

 

Det er glædeligt, at Middelfart kommune i 2020 opfyldte kravet for minimumsnormeringer, 

men i de fremviste tal for budget 2023 gør kommunen det umiddelbart ikke, og det er til trods 

for, at normeringen er beregnet ud fra en antagelse om, at børn er institution 37 timer om 

ugen. Det synes for mange Middelfart-børn at være et underestimat. Med sin centrale 

beliggenhed er kommunen hjemsted for mange pendlere, og deres børn er formentlig i 

institution mere end 7,4 timer dagligt. Beregningerne viser således et glansbillede midt på 

dagen hvor alle er til stede, men i ydertimerne opfyldes kravet om minimumsnormering ikke. 
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Ydermere er den pædagogiske og daglige leder i institutionen regnet med som personale på 

gulvet. Det er langt fra den virkelighed som beregningerne jævnfør kommunens ambitioner for 

den nye ressourcetildelingsmodel skal afspejle.  

 

Vi værdsætter dette første tiltag mod mere gennemsigtighed og en ressourcetildelingsmodel i 

trit med virkeligheden. Samtidig ser vi frem til mange flere initiativer, der kan sikre at børn og 

voksne i Middelfarts daginstitutioner mødes af en virkelighed, der er bedre end 

minimumskravet. 

 

På vegne af  

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Chili 

 

Lisa Maria Sele Sætre 

Bestyrelsesformand 

Side 305



144 HØRINGSSVAR - FORÆLDREBESTYRELSEN
BØRNEHUSET EGETRÆET



Side 307



144 HØRINGSSVAR - FORÆLDREBESTYRELSEN
STRIB BØRNEHUS



 
 

 1 

Til Lone Lander Stie, 

 
Høringssvar fra Strib Børnehus angående ny ressourcetildelingsmodel 
 
 
Indledende kommentar 
 
Først og fremmest vil vi gerne anerkende, at der er blevet lavet en ny tildelingsmodel, da blandt 
andet Strib Børnehus i flere år har haft flere børn indskrevet end der har været beregnet. Dette 
har helt konkret betydet, at ekstra udgifter til personale, legetøj osv. skulle findes i det 
eksisterende budget. 
Derfor anbefaler vi, at den nye tildelingsmodel bruges i et retroperspektiv, så Strib Børnehus og 
andre institutioner kan modtage penge for alle de børn der har været indskrevet. Alternativt, at 
institutionernes gæld nulstilles. 
 
Beregning af normeringer 
 
Normeringsberegningen i den nye tildelingsmodel, viser jo desværre ikke den reelle normering, 
ifølge den: 
 

 Skulle lederen i Strib børnehus med mere end 40 ansatte og flere matrikler stadig have 
børnetid. Pt tælles 85% af lederens tid og 100% af den pædagogiske leders tid som 
børnetimer, hvilket ikke afspejler realiteterne. 

 Der var aldrig personale der var syge, holdte møder, var på kurser m.m. 

 Rengøringspersonalet skulle have børnetimer 

 Osv. 
 
Der er flere andre beregningsmodeller, fx Omsættertabellen, som Københavns Kommune og flere 
andre kommuner har vedtaget at anvende og som viser et mere reelt billede af normeringen og vi 
kan ikke se nogen gode begrundelser for at man ikke vælger gennemsigtighedsvejen.  
 
Hvorfor kan man undres over, det går godt i Middelfart Kommune, vi er netop rundet 40.000 
indbyggere. Lad os få reelle beregninger og så kan alle parter mødes ud fra dette. 
 
Vi vil foreslå, at der prioriteres minimumsnormering i hele institutionens åbningstid. PPR 
psykologer i hele Danmark er netop gået sammen om at sætte fokus på børnenes mistrivsel bl.a. 
grundet for få ressourcer 
(https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8925884/Mentalt-udfordrede-og-psykisk-
syge-b%C3%B8rn-er-et-produkt-af-syge-skoler-og-daginstitutioner). Derudover er det allerede 
kendt viden, at tidlige indsatser giver økonomisk gevinst i forhold til børnenes livsbane 
(Heckmanns kurve). Jo tidligere indsats, jo større økonomisk gevinst gennem barnets livsbane. 
Daginstitutionsområdet er således et område, der kan give bedre mening at investere i frem for at 
spare. 
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Tillæg til den nye tildelingsmodel 

 
I Strib Børnehus er børnene længe i institution, blandt andet på grund af, at mange forældre 
pendler ud af kommunen, hvilket betyder at normeringen i Strib Børnehus er dårligere end i andre 
institutioner og dermed heller ikke opnår minimumsnormering i hele åbningstiden. Derfor foreslår 
vi, at der laves beregninger på, hvor længe børnene er i institution og derefter tildeles budget også 
ud fra dette. 
 
Strib Børnehus får tillæg for 2 matrikler, dette vil vi godt anerkende er vigtigt. Dog har Strib 
Børnehus reelt 3 matrikler, den ene vurderes til at være for stor ifølge tildelingsmodelen og skulle 
være selvkørende. Fakta er bare at Strib Børnehus bruger flere personaleressourcer grundet de 3 
matrikler, kontra hvis Institutionen kun havde 1 eller 2 matrikler. Hvilket går ud over budgettet og 
normeringen. 
 
 
I Middelfart Kommune overholdes minimumsnormeringen på kommunalt niveau. Dette er dog 
ikke gældende på lokalt niveau blandt andet på grund af at støttepladser fra enkelte institutioner 
medtages i den kommunale minimumsnormering. Vi foreslår derfor, at støttepladserne tages ud af 
beregningerne i minimumsnormering. 
 
Afsluttende kommentar 
 
Som vi starter med at skrive, anerkender vi at der kommer en ny tildelingsmodel, især fordi der er 
en mere reel vipperegulering med. 
Dog er den allerede begrænset i forhold til når institutionerne skal køre med mere end almindelig 
overbelægning som Strib Børnehus kommer til fra i afslutningen af året og et godt stykke ind i det 
nye. 
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Helt konkret så koster et barn Y og dette giver serviceniveau X, når der så kører med flere børn 
end der er plads til og der laves alle mulige nødløsninger som at institutionen multisal skal rumme 
en lille gruppe børn. Så forringes normeringerne og serviceniveauet for både de eksisterende børn 
og de mange ekstra børn. Helt konkret burde der følge flere penge med pr. barn når Middelfart 
Kommune pålægger institutionerne at kører med overbelægning udover hvad der er rimeligt og 
hvad institutionen reelt kan bære. 
Ellers betyder det endnu dårligere forhold for vores børn og personaler. Dette kan teknisk uden 
problemer skrives ind som beregning i modellen. 
 
Vi håber meget, at I vil tænke på hvad der er bedst for børnene, personalerne, forældrene og 
institutionerne, når I træffer den endelige beslutning. 
 
Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen i Strib Børnehus 
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Høringssvar til tildelingsmodellen:                                                                                   22.8.2022  

Vi finder disse elementer gode og relevante ift. den nye tildelingsmodel:  

Godt initiativ at invitere til et dialogmøde frem for et informationsmøde. Vi følte os set og hørt. Godt at 

fokusere på at ændre den nye ressourcefordeling så den er mere gennemskuelighed både for 

forældrebestyrelsen og for medarbejderne.  

Vi kommer med disse forslag/opmærksomhedspunkter til den nye tildelingsmodel:  

Vi stiller spørgsmålstegn ved om normeringen, timer pr. uge på s. 5, kan opretholdes hvis det holdes op 

mod budget 2023.  

Vi foreslår, at der kunne være et rul ift. de institutioner som holder åbent i lukkeugerne, da de ressourcer 

der gives til den enkelte institution ikke er tilstrækkelige. 

 Ift. fastholdelse og det at være en attraktiv arbejdsplads, kan der ligeledes være mulighed for at personale 

vil kunne holde fri i andre perioder end lukkeugerne.  

Vi gør opmærksom på at vi i Nørre Åby Børnehus blot er normeret til 28 madordningspladser, men har 32. 

Dette vil påvirke kvaliteten og vil påvirke normeringen.  

Der følger ikke ekstra ressourcer til flersproget børn ift. høringsmateriale. Dette stiller vi spørgsmål til, da 

det også ændre kvaliteten, da flere af disse har behov for ekstra ressourcer. Vi har 25% flersporgsbørn i 

Nørre Åby børnehus. Der er øget forældresamarbejde ift. disse børn, disse møder tager ekstra tid pga. tolk, 

samt øget ressourcebehov hos flere af disse børn. Disse ressourcer går fra de andre børn i børnehuset.   

Vi er det hus der pt. har flest tværfaglige møder. Belastningsgraden bør tages op ift. Tidlig indsats - ift. 

visionen om Middelfart barn til Verdens borger. Vi har flere børn vi søger ekstra støtte til, men er ikke et af 

de huse som har støtteplads og specielplads, som dermed får ekstra ressourcer tildelt, ift. støttepladser. 

Dette vil derved påvirke kvaliteten. 

Vi har gamle huse som kræver renovering, hvis vi skal være et attraktivt hus må ydreområderne ikke 

glemmes.  

Vi oplever at mange børn bruger ydertimerne, men dette er der ikke normering til. Kan der tages højde for 

at vi er en pendler-kommune hvor mange børn har lange dage i tildelingsmodellen?  

Vi har store udfordringer med rekruttering af nyt personale. Færre ressourcer vil påvirke denne udfordring 

på negativ vis. Vi ønsker at der sættes fokus på hvordan vi fasterholder personale, uddanne nye 

pædagoger, når ressourcerne nedsættes. Dette vil påvirke kvaliteten hos børnene og trivslen hos 

personalet. 

DBH. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørre Aaby                                               
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23. august 2022 

Høringssvar tildelingsmodel fra medudvalg i Børnehuset Nørre Åby 

 

Vi er som udgangspunkt enige i at der er behov for en ny tildellingsmodel, hvor pengene følger det enkelte 

barns behov for pasning.. 

 

Men vi ser en udfordring i at ledelse og administration er indregnet i tildelingen, da de ikke har timer på 

gulvet. 

Vi ser ligeledes en udfordring i at der ikke kompenseres til institutioner som har en stor andel af 

flersprogede, da vi oplever at der bruges ekstra ressourcer til samtale og forældresamarbejde bl.a. 

tolkebistand. 

Vi ser også at den grundlægende timetildeling halter da vi oplever at flere og flere børn bruger den fulde 

åbningstid (51 /52 timer), og tendenser er stigende, hvilket giver udfordringer i forhold til at får 

arbejdsplanen til at hænge sammen 

På vegne af MED-Udvalget Børnehuset Nørre Åby 

Ulrik Esborn (Amir) 

Jytte Juul (Tr) 
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Børnehuset 
Koldinghave 3 

5591 Gelsted 

 

Telefon +45 8888 5455 

 

 

Skolen 

Gelstedvej 29 

5591 Gelsted 
www.gelstedskole.skoleintra.dk 

 

Telefon +45 8888 5540 

gelsted-skole@middelfart.dk 

 

  

Gelsted 23. august 2022 

 

 

 

Høringssvar vedr. Ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne med virkning fra 

budgetåret 2023 fra fællesbestyrelsen ved Gelsted Børneunivers 

 

 

Fællesbestyrelsen har følgende kommentarer: 

 

Bestyrelsen er positiv over, at pengene fremadrettet skal følge barnet, men samtidig 

ambivalent overfor usikkerheden i foreslåede ressourcetildelingsmodel. Bestyrelsen finder det 

uklart af høringsmaterialet, hvilken betydning den nye model helt præcist får for vores 

børnehus’ kommende økonomi. 

 

Vi kan godt se fordele i modellen men har bl.a. nedenstående betænkeligheder: 

 

 Er der en opmærksomhed på, at det vil være hensigtsmæssigt, at kvartalet og skift til 

forårs-sfo passer sammen. 

 

 Der er en bekymring for, hvor stabil drift vi kan tilbyde vores ansatte. Set i et 

arbejdsmiljøperspektiv, kan det ikke være hensigtsmæssigt, at budgetterne 

vipper/gynger i forhold til, om der er ressourcer nok til at holde på vores fagligt dygtige 

personale. 

 

 Børnehuset får mindre mulighed for at kunne kalkulere om regnskab går op ved 

revision. 

 

 Der er en bekymring for, om den mindre tildeling i 2. kvartal kan hentes på de øvrige 3 

kvartaler. 

 

Vi stiller os meget gerne til rådighed for en dialog med udvalget om den nye 

ressourcetildelingsmodel. 

 

 

 

På vegne af fællesbestyrelsen ved Gelsted Børneunivers. 

 

Jens Lyndorff Hovmøller 

Skoleleder 
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22. august 2022 

 

Høringssvar – tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 

 

Fællesbestyrelsen i Fjelsted Harndrup Børneunivers har drøftet høringsmaterialet vedr. en ny 

tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og har følgende kommentarer til materialet: 

 

Vi ser det generelt som positivt, at der er en klar ramme for, hvordan budgettet til den enkelte 

institution udløses – det er logisk og positivt, at pengene følger barnet i form af vipperegulering. 

Selvom bestyrelsen ser positivt på dette, så kan der også være en bekymring ift. den enkelte 

leders mulighed for at kunne regulere, hvis der sker flere udmeldelser end indmeldelser. Det kan 

blive svært styrbart, og det kunne være ønskeligt med en slags ”underskudsaftale”, således at man 

har mulighed for at være i underskud i en kortere periode, mens man afventer nye indmeldelser. 

 

Det er ligeledes positivt, at minimumsnormeringen er inkluderet, men det kunne være ønskeligt, 

at denne er på institutionsniveau frem for på kommunalt niveau. 

 

Bestyrelsen er glade for, at specialpædagogtildelingen er holdt ude af modellen, og at 

normeringstal er beskrevet. 

 

Bestyrelsen foreslår, at man fremadrettet justerer modellen ift. socioøkonomi ligesom på 

skoleområdet. Bestyrelsen mener, at dette vil være logisk, da vi allerede i børnehaven får øje på 

børn i udfordringer. Disse børn kunne understøttes positivt i deres udvikling ved en sådan 

justering af tildelingsmodellen. Vi har – i børneuniverset – et tæt samarbejde om børnene og dette 

kunne styrkes ved en tidlig indsats, som får positive effekter ind i skoledelen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Fællesbestyrelsen og MED-udvalg 

Fjelsted Harndrup Børneunivers 
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22. august 2022 

Høringssvar – tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 

Fællesbestyrelsen i Landsbyfællesskabet i Brenderup har drøftet høringsmaterialet vedr. en ny 

tildelingsmodel på dagtilbudsområdet og har følgende kommentarer til materialet: 

Vi ser det generelt som positivt, at der er en klar ramme for, hvordan budgettet til den enkelte institution 

udløses – pengene følger barnet i form af vipperegulering. Selvom bestyrelsen ser positivt på dette, så kan 

der også være en bekymring ift. den enkelte leders mulighed for at kunne regulere, hvis der sker flere 

udmeldelser end indmeldelser. Det kan blive svært styrbart, og det kunne være ønskeligt med en slags 

”underskudsaftale”, således at man har mulighed for at være i underskud i en kortere periode, mens man 

afventer nye indmeldelser. 

Det er ligeledes positivt, at minimumsnormeringen er inkluderet, men det kunne være ønskeligt, at denne 

er på institutionsniveau frem for på kommunalt niveau, og at denne er gældende hele dagen, så vi opnår en 

faktisk minimumsnormering i hele åbningstiden. 

Bestyrelsen er glade for, at specialpædagogtildelingen er holdt ude af modellen, og at normeringstal er 

beskrevet. 

Særligt ser fællesbestyrelsen med glæde, at der kompenseres for flere matrikler – det er betydningsfuldt 

for børnehuset. 

Bestyrelsen kunne ønske, at man fremadrettet justerer modellen ift. socioøkonomi ligesom på 

skoleområdet. Bestyrelsen mener, at dette vil være logisk, da vi allerede i børnehaven får øje på børn i 

udfordringer. Disse børn vil understøttes positivt i deres udvikling ved en sådan justering af 

tildelingsmodellen. Vi har imellem skole, tidlig SFO og børnehus et tæt samarbejde om børnene og dette 

kunne styrkes ved en tidlig indsats, som får positive effekter ind i skoledelen. 

 

Med venlig hilsen 

Fællesbestyrelsen 

Landsbyfællesskabet i Brenderup 
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From: Martin Halkier Nilsson
Sent: 22. august 2022 21:01
To: Lone Lander Stie
Subject: SV: Reminder - Høring af forslag til ny ressourcetildelingsmodel på 

dagtilbudsområdet. Frist: 23. august 2022 kl. 12

Hej Lone.
Jeg svarer hermed på vegne af forældrebestyrelsen i Kompasset.

- Høringssvar.
- Vippemodellen diskuteres: Sikkerhed for at vuggestuebørn er sikret børnehaveplads i samme 

institution.
- Medarbejdersikkerhed. Er ledelsen god til at sikre økonomisk stabilitet i en vippeordning? Er der 

hjælp at hente?
- Udregningen med at børn er i institutionen 37 timer ugentligt er sjældent korrekt. 

