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Forord 

Virksomhedsplanen for 2019 er udarbejdet af selskabets direktion og redegør for initiativer, 

som der skal arbejdes med/iværksættes/gennemføres i løbet af 2019 for at konkretisere de i 

strategiplanen for 2017-2021 nævnte målsætninger. 

 

Virksomhedsplanen er vedtaget af bestyrelsen på møde den 28. november 2018 
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Svendborg Kraftvarme A/S 

Selskabets formål er at eje og drive Svendborg Kraftvarmeværk. 

Kraftvarmeværkets kerneydelse består i bortskaffelse af affald, årligt ca. 50.000 tons, via 

energiudnyttelse samt to sekundære ydelser bestående af produktion af varme til Svendborg 

Fjernvarme og el til el-nettet. 

 

Svendborg Kraftvarme leverer årligt 95.000 – 115.000 MWh varme til Svendborg Fjernvarme 

A.m.b.A., der videredistribuerer varmen til fjernvarmekunderne i Svendborg by.  

Svendborg Kraftvarme producerer årligt 12.000 til 25.000 MWh el, hvoraf ca. 4.400 MWh 

bruges på kraftvarmeværket. Den overskydende del sælges på det frie elmarked via el-børsen 

Nordpool gennem energihandelsselskabet NEAS. 

 

Den årlige samlede produktion fra Svendborg Kraftvarme er på ca. 125.000 MWh  
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Organisation 

Svendborg Kraftvarme er 100% ejet af Svendborg Kommune. 

Bestyrelse for Svendborg Kraftvarme: 

Svendborg Kommune udpeget af byrådet 
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Eksterne, kompetenceudpeget 2  

Medarbejdervalgt 1  

Samlet bestyrelse 6  

 

Personalet hos Svendborg Kraftvarme A/S består af:  

Stillingsbetegnelse Antal  

Direktion 1  

Driftschef 1  

Økonomimedarbejder 2  

Driftskoordinator/maskinmester 2  

Emissionstekniker 1  

Operatører 11  

Teknisk servicemedarbejder 1  

Samlet normering  19  

Svendborg Kraftvarme har ud over dette i perioder maskinmester-praktikanter tilknyttet 

virksomheden. 

Svendborg Kraftvarme har indgået en aftale med en tidligere ansat maskinmester om at 

kunne hjælpe i ferieperioder og som fast rundviser omregnet 1/4 årsværk. 
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Svendborg Kraftvarme A/S’ overordnede målsætning 

Svendborg Kraftvarme A/S’ overordnede målsætning er:  

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

energiudnyttelse.” 

Målsætningens nøgleord kan uddybes på følgende måde. 

 Behandling 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 til stadighed skal fokuseres på at minimere både de 

ydre og de indre miljøpåvirkninger af virksomhedens drift. 

De kommende års udfordringer  

SKV har gennem de senere år ventet på, at der fra centralt politisk hold vil blive udmeldt 

ændrede rammevilkår. Både brancheorganisationen for affald ”Dansk Affalds Forening” og 

brancheforeningen for fjernvarme ”Dansk Fjernvarme” har orienteret SKV om, at der må 

forventes effektiviseringskrav til sektoren enten i form af mere konkurrence via en 

liberalisering eller en mere overordnet regulering.  

Som det er lige nu er udmeldingen fra statslig side, at affaldsenergianlæg er underlagt den 

samme regulering som er aftalt for fjernvarmeområdet, hvori indgår benchmark og 

indtægtsrammestyring for den enkelte virksomhed.  

Herudover arbejdes der fortsat politisk på, hvordan affaldsenergiområdet fremover skal 

organiseres og effektiviseres, heri indgår bortfald af anvisningsret, konkurrenceudsættelse af 

al affald samt selskabsgørelse. 

 

Af kendte udfordringer kan nævnes: 

 

Rammevilkår: 

 De miljømæssige krav til virksomheden øges, bl.a. via en ny miljøgodkendelse. 

 Bortfald af grundbeløb på elsalg fra maj 2019.  SKV mister herved en årlig indtægt på 

ca. tkr. 4.500. 
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Affaldssektorlovgivning: 

 Åbenhed og gennemsigtighed. 

 Stigende krav til genanvendelse af husholdningsaffald vil medføre faldende 

affaldsmængder til energiudnyttelse. Vand Affald vil som følge af den nationale 

affaldssorteringsstrategi levere mindre affald til forbrænding. Fra 2020 forventes en 

mængdereduktion på i alt ca. 3.500 tons og fra og med 2021 og fremadrettet en 

mængdereduktion på i alt ca. 4.000 tons. 

