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Mundtlig beretning – Generalforsamling 2019 
 
 
Tilbageblik på 2019 
 
Driften af selskabet 
2019 har været et af de år som Svendborg Kraftvarme vil se tilbage på 
med positive øjne, da det har været et af de bedste produktionsår for 
Svendborg Kraftvarme siden opstarten i 1999.  
Svendborg Kraftvarme har haft gode produktionstal, som alle har ligget 
over årets målsætning.  
Der har ikke været uplanlagte udfald af betydning. 
SKV har ekstraordinært været lukket ned pga. af omlægning af el - 
hovedforsyningen til værket i december 2019.  SKV og SFV har 
forhandlet en aftale om, hvordan driftstabet fordeles. 
 
Varmesalg 105.656 MWh  
El salg 23.991MWh  
Brændsel 53.903 tons  
 
I forhold til tilskuddet på etablering af et røggaskonseringsanlæg på ca. 
3.6 mio kr, har Energistyrelsen efter mange dialoger besluttet at trække 
tilskuddet tilbage.  
Energistyrelsen vurderer ikke, at det vil være sandsynligt, at et 
røggaskondenceringsanlæg vil være en realistisk mulighed inden for en 
overskuelig fremtid, sammenholdt med processen om den uafklarede 
situation for fremtiden for Svendborg Kraftvarme.  
 
Årets resultat  
Det interne regnskab viser et positivt resultat på kr. 8.888.000 
Gælden er pr 31. december 2019 på i alt kr 59.107.848  
Det kommende års afdrag vil være på 16.065.000 kr.  
Årets overdækning vil blive fordelt efter aftalerne i varmeprisaftalen 
mellem SKV og SFV efter fordelingstallet 60 / 40 %.  
SFV har i 2019 betalt efter prisloftet på varme, men pga det gode 
resultat vil det være den omkostningsbestemte pris, der skal afregnes 
efter. 
Der tilbagebetales i alt kr 1.350.000 til SFV og gælden fra Svendborg 
Vand og Affald reduceres med i alt kr. 7.537.000. 
Gæld fra Svendborg Vand og Affald ultimo 2019 er på 101.000 kr. 
Dette betyder at affaldskunderne i Svendborg allerede fra 2020 kan 
forvente en del lavere affaldstakster i størrelse 15 – 20%. 
Det forventes at der kan gennemføres en tilbagebetaling til 
affaldskunderne ultimo 2020. 
 
Bestyrelsens arbejde  
I forhold til bestyrelsen skal der i år vælges eksterne medlemmer samt 
en medarbejderrepræsentant for en 4 årig periode. – Politiske valgte 
repræsentanter skal først vælges igen i 2022. 
Bestyrelsen anbefaler, at det fortsat vil være en styrke for bestyrelsen, 
at den besidder særlige kompetencer i forhold til de indsatser, der skal 
prioriteres fremadrettet. 
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Bestyrelsen anbefaler, at det som eksterne kompetencer fortsat vil være 
en styrke, at bestyrelsen besidder særlige kompetencer i forhold til 
affaldsenergiområdet samt i forhold til økonomisk indsigt, herunder evt. 
salg af virksomhed. 
Samtidig vurderes det som en styrke, at der også kan tilføres 
bestyrelsen kompetencer med indsigt i klima, miljø og 
samfundsmæssige helhedsbetragtninger. 
Det vil være afgørende vigtigt, at Svendborg Kraftvarme fremadrettet 
kan indgå i processer, hvor værket kan bidrage til, at man kan nå i mål 
med regeringens overordnede målsætning om en 70% reduktion af CO2 
udledningen i 2030. 
Det er vigtigt, at Svendborg Kraftvarme kan indgå i denne proces som 
et aktivt lokalt miljøbehandlingsanlæg på Sydfyn. 
Bestyrelsen vil med dette udgangspunkt under generalforsamlingen 
indstille kandidater til de to eksterne poster, der ønskes genbesat i 
bestyrelsen. 
 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen indtil nu arbejdet ud fra 
særligt to beslutninger truffet af Svendborg Byråd. 
En byrådsbeslutning fra den 29. maj 2018 – hvor det blev besluttet ” at 
Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsætte efter 2024 i 
kommunalt regi, med mindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift”. 
Der er efterfølgende gennemført en længere politisk proces, hvor 
datagrundlaget for fremtidig drift af Svendborg Kraftvarme er drøftet 
med bistand af forskellige faglige eksperter. 
Efterfølgende er der truffet en ny byrådsbeslutning af den 29. oktober 
2019 ”at Kraftvarmeværket drives videre frem til 2024, og at der forud 
for dette inden udgangen af 2021 revurderes, hvorvidt værket herefter 
skal videreføres”. 
Denne beslutning er den 4. februar 2020 fulgt op af en 
udvalgsbeslutning i Miljø og Naturudvalget, hvor det er besluttet ”at 
administrationen skal udarbejde et forslag til kommissorium, som skal 
forelægges de respektive udvalg, og hvor de spørgsmål der er rejst af 
enhedslisten, skal være omfattet af kommissoriet”. 
Dette kommissorium er forventet politisk behandlet i løbet af maj 
måned.  
Økonomiudvalget har på mødet den 19. maj besluttet, at der 
igangsættes en nærmere afklaring af enkelte emner inden der tages 
endelig stilling til det fremlagte kommissorium. 
 