Åbningstiderne er pt 51 timer ugentligt og mange børn er her udover 37 timer.
- Udregningen er sat på kommuneregi, der foreligger en bekymring angående den reelle 

normering i det enkelte dagtilbud…
- Det er en udfordring for gennemskueligheden at ledelse indgår i normeringen med 85% på 

gulvet.
o At de nationale udregningsmodeller er svært gennemskuelige gør det ikke enkelt for de 

lokale bestyrelser. Kandidaturet til frikommune ville øge muligheden for at finde et 
gennemskueligt

Med venlig hilsen

Martin Halkier Nilsson
Dagtilbudsleder

Børnehuset Kompasset
Middelfart Kommune 
Kløvervej 18
5500 Middelfart

Telefon + 45 8888 5415 
Direkte + 45 2059 9455

Fra: Lone Lander Stie 
Sendt: 22. august 2022 10:36
Til: Anker Pedersen; Anne Nøhr Andresen; Annette Friis; Britta Ellebæk Frederiksen; Klavs Eg Jensen; Martin Halkier 
Nilsson; Mette Buus - Børnehuset Nørre Aaby; Mette Riis Møller; Mia Lykkegaard Smed; Mogens Højbjerg Nielsen; Rie 
Knudsen; Signe Elisabeth Kure
Emne: Reminder - Høring af forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Frist: 23. august 2022 kl. 
12
Kære alle
Hermed blot en reminder om, at høringsfristen vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel på 
dagtilbudsområdet er i morgen – 23. august 2022 kl 12.
Høringsberettede er:
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 Forældrebestyrelser og MED udvalg for alle daginstitutioner i Middelfart Kommune
 BUPL Middelfart
 PMF Middelfart
 Handicaprådet i Middelfart kommune.

Høringssvar skal sendes til Lone Lander Stie på Lone.LanderStie@middelfart.dk
Venlig hilsen
Lone Lander Stie
Konsulent

Dagtilbud og Skole
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
Lone.LanderStie@middelfart.dk
www.middelfart.dk
Telefon + 45 88885426

______________________________

Fra: Lone Lander Stie 
Sendt: 15. juni 2022 10:30
Til: Daginstitutionsledere
Cc: Annette Friis; Birgit Munk; Charlotte Houlberg
Emne: Høring af forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Kære dagtilbudsledere
Børn, Kultur og Fritidsudvalget sendte i går forslag til ny ressourcetildelingsmodel på 
dagtilbudsområdet i høring. Hertil er forældrebestyrelser og MED-udvalg for daginstitutioner i 
Middelfart Kommune høringsberettigede.
Vedlagt finder I høringsbrev samt høringsmaterialet.
I kan ligeledes læse sagen her: https://middelfart.dk/politik/udvalg/born-kultur-og-
fritidsudvalget/?agendaFolder=2022-06-09%2011.25.10
I bedes hjælpe med at videreformidle denne mail til jeres respektive forældrebestyrelser og MED-
udvalg.
Høringsberettede:

 Forældrebestyrelser og MED udvalg for alle daginstitutioner i Middelfart Kommune
 BUPL Middelfart
 PMF Middelfart
 Handicaprådet i Middelfart kommune.

Høringsperioden løber fra den 15. juni til den 23. august 2022 kl. 12.00, og høringssvar skal sendes til 
Lone Lander Stie på Lone.LanderStie@middelfart.dk
Til orientering vil præsentation af forvaltningens forslag til ny ressourcetildelingsmodel blive 
gennemgået for forældrebestyrelser i dagtilbud 28. juni 2022 kl. 17.30-19.00 på Middelfart Rådhus, 
Byrådssalen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Tilmelding kan ske pr. mail senest 24. juni til: Lone.LanderStie@middelfart.dk
Venlig hilsen
Lone Lander Stie
Konsulent
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Dagtilbud og Skole
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
Lone.LanderStie@middelfart.dk
www.middelfart.dk
Telefon + 45 88885426

______________________________
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From: Eva Charles Jensen <ecj@bupl.dk>
Sent: 22. august 2022 22:14
To: Lone Lander Stie
Cc: Rikke Hunsdahl; Michael Schjødt
Subject: Høring af ressourcetildelingsmodellen.

BUPL´s høring af ressourcetildelingsmodellen.

Selve modellen er rimelig let at overskue, og har ET positivt element, nemlig at der kompenseres for merindskrivning 
af børn i takt med at de kommer i institutionen. 
Den understreger med al tydelighed, det undertegnede tidligere har forsøgt at fortælle byråd og økonomiudvalg ved 
diverse dialogmøder.
Kvaliteten af det tilbud der kan tilbydes vores børn og forældre, er så ringe at der på flere tidspunkter af dagen er 
tale om ren opbevaring.

Man har fra forvaltningen lavet en model der overholder det minimum af ressourcer der SKAL tilfalde området og 
samtidig er udgiftsneutral for kommunen.

Af modellen fremgår det at det er på kommuneplan man vil overholde minimumsnormeringen, hvilket betyder at 
der ikke er taget højde for at specialbørn skal ekstra kompenseres da de jo selvsagt har brug for mere hjælp og 
støtte.

Det betyder at der tildeles 5,52 timer pr. uge til et børnehavebarn i stedet for 6,167 time pr. uge som anbefalet og 
der tildeles 11,03 time pr. uge pr. vuggestuebarn i stedet for 12,33 time pr. uge.

Normeringerne er udregnet på 37 timers ansatte, men åbningstiden er 51-52 timer, hvilket betyder at der i 2,8 time 
først på dagen og 2,8 time sidst på dagen kun er halv bemanding. Da vi er en pendler kommune, er børnene ofte 
længere tid i institutionerne end de 37 timer. Derefter skal der trækkes tid til forberedelse, møder, uddannelse og 
hvis der er sygdom blandt personalet. 

For så lige at sætte kronen på værket er der trukket 85% af lederlønnen ud af normeringstildelingen, men der er 
sjældent ledere blandt børnene. Der er også trukket penge ud af alle budgetter til ferielukning og lukkedage men 
alle skal have løn i ferierne også pædagogerne.

Jeg må hermed sige at jeg er dybt bekymret for den kvalitet der kan tilbydes og for hvor længe vi som pædagoger 
kan blive ved med at holde til KUN lige akkurat at holde de værste konflikter fra døren. Vi har taget en uddannelse 
for at være med til at udvikle børn men må desværre konstatere at der mange steder er tale om ren opbevaring.

Med venlig hilsen
Eva Charles Jensen

Med venlig hilsen

Eva Charles Jensen
FTR i Middelfart Kommune

E-mail: ecj@bupl.dk

BUPL Fyn 
Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund
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Bornholmsgade 1
5000 Odense C
Tlf: 3546 5830

bupl.dk/fyn
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Hyllehøj Børneunivers 

Hyllehøjvej 19 

5500 Middelfart 
www.hyllehoejskolen-middelfart.dk 

Telefon +45 8888 5656 

hyllehoejskolen@middelfart.dk 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Dato: 22/8-2022 

 

Høringssvar vedr.: Ny ressourcetildelings model for daginstitutionerne 

med virkning fra budgetåret 2023. 

 

Vi er i store træk meget positive over den nye tildelingsmodel. 

Den eneste opmærksomhed vi har, er definitionen på det at være to matrikler. 

Vi mener, at Børneuniverser også skal omfattes af det at være flere matrikler, 

da praksis ofte bevæger sig fra den ene matrikel til den anden. Eksempelvis 

børnehavetid i skolens lokaler. 

 

Med venlig hilsen 

Hyllehøj Børneunivers 
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Børnehuset Chilli 

Middelfart Kommune 

Enebærvej 2 

5500 Middelfart 

 

 

Telefon +45 8888 5350 

Mobil +45 4025 4527 
 

chili@middelfart.dk 

 

                 

 

Dato 19.08.2022 

 

Høringssvar ang. Ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner med virkning fra 

budgetåret 2023 

 

Personalet i Børnehuset Chili anerkender, at der er brug for en ny tildelingsmodel i Middelfart 

Kommune. Grundprincippet i den ny ressourcetildelingsmodel er, at pengene følger barnet og 

daginstitutionernes budget vipper op og ned efter det faktiske børnetal over året. I den nye 

model er der i notatet beskrevet en ordning om vipperegulering og det virker, som en 

overskuelig måde at fordele de økonomiske ressourcer på. Derudover skal modellen være 

udgiftsneutral. Der har gennem flere år været rejst kritik af den nuværende pga. at det har 

været kompliceret og med manglende gennemsigtighed i forhold til den faktiske normering. 

Det skal den nye model råde bod på.  

 

Middelfart Kommune ønsker naturligvis at overholde loven om minimumsnormeringer og 

lovgivningen er overholdt i den nye ressourcetildelingsmodel. Desværre er den ny 

ressourcetildelingsmodel bygget på tal og data fra staten i 2020. Det kan ikke komme bag på 

nogen, at minimumsnormeringen er et højaktuelt politisk emme, som også fylder i 

daginstitutioner blandt både personale og forældre. Derfor ærgrer det os i Børnehuset Chili, at 

Middelfart Kommune forholder sig til tal og data fra staten og ikke faktiske normeringer. I tal 

og data fra staten går man ud fra, at børn er i daginstitution 37 timer om ugen.  Middelfart 

Kommune er en pendlerkommune og derfor oplever institutionerne, at der er mange børn i 

ydertimerne, det tager tal og data fra staten ikke højde for. Der er en åbningstid på 51 timer 

så det betyder, at der er 14 timer om ugen i ydertimerne, hvor der ikke tages højde for 

minimumsnormeringer.  

 

Den nye ressourcetildelingsmodel er ikke gennemskuelig i forhold til almen pladser, 

specialpladser og støttepladser. Det er svært at gennemskue, hvordan der bliver talt 

normering og vi er bekymret for, at almen delen får for lidt ressourcer, da specialpladser og 

støttepladser trækker flere personaletimer. Derudover oplever vi i Børnehuset Chili flere og 

flere børn med ekstra ressource behov i almendelen, som den nye tildelingsmodel ikke tager 

højde for. Derudover finder vi det problematisk, at leder og pædagogisk leder tæller med i 

minimumsnormeringer når det er almindeligt kendt, at der i Middelfart Kommune ikke er 

ledere på gulvet hos børnene.   

 

Det er ærgerligt, at der bliver brugt tid og kræfter på at udregne og indføre en ny 

ressourcetildelingsmodel og der bliver anvendt tal og data fra staten, der ikke står på mål med 

virkeligheden. 

 

På personalets vegne i Børnehuset Chili Helle Schjoldager TR for BUPL 
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NYSGERRIUM



 

 

Høringssvar fra Børnehuset Nysgerrium om Sagsnummer: 2022-

008674. 32. Ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet med 

virkning fra budgetåret 2023.  

 

Tak for jeres udkast til dagtilbuddenes budgetramme i Middelfart kommune. 

Nedenfor findes vores kommentarer til dette. 

Med den nye ressourcetildelingsmodel finder vi det positivt, at pengene følger 

børnene. Det giver en god forudsætning for at normeringen af personalet kan 

følge børnetallet. 

Vi oplever ressourcemodellen som svær at gennemskue og svær at lægge 

langtidsplaner efter. Vi er bekymrede for at den bliver en stor administrativ og 

tidsrøvende opgave for lederne af de enkelte institutioner.  

Det forventes, at børnetallet bliver meget svingende med høje børnetal i den 

sidste halvdel af året og lave børnetal i 2. kvartal. Dette vil give betydelige 

variationer i økonomien til lønninger. Der er bekymring for, om det bliver 

nødvendigt at rykke medarbejdere rundt mellem institutioner alt efter 

øjeblikkets børnetal.  

Fra december 2022 vil Nysgerrium være 1 institution på 2 matrikler. Dette vil 

skal fortsætte de første 2 måneder i 2023. I perioden skal en del af vores 

institution flyttes ud til Naturcenteret Hindsgavl. Dette giver en betydelig 

belastning på institutionens drift, medarbejdere og ledelse. Hvis 

tildelingsmodellen bliver vedtaget er bestyrelsen og MED-udvalget interesseret 

i, at høre om der stadigvæk gives de 250.000 til Nysgerrium i forhold til den 

nye ressourcetildelingsmodel.  

Bestyrelsen og MED-udvalget i Nysgerrium  d.22.august 2022  
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Børn-, kultur og fritidsudvalget    Juli 2022 

Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

 

Høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne med virkning fra budgetåret 

2023 

 

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Solsikken og Naturhaven stiller sig utrolig positiv over for den nye 

ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne. Særligt ser vi positivt på, at der tages højde for mindre 

institutioner, samt de institutioner der er fordelt på flere matrikler. Dertil sagt er der nogle enkelte punker, 

vi gerne vil gøre opmærksomme på forud for den endelige beslutning.  

Solsikken og Naturhaven er fordelt på to faste matrikler foruden Troldehytten, der udnyttes til 

naturoplevelser for børnene, samt efterlader mere plads på matriklen i Solsikken, hvor vores kvadratmeter 

pr. barn er presset. Denne løsning indebærer Troldebussen til transport. Sammensætningen er vellidt (og 

nødvendig) for både forældre, børn og personale. Helt praktisk betyder det også, at personale skal fordeles 

på tre matrikler, hvilket gør det svært at udnytte ressourcerne i ydertimerne. Dette udfordres yderligere ved 

sygdom, hvor ture til Troldehytten må aflyses og potentialet for naturoplevelser og mere plads går tabt. 

Derfor er ressourcerne på disse matrikler skrøbelige, og vi henleder udvalgets opmærksomhed på følgende 

punkter:  

 

1. Manglende fleksibilitet uden vuggestuebørn: 

I den nye lov om minimumsnomeringer er der forskel på fordelingen af ressourcer mellem vuggestue- 

og børnehavebørn. I en praktisk hverdag vil det give en integreret institution rigtig gode muligheder 

for at udnytte ressourcerne optimalt mellem børnegrupperne, særligt i ydertimerne eller ved sygdom 

blandt personalet. Da Solsikken og Naturhaven ikke har vuggestuebørn, kommer denne fleksibilitet 

ikke til gavn i institutionen. Solsikken står til renovering i nærmere fremtid, og vi har et ønske om, 

at institutionen bliver integreret med vuggestuebørn.  

 

2. Forringelse af kvalitet og nærvær: 

Formålet med loven omkring minimumsnomeringer er, at kvaliteten skal øges. Kvalitet kommer med 

uddannelse og erfaring. Vi forstår, at lønressourcer fordeles efter en 60/40 model, således at der er 

60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere, samt at de lønressourcer, der er afsat til disse 

personalegrupper, ikke afspejler et højt erfaringsniveau. At opfylde denne fordeling vil være en 

forringelse af den faglige kvalitet, der ydes i Solsikken og Naturhaven. Folkeskolernes 70/30 vil i 

højere grad kunne bidrage til den ønskede kvalitet. 

 

3. Solsikkens fremtid: 

Efter renovationen af Solsikken forventes en opjustering af børnetallet. Grunden, hvorpå Solsikken 

er placeret, kan ikke udvides - så selvom der kan overvejes at bygge flere etager for at rumme flere 

børn, vil udearealet fortsat være for småt. Derfor vil Solsikken i fremtiden fortsat være afhængig af 

at Troldehytten/Troldebussen kan udnyttes hver uge, og ikke er afhængig af 100% fremmødt 

personale. Dette gør, at der i driftsbudgettet også skal tænkes vedligeholdelse/evt. opgradering af 

Troldebus, foruden drift af de tre matrikler. 

 

Mvh. Forældrebestyrelsen for Børnehaven Solsikken og Naturhaven 
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Dato: 3. marts 2022 

Sagsnr.: 2021-016404-3 

Økonomi, løn personale og indkøb 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte     

CVR.: 29189684 

 
Kristian.MohrRoge@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne med virkning fra budgetåret 2023 

 

 

Grundprincippet i ”Ressourcetildelingsmodellen for daginstitutionerne” er, at pengene følger 

barnet og det betyder, at en daginstitutions budget vipper op og ned efter det faktiske 

børnetal over året. Det har været en forudsætning for den nye ressourcetildelingsmodel, at 

den ikke må udløse ekstra ressourcer til området. Den skal med andre ord. være 

udgiftsneutral.  

 

 

1. Baggrund for revideringen af ressourcetildelingsmodellen 

 

Der har over de senere år været rejst en række kritikpunkter af den nuværende 

ressourcetildelingsmodel, som mange har oplevet unødig kompliceret og med en manglede 

gennemsigtighed i forhold til den faktiske normering. I forbindelse med budget 2022 blev 

”forligspartierne da også enige om, at der var brug for en mere gennemskuelig og umiddelbart 

forståelig tildelingsmodel, og at denne udarbejdes i foråret 2022”. Det er på den baggrund, at 

forslaget til ny ressourcetildelingsmodel nu vil blive behandlet i Børn-, kultur- og 

fritidsudvalget for herefter at blive sendt til høring blandt forældrebestyrelser og interessenter, 

inden en endelig politisk beslutning tages af fagudvalg og byråd i august – september 2022.   

