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Forord 

Dette er den tredje strategiplan siden selskabets stiftelse i 2010. Strategiplanen er udarbejdet af 

selskabets bestyrelse og direktion og den tegner de overordnede rammer for selskabets udvikling i de 

kommende fire år.  

 

Den danske affaldsenergisektor står i disse år overfor store udfordringer. Betingelserne for sektorens drift 

ændrer sig hastigt, og det stiller nye og større krav til selskabets evne til forandring. Der er derfor behov 

for en ny strategiplan, som bl.a. tager højde for øgede krav fra myndighederne og ændrede rammevilkår 

i affaldsenergisektoren.  

 

Svendborg Kraftvarme A/S er parat til at finde løsninger på mange af disse udfordringer, men hastighe-

den og dynamikken i forandringerne er voldsomme. Derfor er det ekstra vigtigt at have klare 

målsætninger for det videre arbejde og en god strategiplan for at kunne leve op til målsætningerne. 

 

Strategiplanen skal derfor være rummelig og robust overfor de udfordringer, vi kan forudse, men den 

skal også kunne rumme de udfordringer, som vi kun kan ane, men som endnu ikke er konkrete. Vi 

mener, at selskabet får de bedste betingelser for at rumme og tilpasse sig fremtiden med en strategi, der 

finder balancen mellem det faste (strukturen) og det løse (værdierne). Der er behov for tydelige 

ledelsesstrukturer og -systemer, men de skal samtidig være rummelige og fleksible. Det er vigtigt, at den 

enkelte medarbejder sikres rummelighed til at handle inden for de rammer, strategien udstikker. Kun 

med medarbejdernes engagement og kreativitet kan virksomheden udvikles optimalt. 

 

I forlængelse af strategiplanen vil der hvert år blive udarbejdet en virksomhedsplan, der nærmere 

beskriver de konkrete aktiviteter, som skal understøtte indholdet i strategiplanen.  

 

Strategiplanen er vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. december 2016. 
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Indledning og præsentation 

Svendborg Kraftvarme A/S er dannet med virkning fra 1. januar 2010. Alle aktier i selskabet er ejet af 

Svendborg Kommune. Selskabet er en selvstændig juridisk enhed, som drives efter de selskabsretlige 

regler i Selskabsloven.   

 

Selskabet aflægger årsrapport efter reglerne i Årsregnskabsloven.  Som varmeproducent er Svendborg 

Kraftvarme A/S derudover underlagt reglerne i Varmeforsyningsloven (den regulatoriske lovgivning). 

 
Inden for rammerne af den gældende lovgivning leverer Svendborg Kraftvarme A/S en kerneydelse 

(affaldsforbrænding) og to sekundære ydelser (produktion af overskudsvarme og el) 

 

 Svendborg Kraftvarme A/S leverer bortskaffelse af affald via forbrænding.  

 Svendborg Kraftvarme A/S leverer varme til Svendborg Fjernvarme, der videreformidler varmen 

til fjernvarmekunder i Svendborg by. 

 Svendborg Kraftvarme A/S leverer el til det fri elmarked via den nordiske elbørs Nordpool. 

 

Svendborg Kraftvarme A/S’ visioner 
1. Være en effektiv drevet virksomhed, som tilrettelægger produktionen, så der opnås de lavest 

mulige affalds- og varmetakster. 

2. Udvikling af virksomhedsgrundlaget via strategiske samarbejder m.v.. 

3. Til en hver tid at udnytte mest muligt af brændslets energi til el og varme (energieffektivitet). 

4. At være kendt som en virksomhed, der tilbyder kunderne en miljørigtig forbrænding af affald. 

5. At være en part i at udmønte kommunens klimapolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere. 

6. Via et tæt gensidigt samarbejde med Svendborg Fjernvarme – evt. på sigt via en fusion – udvikle 

virksomhedsgrundlaget således at der sikres den størst mulige samlede energieffiktivitet. 

