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Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 2. maj 2019.

a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at:
– Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) indgår en lejekontrakt med 31-års uopsige-

lighed med fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC Fonden) om et skræddersyet
lejemål beliggende på Svendborg Havn. Lejemålet udgør i alt 12.500 m2 (brutto). Den årlige hus-
leje udgør 8,5 mio. kr., hvorved de samlede lejeudgifter i uopsigelighedsperioden vil andrage
263,5 mio. kr. (2019-priser). Udgiften til lejemålet afholdes i hele lejeperioden af SIMAC.

– SIMAC afholder udgifter på 30,3 mio. kr. (2019-priser) til særindretning af lejemålet.
– Der overføres 9,9 mio. kr. til §19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud mhp. at Uddannelses- og

Forskningsministeriet yder et ekstraordinært tilskud på 9,9 mio. kr. til SIMAC i 2019. Udgiften
finansieres af de på finansloven opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsfor-
slag.

b. Baggrund
SIMAC er en statsfinansieret, selvejende institution, omfattet af lov om maritime uddannelser, jf.

Lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018. SIMAC blev dannet den 1. januar 2001 ved en sam-
menlægning af Svendborg Maskinmesterskole, Svendborg Navigationsskole, Kogtved Søfartsskole
samt A. P. Møller Mærsks værkstedsskole.

SIMAC udbyder tre maritime professionsbacheloruddannelser til henholdsvis skibsfører, maskin-
mester samt skibsofficer. SIMAC udbyder ligeledes efter– og videreuddannelseskurser inden for de
maritime og tekniske områder.

SIMAC’s uddannelsesaktiviteter er i dag fordelt på fem forskellige adresser i Svendborg. SIMAC
ønsker at samle alle institutionens aktiviteter i et nyt maritimt uddannelsescenter på Svendborg Havn
(Nyt SIMAC).

Projektbeskrivelse - Nyt SIMAC på Svendborg Havn
Projektet Nyt SIMAC vil blive realiseret som et skræddersyet lejemål opført af en erhvervsdriven-

de fond. Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC Fonden) er oprettet med det for-
mål, på almennyttigt grundlag, at støtte offentligt godkendte videregående, maritime uddannelsesin-
stitutioner ved at opføre, eje, udleje og i øvrigt drive ejendomme på Svendborg Havn. SMUC Fonden
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har modtaget en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal (A. P. Møller Fonden) på 100 mio. kr. med henblik på opførelse af et nybyggeri på Svend-
borg Havn. SMUC Fonden vil stå for opførelsen af bygningen og efterfølgende udleje det skrædders-
yede lejemål på i alt 12.500 m2 (brutto) til SIMAC.

Med Nyt SIMAC samler SIMAC sine uddannelsesaktiviteter på én lokalitet, hvilket vil bidrage til
et forbedret studiemiljø, idet alle studerende på tværs af de forskellige uddannelser vil få en fælles
referenceramme gennem hele deres uddannelsesforløb. Placeringen af Nyt SIMAC på Nordre Kaj på
Svendborg Havn med vandarealer foran bygningen vil også medvirke til at skabe rammerne for et
attraktivt studiemiljø for de studerende, ligesom arealet foran bygningen og det tilstødende vandareal
vil kunne anvendes i forbindelse med laboratorieøvelser mv.

Ligeledes vil samlingen af uddannelsesaktiviteter på én lokalitet bidrage til en forbedret udnyttelse
af teorilokaler, værksteder, laboratorier og fælleslokaler.

Etableringen af Nyt SIMAC vil videre muliggøre, at de studerende på SIMAC’s uddannelser får
adgang til moderne indrettede undervisningsfaciliteter. Multifunktionalitet indgår således som et bæ-
rende princip for planlægningen af bygningen. Dette indebærer, at fordelingsarealer i videst muligt
omfang skal kunne udnyttes til ophold og læringsaktiviteter, samt at lokaler har flere anvendelsesmu-
ligheder, blandt andet ved etablering af mobilt laboratorieudstyr. Multifunktionaliteten vil således
også bidrage til en mere effektiv arealudnyttelse end i de nuværende lokaler.

I bygningen etableres et fuldskala simulatorcenter, der skal anvendes som pædagogisk værktøj i
den operationelle træning af de studerende samt i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktivite-
ter. Som noget nyt i forhold til SIMAC’s nuværende faciliteter integreres simulatorerne i et laborato-
riemiljø med fuldt funktionelle motorer og maskiner.