 

Lovgivningen om minimumsnormering er samtidig et vigtigt argument for at skabe transparens 

vedrørende den faktiske normering i daginstitutionerne, og hermed få udviklet en 

ressourcetildelingsmodel der sikrer, at minimumsnormeringen bliver overholdt. Årsagen til at 

modellen kan holdes udgiftsneutral og samtidig overholde minimumsnormeringerne skal findes 

i at området allerede i 2020 overholdt minimumsnormeringerne jf. en beregning foretaget af 

staten på data fra 2020, og at puljen modtaget fra staten vedr. minimumsnormeringer er 

stigende hen mod 2024. 

 

Forudsætningen for den nye ressourcetildelingsmodel har således været: 

 

 At introducere vipperegulering 1:1 (dvs. i både op- og nedadgående retning) ved 

ændringer i det faktiske antal børn i forhold til den budgetterede normering. På den 

måde følger pengene barnet 

 At tildelingen af ressourcer til daginstitutionerne følger minimumsnormeringen, således 

at der tildeles svarende til 12,33 timer pr. vuggestuebarn og 6,117 timer pr. 

børnehavebarn1. Udgangspunktet er, at normeringen til de 0 – 2-årige som 

udgangspunkt skal være dobbelt så høj som til de 3 – 5 årige. 

 At minimumsnormeringen bliver overholdt på et kommunalt niveau. Der kan være 

udsving mellem daginstitutioner, som følge af lokale forhold2 

 

                                           
1 Det svarer til 3 vuggestuebørn pr. fuldtidsansat, og 6 børnehavebørn pr. fuldtidsansat 
2 F.eks. vil der være et tillæg til mindre daginstitutioner, og der vil være et tillæg til 

daginstitutioner med flere matrikler. Derudover medregnes den ekstra normering til special- 

og støttepladser i den samlede normering. 
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Den nye ressourcetildelingsmodel vil betyde, at der fremadrettet afsættes en reguleringspulje 

(årspladspulje) centralt under dagtilbudsområdet, som vil blive brugt til at vipperegulere 

stigninger og fald i børnetallet i de enkelte daginstitutioner.  

 

Det har været et centralt udgangspunkt, at Middelfart Kommune fra 2023 sikrer, at der tildeles 

ressourcer svarende til minimumsnormeringen beregnet på kommuneniveau. Dette niveau er 

en forudsætning for at kunne få del i de nationale puljer til netop minimumsnormeringen.   

 

Områdets samlede ramme vil fortsat være demografireguleret og demografireguleringen 

anvendes til at beregne, hvor mange årspladser området skal tildeles ressourcer til i det 

kommende budgetår. Hermed afstemmes, hvor stor en reguleringspulje, der skal afsættes 

centralt.  

 

Som nævnt indledningsvist har det været en grundforudsætning for den nye 

ressourcetildelingsmodel, at den ikke må udløse ekstra ressourcer til området – dvs. den skal 

med andre ord være udgiftsneutral.  

 

Ressourcetildelingsmodellen er beregnet med afsæt i budgetlægningen for 2023.  

 

 

2. Ressourcetildelingsmodellens budgettildelingskriterier 

 

Lønbudget (budgetlægges på lønomkostningsstedet) 

 

 Fordeling af pædagoger og medhjælpere 

 

 
 

 Normering pr. barn i direkte tildeling (ekskl. tildeling fra særtillæg og special- og 

støttepladserne) 

 

 
 

Ovenstående normeringer er mindre end minimumsnormeringen svarende til 6,167 pr. 

børnehavebarn og 12,33 timer pr. vuggestuebarn. Dette skyldes, at der skal tages højde for 

den højere normering til støtte- og specialpladser. Dermed skal den højere normering fordeles 

ud over samtlige børnehavebørn og vuggestuebørn for at beregne den kommunale normering. 

Samtidig skal der tages højde for eventuelle særtildelinger til daginstitutioner, som også 

anvendes til personale. Årsagen til denne beregningsmetode følger af statens 

beregningsmetode for minimumsnormeringer.  

 

Når alt medregnes, så overholdes minimumsnormeringen på kommunalt niveau: 

 

 
 

Pædagoger 60%

Medhjælpere 40%

1. Fordeling af pædagoger og medhjælpere

Børnehaver, timer pr. barn 5,52

Vuggestuer, timer pr. barn 11,03

Støtteplads VG, timer pr. barn (10,76 timer i tillæg) 21,82

Støtteplads BG, timer pr. barn (12,43 timer i tillæg) 17,97

Special plads, timer pr. barn (16,28 timer i tillæg) 21,82

2A. Normering, på institutionsniveau (timer pr. uge)

Tillæg til 

normering 

særtildeling

Tillæg til normering 

fra specialområdet

Kommunal 

normering

Børnehaver, timer pr. barn 5,52 0,302 0,348 6,167

Vuggestuer, timer pr. barn 11,03 0,604 0,696 12,335

Støtteplads VG, timer pr. barn (10,76 timer i tillæg) 21,82

Støtteplads BG, timer pr. barn (12,43 timer i tillæg) 17,97

Special plads, timer pr. barn (16,28 timer i tillæg) 21,82

2B. Normering, på institutionsniveau (timer pr. uge)
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 Åbningstider, der tages højde for åbningstiden 

 

 
 

 

 

 

 Årlige lønninger for pædagoger og medhjælpere 

 

I forbindelse med revisionen af ressourcetildelingsmodellen er gennemsnitslønnen for 

pædagoger og medhjælpere genberegnet, og der er taget afsæt i løndata fra KRL-lønstatistik. 

 

 
 

 

Direkte børnerelaterede udgifter (budgetlægges på legeplads PSP-elementet) 

 

 Daginstitutionen tildeles et årsbeløb pr. barn 

 

 
 

Beløbet skal dække alle driftsrelaterede udgifter til bl.a. legetøj, uddannelse, øvrige 

personaleudgifter, mindre vedligehold af bygning og udendørsareal etc.  

 

 

Administrativt tillæg (budgetlægges på lønomkostningsstedet) 

 

 
 

Alle daginstitutioner tildeles et administrativt tillæg, som skal bruges til at finansiere 

administrativ hjælp til dagtilbudslederen. Dermed synliggøres, at der er et behov for 

administrative ressourcer i dagtilbuddene.  

 

Øvrige tillæg 

 

Daginstitutioner med flere matrikler får en kompensation mod manglende stordriftsfordele 

uagtet, at institutionen på tværs af matrikler er en stor daginstitution3. Dette skyldes, at den 

fysiske afstand medfører, at det er vanskeligt for personalet at dække af for hinanden og 

samle børnene fx i ydertimerne. 

 

                                           
3 Hvis institutioner er beliggende på flere matrikler, vil der være muligt at få en ekstra 

tildeling. Tildelingen vil være med baggrund i en individuel vurdering baseret på børnetallet på 

de enkelte matrikler. 

Kort, timer 51

Lang, timer 52

3. Åbningstid

Pædagoger 450.897                    

Medhjælpere 340.055                    

* Trækkes fra KRL og fremskrives med KLs Lønstatistik

4. årlige lønninger

Børnehaver 3.881                        

Vuggestuer 6.319                        

Støtte og specialplads 7.945                        

*fremskrives med KL's PL skøn

5. Driftsudgifter til daginstitutionen*

Administrativt personale, andel af lønsummen 2,00%

6. administrativt tillæg
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Derudover kompenseres mindre daginstitutioner også med et tillæg, da de vil have nogle af de 

samme udfordringer i forbindelse med dækning ved sygdom, åbne- og lukketidspunkter.  

 

 
 

Disse tillæg medregnes som særtillæg, når normeringen i Middelfart Kommune skal beregnes 

på tværs af daginstitutionerne. Y = grundtildelingsbeløb og X = antal børn. 

 

 

Madbudget (tildeles kun de daginstitutioner med madordning) 

 

 Madordningen er 100% forældrebetalt i Middelfart Kommune 

 

Der er madordning for alle vuggestuebørn, hvorimod det er et tilvalg for børnehavebørn. Der 

tildeles et budget svarende til 671 kr. pr. barn i 11 mdr. og ordningen er 100% forældrebetalt. 

Det svarer til en stigning på 15% fra 2021, som skal håndtere de stigende fødevarepriser og at 

det har været svært at få budgettet til madordningen dække den faktiske omkostning.  

 

 
 

 

3. Vipperegulering 

 

Daginstitutionerne vippereguleres med minimumsnormeringen, som svarer til 12,33 timer for 

vuggestuebørn og 6,167 timer for børnehavebørn. Dermed tildeles der 0,333 voksen pr. 

vuggestuebarn (12,33t / 37t) og 0,167 voksen pr. børnehavebørn (6,167t / 37t). Det skal her 

gentages, at denne normering pr. uge skal fordeles på henholdsvis 60 % pædagognormering 

og 40 % medhjælpernormering jfr. tabel 1. Dertil kommer en opregning af normeringen til kr. 

ved hjælp af gennemsnitslønnen i tabel 4.  

 

Endelig tildeles der på årsniveau også 3.881 kr. pr. børnehavebarn og 6.319 kr. pr. 

vuggestuebarn. En daginstitution vil derfor blive afregnet 71.649 kr. pr. børnehavebørn og 

141.855 kr. pr. vuggestuebarn på årsniveau. Nettoudgiften for Middelfart kommune er 48.263 

kr. pr. børnehavebarn og 101.062 kr. pr. vuggestuebarn, når der ses bort fra centrale 

følgeomkostninger.  

 

 
 

 

4. Vippereguleringspuljen 

 

Vippereguleringspuljen er beregnet som differencen mellem det antal ’købte pladser’ i 

dagtilbuddene pr. 1.1.2023 (1.899 pladser), og det antal pladser, der er tildelt igennem 

demografireguleringen og som det forventes, der er brug for på årsplan (1.966 pladser). 

 

I det her tilfælde placeres 67 pladser i reguleringspuljen fordelt på dagpleje, vuggestue, 

børnehave mv. De 67 pladser svarer til et budget på 4,644 mio. kr. Om der præcist kan købes 

’67’ pladser vil afhænge af det faktiske behov for pladser i henholdsvis dagpleje, vuggestue, 

børnehave mv., da omkostningen pr. plads varierer mellem 60.597 kr. og 118.153 kr.  

 

Tillæg, hvis antal enheder overstiger 1 250.000                          

*Skal medregnes når vi beregner kommunens normering på tværs af daginstitutioner

7. Tillæg til flere enheder*

Ved 0 børn tildeles 700.000 kr., og ved 140 børn 0 kr. Y=700.000-5000*X

8. Grundtildeling, kompensation i forhold til stordriftsfordele

Frokost, 100% forældrebetaling med 11 mdr. 671                          

*fremskrives med KL's PL skøn

9. Madbudget

Vipperegulering for børnehave og vuggestue Antal voksne Lønudgift Direkte børnedgifter Totalt
Forældreb

etaling
Nettoudgift

Børnehave 0,167 67.768            3.881                        71.649            23.385  48.263      

Vuggestue 0,333 135.537          6.319                        141.855          40.793  101.062    
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5. Overordnet input i ressourcetildelingsmodellen 

 

Daginstitutionernes budgetter tildeles for et budgetår af gangen.  

 

Fra budgetåret 2023 vil daginstitutionerne blive vippereguleret ud fra nedenstående 

årsgennemsnit i børnetal.  

 

De decentrale budgetter vil blive reguleret i forbindelse med budgetopfølgnignerne, og i 

forbindelse med regnskabsafslutningen. Der vil blive reguleret 1:1 på månedsbasis i både op- 

og nedadgående retning.  

 

 
 

 

 

6. Den samlede budgettildeling 

 

De samlede økonomiske konsekvenser af den nye ressourcetildelingsmodel for den enkelte 

daginstitution fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tabellen viser budgettet for de enkelte daginstitutioner i 2023 på grundlag af den nye 

tildelingsmodel og de forventede børnetal for 2023. Under tabellen er beregnet forskellen 

mellem budgettildelingen for 2023 med den nye tildelingsmodel og tildelingen i 2022, årsagen 

til at der overordnet er stigende budgetter for de enkelte daginstitutioner i forhold til 2022 er 

at der er stigende børnetal, at beløbene er pris og lønreguleret, og at der er tildelt flere midler 

til området igennem midlerne modtaget fra Staten til minimumsnormeringer.  

 

Daginstitutioner med en overvægt at vuggestuebørn vil opleve at få en højere tildeling af 

ressourcer da vuggestuebørn vægter højere i minimumsnormeringer end i den gamle 

ressourcetildelingsmodel.  

Når vi sammenligner med, hvordan budgettet ville have set ud med den gamle tildelingsmodel, 

så flyttes der ikke betydelige beløb mellem daginstitutionerne. Derfor er der ikke behov for en 

indfasningsperiode. Det skal dog bemærkes at Chili er opdelt i to institutioner, hvor 

’Børnehuset Chili §SEL’ er de special og støttepladser, der tildeles efter serviceloven og ikke 

dagtilbudsloven. Årsagen til de er adskilt i oversigten er af hensyn til beregning af 

takstberegning, hvor udgiften til servicelovens pladser ikke må medregnes i takstberegningen.  

 

Bemærk, at der i den nye model kompenseres for mindre daginstitutioner og daginstitutioner 

med flere matrikler end én.  

Årspladspulje Antal årspladser Demografiregulering Difference Enhedsomkostningen Budget konsekvens

Kommunalt

Dagpleje 280 308 28 105.284                 2.908.448           

Vuggestue 306 273 -33 100.631                 3.358.291-           

Børnehave 953 978 25 60.597                   1.520.783           

Privat

Vuggestue 59 61 2 118.513                 209.162              

Børnehave 177 198 21 71.250                   1.522.492           

Pasning af egne børn 22 25 3 73.723                   193.444              

Privat pasning 102 124 22 73.723                   1.648.486           

Totalt 1899 1966 67 4.644.523                   

* Enhedsomkostningen er taget fra Demografireguleringen

Årspladsoversigt, 2023
Børnehuset Chili  

§SEL

Børnehuset 

Chili

Børnehuset 

Nysggerium

Børnehuset 

Nørre Aaby

Børnehuset 

Egetræet

Børnehuset 

Kompasset

Børnehaven 

Solsikken

Børnehuset 

Kastanieborgen 

og Bulderby

Gelsted 

Børnehus
Regnbuen

Brenderup 

Børnehus

Båring 

Børnehus

Ny Hyllehøj 

Børnehave

Antal 

årspladser

Børnehave 0 92 108 102 56 88 114 126 62 34 58 46 34 920

Vuggestue 0 21 38 28 16 64 0 52 17 12 20 16 16 300

Deltid

Børnehave, 25 t. 1 2 3

Vuggestue 25 t.

Special og Støttepladser

Specialplads 6,25 18,75 25

Støtteplads Vuggestue 1 3 2 6

Støtteplads Børnehave 0,75 2,25 2 5

Antal børn 8 137 150 131 72 152 114 178 79 46 78 64 50

Normering, timer pr. uge 171,7 1254,3 1094,8 874,4 485,5 1191,8 629,0 1269,0 529,7 320,0 540,7 435,7 364,2 1259

Madordning Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Totalt

Antal børn med mad 8 137 150 28 16 152 80 178 79 12 78 64 50 1032
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Modellen er bygget op omkring de lovbestemte minimumsnormeringer på 3 vuggestuebørn pr. 

voksen, og 6 børnehavebørn pr. voksen. Hermed sikres, at daginstitutionerne som helhed 

overholder de lovbestemte minimumsnormeringer på kommuneniveau. 