Bestyrelsen har over for byrådet gjort opmærksom på, at der bør 
foreligge en beslutning om fremtiden for Svendborg Kraftvarme allerede 
i starten af 2021. Dette ønske er baseret på, at en beslutning på et 
senere tidspunkt vil kunne begrænse Svendborg Kraftvarme i forhold til 
de udbud på restaffald, som gennemføres i nærområdet i løbet af 2021.  
Samtidig står Svendborg Kraftvarme over for et snarligt udløb af 
varmeprisaftalen med Svendborg Fjernvarme som skal opsiges senest 3 
år inden en udløbsdato.  
Svendborg Fjernvarme har den 27. april 2020 meddelt, at man ønsker 
at opsige den nuværende varmeprisaftale med ophør til 
uopsigelighedsperiodens udløb. 
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Da det gennem længere tid har været bestyrelsens holdning, at 
markedet for et evt. bortsalg af virksomheden er gunstigt, har 
bestyrelsen i efteråret 2019 henvendt sig til Svendborg Kommune for at 
få en afklaring af om bestyrelsen kan arbejde videre med et bortsalg af 
Svendborg Kraftvarme.  
I forhold til den afklarende proces med fremtiden for Svendborg 
Kraftvarme har bestyrelsen ønsket at dette arbejde foregår i tæt 
samarbejde, og at bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme inddrages i 
processen. 
Der er gennemført en proces gennem de seneste måneder, hvor 
præmisserne for det videre arbejde med at bestemme fremtiden for 
Svendborg Kraftvarme herunder evt. mulighed for salg skal besluttes.  
Bestyrelsen har fulgt denne proces tæt. 
Svendborg Kraftvarme afventer på nuværende tidspunkt, hvad 
Svendborg kommune som ejer beslutter i forhold til fremtidsplanerne for 
Svendborg Kraftvarme. 
  
-------------------- 
 
Samarbejde med Svendborg Fjernvarme. 
 
Der har som tidligere år været afholdt møder på bestyrelsesformands 
niveau med Svendborg Fjernvarme.  
Møderne tager fokus på fremtiden og det daglige samarbejde mellem de 
to virksomheder, med særlig fokus på de strategiske tilgange til 
samarbejdet. 
På disse møder har fremtiden for Svendborg Kraftvarme samt opførelsen 
af et større varmepumpeanlæg ved SFV fyldt meget. 
Svendborg Kraftvarme havde gerne set, der havde været større 
interesse for at drøfte en sammenlægning af de to virksomheder SKV og 
SFV. Men dette vurderes desværre ikke som en umiddelbar løsning, som 
det ser ud lige nu. 
 
 
Dansk Affaldsforening: 
 
Svendborg Kraftvarme har også i 2019 været aktiv inden for 
interesseorganisationen Dansk Affalds Forening. 
Såvel på direktørplan som i forhold til bestyrelsesformanden, er der 
deltagelse i organisationens arbejde. 
Ove Engstrøm er i 2018 valgt ind i hovedbestyrelsen for DAF for en 4 
årig periode. 
Via foreningens indsats følges udviklingen inden for 
affaldsenergisektoren tæt særligt i forhold til de politiske interesser om 
fremtidig organisering af affaldssektoren, ny national affaldsplan – 
energipolitik, klimahandlingsplan mv.  
 