 

 

Øvrige udfordringer: 

Udover disse omfattende ændringer står Svendborg Kraftvarme A/S overfor en række 

organisatoriske, økonomiske og miljømæssige udfordringer omkring anlæggets drift: 

 

 En ejerbeslutning om, at Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsætte efter 

2024 i kommunalt regi medmindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat drift 

 Sikre de nødvendige affaldsmængder til værket  

 Sikre den fortsatte stabile drift 

 Vedligeholdelse og fornyelse af produktionsanlægget holdt op imod 

fremtidsperspektiverne for værket 

 Konsekvenserne ved den nye miljøgodkendelse – 2019 

 Medvirke til gennemførelse af Svendborg Kommunes målsætninger i klimaplanen for 

Svendborg Kommune 

 Tilpasning af produktionsapparatet med henblik på optimal energiudnyttelse  

 Generationsskifte blandt medarbejderne. (Gennemsnitsalderen for operatørerne er pt. 

56 år) 

 Sikre medarbejderkompetencer under en uafklaret situation for fremtiden for 

Svendborg Kraftvarme 

 

Virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarme A/S må derfor tage højde for den generelle 

usikkerhed omkring rammevilkårene.  

Så på kort sigt (de kommende 2 år) arbejdes der ud fra en strategi om, at Svendborg 

Kraftvarme A/S i lighed med i dag producerer el og varme på basis af energiudnyttelse af 

kombinerede brændsler dvs. forskellige typer industri- og husholdningsaffald samt 

biomasse/havepark-affald. 
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Energiudnyttelse af brændslet vil ske efter den vedtagne prioritering i strategiplanen, hvor 

der er tages hensyn til virksomhedens tarv. Svendborg Kraftvarme tilføres årligt ca. 50.000 

ton brændsel for optimal udnyttelse af værket. Det må forventes at import af affald vil få 

større betydning for en sikker og stabil drift af virksomheden: 

 

 Affald fra nærområdet 

 Indenlandsk affald 

 Biomasse/havepark-affald 

 Udenlandsk affald 

 

Fra strategi til handling 

De konkrete initiativer/projekter, som Svendborg Kraftvarme A/S har planlagt at arbejde med 

i perioden, kan henføres til følgende hovedkategorier: 

 

 

Vi vil drive en effektiv virksomhed 

Igen i 2019 er Svendborg Kraftvarme underlagt prisloft for affaldsvarme.  

Prisloftet for 2019 er udmeldt til 88 kr./GJ omregnet 316,80 kr./MWh, hvilket er under niveau 

med den omkostningsbestemte varmepris som er på 351 kr. MWh 

Igen i 2019 vil Svendborg Kraftvarme være et konkurrencedygtigt alternativ til anden form 

for varmeproduktion inden for Svendborg Kommune 

I budgettet lægges der op til at affaldspriserne for 2019, som for Svendborg er i 2018 er 870 

kr./tons stiger til 1070 kr./tons. Øvrige kontrakter på affald fra nærområdet er vundet i 

udbud og priserne er således udtryk for markedssituationen på affald på udbudstidspunktet. 

Biomasse indkøbes til aktuelle markedspriser. 

Udfordringen er at tilrettelægge driften af selskabet så energiudnyttelsen af brændslerne sker 

på en miljørigtig måde samtidig med, at de økonomiske rammer overholdes, dvs. at 

energiudnyttelsen sker til så lave takster som mulige. 
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Der er/skal være fokus på: 

 Lavere driftsomkostninger 

 Udnyttelse af kapaciteten 

 Forsyningssikkerhed 

 Energioptimering i alle dele af driften 

 

Vi vil fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder 

For at udnytte kapaciteten bedst muligt er det vigtigt, at Svendborg Kraftvarme kan indgå nye 

kontrakter med de eksisterende kunder. I det omfang dette ikke kan lade sig gøre vil de 

mistede mængder brændsel, blive forsøgt erstattet med andre mængder, hovedsagelig 

biomasse i form af solrester eller udenlandsk affald.  

 

Der skal være fokus på: 

 Genforhandling af kontrakter til konkurrencedygtige takster og med en kontraktperiode 

som er tilpasset Svendborg Kommunes fremtidsønsker for anlægget. 

 Deltagelse i udbud af energiudnyttelsesopgaver for danske kommuner/ 

affaldsselskaber, hvor kontraktperioden kan ligge inden for Svendborg Kommunes 

fremtidsønsker for anlægget. 