Rammerne for Svendborg Kraftvarmes virksomhed 
 

Svendborg Kommunes ejerstrategi 

Rammerne for driften af Svendborg Kraftvarme A/S udgøres - foruden de lovgivningsmæssige rammer - 

af Svendborg Kommunes ejerstrategi1, som fastsætter kommunens forventninger og styringsmæssige 

relationer til de kommunalt ejede selskaber. Det overordnede mål med ejerstrategien er at sikre, at der 

er sammenhæng mellem selskabernes virksomhed og kommunens generelle visioner og værdier indenfor 

følgende områder: 

                                                
1 Ejerstrategi 2016 for kommunens selskaber. 
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 Takstpolitik. 

 Strategi for effektiviseringer. 

 Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø 

 

I relation til takstfastsættelse kan Svendborg Kommune kun godkende eller afvise takstforslaget fra 

Svendborg Kraftvarme A/S. Kommunen kan ikke fastsætte en anden takst. Taksterne kan kun afvises 

hvis de ikke er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen d.v.s. ikke overholder ”hvile i sig selv”-

princippet, varmeprisloftet og/eller anden specifik lovgivning. 

 

Derudover aftales det konkret mellem Svendborg Kommune og det enkelte selskab, hvad selskabet skal 

have fokus på i årets løb. 

 

Svendborg Kommunes værdier 

Ifølge kommunens ejerstrategi skal kommunalt ejede selskaber afspejle kommunens visioner og værdier, 

som er sammenfattet i fire kategorier:  

 

Helhed i opgaven.  

Borgeren i centrum.  

Læring og udvikling.  

Trivsel. 

 

Værdierne ligger i fin tråd med de værdier som Svendborg Kraftvarme A/S drives efter. Svendborg 

Kraftvarme A/S’ medarbejdere og ledere har sat ord på værdiernes betydning for arbejdet i Svendborg 

Kraftvarme A/S. 

 

Helhed i opgaven 

 Vi følger opgaverne 

til dørs. 

 Vi viderebringer 

oplysningerne til 

rette vedkommende. 

Kunden i centrum 

  Vi behandler kunden 

som vi gerne selv vil 

behandles. 

  Vi tager os tid til at 

betjene kunderne. 

  Vi har ansvaret for 

vores opgaver. 

Læring og udvikling 

 Vi vover—og lærer- af 

vores fejl. 

 Vi vil dele vores 

viden. 

 Vi er åbne overfor 

nye tiltag og 

forandringer. 

 Vi vil løbende 

uddannes. 

Trivsel 

 Vi taler godt sammen. 

 Vi respekterer hinanden. 

 Vi har et godt 

sammenhold. 

 

 

De kommende års udfordringer  
Den danske affaldsforbrændingssektor står i de kommende år overfor store udfordringer. Ikke mindst 

fordi affald i stigende grad anses for at være en ressource frem for et restprodukt og fordi der fra staten 

stilles krav om effektiviseringer indenfor sektoren. Betingelserne for sektorens drift ændrer sig hastigt, og 

det stiller nye og større krav til virksomhedens evne til forandring og tilpasning til de nye udfordringer: 

 

Af kendte udfordringer kan nævnes: 

 

 Nyt prisloft for affaldsvarme fra 2016 (lavere varmepris og større affaldsgebyrer) 
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 Bortfald af grundbeløbet for elproduktionen fra 2019 (bortfald af indtægt) 

 Stigende krav til sortering af husholdningsaffald frem mod 2022 (Miljøministeriets 

Ressourcestrategi) 

 Mulig liberalisering af affaldsforbrændingssektoren (tvunget udbud af husholdningsaffald fra 

kommunerne) 

 

Ovenstående udfordringer lægger pres på de økonomiske rammer, som Svendborg Kraftvarme A/S 

opererer indenfor. Samtidig skal Svendborg Kraftvarme A/S sørge for en sikker drift af anlægget i det 

daglige, så kundernes berettigede krav om service og kvalitet kan opfyldes.   

 

Udover ovennævnte udfordringer, som gælder for hele affaldsenergisektoren, står Svendborg Kraftvarme 

A/S overfor nogle lokale udfordringer vedrørende:  

 

 Genforhandling af priser på forbrænding ved udløb af eksisterende kontrakter 

 Stigende omkostninger til reparation og vedligeholdelse af kraftvarmeværket 

 Sikring af et glidende generationsskifte blandt medarbejderne. 