 

Afslutningsvist skal bemærkes at i forhold til det oprindelige budget 2022, så vil 

daginstitutionerne med budget 2023 få et budget, der er 14.7 mio. højere. Det skal her 

bemærkes at det hovedsagelig vedrører pris- og lønudviklingen, at der er tildelt ca. 70 flere 

børn i budget 2023 end ved budgetlægningen for 2022, og at området nu lever op til lov om 

minimumsnormeringen.  
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Budgetoversigt
Børnehuset 

Chili §SEL
Børnehuset Chili

Børnehuset 

Nysggerium

Børnehuset 

Nørre Aaby

Børnehuset 

Egetræet

Børnehuset 

Kompasset

Børnehaven 

Solsikken

Børnehuset 

Kastanieborgen 

og Bulderby

Gelsted 

Børnehus
Regnbuen

Brenderup 

Børnehus
Båring Børnehus

Børnehuset 

Hyllehøj

Input

Normering, uge 171,66 1254,31 1094,79 874,43 485,53 1191,77 628,99 1269,01 529,67 320,01 540,71 435,72 364,15

Åbningstid 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00 52,00 52,00 51,00

Mad, antal børn 8,00 137,00 150,00 28,00 16,00 152,00 80,00 178,00 79,00 12,00 78,00 64,00 50,00

Antal matrikler 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

Normering pr. år 4,64 33,90 29,59 23,63 13,12 32,21 17,00 34,30 14,32 8,65 14,61 11,78 9,84

Pædagogisk uddannet personale 2,78 20,34 17,75 14,18 7,87 19,33 10,20 20,58 8,59 5,19 8,77 7,07 5,91

Heraf DI ledelse 85% fratrækkes 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,57 0,47 0,51 0,45 0,85

Personale

Pædagoger 2,78 19,49 16,90 13,33 7,02 18,48 9,35 19,73 8,02 4,72 8,26 6,61 5,06

Pædagogmedhjælpere 1,86 13,56 11,84 9,45 5,25 12,88 6,80 13,72 5,73 3,46 5,85 4,71 3,94

Lønbudget, normering 1.886.214    13.399.294       11.646.449           9.225.112       4.951.846    12.712.003           6.528.128           13.560.771      5.563.332    3.305.527           5.711.413    4.583.466           3.618.069           

Tillæg, ADM personale 37.724         267.986           232.929               184.502         99.037        254.240               130.563              271.215           111.267       66.111               114.228       91.669               72.361               

Totalt, lønbudget 1.923.938    13.667.280       11.879.378           9.409.614       5.050.883    12.966.243           6.658.690           13.831.986      5.674.599    3.371.638           5.825.641    4.675.135           3.690.430           

Køkkenbudget 59.091         1.011.928         1.107.950            206.817         118.181      1.122.723            590.907              1.314.768        583.520       88.636               576.134       472.725              369.317              

Driftsbudget 63.562         680.392           690.995               576.623         318.411      745.893               442.381              817.527           348.013       207.764              351.448       287.367              233.040              

Tillæg åbningstid -              -                  -                      184.502         99.037        -                      -                     -                  111.267       66.111               114.228       91.669               -                     

Flere enheder -              250.000           250.000               250.000         -             250.000               500.000              250.000           -              -                     250.000       -                     -                     

Særtillæg

Specialpædagoger 519.443

Souschef -              

Grundtillæg -                  -                      45.000           340.000      -                      130.000              -                  305.000       470.000              310.000       380.000              450.000              

Totalt budget 2.046.591  16.129.042     13.928.323         10.672.557   5.926.512  15.084.859         8.321.978          16.214.281    7.022.399  4.204.148         7.427.452  5.906.897         4.742.786         

Budget efter gammel model, B2023 18.492.597     13.936.437         10.578.577   6.014.548  14.810.739         8.546.562          16.049.415    6.964.344  4.182.969         7.451.139  5.923.358         4.677.140         

B2022 15.497.000 12.094.000 10.273.000 5.627.000 12.505.000 7.994.000 14.490.000 6.499.000 4.090.000 6.312.000 5.464.000 2.090.000

Difference i forhold til B2022 2.995.597 1.842.437 305.577 387.548 2.305.739 552.562 1.559.415 465.344 92.969 1.139.139 459.358 2.587.140
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7. Fordeling af budgetrammen på dagtilbudsområdet 

 

Nedenstående tabel viser den samlede fordeling af budgetrammen på dagtilbudsområdet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2023

Personaleudgifter (forvaltning) 100.000                      

Materialer og tjenesteydelser 102.000                      

Inventar, og IT 275.000                      

Vipperegulering 4.644.523                   

BUF- Rådighedsbeløb 30.000                        

Ferielukning 35.000                        

Ikke fordelt pulje, til regulering af centrale udgifter 343.472                      

Pulje til tosprogede 250.000                      

Pulje til udvikling og uddannelse 200.000                      

Søskende tilskud 5.600.500                   

Betaling andre off. Myndigheder -3.600.000                  

Tilskud forældre, privat pasning 9.141.641                   

Hjemmetræning, dagtilbud 400.000                      

Budget, til handicap 2.000.000                   

Befordring specialbørnehave 100.000                      

Dagtilbudskonsulenter 2.450.000                   

Betalinger andre off. Myndigheder 3.200.000                   

Daginstitutionsledere 7.000.000                   

Privat Institutioner 20.303.496                 

Daginstutioner, tildelingsmodel 115.581.235               

Daginstitution - SEL (ikke takstberegning) 2.046.591                   

Dagplejen 35.574.289                 

Minimumsnormeringspulje -7.805.000                  

DI Økonomisk friplads 7.172.000                   

DI Pædagogisk Friplads 627.000                      

DI forældrebetaling -42.187.226                

DP Økonomisk friplads 1.408.000                   

DP Pædagogisk Friplads 66.000                        

DP forældrebetaling -9.335.540                  

Specialpædagogerne 3.334.000                   

Totalt 159.056.980             
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145. Fremtidige fysiske rammer for dagtilbuddet Solsikken, Middelfart By

Sagsnr.: 2022-011734 Sagsbehandler: Birgit Munk Åben

Præsentation:
En renovering af Daginstitutionen Solsikken på Fejøvænget i Middelfart By er nødvendig, da
bygningen ikke lever op til nutidige standarder.

Den tidligere renoveringsplan er revurderet. 3 scenarier for Solsikkens fremtid er opstillet og
forvaltningerne anbefaler scenarie C, som indebærer udvidelse og flytning af Solsikken til ny
placering på "Kirkegrunden" ved Lillebæltskolen.

Forvaltningen foreslår:

• At Solsikken indstilles flyttet til ny placering på "Kirkegrunden" ved Lillebæltskolen.
• At Ny Solsikken opføres til 36 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser.

Sagsbeskrivelse:
Forslaget om at flytte og udvide Solsikken er behandlet på møde i Børn- Kultur og
Fritidsudvalget den 16. august, hvor udvalget besluttede at sende forslaget i høring. Forslaget
har været i høring hos Solsikkens forældrebestyrelse og MED-udvalg i perioden den 17. august
til den 30. august.

Konkret indebærer forslaget dels, at Solsikken flyttes til placering ved Lillebæltskolen dels at
denne fremover bliver en integreret institution med plads til ca. 40 vuggestuepladser og 110
børnehavepladser.

Placeringen ved Lillebæltskolen vurderes attraktiv for områdets familier med flere børn ligesom
det ud fra et børneperspektiv kan skabe sammenhæng i børnenes overgang fra dagtilbud til
skole.

Den udvidede Ny Solsikken vil få en dimensionering, der svarer til Børnehuset Nysgerrium i
Middelfart Midtby. Denne institution er efterspurgt af forældrene. Erfaringerne fra Nysgerrium
viser, at institutionens dimensionering har den rigtige balance mellem vuggestuebørn og
børnehavebørn. Det betyder mere konkret, at de børn, der begynder i vuggestuen vil kunne
forblive i den integrerede institution op igennem hele deres børnehavetid.

I projekteringen af Ny Solsikken vil erfaringer fra Nysgerrium blive inddraget, så det tages
hensyn til at få skabt en institution med rammer ude og inde, som giver plads til både
fordybelse og mere "vilde" lege. Institutionens størrelse medfører samtidig en økonomisk
robusthed, der har betydning for både leder, medarbejdere og børn med de udsving der alt
andet lige er i et dagtilbuds drift.

MED-udvalget giver høring via forældrebestyrelsen, hvor der også er medarbejdere
repræsenteret. 

Forældrebestyrelsen bakker op om forslaget og giver følgende input i deres høringssvar til
nærværende sag og i høringssvar til forslag om ny tildelingsmodel, som også behandles i
BKF-møde den 6. september 2022. Begge høringssvar er vedhæftet som bilag til denne sag:

"Forældrebestyrelsen i Solsikken og Naturhaven ser overordnet positivt på planerne om at flytte
Solsikken til Kirkegrunden ved Lillebæltsskolen, samt at Solsikken gøres til en integreret
institution.
Som det også blev nævnt på mødet d. 12.8.22, så ser vi frem til samarbejdet omkring at
skabe gode rammer for vores børn.

- Vi ser frem til den fortsatte dialog omkring Solsikken og opfordrer til, at der gøres brug af
erfaringer og input fra Solsikkens erfarne og kompetente personale".
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Forældrebestyrelsen medgiver endvidere en række opmærksomhedspunkter:

"- Den nuværende Solsikken er slidt og bygningerne skal nu anvendes frem til 2026, når
Solsikken ikke skal genhuses fra 2024, som i den tidligere plan. Opmærksomheden rettes mod,
at der skal sikres forsvarlige forhold for børn og personale ude og inde i perioden.

- Solsikken står til renovering i nærmere fremtid, og vi har et ønske om, at institutionen bliver
integreret med vuggestuebørn.

- Det foreslås, at der indkøbes flytbare elementer til legepladsen, som kan bringes videre til den
nye placering på Kirkegrunden ved Lillebæltskolen. På den måde opretholdes legepladsen på en
bæredygtig måde og det vil skabe en tryg overgang for børnene, når kendte elementer
videreføres til nye rammer.

- Forældrebestyrelsen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at placere flere
børn i Solsikken end institutionen er normeret til, i forhold til det store pres på kapaciteten i
Middelfart By, som alle institutionerne tidligere har bidraget til at afhjælpe. Dette er begrundet i
de aktuelle fysiske rammer og den uro, der kan opstå under en ombygnings/udflytningsproces.

- Det er en vigtig del af ’Solsikkens DNA’, at børnene i mindre grupper kan få gode oplevelser i
Troldehytten tæt på naturen, som er en central del af Solsikkens profil. Troldehytten skaber et
helt særligt rum, hvor børn og voksne sammen kan udforske, skabe relationer, lege og lære.
Forældrebestyrelsen opfordrer til, at der også fremadrettet budgetteres med drift og vedligehold
af Troldebussen og Troldehytten. Endvidere ønsker forældregruppen at få præciseret skriftligt,
at Naturhaven bliver på sin nuværende placering og fortsat er en del af Solsikken."

Forvaltningen præciserer, som forældrebestyrelsen ønsker, at Naturhaven forbliver en del af
Solsikken-Naturhaven og bliver, hvor den er på Værkstedsvej.

Endvidere præciseres, at Solsikken ikke skal genhuses under opbygning af den nye Solsikken.

Det skal her særligt bemærkes, at forslaget med at flytte og udvide Solsikken,
behandles parallelt med dialogen om budgetforslag 2023-2026.

Økonomi:
En institution med 36 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser anslås at koste ca. 47.3 mio.
kr. 

Der skal muligvis senere afsættes yderligere, såfremt der er forhold omkring fx fundering og
byggemodning, som ikke kan løses inden for rammen.

Finansiering afsættes i Byrådets samlede anlægsplan, som vedtages med det samlede budget
for 2023 og frem.

Høring:
Forældrebestyrelsen og MED-Udvalget i Daginstitutionen Solsikken er hørt i perioden den 17.
august til den 30. august 2022.

Klima & bæredygtighed:
Ved at nyopføre Solsikken, fremfor at renovere eksisterende forældet bygningsmasse, opnås
den mest tidssvarende og dermed bæredygtige og klimavenlige løsning.

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022
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• Indstilles godkendt.
• Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Høringssvar, Solsikken
~ 2022-008674-4 Høringssvar for fordelingsmodel Solsikken og Naturhaven juli 2022
9562700_1_0

Side 357

\Attachments\7773222-9586801-1.pdf
\Attachments\7774493-9589219-1.pdf
\Attachments\7774493-9589219-1.pdf


145 HØRINGSSVAR, SOLSIKKEN



Høringssvar vedrørende ”Daginstitutionen Solsikken flyttes til ny placering på 
’Kirkegrunden’ ved Lillebæltsskolen og udvides til at kunne rumme 36 vuggestuepladser 
og 110 børnehavepladser”.  
Forældrebestyrelsen i Solsikken og Naturhaven ser overordnet positivt på planerne om at flytte 
Solsikken til Kirkegrunden ved Lillebæltsskolen, samt at Solsikken gøres til en integreret institution. 
Som det også blev nævnt på mødet d. 12.8.22, så ser vi frem til samarbejdet omkring at skabe 
gode rammer for vores børn. Vi ønsker dog at gøre opmærksom på følgende punkter: 

-De aktuelle fysiske rammer. Renoveringen af Solsikken har været planlagt i flere år og udskudt 
af flere omgange. Med de aktuelle planer vil de nye rammer til Solsikken stå klar i 2026. Solsikkens 
aktuelle fysiske rammer er gamle og nedslidte. I forældrebestyrelsen vurderer vi ikke, at de 
aktuelle rammer vil kunne rumme de normerede 81 børn og personalet frem til 2026. Gulvet buler 
grundet råd, toiletterne er ofte stoppede grundet nedslidt kloaksystem, udluftningen er 
utilstrækkelig, og flere elementer på legepladsen er rådne eller nedslidte. Vi ønsker et 
håndværksfagligt eftersyn, så der kan sikres forsvarlige forhold for børn og personale, frem til de 
nye bygninger er færdige. Det er nødvendigt, at der lægges et realistisk budget for udbedring af 
skader og løbende vedligehold, samt at dette budget beror på en håndværksfaglig vurdering. 
Desuden foreslår vi, at der indkøbes flytbare elementer til legepladsen, som kan bringes videre til 
den nye placering på Kirkegrunden. På den måde opretholdes legepladsen på en bæredygtig 
måde og det vil skabe en tryg overgang for børnene, når kendte elementer videreføres til nye 
rammer 

-Børnetal. Der er fortsat stor tilvækst i antallet af børn i Middelfart og der har flere gange tidligere 
været mangel på børnehavepladser. Vi vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at placere flere 
børn i Solsikken end institutionen er normeret til. Dette er begrundet i de aktuelle fysiske rammer 
og den uro, der kan opstå under en ombygnings/udflytningsproces 

-Naturhaven. Vi ønsker, at det præciseres skriftligt, at Naturhaven forbliver på sin nuværende 
placering. 

-Troldehytten og Troldebussen. Det er vigtigt for både børn og personale, at Troldehytten og 
Troldebussen fortsat er tilknyttet Solsikken. Det er en vigtig del af ’Solsikkens DNA’, at børnene i 
mindre grupper kan få gode oplevelser i Troldehytten tæt på naturen. Troldehytten skaber et helt 
særligt rum, hvor børn og voksne sammen kan udforske, skabe relationer, lege og lære. Vi 
opfordrer til, at der også fremadrettes budgetteres med drift og vedligehold af Troldebussen og 
Troldehytten. 

-Udeliv og natur. I forlængelse af ovenstående, vil vi pointere, at både personale og 
Forældrebestyrelse ønsker at bevare Solsikkens profil med fokus på udeliv og natur. Dette skal 
gerne være afspejlet i opbygning af både bygning og legeplads. Selvfølgelig skal der bruges 
erfaringer fra institutioner af lignende størrelse, f.eks. Nysgerrigum, men det skal være med 
respekt for Solsikkens DNA. 

-Budget 2023-2026. Det fremgår af budgettet, at Solsikken skal genhuses i Pavillonen, mens de 
nye bygninger opføres. Dette stiller vi os undrende overfor, da det ikke var oplægget fra forvaltning 
til mødet d.12.8.22 

Vi ser frem til den fortsatte dialog omkring Solsikken og opfordrer til, at der gøres brug af erfaringer 
og input fra Solsikkens erfarne og kompetente personale. 

M.v.h. 

Forældrebestyrelsen i Solsikken 
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Børn-, kultur og fritidsudvalget    Juli 2022 

Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

 

Høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne med virkning fra budgetåret 

2023 

 

Forældrebestyrelsen i Børnehaven Solsikken og Naturhaven stiller sig utrolig positiv over for den nye 

ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne. Særligt ser vi positivt på, at der tages højde for mindre 

institutioner, samt de institutioner der er fordelt på flere matrikler. Dertil sagt er der nogle enkelte punker, 

vi gerne vil gøre opmærksomme på forud for den endelige beslutning.  

Solsikken og Naturhaven er fordelt på to faste matrikler foruden Troldehytten, der udnyttes til 

naturoplevelser for børnene, samt efterlader mere plads på matriklen i Solsikken, hvor vores kvadratmeter 

pr. barn er presset. Denne løsning indebærer Troldebussen til transport. Sammensætningen er vellidt (og 

nødvendig) for både forældre, børn og personale. Helt praktisk betyder det også, at personale skal fordeles 

på tre matrikler, hvilket gør det svært at udnytte ressourcerne i ydertimerne. Dette udfordres yderligere ved 

sygdom, hvor ture til Troldehytten må aflyses og potentialet for naturoplevelser og mere plads går tabt. 

Derfor er ressourcerne på disse matrikler skrøbelige, og vi henleder udvalgets opmærksomhed på følgende 

punkter:  

 

1. Manglende fleksibilitet uden vuggestuebørn: 

I den nye lov om minimumsnomeringer er der forskel på fordelingen af ressourcer mellem vuggestue- 

og børnehavebørn. I en praktisk hverdag vil det give en integreret institution rigtig gode muligheder 

for at udnytte ressourcerne optimalt mellem børnegrupperne, særligt i ydertimerne eller ved sygdom 

blandt personalet. Da Solsikken og Naturhaven ikke har vuggestuebørn, kommer denne fleksibilitet 

ikke til gavn i institutionen. Solsikken står til renovering i nærmere fremtid, og vi har et ønske om, 

at institutionen bliver integreret med vuggestuebørn.  