Endelig vil samlingen af SIMAC’s aktiviteter på én lokalitet muliggøre en mere effektiv instituti-
onsdrift sammenholdt med i dag, hvor aktiviteterne gennemføres på fem forskellige adresser. Hertil
skal bygningens udformning understøtte en mere energieffektiv drift.

I tæt tilknytning til Nyt SIMAC planlægges etableret en maritim erhvervspark, hvilket forventes at
styrke SIMACs samarbejde med erhvervslivet om uddannelse og forskning. Det gælder eksempelvis
i forhold til de studerendes praktikophold og gennemførsel af projekter i samarbejde med erhvervsli-
vet.

Status for projektet
Svendborg Kommune vedtog i 2014 en udviklingsplan for Svendborg Havn, hvor et af hovedele-

menterne er placeringen af et nyt maritimt uddannelsescenter på Nordre Kaj. Det fremgår af udvik-
lingsplanen, at den endelige lokalplan for de enkelte delområder først vil blive fastlagt, når den ende-
lige udformning og arkitektur er fastlagt. Svendborg Kommune har i forlængelse af arbejdet med ud-
viklingsplanen etableret et byggefelt på Nordre Kaj til projektet. SMUC Fonden og SIMAC er i lø-
bende dialog med Svendborg Kommune om projektet.

SIMAC er tæt involveret i udviklingen af projektet for at sikre, at bygningen lever op til institutio-
nens behov. SIMAC har således sammen med SMUC Fonden og A. P. Møller Fonden medvirket til
udarbejdelsen af et konkurrenceprogram for en arkitektkonkurrence for projektet, der blev gennem-
ført af SMUC Fonden. SIMAC var ligeledes repræsenteret i dommerkomiteen for arkitektkonkurren-
cen, som blev afsluttet ved kåring af en vinder i februar 2019. Vinderprojektet i konkurrencen er teg-
net af C. F. Møller Architects og EFFEKT.

SMUC-fonden planlægger på den baggrund at sende projektet i EU-udbud medio 2020 med for-
ventet opstart af byggeprojektet ultimo 2020, således at lejemålet kan være klar til indflytning den 1.
juli 2022.
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Lejekontrakten med SMUC-fonden
SIMAC ønsker således at indgå en lejekontrakt med SMUC-fonden om nybyggeriet med forventet

ikrafttræden den 1. juli 2022. Lejemålet vil være uopsigeligt for SIMAC i 30 år fra ikrafttrædelsesda-
toen, hvorefter SIMAC kan opsige lejemålet til fraflytning 12 måneder senere, hvorfor den samlede
bindingsperiode udgør 31 år.

Den årlige husleje udgør 8,5 mio. kr., som årligt vil blive reguleret på baggrund af nettoprisindek-
set. Lejen reguleres første gang et år efter ikrafttrædelsestidspunktet. Hverken lejer eller udlejer kan i
lejeperioden kræve lejen reguleret til markedsleje. Depositum og forudbetalt husleje udgør hver 12
måneders husleje, i alt 24 måneders husleje svarende til 17 mio. kr.

Som led i projektet er det aftalt i lejekontrakten, at SIMAC står for aptering og særindretning af
lejemålet. Arbejderne udføres af SMUC Fondens entreprenører som led i opførelsen af nybyggeriet,
mens SIMAC afholder udgiften hertil på i alt ca. 30,3 mio. kr. Apteringen og særindretning vil tilhø-
re SIMAC og således regnskabsmæssigt blive optaget på SIMAC’s balance og afskrevet fra ibrugtag-
ningstidspunktet. SIMAC har ved fraflytning af lejemålet ikke pligt til retablering af disse arbejder.

SIMAC har mulighed for delvist at fremleje lejemålet.
SIMAC har indhentet ekstern rådgivning i forhandlingerne med SMUC Fonden om lejekontraktens

indhold og vilkår.

Opsigelse af lejemål og salg af ejendomme
SIMAC ejer i dag to ejendomme på hhv. A. P. Møllers Vej 37 og Graaesvej 25. SIMAC har herud-

over indgået et lejemål (brugskontrakt) med Svendborg Kommune på Graaesvej 27 samt indgået
yderligere to private lejemål på Østre Havnevej 25 og 35.

SIMAC forventer at sætte ejendommene på A. P. Møllers Vej 37 og Graaesvej 25 til salg ved of-
fentligt udbud i 2022 til en forventet salgspris på hhv. ca. 20 mio. kr. og 2 mio. kr. Da SIMAC ikke
har gæld i ejendommene, vil SIMAC ved salget opnå et provenu svarende til salgsprisen fratrukket
udgifterne forbundet med salget.