Svendborg Kraftvarmes strategiplan 
Den overordnede målsætning i Svendborg Kraftvarme A/S:  

”Vi vil sikre vores kunder en økonomisk, bæredygtig og sikker behandling af affald til forbrænding.” 

 

Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. 

 Bortskaffelse af brændbart affald med maksimal energiudnyttelse. 

 Med ’økonomisk’ mener vi, at løsningerne skal være rationelle, langsigtede og 

omkostningsbevidste, så kunderne betaler den lavest mulige pris uden at give afkald på 

forsyningssikkerhed, miljø og kvalitet. 

 Med ’bæredygtig’ mener vi, at der konstant skal fokuseres på at minimere både de ydre og de 

indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. 

 

Dette vil Svendborg Kraftvarme A/S gøre ved at arbejde efter nedenstående mål/strategisk tilgang. 

 

Drive en effektiv forbrændingsvirksomhed 

Udfordringen er at drive selskabet, så affaldsforbrændingen sker på en miljørigtig måde samtidig med at 

de økonomiske rammer overholdes dvs. at forbrændingen sker til en så lav takst som muligt.  

 

Det overordnede rationale er, at det giver mening at fortsætte driften af kraftvarmeværket så længe, at 

gælden endnu ikke er tilbagebetalt og det samlet set er billigere for Svendborg Kommune at få forbrændt 

husholdningsaffaldet i Svendborg frem for et andet dansk forbrændingsanlæg. Svendborg Kraftvarme A/S 

skal derfor hvert år til og med 2022 skabe et overskud på den primære drift på ca. 20 mio. kr., så der 

dels kan betales renter og afdrag og dels ske afskrivning på øvrige anlægsaktiver. 
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Det nye fælles varmeprisloft, som alle forbrændingsanlæg i Danmark skal følge fra og med den 1.1.2016, 

har medført, at det ikke længere er muligt at opkræve den omkostningsbestemte pris for affaldsvarmen 

jf. princippet om fordeling af omkostningerne i forholdet 60/40 mellem varme- og affaldskunder.2  

Samtidig vil det nuværende grundbeløb for elproduktion bortfalde med virkning fra den 1.1.2019. Disse 

forhold sætter affaldsprisen i de kommende år under pres.  

 

Svendborg Kraftvarme A/S udfordres endvidere af, at i takt med at produktionsapparatet bliver ældre og 

nedslides, må der imødeses stigende omkostninger til reparation og vedligeholdelse. For at imødegå 

denne dobbelte udfordring skal der være et målrettet fokus på driftsomkostningerne. Jo lavere stigning i 

omkostningerne des lavere takststigning på affaldsgebyrerne vil der være behov for.   

 

Generelt skal der holdes fokus på effektiviseringer af processer i den daglige drift og løbende udføres 

forbedringer eller effektiviseringer, hvor det giver økonomisk mening.  

Der skal specifikt være fokus på: 

 

 

 

 

 

Kapacitetsudnyttelse 

Af økonomiske hensyn er det vigtigt, at kapaciteten på kraftvarmeværket udnyttes bedst muligt. I den 

kommende periode, som dækkes af denne strategiplan, vil kontrakter på i alt 17.000 tons udløbe. Det er 

derfor essentielt, at de eksisterende kontrakter erstattes med nye kontrakter til en så høj 

forbrændingspris som muligt.  

 

Vi skal fremme synergier og rationaliseringer gennem strategiske samarbejder med eksterne partnere. 

De største gevinster findes i samarbejder med selskaber med samme ydelser, hvor både administrative 

og faglige kompetencer kan udnyttes. Muligheden for at indgå driftsoverenskomster med eksterne 

partnere bør også undersøges nærmere eller alternativt fusionere med andre/andet selskab 

Der skal specifikt være fokus på: 

 

                                                
2 Jf. bilag 1 i Leveringsaftale fra 2008 mellem Svendborg Kraftvarme og Svendborg Fjernvarme. 

 Lavere drifts- og adm. omkostninger 

 Løbende forbedringer af den daglige 

drift 

 Udvidelse af varmesalg 

 Ny vedligeholdelsesstrategi 

 Genforhandling af kontrakter på 

konkurrencedygtige vilkår 

 Undersøgelse af om andre 

affaldsfraktioner kan forbrændes  

 Indgåelse af strategiske samarbejder. 
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Drift af kraftvarmeværket på en miljøbevidst måde 