 

2. Forringelse af kvalitet og nærvær: 

Formålet med loven omkring minimumsnomeringer er, at kvaliteten skal øges. Kvalitet kommer med 

uddannelse og erfaring. Vi forstår, at lønressourcer fordeles efter en 60/40 model, således at der er 

60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere, samt at de lønressourcer, der er afsat til disse 

personalegrupper, ikke afspejler et højt erfaringsniveau. At opfylde denne fordeling vil være en 

forringelse af den faglige kvalitet, der ydes i Solsikken og Naturhaven. Folkeskolernes 70/30 vil i 

højere grad kunne bidrage til den ønskede kvalitet. 

 

3. Solsikkens fremtid: 

Efter renovationen af Solsikken forventes en opjustering af børnetallet. Grunden, hvorpå Solsikken 

er placeret, kan ikke udvides - så selvom der kan overvejes at bygge flere etager for at rumme flere 

børn, vil udearealet fortsat være for småt. Derfor vil Solsikken i fremtiden fortsat være afhængig af 

at Troldehytten/Troldebussen kan udnyttes hver uge, og ikke er afhængig af 100% fremmødt 

personale. Dette gør, at der i driftsbudgettet også skal tænkes vedligeholdelse/evt. opgradering af 

Troldebus, foruden drift af de tre matrikler. 

 

Mvh. Forældrebestyrelsen for Børnehaven Solsikken og Naturhaven 
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146. Nye principper for garantistillelse på kultur og fritidsområdet

Sagsnr.: 2022-006011 Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen Åben

Præsentation:
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. juni, at der skal afholdes et fællesmøde med
deltagelse af BKF-udvalget omkring de fremtidige principper for kommunal garantistillelse på
fritidsområdet. 

I denne sags præsenteres et udkast til nye garantistillelsesprincipper på kultur- og
fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

• At principperne for garantistillelse på kultur og fritidsområdet, som er sammenfattet under
punktet økonomi, godkendes. 

• At principperne indarbejdes i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi, som
behandles i efteråret. 

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune oplever i disse år en stigende interesse for kommunal garantistillelse, som
har nået et omfang, der ikke på hverken kort eller lang sigt kan løftes indenfor kommunens
nuværende låneramme.

Det betyder, at der nu i endnu højere grad en tidligere er brug for nogle overordnede
retningslinjer og principper for tildeling af kommunegarantier til selvejende
institutioner/foreninger indenfor kultur og fritidsområdet.

Samtidig er det vigtigt at have nogle generelle retningslinjer for garantistillelse, som dels sikrer
en rimelig prioritering mellem garantiønsker og dels sikrer proportionalt mellem de fordele der
opnås ved garantien og de risici kommunen påtager sig.

Det foreslås at der indføres 13 styringsmæssige principper for garantistillelse på kultur og
fritidsområdet.

Økonomi:
Det foreslås, at der indføres i alt 12 styrende principper for garantistillelse på kultur og
fritidsområdet: 

Princip 1: En årlig samlet gennemgang og prioritering af garantiønsker
Garantiformål prioriteres en gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. 
 
Princip 2: Der skal være ledig låneramme for at stille en garanti
Der ydes som udgangspunkt kun garanti for et kultur- og fritidstilbud, såfremt kommunen har
ledig låneramme. Med henblik på at kunne konstatere lånerammens størrelse, udmeldes
garantier typisk i årets sidste kvartal.
 
Princip 3: Garantimodtager tilvejebringer 25% egenfinansiering
Garantimodtager skal som udgangspunkt tilvejebringe en egenfinansiering på 25% af den
samlede anlægssum. Byrådet kan dog i helt i særlige tilfælde dispensere fra kravet, eksempelvis
hvis der er tale om lån til udbedring af akut opståede bygningsskader mv. Der kan dog stilles
garanti for den fulde anlægssum, hvis anlægsarbejdet sker på direkte foranledning af Middelfart
Kommune. 
 
Princip 3a: Ingen egenfinansiering ved energirenoveirng
Der stilles ikke krav om egenfinansiering i de tilfælde, hvor der er tale om investeringer med
energiforbedrende sigte, som har en rimelig tilbagebetalingsprofil (<15 år) og som samtidig
opfylder betingelserne for ”låneadgang til energioptimering af bygninger” i
Lånebekendtgørelsen.
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Princip 3b: Ingen egenfinansiering når projektet udføres på direkte foranledning af kommunen
Der stilles ikke krav om egenfinansiering i de tilfælde, hvor et anledningsprojekt udføres på
direkte foranledning af kommunen. Det vil sige, at kommunen har anmodet foreningen om at
udføre anlægsprojektet med henblik på kommunens brug faciliteten.
 
 
Princip 4: Garantimodtagers økonomi skal kunne bære låneydelsen
Garantimodtager skal sandsynliggøre, at have en tilstrækkelig sund økonomi til at kunne løfte
ydelsen på det lån, der stilles garanti for. Foreningen skal derfor i forbindelse med ansøgningen
indsende et budget, samt regnskaberne for de seneste 3 år. 
 
Princip 5: Almennyttigt sigte
Foreningen skal kunne forrente og afdrage gælden og garantisummen skal stå i et rimeligt
forhold til foreningens eller den selvejende institutions medlemstal.
Der kan ydes kun garanti til foreninger og selvejende institutioner, der agerer indenfor
Folkeoplysningsloven og som har et almennyttigt sigte, herunder kulturformidlende institutioner
eller idrætsforeninger, der beskæftiger sig med breddeidræt, spejderaktivitet osv. Det
almennyttige sigte skal fremgå af vedtægterne. 
 
Princip 6: Ingen underskudsgarantier, som hovedregel
Kommunen stiller kun i helt særlige tilfælde underskudsgaranti i forbindelse med events. En
underskudsgaranti skal stilles forud for begivenhedens afholdelse. Kommunen dækker aldrig
bagudrettet et allerede opstået underskud med en underskudsgaranti.  
 
Princip 7: Maksimal løbetid og match af lånets løbetid mod aktivitets levetid
Lån med kommunegaranti (på fritidsområdet) kan have en løbetid på op til 30 år. Lånets løbetid
skal dog altid være afstemt med aktivets forventede levetid.
 
Princip 8: Ingen tillægsgarantier ved projektfordyrelser (hovedregel)
Der gives som udgangspunkt ikke tillægsgarantier ved eventuelle projektfordyrelser.
Garantimodtager skal have afsøgt alle muligheder for tilvejebringelse af yderligere
egenfinansiering før der undtagelsesvist kan gives en tillægsgaranti.
 
Princip 9: Krav om salgs- og pantsætningsforbud
Når kommunen stiller garanti for bygningsetablering eller -renovering tinglyser Middelfart
Kommune altid et salgs- og pantsætningsforbud i ejendommen. 

Kravet skal sikre, at garantimodtager ikke optager ny foranstillet gæld efter garantien er stillet.

Princip 10: Klima og bæredygtigheds initiativer prioriteres først
Klima og bæredygtighed har forrang i prioriteringen af garantitildelinger. Anlægsinvesteringer
med klima- og bæredygtighedsmæssigt sigte kan fx være udskiftning af lyskilder, efterisolering,
opsætning af solceller på en bygning eller udskiftning af varmekilder.

Modsat stilles der som hovedregel ikke garanti for projekter med væsentlige negative effekter
på natur og miljø.

Princip 11: Der opkræves ikke garantiprovision af garantier på kultur og
fritidsområdet (hovedregel)
Der opkræves som hovedregel ikke garantiprovision af garantier på kultur og fritidsområdet da
garantiformålene typisk er omfattet af EU’s gruppefritagelsesforordning.
 
Princip 12: Garantien skal have lovhjemmel
Garantien må ikke stride mod de til enhver tid gældende kommunalfuldmagtsregler og
statsstøtteregler, samt anden lovgivning.

Projekterne altid vurderes i forhold til kommunalfuldmagten og statsstøttereglerne. Disse
betyder meget forenklet, at der ikke kan stilles garanti for aktører, der enten agerer
kommercielt eller ikke har fri og lige adgang for kommunens borgere.
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Eksemper kunne være aktører, der: (i) driver hotel, konference eller cateringvirksomhed som en
del af den regnskabsførende enhed (ii) driver lokaleudlejning eller stiller lokaler til rådighed for
eksterne på kommercielle virksomhed (iii) tilhører det, der klassificeres som professionel sport,
dvs. ikke falder ind under et almindeligt folkeoplysende sigte (breddeidræt).
 
Listen er ikke udtømmende.

Høring:
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed:
Det indgår i principperne at anlægsinvesteringer med klima- og bæredygtighedsmæssigt sigte
gives forrang for øvrige investeringer.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt. 

Regitze Tilma og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling. 

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 27. september 2022
Beslutningen vil foreligge til mødet

Bilag:
Nuværende og nye principper for kommunal garantistillelse på kultur- og fritidsområdet
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Dato: 16. september 2022 

Sagsnr.: 2022-006011-3 

Budget 
Middelfart Kommune 

   

   

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte 8888 5038  

CVR.: 29189684 

 
Mads.SandagerHansen@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Nuværende og nye principper for kommunal garantistillelse på kultur- og 

fritidsområdet 

 

Baggrund:  

 

Dette notat klarlægger rammerne og principperne for kommunal garantistillelse til kultur- og 

fritidstilbud. 

 

Baggrunden er, at kommunen oplever en væsentligt stigende interesse for kommunal 

garantistillelse, som har nået et omfang, der ikke kan løftes indenfor kommunens nuværende 

låneramme. 

 

Der er derfor i højere grad en tidligere brug for nogle retningslinjer og principper for tildeling af 

kommunegarantier til selvejende institutioner/foreninger indenfor kultur og fritidsområdet.  

 

 

Aktuelle garantiønsker, som kommunen er bekendt med 

 

Aktuelt er der en langt række garantiønsker, som har et meget stort økonomisk omfang, som 

meget løseligt kan anslås til følgende:  

 

 LSOK – Etablering af Multisal: Tiltænkt anvendelse til samlingssal for Lillebæltskolen 

og til afvikling af musikarrangementer. Tidligere pris er oplyst til 16-18 mio. kr., men 

med de seneste stigninger i håndværkerpriserne vil prisen formentlig udgøre minimum 

20-22 mio. kr. – forudsat at der ikke ligger en undervurdering i LSOK’s oprindelige 

beregningsgrundlag. 

 

 LSOK – Etablering af varmtvandsbassin til Strib Svømmehal. Uafklaret beløb og 

uafklaret arealomfang, men ud fra almindelige priser på svømmehalsbyggerier kan 

anlægsudgiften komme til at ligge i niveauet 25 – 50 mio. kr.   

 

 Nørre Aaby Svømmehal og erhvervslokaler i tilknytning: Etablering af en 

svømmehal med tilhørende erhvervslokaler. Svømmehaller er erfaringsmæssigt meget 

bekostelige at etablere og fuldskala byggeri kan koste over 75 - 100 mio. kr.  

Det skal bemærkes, at erhvervslokaledelen falder udenfor såvel kommunalfuldmagten 

som gruppefritagelsesforordningen i statsstøttereglerne. 

Det skal yderligere bemærkes, at VKI ikke ejer grunden, hvor bygningen skal opføres. 

Hvis projektet skal gennemføres, skal der således enten købes en grund eller etableres 

bygning på lejet grund.  

 

 Ejby-Hallerne – Ønsker at etablere en ekstra multisal i Ejby samt udbygge 

Gelsted-Hallen. Beløbet udgør formentlig mere end 20-30 mio. kr. Ejby-Hallerne har 

derudover ytret ønsker om at etablere både tennisbane og skydebane. Endvidere har 

Ejby-Hallerne tidligere ifbm. sidste års budgetlægning haft et ønske om at opføre et 

paddeltennisanlæg og udbygge halles (klub)lokaler.  
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 Vends sportsfiskerforening – Ønsker kommunegaranti for køb af ejendom til 

Klublokaler. Ejendommen er beliggende Bogensevej 33 i Brenderup. Foreningen har 

p.t. 135 medlemmer. Købsprisen er p.t. uafklaret, men menes at udgøre ca. 1 mio. kr.  

 

 Dykkerklubben – Realisering af maritimt center. Dykkerklubben mangler cirka 0,6 

mio. kr. i at kunne realisere det maritime center. Dette kan enten ske som en 

tillægsgaranti eller udbetaling af et ekstraordinært anlægstilskud.  

 

 Brenderup Aktivitetscenter – Tilbygning af ekstra multisal (hal 3). 

Projektøkonomien er ukendt, men etableringen af en multisal forventes at koste i 

størrelsesordenen 15-20 mio. kr.  

 

 Kajakklubben – Tillægsgaranti til udvidelse af klubhus: Byggeriet er blevet dyrere 

og klubben ønsker derfor en tillægsgaranti på 0,175 mio. kr.   

 

 Mind og mindwalk: Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2022 indikeret vilje 

til at støtte projektet med 5,0 mio. kr. såfremt Mind/Mindwalk måtte opnå den fornødne 

fondsfinansiering. Der kan i princippet være tale om både anlægstilskud eller 

kommunegaranti, men støtten skal formentlig gives som et anlægstilskud.  

 

Det skal bemærkes at de fleste af ovenstående ønsker er tilkendegivet mundtligt overfor Børn-

, Kultur og Fritidsforvaltningen, samt at forvaltningens prisoverslag er meget overordnede og 

rent indikative. Forslagene er ikke gennemregnet.  

 

Ønsker ligger langt ud over den nuværende låneramme 

 

Som det fremgår af ovenstående ligger ovenstående projektforslag løseligt anslået mellem 157 

mio. kr. og 224 mio. kr., hvilket er langt ud over hvad der realistisk set kan indeholdes i 

lånerammen – både på kort og lang sigt kan realiseres indenfor kommunens låneramme.  

 

Det kan i den forbindelse oplyses, at den aktuelle låneramme for 2022 udgør 3,3 mio. kr. og 

forventes at kunne nå op på 9,1 mio. kr. inden årets udgang. Heraf er der budgetlagt med at 

Middelfart Kommune selv benytte 5,0 mio. kr. af lånerammen. Det betyder, at der reelt 

forventes at være en ledig låneramme i 2022 på knap 4,1 mio. kr.  

 

 
 

  

Lånerammeopgørelse 2022 pr. 05.4.2022 Grundlag Realiseret Restforventet Årsforventning

Lån til betaling af ejendomsskat Årspåligning 762.903 0 762.903

Indefrysning af grundskyld Årspåligning 1.557.626 0 1.557.626

Jordkøb Jordkøb 0 0 0

Investeringer i havneformål Realiseret å.t.d. 656.890 2.319.110 2.976.000

LR21 - Effektiviseringer Realiseret å.t.d. 8.961 897.120 906.080

LR21 - Borgernære investeringer Realiseret å.t.d. 269.443 2.603.472 2.872.915

Låneramme i alt 3.255.823 5.819.702 9.075.525

Kommunens egen brug af lånerammen Forudsat i budget 2022 5.000.000

Anvendt låneramme i alt 5.000.000

Restlåneramme 4.075.525
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Lånerammeregler 

 

Kommunen kan som udgangspunkt stille garanti for lån til anlægsarbejder indenfor kultur- og 

fritidsområdet, hvis der er tale om foreninger, selvejende institutioner ol., der har et 

almentnyttigt sigte og samtidig ikke agerer kommercielt. Dette er i grove træk 

rammesætningen indenfor EU’s statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsregler.  

 

I henhold til lånebekendtgørelsen, så er der som hovedregel ikke automatisk låneadgang til 

garantier på kultur og fritidsområdet. Det betyder, at enhver garanti altid belaster kommunens 

låneramme.  

 

Stilles der fx garanti på 1 mio. kr. til ”Forening X” kan kommunen således selv optage lån for 1 

mio. kr. mindre end man ellers ville have haft mulighed for. Hvis kommunen ikke har ledig 

låneramme, skal kommunen deponere et beløb svarende til garantisummen.  

 

Lånebekendtgørelsen indeholder dog en undtagelse i forhold til energioptimering af bygninger, 

såfremt der er tale om energioptimerende tiltag, som er omfattede af bygningens lovpligtige 

energirapport. Kravene er temmelig restriktive.  

 

 

Praksis for kommunal garantistillelse – historisk 

 

Den hidtidige praksis har været, at de enkelte garantiønsker vurderes individuelt og altid 

håndteres indenfor den bestående låneramme.  

 

Derudover har praksis været, at en eventuel ledig låneramme ved årsafslutning anvendes til at 

omlægge dyr gæld hos LD Fonde til billigere finansiering hos Kommunekredit.  

 

Middelfart Kommune har ind til videre aldrig deponeret et beløb for at kunne stille garantier for 

kultur og fritidsprojekter.  

 

Der anbefales at denne praksis fastholdes af hensyn til kommunens likviditet og ud fra et 

hensyn om at kommunen skal have mulighed for at kunne finansiere egne anlægsprojekter.  

 

 

Praksis for kommunal garantistillelse – historisk og fremtidig 

 

En årlig samlet gennemgang af garantiønsker 

Det anbefales, at der som udgangspunkt følges op på garantiønsker en gang om året i 

forbindelse med budgetforhandlingerne, hvor ønskerne på garantiområdet kan indgå i det 

publicerede materiale som: ”ønsker fra eksterne”.  