SIMAC har en brugskontrakt med Svendborg Kommune om vederlagsfri anvendelse af Graaesvej
27. SIMAC aftaler varsel for opsigelse med Svendborg Kommune. Lejemålene på Østre Havnevej 25
og 35 kan opsiges med 6 måneders varsel.

Svendborg Kommunes indfrielse af statslån og ekstraordinært tilskud til SIMAC
Svendborg Kommune har igennem en årrække stillet en kommunal ejendom, beliggende på

Graaesvej 27 i Svendborg vederlagsfrit til rådighed for SIMAC. I ejendommen er der tilknyttet fire
rente- og afdragsfrie statslån på i alt 9,9 mio. kr., som i sin tid er ydet for at Svendborg Kommune
kunne stille bygningen til rådighed. Idet SIMAC fraflytter den kommunale ejendom, er grundlaget
for statens ydelse af lånene til Svendborg Kommune ikke længere til stede, og disse skal derfor ind-
fries.

Regeringen ønsker at kompensere SIMAC for ophøret af den vederlagsfri anvendelse af ejendom-
men Graasvej 27, ved at bevilge SIMAC et ekstraordinært driftstilskud i 2019 på 9,9 mio. kr., sva-
rende til de eksisterende statslån. SIMAC vil kunne disponere frit over tilskuddet inden for skolens
formål.

Arealanvendelse
Ved indflytning i lejemålet i 2022 vil SIMAC reducere sit nuværende bygningsareal fra ca. 14.225

m2 til ca. 12.500 m2, svarende til en reduktion på ca. 12 pct.
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Tabel 1. Nuværende og fremadrettet arealanvendelse* (brutto m2)
2019 2022

Graaesvej 25 145
Graaesvej 27 6.353
A. P. Møllers Vej 37 6.122
Østre Havnevej 25 907
Østre Havnevej 35 698
Nuværende arealer i alt 14.225
Nyt SIMAC 12.500
M2 pr. STÅ (ordinære uddannelser) 25,0 21,2
Anm. : SIMAC forventer indflytning i lejemålet Nyt SIMAC pr. 1. juli 2022. For 2022 viser tabellen således arealanvendelsen efter indflytning i det nye
lejemål og fraflytning af de nuværende adresser.
*SIMAC lejer i samarbejde med Svendborg Søfartsskole desuden et havneareal af Svendborg Havn til både og containere til undervisningsbrug. Leje-
målet forventes videreført efter indflytning i lejemålet Nyt SIMAC.

I første år efter indflytning i lejemålet (2022) forventes arealanvendelsen at være 21,2 m2 pr. stu-
denterårsværk (STÅ), hvilket er en reduktion i forhold til den nuværende arealanvendelse. Dette af-
spejler mulighederne for en mere effektiv arealudnyttelse bl.a. som følge af de fleksible udnyttelses-
muligheder (multifunktionalitet) i det nye lejemål sammenholdt med de nuværende lokaler.

Forventet uddannelsesaktivitet
Aktiviteten på SIMACs uddannelser udgjorde i 2018 585 STÅ. SIMAC forventer en stabil udvik-

ling i aktiviteten frem mod 2024.
Forventningerne til aktivitetsudviklingen er baseret på en forventning om et årligt optag på SI-

MACs uddannelser svarende til gennemsnittet af optaget i årene 2015-2018. Dette niveau svarer til
optaget i 2017, men er ca. 12 pct. højere end optaget i 2018. SIMAC havde en væsentlig stigning i
optaget fra 2014 til 2016, som følge af en øget tilgang til maskinmesteruddannelsen. Det er SIMACs
forventning, at optaget fremadrettet som minimum vil holde sig på dette niveau. SIMAC har endvi-
dere besluttet som et strategisk indsatsområde at have en bredere rekrutteringsindsats i forhold til de
studerende, idet SIMAC vil flytte fokus fra primært at rekruttere studerende til den traditionelle be-
skæftigelse til søs til i højere grad at omfatte en bredere landbaseret maritim beskæftigelse samt be-
skæftigelse i andre industrielle sektorer end den maritime.

