
 

 

1. Finansiering af udgifter til første del af projekt for nye færger 

 

Sagsnr.:  S2022-5468 Dok.nr.: PREVIEW Sagsbeh.:F7CLA Lukket 

 

Fraværende: – 

Gæster/stedfortrædere: – 

 

Indledning:  

Stillingtagen til finansiering af udgifter til første del af projektet for nybygninger på ruten mel-

lem Ærøskøbing og Svendborg.  

 

Sagsfremstilling:  

Den 22. december 2021 modtog Ærø Kommune tilsagn om et tilskud på 71.629.000 kr. fra 

Trafikstyrelsens Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger til at bygge og idriftsætte to nye el-

færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.  

Tilskuddet er svarende til 17,5 % af det samlede projektbudget på 408.361.649 kr. og dermed 

indgår Ærø Kommune med en egenfinansiering på 336.731.649 kr. 

Den 20. april 2022 vedtog kommunalbestyrelsen, at:  

• Ærø Kommune indgår i projektet med en samlet egenfinansiering på 336.731.649 kr. ud af 

et samlet projektbudget på 408.360.649 kr.  

• Det oprindelige projektindhold fra ansøgningsfasen bibeholdes.  

• Tegningsberettigede indgår tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen på baggrund af det revide-

rede budget. 

Som det fremgår af vedhæftede budget (fra september 2022), er der to budgetposter, som er 

planlagt at finde sted i 2022 og 2023, og som er 100 % egenfinansierede. De budgetterede 

udgifter til disse to budgetposter i de to år vil blive nærmere beskrevet i det følgende.  

  

Budgetterede udgifter i 2022 

Hovedaktivitet 1: Udbudsproces og projektledelse 

I budgettet vedtaget den 20. april 2022, var der afsat x.xxx.xxx kr. til udbudsproces og pro-

jektledelse i året 2023 (se vedhæftede oprindelige budget fra april 2022). Da udgifter til pro-

jektledelse forventes at være nødvendig gennem hele projektets levetid, har Ærøfærgernes 

administration, efter aftale med Trafikstyrelsen, fordelt denne budgetpost over hele projektpe-

rioden, som det fremgår af vedhæftede budget fra september 2022. 

Som det fremgår, er der budgetteret med udgifter på xxx.xxx kr. til denne hovedaktivitet i 

2022. Denne budgetterede udgift dækker lønomkostninger til tekniske nøglepersoner hos 

Ærøfærgerne (teknisk chef, ISM og chefskippere).  

Hovedaktivitet 2: Ekstern rådgivning 

I perioden frem mod udbudsprocessen, arbejdes der på at undersøge ubekendte og udvikle 

færgedesigns, som blandt andet indebærer: 

• Sejlads- og manøvreforhold på ruten med nye færger, 

• VVM screening, 



 

 

• Design af færge og fremdrivning, 

• Benchmarking, 

• Mulighed for og dimensionering af energilagring i land.  

Nogle af de ubekendte vil være mulige og nødvendige at undersøge allerede i 2022 og resten 

vil blive undersøg i 2023. I forbindelse med disse undersøgelser vil det være nødvendigt at 

indhente eksterne rådgivere og eksperter på området. Til dette formål budgetteres der med 

udgifter for x.xxx.xxx kr. i 2022. Bemærk, at der i budgettet ikke er afsat midler til havnede-

sign og -indretning, ligesom eventuelle udgifter til en VVM undersøgelse heller ikke er inklude-

ret i denne budgetpost. 

  

Budgetterede udgifter i 2023 

Hovedaktivitet 1: Udbudsproces og projektledelse 

Budgetterede udgifter til denne hovedaktivitet i 2023 er som følger: 

• Xxx.xxx kr. = Lønudgifter til en fuldtidsansat projektleder 

• Xxx.xxx kr. = Lønudgifter til deltidsinvolvering af tekniske nøglepersoner (teknisk chef, 

ISM og chefskippere) 

• Xxx.xxx kr. = Udgifter til udbudsprocessen i forbindelse med udvikling af endeligt design, 

udarbejdelse af udbudsmateriale, juridisk bistand og gennemførsel af selve udbuddet.  

I alt forventes der at være udgifter til ovenfornævnte poster i 2023 på Xxx.xxx kr. 

Inden udbudsprocessen påbegyndes, vil projektgruppen fremsætte benchmarkede forslag til 

skibsingeniørsamarbejde til politisk behandling, hvoraf forventede omkostninger for projektet 

og forslag til finansieringsplan vil fremgå.  

I de følgende 3 år af projektperioden (2024-2026) forventes der at være lønudgifter til pro-

jektledelse på Xxx.xxx kr. årligt, som det fremgår af det detaljerede budget, hvor projektledel-

sesposten er fordelt ud over projektperioden fordelt som følger: 

• Xxx.xxx kr. = lønudgifter til fuldtidsansat projektleder 

• Xxx.xxx kr. = lønudgifter til teknisk projektledelse under byggeprocessen 

• Xxx.xxx kr. = lønudgifter til inddragelse af chefskippere i byggeprocessen 

Hovedaktivitet 2: Ekstern rådgivning 

Ligesom i 2022, vil der i 2023 i perioden frem mod udbudsprocessen, arbejdes med at under-

søge ubekendte og udvikle færgedesigns, som blandt andet indebærer punkter som beskrevet 

for året 2022. I 2023 budgetteres der med udgifter til denne post på Xxx.xxx kr.  