 

Byrådet beslutter i den forbindelse hvilke projekter der ønskes fremmet, såfremt der er ledig 

låneramme. Men som et værn mod at kommunen skal deponere større beløb, udmeldes 

endelig garanti ikke før end det er sandsynliggjort at kommunen kan frigøre tilstrækkelig 

låneramme til projektet.  

 

I forbindelse med vurderinger af projekter bør der fremover etableres et krav om at 

projektdeltagere som udgangspunkt selv skal rejse en egen finansiering på minimum 1/3 af 

anlægsummen. Det sikrer dels, at der er lokal opbakning og støtte til projektet og det 

reducerer derudover trækket på kommunens låneramme.  

 

Foreningens driftsøkonomi og afledte konsekvenser for kommunens driftstilskud 

 

Derudover skal ”afledt drift” altid vurderes i forbindelse med en garantistillelse.  

 

For det første skal foreningen eller den selvejende institution fremlægge et realistisk budget, 

som indikerer, at låneydelsen kan honoreres, samt at gælden står i et rimeligt forhold til 

medlemstallet.  
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Dernæst skal de takstmæssige konsekvenser for foreningen belyses. Vil den ekstra låntagning 

eksempelvis udløse en kontingentforhøjelse for foreningens medlemmer? Og i hvilket omfang 

kan man fastholde medlemstallet med de forhøjede takster ?  

 

Som et tredje element skal det overvejes hvilke konsekvenser låneoptagelsen har for 

kommunens udgifter til driftstilskud, lokaletilskud osv.  

 

På halområdet er det fx således, at tilskuddet bl.a. fordeles ud fra hallernes kvadratmetertal.  

 

Da driftstilskuddet på halområdet er en fast størrelse, vil en haludbygning eksempelvis betyde, 

at driftenstilskuddet til den forening eller selvejende institution, som arealudvider, forøges, 

mens driftstilskuddet til de øvrige haller reduceres.  

 

Der skal således i forbindelse med udvidelsen altid tages politisk stilling til om 

tilskudsbudgetterne på kultur og fritidsområdet skal forøges eller der i stedet skal ske en 

omfordeling mellem de bestående haller.  

 

Hvis der ikke lægges budget til ekstra drifts- og lokaletilskud ind i budgettet på Kultur og 

Fritidsområdet, vil kvadratmeterudvidelsen udvande de øvrige hallers økonomi.  

 

Statsstøtteregler og kommunalfuldmagt 

Yderligere skal projekterne altid vurderes i forhold til kommunalfuldmagten og 

statsstøttereglerne. 

 

Disse betyder meget forenklet, at der ikke kan stilles garanti for aktører, der enten agerer 

kommercielt eller ikke har fri og lige adgang for kommunens borgere:  

 

 Driver hotel, konference eller cateringvirksomhed som en del af den regnskabsførende 

enhed.  

 

 Driver lokaleudlejning eller stiller lokaler til rådighed for eksterne på kommercielle 

virksomhed.  

 

 Tilhører det der klassificeres som professionel sport, dvs. ikke falder ind under et 

almindeligt folkeoplysende sigte.  

 

 Professionel idræt, som ikke har karakter af breddeidræt.  

 

Listen er ikke udtømmende, men det betyder som udgangspunkt, at kommunen ikke støtter 

hallers lokaleudvidelser med udlejning for sigte, ombygning af cafe/kantinearealer i haller eller 

professionel idræt, som eksempelvis vil omfatte Fjelsted-Speedwayklub (den professionelle 

del) eller MG&BK (den professionelle del).  

 

Principbeslutning/strategi ved anmodning om tillægsgaranti 

Det anbefales, at garantier altid ydes med vilkår om, at der som udgangspunkt og alt 

overvejende hovedregel ikke gives tillægsgarantier ved projektfordyrelse.  

 

Dette skal dels anspore foreningerne/garantimodtager til at fremlægge realistiske budgetter 

fra starten af projektet. Og det vil dels sikre, at foreningerne altid afsøger alle muligheder for 

indsamling af ekstramidler, fondsfinansiering, projekttilpasninger mv., hvis budgettet måtte 

skride under vejs.  

 

Det ses desværre ofte, at foreningerne budgetlægger optimistisk, hvorefter der må stilles 

tillægsgaranti undervejs i processen.  

 

Bruttoprincip i meddelelse af støttetilsagn 

 

Endelig bør det være et fast princip, at den meddelte projektstøtte i form af en kommunal 

garanti eller et kommunalt anlægstilskud altid er det kronebeløb, der støttes med.  
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Modtager af anlægsstøtte, herunder også kommunal garantistillelse, skal således aldrig 

forholde sig til kommunens interne momsanliggender. Det kronebeløb der er udmeldt, er det 

kronebeløb der modtages.   

 

Ovenstående kan sammenfattes i nedenstående 13 principper for garantistillelse 

 

Princip 1: En årlig samlet gennemgang og prioritering af garantiønsker 

Garantiformål prioriteres en gang årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.  

 

Princip 2: Der skal være ledig låneramme for at stille en garanti 

Der ydes som udgangspunkt kun garanti for et kultur- og fritidstilbud, såfremt kommunen har 

ledig låneramme. Med henblik på at kunne konstatere lånerammens størrelse, udmeldes 

garantier typisk i årets sidste kvartal. 

 

Princip 3: Garantimodtager tilvejebringer 25% egenfinansiering 

Garantimodtager skal som udgangspunkt tilvejebringe en egenfinansiering på 25% af den 

samlede anlægssum. Byrådet kan dog i helt i særlige tilfælde dispensere fra kravet, 

eksempelvis hvis der er tale om lån til udbedring af akut opståede bygningsskader mv. Der 

kan dog stilles garanti for den fulde anlægssum, hvis anlægsarbejdet sker på direkte 

foranledning af Middelfart Kommune.  

 

Princip 3a 

Der stilles ikke krav om egenfinansiering i de tilfælde, hvor der er tale om investeringer med 

energiforbedrende sigte, som har en rimelig tilbagebetalingsprofil (<15 år) og som samtidig 

opfylder betingelserne for ”låneadgang til energioptimering af bygninger” i 

Lånebekendtgørelsen.  

 

Princip 3b 

Der stilles ikke krav om egenfinansiering i de tilfælde, hvor et anledningsprojekt udføres på 

direkte foranledning af kommunen. Det vil sige, at kommunen har anmodet foreningen om at 

udføre anlægsprojektet med henblik på kommunens brug faciliteten.   

 

Princip 4: Garantimodtagers økonomi skal kunne bære låneydelsen 

Garantimodtager skal sandsynliggøre, at have en tilstrækkelig sund økonomi til at kunne løfte 

ydelsen på det lån, der stilles garanti for. Foreningen skal derfor i forbindelse med 

ansøgningen indsende et budget, samt regnskaberne for de seneste 3 år.  

 

Princip 5: Almennyttigt sigte 

Foreningen skal kunne forrente og afdrage gælden og garantisummen skal stå i et rimeligt 

forhold til foreningens eller den selvejende institutions medlemstal. 

Der kan ydes kun garanti til foreninger og selvejende institutioner, der agerer indenfor 

Folkeoplysningsloven og som har et almennyttigt sigte, herunder kulturformidlende 

institutioner eller idrætsforeninger, der beskæftiger sig med breddeidræt, spejderaktivitet osv. 

Det almennyttige sigte skal fremgå af vedtægterne.  

 

Princip 6: Ingen underskudsgarantier, som hovedregel 

Kommunen stiller kun i helt særlige tilfælde underskudsgaranti i forbindelse med events. En 

underskudsgaranti skal stilles forud for begivenhedens afholdelse. Kommunen dækker aldrig 

bagudrettet et allerede opstået underskud med en underskudsgaranti.   

 

Princip 7: Maksimal løbetid og match af lånets løbetid mod aktivitets levetid 

Lån med kommunegaranti (på fritidsområdet) kan have en løbetid på op til 30 år. Lånets 

løbetid skal dog altid være afstemt med aktivets forventede levetid. 

 

Princip 8: Ingen tillægsgarantier ved projektfordyrelser (hovedregel) 

Der gives som udgangspunkt ikke tillægsgarantier ved eventuelle projektfordyrelser. 

Garantimodtager skal have afsøgt alle muligheder for tilvejebringelse af yderligere 

egenfinansiering før der undtagelsesvist kan gives en tillægsgaranti. 

 

Princip 9: Krav om salgs- og pantsætningsforbud 

Når kommunen stiller garanti for bygningsetablering eller -renovering tinglyser Middelfart 

Kommune altid et salgs- og pantsætningsforbud i ejendommen.  
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Kravet skal sikre, at garantimodtager ikke optager ny foranstillet gæld efter garantien er 

stillet.  

 

Princip 10: Klima og bæredygtigheds initiativer prioriteres først 

Klima og bæredygtighed har forrang i prioriteringen af garantitildelinger. Anlægsinvesteringer 

med klima- og bæredygtighedsmæssigt sigte kan fx være udskiftning af lyskilder, 

efterisolering, opsætning af solceller på en bygning eller udskiftning af varmekilder. 

Modsat stilles der som hovedregel ikke garanti for projekter med væsentlige negative effekter 

på natur og miljø. 

 

Princip 11: Der opkræves ikke garantiprovision af garantier på kultur og 

fritidsområdet (hovedregel) 

Der opkræves som hovedregel ikke garantiprovision af garantier på kultur og fritidsområdet da 

garantiformålene typisk er omfattet af EU’s gruppefritagelsesforordning.  

 

Princip 12: Garantien skal have lovhjemmel 

Garantien må ikke stride mod de til enhver tid gældende kommunalfuldmagtsregler og 

statsstøtteregler, samt anden lovgivning.  

 

Projekterne altid vurderes i forhold til kommunalfuldmagten og statsstøttereglerne. Disse 

betyder meget forenklet, at der ikke kan stilles garanti for aktører, der enten agerer 

kommercielt eller ikke har fri og lige adgang for kommunens borgere:  

 

 Driver hotel, konference eller cateringvirksomhed som en del af den regnskabsførende 

enhed.  

 

 Driver lokaleudlejning eller stiller lokaler til rådighed for eksterne på kommercielle 

virksomhed.  

 

 Tilhører det der klassificeres som professionel sport, dvs. ikke falder ind under et 

almindeligt folkeoplysende sigte (breddeidræt). 

 

Listen er ikke udtømmende, men det betyder som udgangspunkt, at kommunen ikke støtter 

hallers lokaleudvidelser med udlejning for sigte, ombygning af cafe/kantinearealer i haller eller 

professionel idræt, som eksempelvis vil omfatte Fjelsted-Speedwayklub (den professionelle 

del) eller MG&BK (den professionelle del).  
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147. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort for 2021 på det sociale område.

Sagsnr.: 2022-012285 Sagsbehandler: Hanne Bylov Åben

Præsentation:
En gang årligt offentliggør Ankestyrelsen et samlet overblik over resultaterne af de klagesager,
de har behandlet det forudgående år (Danmarkskortet). Inden udgangen af det år, hvor
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, skal Byrådet
behandle Danmarkskortet på et møde.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at
udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen
orientere Ankestyrelsen herom.

Forvaltningen foreslår:

• At orienteringen tages til efterretning.

• At Byrådet beslutter, om der skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af den
aktuelle omgørelsesprocent.

Sagsbeskrivelse:
”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område” er Ældre- og
Socialministeriets offentliggørelse af Ankestyrelsens behandling af klager over sociale afgørelser,
som kommunens borgere har fremsendt til Ankestyrelsen. En gang årligt skal Byrådet, i henhold
til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 79b og 84, behandle
”Danmarkskortet”.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at
udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen
orientere Ankestyrelsen herom.

I Middelfart Kommune er der tale om afgørelser, truffet efter Servicelovens bestemmelser i Børn
og Unge, Social og Velfærd samt Sundhed og Velfærd. Danmarkskortet viser hér 3 opgørelser;
een for Børnehandicapområdet, een for Voksenhandicapområdet og en samlet oversigt over
sager på socialområdet vedr. handicap, udsatte voksne, udsatte børn og unge og vedr. ældre.

Formålet med fremlæggelsen er, at sikre politisk fokus og ansvar på kvaliteten af
sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Når Ankestyrelsen modtager en klage forholder de sig til, om det er en sag, der skal behandles
hos dem eller afvises. De sager, der bliver behandlet, betegnes som sager til
realitetsbehandling. Omgørelsesprocenten udregnes på baggrund af de realitetsbehandlede
sager i Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan derefter træffe tre typer afgørelser:

• Afgørelsen stadfæstes; det vil sige styrelsen er enig i afgørelsen.
• Afgørelsen ændres eller ophæves; det vil sige borgeren får helt eller delvist ret i sin

klage.
• Afgørelsenhjemvises til fornyet behandling; det vil sige Ankestyrelsen vurderer, at

der mangler væsentlige oplysninger. En hjemvisning indebærer, at kommunen skal
genoptage sagens behandling; indhente og inddrage yderligere oplysninger og afgøre
sagen på ny.

Omgørelsessager er sager, der er ændret, ophævet eller hjemvist.
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Den gennemsnitlige omgørelsesprocent på landsplan i 2021 er 31,8 %. Omgørelsesprocenten
for Middelfart Kommune er 26 %.

Målet for administrationens arbejde er altid, at der foretages de nødvendige og tilstrækkelige
sagsbehandlingsskridt og at der træffes de rigtige afgørelser. Lovgivningens og sagernes
kompleksitet taget i betragtning, vil det dog ikke være realistisk, at ingen sager påklages og
afprøves i Ankestyrelsen. Der vil altid være behov for at afprøve reglernes rækkevidde og
afgørelsesgrundlagets soliditet. Afgørelserne fra Ankestyrelsen bidrager til denne afprøvning og
afgrænsning. Administrationen anser afgørelser fra Ankestyrelsen for vigtige og lærerige bidrag,
uanset om de bliver omgjort eller er en stadfæstelse den oprindelige afgørelse.

Nedenfor fremgår dels Danmarkskortets samlede tal for Middelfart Kommune vedrørende sager
på socialområdet (ældre, handicap, udsatte voksne og udsatte børn og unge), dels tallene
vedrørende Børnehandicapområdet og Voksenhandicapområdet udskilt hver for sig.

 

Omgørelsesprocent – Serviceloven; samlet for Middelfart Kommune

I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 78 sager indenfor Serviceloven:

• 58 sager er stadfæstet
• 2 klager er ændret eller ophævet.
• 18 klager er hjemvist

Med 20 omgjorte klager af 78 indsendte har Middelfart Kommune en omgørelsesprocent
på 26 %. Forvaltningen konstaterer, at den samlede omgørelsesprocent indenfor
Serviceloven i Middelfart Kommune er den laveste siden 2014.
 
Omgørelsesprocent - Børnehandicapområdet
I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 15 sager på børnehandicapområdet:

• 12 sager er stadfæstet
• 1 sag er ændret eller ophævet.
• 2 sager er hjemvist

På børnehandicapområdet beskæftiger Danmarkskortet med følgende paragrafer i
Serviceloven:

• Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
• Merudgiftydelse § 41
• Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
• Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Med 3 omgjorte sager af 15 har det specialiserede børn og ungeområde i Middelfart
Kommune en omgørelsesprocent på 20 %. Familie og Forebyggelse konstaterer, at
omgørelsesprocenten på det specialiserede børn- og ungeområde er den laveste siden
2014.
Familie og Forebyggelse finder den faldende omgørelsesprocent tilfredsstillende. I 2020
valgte Familieafdelingen at give arbejdet i sagsbehandlingen af sager med børn med
handicap ekstra opmærksomhed. Handicapteamet blev udskilt som selvstændig enhed
med egen teamleder og der blev oprettet en stilling som handicapkoordinator for de mest
komplekse sager. Der har siden været øget fokus på inddragelse af børn og forældre samt
opfølgning på lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen. Det er Familie og Forebyggelses
vurdering, at denne ændring kan have indflydelse på den meget lave omgørelsesprocent i
2021.
Den fortsatte udvikling i omgørelsesprocenten vil, som i de foregående år, blive fulgt af
Familie og Forebyggelseschefen og Familieafdelingens ledelse hvert kvartal.  
Omgørelsesprocent - Voksenhandicapområdet:
I 2021 har Ankestyrelsen realitetsbehandlet 7 sager vedrørende voksenhandicapområdet:

• 5 sager er stadfæstet
• 0 sager er ændret eller ophævet.
• 2 sager er hjemvist til fornyet behandling.
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På Voksenhandicapområdet beskæftiger Danmarkskortet sig med

• Kontant tilskud jfr. § 95
• Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) jfr. § 96
• Ledsageordninger jfr. § 97
• Dækning af merudgifter jfr. § 100

Med 2 omgjorte sager af 7 har Social og Velfærd, Handicap og Psykiatri i Middelfart Kommune
en omgørelsesprocent på 29 %, hvilket er et fald i forhold til 2020, hvor omgørelsesprocenten
var 31 %.