Tabel 2: Aktivitetsprognose (STÅ)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

R R R R B B B B B B
Skibsfører 100 101 92 95 73 79 70 70 65 65
Maskinmester* 292 348 420 431 426 413 424 434 439 440
Skibsofficer 85 73 57 59 70 76 75 85 85 82
I alt ordinære uddannel-
ser

477 522 569 585 569 568 569 589 589 587

Anm. : Ved implementering af det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser fra 1. januar 2019 er principperne ændret for opgørelse af
uddannelsesaktiviteten. I tabellen er aktiviteten i perioden 2015-2018 opgjort efter de hidtidige principper, mens aktiviteten fra 2019 og frem er opgjort
efter de nye principper.
*Optaget på maskinmesteruddannelsen er reguleret af Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at sikre en geografisk spredning af ud-
dannelsesaktiviteten.
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SIMAC forventer desuden i de kommende år en stigende aktivitet på efter- og videreuddannelses-
området, herunder i forhold til off-shore (olie/gas og havvindmøller) og farvandsovervågning (Vessel
Traffic Service).

Lejemålet vil kunne rumme uddannelsesaktivitet ud over det forudsatte. Hvis uddannelsesaktivite-
ten omvendt udvikler sig vigende i forhold til det forudsatte, har SIMAC mulighed for delvist frem-
leje af lejemålet.

Driftsomkostninger
Tabel 3 viser SIMAC’s samlede årlige drifts- og kapitalomkostninger relateret til SIMAC’s nuvæ-

rende bygningsmasse og det nye lejemål.

SIMAC’s samlede driftsomkostninger forventes ved indflytning i det nye lejemål at stige med 7,0
mio. kr.

Dette afspejler på den ene side, at SIMAC’s omkostninger til husleje vil stige med ca. 7,8 mio.kr.,
idet SIMAC ved indflytningen i Nyt SIMAC vil overgå til alene at bo til leje, fremfor som i dag at
have en blanding af lejemål og ejede bygninger, ligesom ejendommen Graaesvej 27 i dag stilles ve-
derlagsfrit til rådighed for SIMAC af Svendborg Kommune. På den anden side forventer SIMAC, at
en samling af SIMAC’s uddannelsesaktiviteter på én adresse vil reducere SIMAC’s løbende omkost-
ninger til drift og vedligehold, idet SIMAC forventer at kunne opnå en effektivisering ved at de nu-
værende fem adresser reduceres til én.

Afskrivninger relateret til bygningsmassen vil stige i de første 10 år af lejeperioden sammenholdt
med det nuværende niveau, som følge af afskrivningen af SIMAC’s særindretninger i det nye lejemål
over denne periode. Det er SIMAC’s vurdering, at særindretningerne vil have en væsentligt længere
anvendelsesperiode end de 10 års afskrivningsperiode, hvorfor denne post forventes at bortfalde efter
de første 10 år af lejeperioden.

Samlet set vil SIMAC’s drifts- og kapitalomkostninger således være 9,1 mio. kr. højere ved indflyt-
ning i det nye lejemål de første 10 år efter indflytning, hvorefter stigningen forventes at være 6,1
mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3: Samlede årlige driftsomkostninger (mio. kr., 2019-priser)
Nuværende lokationer Nyt SIMAC

Difference2017 2022
Husleje 0,7 8,5 -7,8
Forsyning* 1,3 0,9 0,4
Pedel og rengøring 3,1 2,9 0,2
Vedligehold 0,8 0,6 0,2
Ejendomsskat 0,0 0,0 0,0
Samlede driftsomkostninger 5,9 12,9 -7,0
Renter og bidrag 0,0 0,0 0,0
Afskrivninger (bygninger hhv. særindretning) 0,9 3,0** -2,1
Samlede kapitalomkostninger 0,9 3,0 -2,1
Samlede omkostninger 6,8 15,9 -9,1
Anm. : For 2017 er angivet regnskabstal opregnet til 2019-priser. For 2022 er af sammenligningshensyn vist budgetterede helårstal, idet SIMAC’s
indflytning forventes at ske pr. 1. juli 2022.
Sumafvigelser i tabellen skyldes afrundinger
*Forsyning indeholder omkostninger til energi og varme.
** De årlige afskrivninger til SIMAC’s særindretning af det nye lejemål forventes at bortfalde efter de første 10 år af lejeperioden.
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I forbindelse med ibrugtagningen af det nye lejemål forventer SIMAC i tillæg til udgifterne til apte-
ring og særindretning af lejemålet at afholde engangsudgifter på i alt 15 mio. kr., heraf ca. 6,1 mio.
kr. til flytning af eksisterende værkstedsfaciliteter samt ca. 8,9 mio. kr. til indkøb af nye simulatorer,
laboratorieudstyr, inventar til fællesarealer og undervisningslokaler.