 
Brændsel: 
 
Tilførslen af husholdningsaffald og småt brændbart affald fra 
lokalområdet har været stigende i løbet af 2019. 
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Der er importeret ca. 4000 tons udenlandsk affald samtidig med, at der 
er handlet en del restaffald i markedet henholdsvis fra nabokommuner 
samt andre leverandører. 
Der er i alt modtaget 51.903 tons brændsel i 2019 – en stigning i 
forhold til 2018 på ca 4%  
 
Der er indgået aftale om levering af restaffald henholdsvis fra Danmark 
og fra Tyskland frem til ultimo 2023 og medio 2022 og der forhandles pt 
om yderligere leveringer, som skal være med til at sikre at Svendborg 
Kraftvarme har det nødvendige brændsel også i årene fremadrettet. 
 
 
Det kommende år: 
 
Ultimo 2019 har Energistyrelsen meddelt, at Svendborg Kraftvarme skal 
udtræde af CO2 kvoteordningen. Dette betyder en forbedring af 
økonomien med ca. 2.7 mio kr årligt.  
Samtidig kan det konstateres, at markedspriserne for restaffald også i 
2019 har været stigende, hvilket ligeledes har en gunstig indflydelse på 
virksomhedens økonomi. Det udenlandske affald kan for nuværende 
handles til priser, der er 15 - 20% højere end de priser, der er på det 
danske marked. Samtidig er der opnået højere priser på det restaffald 
som Svendborg Kraftvarme har budt ind på i 2019 – Samlet vil de mere 
gunstige priser give en årlig merindtægt på brændsel i størrelse ca 2 
mio kr 
 
I forhold til afregningsprisen for varme ser 2020 mere gunstig ud end 
2019 idet prisloftsprisen er steget med ca. 6,5% - Dette giver en årlig 
merindtægt på ca. 2 mio kr til SKV. 
 
Alt andet lige ser de økonomiske forudsætninger for 2020 ud til at være 
noget mere gunstige end tidligere forudsat. Corona-situationen ser på 
nuværende tidspunkt ikke ud til at have påvirket affaldsmarkedet i 
negativ retning. – Eller sagt på en anden måde Svendborg Kraftvarme 
bliver mere konkurrencedygtig. 
 
 
Virksomhedens vedligeholdelsesomkostninger følges løbende af 
ledelsen. 
For at være på forkant med driften arbejdes der målrettet med 
strategisk vedligeholdelse og indkøb af strategiske reservedele, således 
at værket kan leve op til målsætningen om en sikker og stabil drift med 
lavest mulige driftsomkostninger.  
Der arbejdes ud fra, at uplanlagte stop skal minimeres mest muligt. 
Den rapport om levetidsforlængelse af Svendborg Kraftvarme som Cowi 
har udarbejdet i 2018 underbygger sammen med de gode resultater fra 
både 2018 og 2019, at værket med den nuværende driftsfokus og 
driftsstrategi, uden de store merinvesteringer, vil kunne 
levetidsforlænges med både 5, 10 og 15 år, regnet fra 2024. 
Svendborg Kraftvarme er med den nuværende tilstand et godt 
vedligeholdt miljøbehandlingsanlæg. 
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Men meget afhænger naturligvis af, hvordan energimarkedet udvikler 
sig særligt under de nuværende meget ekstreme forhold med Covid-19, 
samt at Svendborg Kraftvarme fortsat kan levere varme til Svendborg 
Fjernvarme. 
Aftalen om levering af varme (varmeleveringsaftalen) er pr. 27. april 
2020 opsagt af SFV til ophør ved uopsigelighedsperiodens udløb. 
  
Indtil der foreligger en aftale om en nedlæggelse af SKV står anlægget 
imidlertid til rådighed for varmeforsyning ud fra de forudsætninger, der 
fremgår af varmeforsyningsloven, uanset om der er en varmeprisaftale.  
 
 
 
Vidensdeling: 
  
Igen i 2019 har Svendborg Kraftvarme været aktiv på dette område. 
Svendborg Kraftvarme har aftaler med en tidligere ansatte som er 
tilknyttet som fast rundviser.  
I 2019 har Svendborg Kraftvarme haft ca.700 besøgende, størstedelen 
af disse er elever i skoler og daginstitutioner.  
Ud over dette har værket løbende tilknyttet maskinmesterstuderende i 
kortere eller længerevarende perioder, for herved at bidrage til en 
fortsat tilførsel af nye kompetencer inden for affaldsenergisektoren. 
 
Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen, medarbejderne på 
Svendborg Kraftvarme og Svendborg Kommune som ejer af Svendborg 
Kraftvarme for et godt samarbejde i 2019. 
 
 
Dette var min beretning for 2019. 