  

Projektets forventede forløb 

2022 - medio-2023: Undersøgelsesfase 

Medio-2023: Politisk behandling af mulige færgedesigns og samarbejdspartnere (mulighed for 

stop uden omkostninger til udbudsprocessen). Vedtages det at indgå samarbejde med en 

skibsingeniør, påbegyndes udbudsprocessen og de dertilhørende udgifter herefter.  

Medio-2023 - medio-2024: Udbudsproces: Udbudsmateriale udarbejdes, endeligt færgedesign 

udarbejdes og EU udbud gennemføres. 

Medio-2024: Tilbud fra værfter præsenteres politisk - endelig pris for færgerne kendt (mulig-

hed for stop uden omkostninger til bygning af færgerne).  

Ultimo-2026: Nye færger i drift på ruten.  

  

 



 

 

Historik:  

Primo-2021: ØEU nedsætter en færgegruppe, som sammen med Udvalget skal udarbejde for-

slag til fremtidens færgedrift og analysere kapacitetsbehov.  

August 2021: KB vedtager nye klimamål og specifikke mål for færgerne:  

• 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri 

• 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri 

• 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri 

13. oktober 2021: KB anbefaler, at administrationen indsender ansøgning om midler til ud-

skiftning af Tvillingefærgerne til Puljen for grøn omstilling af indenrigsfærger.  

15. november 2021: Ansøgning om 25 % støtte til udskiftning af Tvillingefærgerne til elfærger 

indsendt til Trafikstyrelsen.  

22. december 2021: Svar på ansøgning fra Trafikstyrelsen med bevilling på 17,5 % af projek-

tets samlede sum. 

23. marts 2022: Temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor anbefaling til revideret budget 

blev præsenteret.  

20. april 2022: Kommunalbestyrelsen vedtog, at Ærø Kommune skulle indgå tilsagnsaftale 

med Trafikstyrelsen om støtte på 71.629.000 kr. til to nye, elektriske færger til ruten mellem 

Ærøskøbing og Svendborg.  

 

Retsgrundlag:  

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (BEK nr. 1880 af 29/09/2021). 

 

Tværgående politikker:  

Ærø Kommunes Klimamål vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 18. august 2021. 

Ærø Kommunes Klimaplan (under politisk behandling).  

 

Personaleforhold:  

Projektet vil kræve personale dedikeret til administrativ og teknisk ledelse af projektet internt i 

organisationen. Udgifter til ekstern assistance på disse områder er indregnet i det samlede 

budget i hovedaktiviteterne 1, 2 og 3. Disse udgifter er 100 % egenfinansieret.  

 

Økonomi:  

Forprojektet vedr. nye færger har brug for finansiering af: 

• 2022: Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 1 - udbudsproces og projektledelse.  

• 2022: Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 2 - ekstern rådgivning i afklaringsprocessen. 

• 2023: Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 1 - udbudsproces og projektledelse.  

• 2023: Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 2 - ekstern rådgivning i afklaringsprocessen. 

I alt x.Xxx.xxx kr.  

  

 

Økonomisk påtegning:  



 

 

I budgetforliget vedr. budget 2022 blev det aftalt, at omlægningen af finansieringen fra leasing 

til lån af tvillingfærgerne skulle resultere i en opskrivning af kommunens pejlemærke vedr. li-

kviditet med 3,6 mio. kr. årligt. 

Opskrivning af pejlemærket skulle ske fordi, kommunalbestyrelsen ønskede, at kommunen fo-

retog en årlig opsparing, som var direkte relateret til det nye færgeprojekt. De 3,6 mio. kr. 

var differencen, mellem de årlige leasing udgifter og de årlige afdrag på de nye lån.  

Ved at nedskrive pejlemærket kan der frigives midler til det nye færgeprojekt. Det nye færge-

projekt forventer, at skulle anvende x.Xxx.xxx kr. i 2022 og x.Xxx.xxx kr. i 2023. I alt 

x.Xxx.xxx kr. Dette beløb kan rummes indenfor opsparingen og opskrivningen af pejlemærket 

på i alt 7.200.000 for 2022 og 2023.  

Kommunens nye Pejlemærke for likviditet i 2025 vil herefter være xx.Xxx.xxx kr. mi-

nus x.Xxx.xxx kr. I alt xx.Xxx.xxx kr.  

Da udgifterne vil blive konteret som anlæg, berører de ikke pejlemærke for driftsresultat eller 

forbrug af servicerammen. Afholdelse af udgifterne vil dog betyde, at kommunen har endnu 

større overskridelse af anlægsrammen, udmeldt af KL for 2023, end aftalt ved indgåelse af 

budgetforliget for 2023. Overskridelsen var oprindeligt beregnet til ca. 7,2 mio. kr. Afholdelse 

af udgifterne vil ligeledes påvirke kommunens likviditet, men den likvide beholdning vil ultimo 

2025 stadig være inden for det nye pejlemærke for likviditet i 2025. 

 

Sagen afgøres af:  

Kommunalbestyrelsen.  

 

Indstilling:  

Ærøfærgernes administration indstiller, at der gives en anlægsbevilling til første del af projek-

tet for nye færger i 2022 og 2023. 

Konkret indstilles, at der frigives midler til brug i 2022 som følger: 

• x.Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 1 - udbudsproces og projektledelse.  

• x.Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 2 - ekstern rådgivning i afklaringsprocessen. 

Endvidere indstilles, at der frigives midler til brug i 2023 som følger:  

• x.Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 1 - udbudsproces og projektledelse.  

• x.Xxx.xxx kr. til Hovedaktivitet 2 - ekstern rådgivning i afklaringsprocessen. 

Finansieringen anbefales at ske af kassen ved nedskrivning af pejlemærket for likviditet.  

  

 

Samlet bilagsliste 
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