Social og Velfærd har et ønske om fortsat at nedbringe omgørelsesprocenten, og målet er, at
komme ned omkring 25 % indenfor en overskuelig årrække. Derfor er der iværksat flere tiltag,
der skal styrke arbejdet med afgørelserne og grundlaget herfor, som eksempelvis udvidelse af
mulighederne for kompetenceudvikling, og etablering af faglig sparing mellem sagsbehandler,
jurist og faglig koordinator/leder. Derudover arbejder forvaltningen målrettet med at tage
læring af både egne og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen.

Udviklingen i antallet af sager, der omgøres i Ankestyrelsen, vil løbende blive fulgt af Social- og
Velfærdschefen og afdelingens ledelse hen over året.

 

Link til Danmarkskortet:

Alle tal på Danmarkskortet kan findes via nedenstående links. Her er det også muligt at finde tal
for forudgående år.

Omgørelsesprocenter på socialområdet
2021: https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2021

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet
2021: https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2021

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet
2021: https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2021

Økonomi:
Ingen økonomisk vurdering

Høring:
Sagen har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. 

Høringssvar er vedlagt som bilag.

Klima & bæredygtighed:
Ingen vurdering.

Behandlingsplan:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022
Social- og Sundhedsudvalget den 8. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
Byrådet den 3. oktober 2022

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2022

• Orienteringen taget til efterretning.
• Udvalget indstiller, at der ikke skal udarbejdes en handleplan på

børnehandicapområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 8. september 2022
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Taget til efterretning.

Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Høringssvar fra Ældrerådet
Høringssvar fra Handicaprådet
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147 HØRINGSSVAR FRA ÆLDRERÅDET



1

From: Ole Juel Jakobsen <ole.juel.jakobsen@gmail.com>
Sent: 26. august 2022 12:39
To: Hanne Bylov; Liselotte Skov
Subject: høringssvar vedr. ankestyrelsens Danmarkskort
Attachments: ankestyrelsen aug. 22.docx

AppServerName: prod.edoc5.mfkadm.lan
ArchiveStatusCode: 3
DocumentID: 2022-012285-2
DocumentIsArchived: -1

Hermed høringssvar

Mvh
Ole Juel Jakobsen

Ældrerådet
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Høringssvar vedr. Ankestyrelsens Danmarkskort vedrørende  2021

Vi hilser den positive udvikling velkommen, og tager ellers orienteringen til efterretning.

Mvh

Middelfart ældreråd

Ole Juel Jakobsen
Formand

Middelfart d. 26. august 2022
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147 HØRINGSSVAR FRA HANDICAPRÅDET



 
HANDICAPRÅDET 

 

                                                                                    Brenderup d. 23. august 2022 

 

 

 

 

Høringssvar ang. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 
på det sociale område. 

 
Vi er glade for at læse, at det i Middelfart kommune har været muligt at sænke 

omgørelsesprocenten ned. Vi ser dog naturligvis gerne, at omgørelsesprocenten 
kommer endnu længere ned, hvilket vi også kan læse er er kommunens hensigt.  

 
En omgørelsesprocent er et tal, som kan sammenlignes med andre kommuner, 

men for alle vil det mest tilfredsstillende være, hvis alle parter føler, de har fået 
en god sagsbehandling og en korrekt afgørelse; også i de tilfælde, hvor borgeren 

oplever, at resultatet ikke var det ønskede. 
 

Vi håber derfor, at målsætningen om en lavere omgørelsesprocent hjælpes på vej 
af vores nye borgerrådgiver, som jo netop kan medvirke til at skabe en bedre 

dialog og sagsbehandling, samt hjælpe borgerne med bedre at forstå 
sagsbehandlingen i netop deres sag.  

 

Bag tallene gemmer der sig imidlertid også en gruppe af borgere, som ikke har 
haft ressourcer eller evner til at kunne klage. Denne gruppe skal vi hele tiden 

have i mente og arbejde for at sikre, at de også får den rigtige sagsbehandling. 
Denne gruppe udgør mørketal, som det er svære at få med i statistikkerne, men 

som vi netop derfor bør have ekstra fokus på. 
 

En vigtig parameter i god sagsbehandling er en god borgerinddragelse i egen sag. 
Ofte kan borgeren bedre forstå et afslag, hvis der samtidigt medfølger en god 

forklaring i de konkrete baggrunde for beslutningen og ikke en oplistning af 
paragraffer og juridiske forhold. En god og imødekommende dialog i alle sager, 

også når der er tale om afslag, vil med sikkerhed give lavere omgørelsesprocenter 
på den lange bane. 
 

 
På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd 
 

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand 
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148. Kommissorie, nærhospital

Sagsnr.: 2022-012316 Sagsbehandler: Iben Lykke Ernlund Eggertsen Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at skabe et nærhospital i Middelfart, hvor
der er fokus på sammenhæng og nærhed, og hvor borgeren er i centrum. Nærhospitalet skal
ligge i sygehusbygningerne i Middelfart.

Der er udarbejdet vedlagte udkast til et fælles kommissorium til at igangsætte samarbejdet om
nærhospitalet. Jf. tidsplanen skal kommissoriet godkendes i Regionsrådet d. 26/9 og i Middelfart
Byråd d. 3/10.

Forvaltningen foreslår:
Det indstilles at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet:

• At udkast til kommissorium for udarbejdelse af et forslag til omdannelse af Middelfart
Sygehus til nærhospital godkendes

• At Byrådet på et senere møde præsenteres for en endelig plan for etablering af et
fremtidssikret og moderne nærhospital i Middelfart

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at skabe et nærhospital i Middelfart, hvor
der er fokus på sammenhæng og nærhed, og hvor borgeren er i centrum. Nærhospitalet skal
ligge i sygehusbygningerne i Middelfart.

Etableringen af nærhospitalet vil betyde, at man rykker en række kommunale og regionale
sundhedstilbud ind på sygehuset i Middelfart. Det giver mulighed for et nyt tæt fagligt
samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante sundhedstilbud – både når det gælder
fysiske og psykiske sygdomme, samles tæt på borgerne.

Etableringen af nærhospitalet vil i givet fald betyde en flytning af Rygcenter Syddanmark til
Kolding Sygehus. Der igangsættes en selvstændig regional proces omkring udflytning af
Rygcenter Syddanmark til Kolding.  

Jævnfør tidsplanen, godkendes regions- og byrådkommissoriet i slutningen af september/
starten af oktober 2022, hvorved arbejdet med leverance 1 igangsættes, herunder analyse af
m2, samarbejdsformer og synergier samt udarbejdelse af fælles tids- og procesplan. 

Leverance 1 forventes afsluttet ultimo 2022. Her har Regionen, grundet de personalemæssige
konsekvenser af flytningen, brug for en høringsperiode, bl.a. indeholdende en analyse af
forholdende vedrørende etablering af et nærhospital i Middelfart ultimo. Sideløbende med
høringsperioden udarbejdes såvel fælles ansøgning til nærhospitalspulje, som forventes opslået
ultimo 2022, sammen med påbegyndelse af leverance 2 og 3 (fælles bygge- og renoveringsplan
samt beskrivelse af rammer for fremtidig drift og samarbejde). Både leverance 2 og 3 sendes til
politisk godkendelse forventeligt primo 2023.

Økonomi:
Ikke relevant

Høring:
Ikke relevant

Klima & bæredygtighed:
Der er ikke foretaget en klimavurdering af sagen.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 8. september 2022
Økonomiudvalget den 27. september 2022
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Byrådet den 3. oktober 2022

Social- og Sundhedsudvalget den 8. september 2022
Begge indstillinger godkendes.

Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 27. september 2022
Anbefales godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling. 

Bilag:
Kommissorium for politisk styregruppe Middelfart Kommune
Nærhospital Kommissorium Politiske Styregruppe addendum 230822 1640 (002)
Tidslinje baggrund mm nærhospital III
PM - Samarbejde om nærhospital i Middelfart
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Kommissorium for politisk styregruppe for samarbejde 

mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på 

sundhedsområdet 

 

Baggrund og formål 

Fremtidens sundhedsudfordringer byder på flere borgere med kroniske sygdomme, en større 

andel af ældre medicinske patienter, flere med mentale sygdomme og flere borgere med 

multisygdom. Det er nødvendigt, at sektorerne øger samarbejdet – et samarbejde, der 

allerede er i gang, og som løbende udbygges og forbedres med baggrund i den fælles 

Sundhedsaftale i Region Syddanmark, regionens rammepapir for det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen samt Middelfart Kommunes strategi for fremtidens 

velfærd.  

 

Igennem de sidste år har Middelfart Kommune og Region Syddanmark haft fokus på at styrke 

det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og honorere visionerne i Sundhedsaftalen. Vi 

ønsker at være i front på løsninger for derved, at: 

 

- styrke indsatserne for kroniske syge og ældre borgere, sikre sektorovergange og 

medvirke til at unødvendige indlæggelser undgås 

- styrke den mentale sundhed både for børn, unge og voksne  

- styrke arbejdsmarkedstilknytningen for patienter med kronisk sygdom, herunder også 

psykisk sygdom 

- styrke muligheder for sammenhæng i indsats mellem sundhedsprofessionelle, frivillige, 

foreninger, pårørende, civilsamfundet 

 

På politisk statusmøde mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark d. 9/8 2019 blev 

det besluttet at nedsætte en politisk styregruppe, med det formål at videreudvikle det i 

forvejen tætte samarbejde på sundhedsområdet, herunder sondere de fælles muligheder ved 

etablering af kommunalt sundhedscenter. Rammen for samarbejdet er at videreudvikle det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre gode overgange mellem sektorer, 

sammenhængende borgerforløb og et veletableret tværsektorielt samarbejde.  

 

Vi skal lykkes i et tættere samarbejde. Derfor nedsættes en politisk styregruppe på tværs af 

Middelfart Kommune og Region Syddanmark. Styregruppen skal sikre det politiske ejerskab, 

således at tværsektorielle indsatser understøttes til gavn for borgerne. 

Et sundhedscenter i Middelfart by skal også være synlig og nærværende i den resterende del 

af kommunen. Middelfart Kommune forventer at etablere udgående satellitfunktioner, som har 

det faglige fundament i Sundhedscentrets faglighed og tværsektorielle tilgang. Satellitterne vil 

virke i det helt nære - hos borgerne.  

 

Visionen for Middelfart Sundhedscenter tager udgangspunkt i borgernære fællesskaber og 

sundhedsfremmende løsninger, hvor borgerne med baggrund i en rehabiliterende tilgang tager 

medansvar for egne sundhedsforløb, og hvor rammerne for dette muliggøres af et tæt 

sektoroverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark, Middelfart Kommune og almen 

praksis. Der vil i centeret blive behandlet, forebygget og rehabiliteret, og det vil være 

intentionen at skabe mest mulig sammenhæng, nærhed og kvalitet for kommunens borgere. 
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Region Syddanmark og Middelfart Kommune ønsker allerede nu, inden de fysiske rammer i 

Middelfart Sundhedscenter er etableret, at igangsætte prøvehandlinger og indsatser. Disse vil 

have til formål at intensivere samarbejdsrelationerne mellem sektorer ved etablering af 

handlinger og fællesskaber, der giver værdi for borgerne i Middelfart Kommune. 

 

Prøvehandlinger vil indledningsvis gennemføres i mindre skala med mulighed for opskalering, 

hvis handlingerne skaber de forventede resultater. Samtidig vil disse handlinger fungere som 

en katalysator for de fælles intentioner om at skabe det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen og tværsektorielle indsatser til gavn for borgerne. Som de første 

prøvehandlinger vil der forventeligt blive arbejdet med følgende:  

 

 Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud 

 Lokalefællesskaber til genoptræning 

 Samarbejde om forebyggelsesinitiativer 

 Samarbejde om videokonferencer 

 Samarbejde om virtuelle løsninger 

 Projekt vedr. claudicatio-patienter 

 

Prøvehandlingerne vil kunne relateres til Middelfart Kommunes strategi for Fremtidens Velfærd 

samt Region Syddanmarks rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Eksempelvis ved fælles finansierede stillinger og sikring af fælles personalekompetencer på 

tværs, samt mulig drift af fælles borger- og medarbejderfaciliteter. 

 

 

Opgaver  

Den politiske styregruppe har til opgave at træffe beslutninger, der udvikler og styrker det 

nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder: 

 

- At drøfte og godkende de overordnede indsatser og udvikling af det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen, herunder overgange til implementering samt den 

fysiske placering af Middelfart Sundhedscenter 

- At følge og understøtte initiativer og prøvehandlinger, der udvikler det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen 

- At godkende de overordnede tids- og procesplaner for samarbejdet 

 

Organisering: 

 

Den politiske styregruppe mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark vil bestå af: 

 

Politisk styregruppe 

 

Fra regionen: 

Stephanie Lose, regionsrådsformand 

Bo Libergren, formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen 

Kim Johansen, regionsrådsmedlem 

 

Fra kommunen: 

Johannes Lundsfryd, Borgmester 
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Kaj Johansen, formand for Social- og sundhedsudvalget 

Irene Tørnæs, byrådsmedlem 

 

Formandskabet af den politiske styregruppe deles mellem region og kommune. Der ydes 

administrativ understøttelse under møderne. 

 

Administrativ styregruppe: 

Ud over den politiske styregruppe bliver der etableret en fællers administrativ styregruppe, 

hvor formandskabet deles mellem Sygehus Lillebælt og Middelfart Kommune. Den 

administrative styregruppes opgave er at understøtte den politiske styregruppes arbejde. Den 

administrative styregruppe vil bestå af: 

 

Fra regionen:  

Christian Sauvr, administrerende direktør, Sygehus Lillebælt 

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien 

Kurt Æbelø, afdelingschef, Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark 

Carina Brinch Rasmussen, økonomi og planlægningschef, Sygehus Lillebælt 

Heidi Hougaard, økonomi- og planlægningschef, Psykiatrisygehuset 

Marianne Gellert Krogh, chefkonsulent, Tværsektorielt samarbejde 

Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark 

 

Fra kommunen:  

Irene Ravn Rossavik, Social- og Sundhedsdirektør 

Johanne Østerbye, programchef, Sundhedsafdelingen 

Iben Lykke Ernlund Eggertsen, Sundhedsplanlægger 

 

Administrativ arbejdsgruppe 

 

Johanne Østerbye, programchef, Sundhedsafdelingen 

Iben Lykke Eggertsen, sundhedsplanlægger, Middelfart Kommune 

Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde  

Lone Bach Kristensen, teamleder, Enhed for tværsektorielt samarbejde, Sygehus Lillebælt 

Heidi Hougaard, økonomi- og planlægningschef, Psykiatrisygehuset 

 

Tidsperspektiv og forventet mødefrekvens 

Den politiske styregruppe forventes at mødes første gang primo 2020, og derefter efter behov, 

forventeligt 2 gange årligt. 

 

Den administrative vil mødes før og efter hvert politisk styregruppemøde, og ved behov i 

forbindelse med prøvehandlinger og processer relateret til Middelfart Sundhedscenter. 

 

Styregruppen sekretariatsbetjenes i fællesskab mellem Middelfart Kommune og Region 

Syddanmark. 
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           Middelfart 23. august 2022 

 

Notat 

Kommissorium for fælles kommunalt og regionalt 
samarbejde for Middelfart Nærhospital 
 

Baggrund 
 

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at skabe et nærhospital i Middelfart, hvor der er fokus 

på sammenhæng og nærhed, og hvor borgeren er i centrum. Nærhospitalet skal ligge i sygehusbygningerne 

i Middelfart. 

Sundhedsvæsenet står over for en stor omstilling i de kommende år, hvor det primære sundhedsvæsen skal 

kunne løfte flere opgaver. Der har i en årrække været en dialog og samarbejde om at etablere et sundhedshus 

og herunder at søge puljemidler. Regeringens ambitioner om nærhospitaler, som er en del af den nye 

sundhedsreform, har åbnet for nogle nye muligheder.  

Kommunen har længe haft ambitioner om et integreret sundhedshus. De ambitioner kan i givet fald indfries 

uden at igangsætte det store byggeprojekt, som ellers var under forberedelse ved siden af det eksisterende 

sygehus.  

Etableringen af nærhospitalet vil i givet fald betyde en flytning af Rygcenter Syddanmark til Kolding Sygehus.  

Der er politisk enighed mellem kommunen og regionen om at sætte en proces i gang, som skal undersøge 

perspektiverne i et nærhospital samt en flytning og udvikling af rygcenteret.  

Der er politisk enighed mellem kommunen og regionen om at sætte en fælles proces i gang, som skal 

undersøge perspektiverne i et nærhospital samt for regionens vedkommende en flytning og udvikling af 

rygcenteret.  

Nærværende kommissorium skal ses som rammen for igangsættelse af dette arbejde. 