Selskabets vision er til en hver tid at kunne forbrænde affald på en miljøbevidst måde d.v.s at der konstant 

skal være fokus på at overholde kravene i vores miljøgodkendelse. Den nuværende miljøgodkendelse skal 

genforhandles i løbet af vinteren 2016/foråret 2017. Så der skal bruges ressourcer på at kunne leve op til 

kravene fra miljømyndighederne. 

 

I takt med at de nuværende kontrakter om forbrænding af husholdningsaffald udløber kan det være en 

økonomisk attraktiv mulighed at forbrænde industriaffald fra andre EU-lande
3
. Det vurderes dog også muligt 

at tiltrække industriaffald fra Danmark. Begge alternativer indeholder fordele og ulemper afhængig af om 

hensynet til økonomien eller miljøet vejer tungest. Så der vil blive tale om en afvejning af økonomiske 

hensyn holdt op imod de miljømæssige effekter.   

 

Import af affald fra andre EU-lande kan give et højere affaldsgebyr pr. ton set i forhold til industriaffald fra 

DK, men vil isoleret indebære en forøgelse af CO2-udslip i forbindelse med transporten. Forbrænding af 

biomasseaffald fra Danmark vil gavne CO2-udslippet, idet dette brændsel er CO2-neutralt, men det vil 

normalt være et mindre økonomisk attraktivt brændsel, da der pt. skal betales for dette brændsel. 

 

Der skal være specifikt fokus på: 

 

 

 

 

 

 

 

Ved indkøb af affald er den prioriterede affaldsrækkefølge: 

 

 

 

 

 

Prioritering foretages med udgangspunkt i virksomhedens tarv. 

                                                
3 For tiden stiger prisen på forbrænding af såkaldt RDF-affald d.v.s. ikke-husholdningsaffald fra udlandet. 

 Tilpasning til krav i Svendborg Kommunes 

Ejerstrategi 

 Prioriteret affaldsrækkefølge 

 Nedbringelse af forbruget af el, vand og 

forbrugsstoffer pr. ton affald 

 Reduktion af bortkølet varmemængde 

 Overholdelse af grænseværdierne for luft- 

og spildevandsemissioner.  

 Affald fra nærområdet 

 Indenlandsk affald 

 Biomasseaffald 

 Udenlandsk affald  
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Svendborg Kraftvarme A/S vil være en god og eftertragtet arbejdsplads 

Svendborg Kraftvarme A/S’ nuværende medarbejderstab er meget kompetent og har stor erfaring med 

drift af et affaldsforbrændingsanlæg. Qua gennemsnitsalderen hos de nuværende medarbejdere vil der i 

de kommende år være behov for et glidende generationsskifte. Dette skal ske på en måde så driften af 

kraftvarmeværket fortsat kan foregå på effektiv vis.  

Svendborg Kraftvarme A/S skal fortsat være en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere 

kvalificerede medarbejdere. Deres engagement, forandringsparathed og kreativitet er en vigtig faktor i 

sikringen af Svendborg Kraftvarme A/S’s fortsatte udvikling. 

 

Der skal specifikt være fokus på: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra strategi til handling 
Svendborg Kraftvarme A/S vil hvert år udarbejde en virksomhedsplan indeholdende konkrete aktiviteter/ 

mål, der nærmere skal omsætte strategien til handling. 

  

Svendborg Kraftvarme A/S har desuden en lang tradition for at arbejde med strukturerede 

ledelsessystemer, hvor der stilles skarpt på registreringer og målstyring. Kombinationen af værdibaseret 

ledelse og struktureret ledelsessystemer udgør en god balance for udvikling af virksomheden og levering 

af sikker drift døgnet rundt og året rundt – populært sagt 24/7 hele året.  

 

 At styrke/vedligeholde medarbejdernes 

kompetencer 

 At understøtte medarbejdernes faglige og 

personlige udvikling 

 At øge den enkelte medarbejders ansvar 

og råderum 