Samlet vurdering af SIMAC’s økonomi
SIMAC havde i 2018 en omsætning på i alt 70,9 mio. kr. og et overskud på 1,1 mio. kr. SIMAC

havde ultimo 2018 en egenkapital på mio. kr. 83,9 mio. kr., samt likvide beholdninger inkl. værdipa-
pirer på 56,2 mio. kr. SIMAC budgetterer for 2019 med et overskud på 3,0 mio. kr.

SIMAC forventer ved et aktivitetsniveau som beskrevet oven for et negativt resultat de første 10 år
efter indflytningen i Nyt SIMAC som følge af de årlige afskrivninger på særindretningen, hvorefter
SIMAC i den resterende lejeperiode forventer positive regnskabsresultater. SIMAC’s egenkapital ef-
ter de første 10 år af lejeperioden forventes at udgøre 78,3 mio. kr. (før indregning af det ekstraordi-
nære tilskud på 9,9 mio. kr. i 2019).

SIMAC vil i forbindelse med indflytningen i Nyt SIMAC anvende en del af institutionens opspare-
de likviditet. SIMAC forventer således jf. ovenfor at afholde en række væsentlige udgifter på i alt
62,3 mio. kr. til hhv. særindretning af lejemålet (30,3 mio. kr.), forudbetalt husleje og depositum (17
mio. kr.), indkøb af udstyr mv. (8,9 mio. kr.) samt flytning (6,1 mio. kr.), som medfører et træk på
institutionens likviditet. Samtidig forventer SIMAC at opnå et provenu på ca. 22 mio. kr. ved det
planlagte salg af ejendomme.

Ultimo indflytningsåret 2022 forventes SIMAC’s likvide beholdninger således at udgøre ca. 47,5
mio. kr. før indregning af det ekstraordinære tilskud. SIMAC har i dag ikke langfristet gæld og for-
venter heller ikke at optage gæld i forbindelse med indflytningen i det nye lejemål.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at SIMAC har en sund økonomi, og at SIMAC er
i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse lejekontrakten medfører samt til at afholde ud-
gifter på 30 mio. kr. til særindretninger i lejemålet.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i 2019 specificeres således:

§ 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud

60. Ekstraordinært driftstilskud til SIMAC

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.......................... 9,9

§ 35.11.01 Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering................................................................... -9,9

c. Sagen forelægges Finansudvalget, idet:
– Den samlede lejeforpligtelse for SIMAC opgjort for hele uopsigelighedsperioden under ét udgør

over 20 mio. kr., hvilket forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. Budgetvejledningens pkt.
2.11.5.3 og særlig bevillingsbestemmelse på Finanslovens § 19.29.03.

– SIMAC afholder udgifter på over 20 mio. kr. til særindretning af lejemålet, hvilket overstiger SI-
MAC’s forelæggelsesgrænse for iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter på 20 mio. kr., jf.
Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4 og særlig bevillingsbestemmelse på Finanslovens § 19.29.03
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– Projektet forelægges Finansudvalget på nuværende tidspunkt, da SMUC Fonden ønsker en god-
kendelse af SIMAC’s indgåelse af huslejekontrakten på de aftalte vilkår som grundlag for det vi-
dere arbejde med projektering og udbud mv.

e. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at:
– Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) indgår en lejekontrakt med 31-års uopsige-

lighed med fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC Fonden) om et skræddersyet
lejemål beliggende på Svendborg Havn. Lejemålet udgør i alt 12.500 m2 (brutto). Den årlige hus-
leje udgør 8,5 mio. kr., hvorved de samlede lejeudgifter i uopsigelighedsperioden maksimalt vil
andrage 263,5 mio. kr. (2019-priser). Udgiften til lejemålet afholdes i hele lejeperioden af SI-
MAC.

– SIMAC afholder udgifter på 30,3 mio. kr. (2019-priser) til særindretning af lejemålet.
– Der overføres 9,9 mio. kr. til §19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud mhp. Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet yder et ekstraordinært tilskud på 9,9 mio. kr. til SIMAC. Udgiften i 2019 finan-
sieres af de på finansloven opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag,
således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende:

Udgift, mio. kr.
§ 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud 9,9
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -9,9

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 2. maj 2019

TOMMY AHLERS

/ Nicolai Ebsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-05-2019
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