 
Formål med initiativet 
 

Ambitionerne er at samle en række regionale og kommunale funktioner i et nyt nærhospital, hvor borgerne 
får bedre mulighed for sammenhængende forløb i deres nærmiljø – både når det gælder fysiske og psykiske 
sygdomme 

Etableringen af nærhospitalet vil betyde, at man rykker en række kommunale og regionale sundhedstilbud – 

somatiske såvel som psykiatriske - ind på sygehuset i Middelfart. Det giver mulighed for et nyt tæt fagligt 

samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante sundhedstilbud – både når det gælder fysiske og 

psykiske sygdomme, samles tæt på borgerne. 
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At skaffe plads til de kommunale tilbud vil indebære, at Rygcenter Syddanmark 

og dets medarbejdere skal flytte fra de nuværende bygninger i Middelfart til sygehuset i Kolding. Rygcentret 

står i forvejen foran en renovering og modernisering af centrets operationsstuer mm.  

Det nærmere formål med initiativet er beskrevet i den fælles pressemeddelelse udsendt fra Region 

Syddanmark og Middelfart Kommune d. 18. august 2022.  

På det psykiatriske område ser Region Syddanmark og Middelfart kommune et stort potentiale. Planen er at 

lokalpsykiatrien i Middelfart, socialpsykiatrien og de forebyggende, kommunale tilbud samles under ét tag i 

det nye nærhospital sammen med undersøgelse og behandlingsfunktioner på det somatiske område. Det 

giver mulighed for i endnu højere grad at styrke det gode samarbejde til gavn for borgerne og sikre fokus på 

det hele menneske.  

Fra kommunal side er der blandt andet planer om at etablere 20 midlertidige pladser, 4 – 6 akutpladser samt 

den kommunale akutsygepleje og sygeplejeklinik. Det skal være med til at give borgere, der ikke er klar til at 

blive udskrevet til hjemmet, en tryg og sikker overgang via kommunens døgnbemandede akutpladser.  

Der skal også arbejdes med at udvikle et fælles telemedicinsk center, der skal varetage opfølgning og visse 

ambulatoriefunktioner i tæt tværfagligt samarbejde og dialog med speciallæger, som befinder sig i Kolding 

eller Vejle.  

Region Syddanmark har desuden et ønske om fortsat at have et stærk og fremtidssikret rygcenter. Derfor er 

der behov for at igangsætte en proces sammen med sygehusledelsen på Sygehus Lillebælt samt 

medarbejderne, der belyser perspektiverne ved udflytning af Rygcenter Syddanmark til Kolding. Dette sker i 

en selvstændig regional proces. 

Leverancer 
De overordnede leverancer i samarbejdet om etablering af nærhospitalet er: 

Leverance 1 – Fælles oplæg til indhold i et nyt nærhospital i Middelfart 

Denne leverance skal indeholde en samlet plan for indholdet i fremtidens nærhospital i Middelfart. Oplægget 

skal til politisk godkendelse. For at nå til denne leverance skal følgende delopgaver udføres: 

1) Analyse af antal m2 som rygcenter og tilhørende funktioner i dag råder over på Middelfart Sygehus -  

Sygehus Lillebælt arbejder sideløbende med en proces omkring indflytningen af Rygcenteret i 

Kolding 

2) Analyse af mulige samarbejdsformer og synergier. Afdækning af funktioner, der med fordel kan flytte 

ind, mulige tværfaglige og -sektorielle samarbejder og heraf følgende krav til udstyr og m2 samt 

eventuel nødvendig ombygning/tilbygning. Der gøres ved gennemførelse af inddragelsesprocesser 

af medarbejdere og borgere – herunder frivillige og patientforeninger. 

3) Udarbejdelse af tidsplan for ud- og indflytning af funktioner – afhængigheder til den interne 

rokadeproces på Sygehus Lillebælt inddrages 

4) Beskrivelse og analyse af mulige ejerformer  

5) Sonderinger i forhold til praksissektoren  

6) Analyse af økonomiske og juridiske forhold relateret til tiltag under leverance 1 

7) Endelig politisk beslutning om etablering af Nærhospital i Middelfart, marts 2023 
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Leverance 2 – Fælles bygge- og renoveringsplan samt rammer for 

fremtidig drift og samarbejde 

1) Endelig plan for hvad nærhospitalet i Middelfart skal indeholde  

2) Rum og areal-program samt bygge/ombygningsprogram og tilhørende budget fastlægges ud fra 

ovenstående analyse 

a) I programmet beskrives de fysiske rammer og det funktionelle indhold i Nærhospitalet. For at sikre 

de mest hensigtsmæssige ændringer i forhold til dem, der skal bruge lokalerne, sker det med afsæt i 

brugerinvolvering for både medarbejdere, borgere og patienter.  

b) De estimerede kvadratmeter udgør tilsammen grundlag for bygge-ombygningsprojektet og er 

baseret på de hovedfunktioner, programmet skal indeholde.  

c) Med en vision og et mål om sammenhængende sundhedstilbud uddybes de enkelte funktioner med 

henblik på, at processer, flows og organisatoriske skel tydeliggøres. 

d) Der udarbejdes et fælles kultur- og samarbejdsprogram for nærhospitalet – optimalt med deltagelse 

af de medarbejdergrupper, der skal flytte sammen. 

e) Der udarbejdes internt fælles kommissorium vedr. organisering med fælles ledelse og herunder 

programstyring under fase 3 af de udførende projektgrupper, der skal etableres.  

3) Fælles ansøgning nærhedshospitalspulje (4 mia.) herunder delramme på 500 mio. til investering i it, 

teknologi og udstyr (Tidsplanen for dette er endnu ikke meldt ud, men forventningen er primo 2023.) 

4) Politisk godkendelse af ovenstående – i regions- og byråd. 

 

Leverance 3 – Udførelse af etableringen af nærhospital 

1) Byggeprogram – styring og opfølgning – samt plan for gradvis indflytning  

2) Kulturprogram for medarbejdere gennemføres - før og under indflytning 

Et overblik over tids- og aktivitetsplaner for de forskellige leverancer beskrives nærmere i efteråret 2022. Der 

er vedlagt som bilag en overordnet tidsplan for de første aktiviteter.   

Organisering 

Dette kommissorium er et tillæg til det godkendte kommissorium for den politiske styregruppe for samarbejdet 

mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på sundhedsområdet. Nærværende kommissorium 

ophører ved etableringen af Nærhospital Middelfart. 

Den politiske styregruppe består af: 

Fra regionen: 

 Stephanie Lose, Regionsrådsformand 

 Bo Libergren, formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen 

 Kim Johansen, Regionsrådsmedlem 
 

Fra kommunen: 

 Johannes Lundsfryd, Borgmester 

 Kaj Johansen, Formand for Social- og Sundhedsudvalget 

 Irene Tørnæs, Byrådsmedlem 
 

Formandskabet af den politiske styregruppe deles mellem region og kommune. Styregruppen 

sekretariatsbetjenes i fællesskab mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark. Den politiske 
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styregruppe understøttes af en fælles administrativ styregruppe. Derudover 

nedsættes opgavespecifikke arbejdsgrupper, der refererer til den administrative styregruppe.  

Den politiske styregruppes ansvar er at følge det fælles samarbejde mellem Middelfart Kommune og Region 

Syddanmark og at godkende leverancer fra den administrative styregruppe forud for behandling i by-og 

regionsråd.  

Beslutninger i den fælles styregruppe vil i visse tilfælde skulle følges op med overordnede beslutninger i 

henholdsvis by- og regionsråd. Styregruppen søger så vidt muligt at indstille fælles oplæg til beslutning i de 

respektive politiske organer.  
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148 TIDSLINJE BAGGRUND MM NÆRHOSPITAL III



1

Politisk spor

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Jan Feb Mar

Politisk godkendelse af kommissorium by- og regionsråd

Styregruppe og arbejdsgruppemøder om nærhospital

Fremtidens rygcenter

Borgerinddragelse

Udarbejde ansøgning til nærhospitalspulje

Regional høring i januar måned

Endelig politisk godkendelse

Inddragelse relevante medarbejdere – herunder MED, 
borgere, foreninger (oktober)

Forelæggelse politisk styregruppe Regional politisk godkendelse af 
høringsudkast 

Bilag 1 - Overordnet tidsplan leverance 1
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MIDDELFART



Region og kommune går sammen om nærhospital i 

Middelfart 

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at samle regionale og kommunale sundhedstilbud i 

et moderne og ambitiøst nærhospital, som får til huse i sygehusbygninger i Middelfart. Nærhospitalet vil 

give borgerne i Middelfart et nyt sammenhængende sundhedstilbud i nærområdet.  

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at skabe et nærhospital i Middelfart, hvor der er fokus 

på sammenhæng og nærhed, og hvor borgeren er i centrum. Nærhospitalet skal ligge i sygehusbygningerne 

i Middelfart. 

Konkret vil det betyde, at man rykker en række kommunale og regionale sundhedstilbud ind på sygehuset i 

Middelfart. Det giver mulighed for et nyt tæt fagligt samarbejde mellem region og kommune, hvor 

relevante sundhedstilbud samles tæt på borgerne. 

At skaffe plads til de kommunale tilbud vil indebære, at det regionale rygcenter og dets medarbejdere skal 

flytte fra de nuværende bygninger i Middelfart til sygehuset i Kolding. Rygcentret står i forvejen foran en 

renovering og modernisering af centrets operationsstuer.  

Der er politisk enighed mellem kommunen og regionen om at sætte en proces i gang, som skal undersøge 

perspektiverne i et nærhospital og en flytning og modernisering af rygcenteret. 

Nærhed og sammenhæng for borgerne 

Region Syddanmark har i en årrække været i dialog med Middelfart Kommune om etableringen af et 

sundhedshus og tidligere samarbejdet om at søge puljemidler. Regeringens ambitioner om nærhospitaler, 

som er en del af den nye sundhedsreform, har åbnet for nogle nye muligheder.  

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser mange perspektiver i samarbejdet: 

- Der kommet mange gode og visionære tanker frem i vores indledende dialog med kommunen om et 

kommende nærhospital i Middelfart, som vi nu skal have gjort til virkelighed. Vi har ambitioner om at samle 

en række regionale og kommunale funktioner i et nyt nærhospital, hvor borgerne får bedre mulighed for 

sammenhængende forløb i deres nærmiljø – både når det gælder fysiske og psykiske sygdomme. Det vil 

give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne, uden at vi går på kompromis med kvaliteten. 

Også Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) ser positive gevinster ved et kommende nærhospital:  

- Med et nærhospital har vi en unik mulighed for at udvikle nære sundhedstilbud, der ser det hele 

menneske, samarbejder på tværs af fagene og ikke mindst skaber en tæt sammenhæng mellem det 

kommunale og regionale sundhedsarbejde. Det vil give vores borgere bedre sundhedstilbud og sikre, at 

borgerne får et sammenhængende forløb. Når de for eksempel skal udskrives efter en operation i 

dagkirurgi, så har vi kommunale døgnbemandede akut- og aflastningspladser klar tæt på, hvis de ikke er 

klar til at komme hjem. Det skaber værdi for patienten og borgeren og faglige fællesskaber for 

medarbejderne. 
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Kommunen har længe haft ambitioner om et integreret sundhedshus. De ambitioner kan nu indfries uden 

at igangsætte det store byggeprojekt, som ellers var under forberedelse ved siden af det eksisterende 

sygehus.  

Afklaring af funktioner i nærhospitalet 

Inden længe begynder en politisk proces i både region og kommune, hvor det blandt andet skal afklares, 

hvilke funktioner der skal have til huse i det nye nærhospital.  

I den sammenhæng kan et dagshospital komme på tale, hvor der kan foregå udredning og behandling af 

patienter eller opfølgning på behandlingsforløb. Det vil typisk dreje sig om patienter med kroniske 

medicinske sygdomme.  

Med et dagshospital kan patienterne undgå indlæggelse eller ambulante besøg på sygehuse i andre byer, 

og det giver samtidig mulighed for en smidigere overgang for patienterne til kommunale sundhedstilbud og 

til videre opfølgning.    

Fra kommunal side er der blandt andet planer om at samle en række kommunale akutfunktioner i 

nærhospitalet, så borgere, der ikke er klar til at blive udskrevet til hjemmet, kan få en tryg og sikker 

overgang til kommunens døgnbemandede akutpladser. Det har regionen gode erfaringer med fra 

sygehuset i Tønder. 

Bedre sammenhæng i psykiatrien  

Også på det psykiatriske område ser Region Syddanmark og Middelfart kommune et stort potentiale. 

Planen er at samle lokalpsykiatrien i Middelfart, socialpsykiatrien og de forebyggende, kommunale tilbud 

under ét tag i det nye nærhospital. Det giver mulighed for i endnu højere grad at styrke det gode 

samarbejde til gavn for borgerne. 

Flere teknologiske løsninger 

Regionen og kommunen ønsker også at nytænke måden at levere sundhedsydelser på blandt andet ved at 

udvikle brugen af videokonsultationer og telemedicin. Det vil for eksempel betyde, at patienter kan komme 

til undersøgelse på nærhospitalet og via video få specialistrådgivning ved en sygeplejerske eller speciallæge 

på regionens øvrige sygehuse.  

Forudsat at de politiske drøftelser bærer frugt, er det ambitionen, at de første funktioner kan flytte ind i 

nærhospitalet senest september 2024. 

Den videre proces for nærhospitalet og rygcenteret 

Tankerne om det nye nærhospital er blevet til i en dialog mellem Middelfart Kommune og Region 

Syddanmark, hvor begge parter har sonderet mulighederne og potentialet i projektet. 

Nu påbegyndes det egentlige arbejde, hvor projektet skal behandles i de respektive politiske udvalg i 

regionen og kommunen, og her er ambitionen at få en bred diskussion om indholdet på det nye 

nærhospital og også inddrage borgerne. 
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Region Syddanmark har et ønske om fortsat at have et stærk og fremtidssikret rygcenter og vil nu 

igangsætte en proces sammen med sygehusledelsen på Sygehus Lillebælt samt medarbejderne, så det nye 

rygcenter i Kolding får de bedst mulige rammer for både medarbejderne og patienterne. 

Fakta om funktioner i nærhospitalet 

Ud over et daghospital, en række kommunale akutfunktioner og lokal- og socialpsykiatri er det 

forventningen, at følgende funktioner fortsat vil være at finde i det cirka nye 20.000 kvadratmeter store 

nærhospital:  

• regional røntgenfunktion og blodprøvetagningsfunktion  

• høreklinik og smerteklinik  

• jordemoderkonsultation  

På sigt er det intentionen, at aktører fra praksissektoren får mulighed for at flytte ind på nærhospitalet.  

Pårørende- og patientforeninger samt frivillige er også tænkt til at blive en del af nærhospitalet.  

Yderligere oplysninger 

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, telefon 25 33 09 82 

Borgmester Johannes Lundsfryd (S), Middelfart Kommune, telefon 25 28 41 42 
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149. Forslag til Byrådet fra Enhedslisten og Nye Borgerlige vedr. Opsigelse af
udlånsaftale indgået mellem Middelfart Kommune og Brobygning Middelfart

Sagsnr.: 2022-014018 Sagsbehandler: Maja Føns Åben

Præsentation:
Der er via Lasse Schmücker (Enhedslisten) indgået følgende punkt til dagsordenen:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Opsigelse af udlånsaftale indgået mellem Middelfart Kommune og Brobygning
Middelfart

Indstilling:

• At Middelfart kommune snarest opsiger udlånsaftalen, som er indgået mellem Middelfart
kommune og Brobygning Middelfart. Udlånsaftalen er lavet i forbindelse med udlån af en
kommunaltansat medarbejder, til Brobygning Middelfart

• At den udlånte medarbejder som følge af opsigelse af udlånsaftalen, overgår til ansættelse
i Brobygning Middelfart, uden forpligtigelser for Middelfart kommune fremadrettet.
Alternativt bruger sin ret til, at fortsætte sin ansættelse inden for kommunens
forvaltningsområder eller bruger personalepolitikken/overenskomstaftaler til at søge orlov
fra sin stilling i Kommunen.

• At Middelfart kommune ikke skal kunne lave udlånsaftaler på enkelt medarbejder, uden
for kommunens forvaltningsområder.

Sagsfremstilling:

• Enhedslisten og Nye borgerlige mener, det er et skråplan Middelfart Kommune er inde på,
når vi laver udlånsaftaler med andre uden for kommunens forvaltnings områder.
Der sker her en sammenblanding af kommunal forvaltning med det private erhvervsliv,
som vi mener kommunen skal holde sig fra. 
Den konkret udlånsaftale omfatter en kommunalt ansat medarbejder, med alt hvad der er
af forpligtigelser forbundet med det (feriepenge, sociale ydelser, og evt. løn ved
opsigelse), med en selvstændige juridiske enheder, eller det kunne også være en privat
virksomhed.
Vi mener ikke, at Middelfart kommune skal kunne lave udlånsaftaler på enkelt
medarbejdere ansat i Middelfart Kommune, uanset hvilket niveau medarbejderen er ansat
på.
Det kunne fremadrettet betyde, at det skal være en del af personalepolitikken i Middelfart
kommune.
Når kommunen laver den salgs aftaler for en medarbejder, også selvom det er en
medarbejder på chefniveau, må det naturligvis også gælde for andre medarbejdere i
kommunen. Det mener vi ikke er nogen god ide.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Byrådet den 3. oktober 2022
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