 Indgåelse af nye strategiske samarbejder 

 Erfaringsopsamling vedr. håndtering og energiudnyttelse af det importerede affald 

 Kvalitet og kundeservice 
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Vi vil drive Svendborg Kraftvarme på en miljøbevidst måde 

Svendborg Kraftvarme skal til en hver tid kunne energiudnytte brændslet på en måde, der 

sikrer, at vilkårene i den gældende miljøgodkendelse overholdes. 

Svendborg Kraftvarme vil indgå med indsatser, som støtter op om klimaplanen for Svendborg 

Kommune, med henblik på en generel forbedring af klimaet. 

 

 

Derudover er/skal der til stadighed være fokus på: 

 Nedbringe forbruget af vand, el og forbrugsstoffer pr. tons brændt affald 

 Nedbringe udledningen af NOx   

 Produktionsanlægget skal være vel vedligeholdt, så antallet af uforudsete driftsstop 

minimeres. 

 

Vi vil være en del af Svendborg Kommunes Vidensdeling 

Selskabet havde i 2017 i alt 1.331 besøgende, hvor skoleelever udgør langt den størstedel af 

dette. 

Gennem vort arbejde med fremvisning af Svendborg Kraftvarme oplever vi en positiv tilgang 

til kraftvarmeværkets drift, vi arbejder løbende med at få det positive budskab frem om 

energiudnyttelse af affald. 

Åben virksomhed for elever i 8 – 10 klasse i Svendborg, Langeland og Ærø. 

 

Vi vil være en god og eftertragtet arbejdsplads 

Udfordringerne i de kommende år stiller store krav til alle ansatte ved Svendborg Kraftvarme.  

Engagement, forandringsparathed og kreativitet er en vigtig forudsætning for at sikre driften 

af Svendborg Kraftvarme i de kommende år. 

Dette betyder at der skal være fokus på: 

 At Svendborg Kraftvarme fortsat er en attraktiv arbejdsplads 

 At sikre de nødvendige kompetencer til virksomhedens sikre og stabile drift i en 

periode, hvor fremtiden for Svendborg Kraftvarme er i fokus og til debat. 

 At vedligeholde og udbygge medarbejdernes kompetencer 
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 At understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling 

 At øge den enkelte medarbejders ansvar og råderum 

 

I efterfølgende bilag til denne virksomhedsplan er de planlagte projekter/initiativer i 2019 

nærmere beskrevet. 
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Bilag: 

SKV=Svendborg Kraftvarme, SFV= Svendborg Fjernvarme 

Fremtiden for Svendborg Kraftvarme 

Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

Ejerbeslutning: 

Svendborg 

Kraftvarmes 

aktiviteter bør ikke 

fortsætte efter 2024 

i kommunal regi 

medmindre 

ændrede 

rammevilkår tilsiger 

fortsat drift 

Bestyrelsen for SKV har 

besluttet: 

Der ønskes en afklaring med SFV 
inden den 1. juni 2019 

Der udarbejdes en plan A – En 
løsning med SFV 

Der udarbejdes en plan B – Der 
søges alternative løsninger 

Bestyrelsen ønsker at der er 
fokus på, hvordan der vil kunne 
opretholdes en sikker og stabil 
drift frem mod en evt. 
overtagelse. 

Der ønskes fokus på personalet 
således at en sikker og stabil drift 
kan opnås. 

 

 

 

 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen 

2018 / 2019 Tidsplan for proces: 

September – Oktober 2018 

Markedssondering for mulige 

interessenter i SKV. 

Afklaring af alternativ 

varmekilde med SFV.  

Afklaring af 

beregningsmodeller – 

Business Case for drift af SKV.  

Aftale om 

samfundsøkonomiske 

beregninger. 

Evt. studiebesøg ved 

Sønderborg Varmeforsyning  
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Proces: 

Der igangsættes en proces bl.a. i 

samarbejde med SFV, med 

henblik på at afdække mulige 

alternativer til kommunal drift. 

Som grundlag for processen er 

der henvist til en rapport for en 

mulig levetidsforlængelse af 

Svendborg Kraftvarme 

udarbejdet af COWI primo 2018.  

Processen indebærer at der 

udføres en samfundsøkonomisk 

vurdering ved en evt. lukning af 

Svendborg Kraftvarme i 2024 

Processen indebærer at der 

udarbejdes en tidsplan for 

processen, som sikrer at 

nødvendige beslutninger kan 

træffes i 1. første halvdel af 2019. 

 

November – December 2018 

Gennemførelse af Business 
Case beregninger  
Drøftelser med SFV og 
opfølgning med mulige andre 
interessenter – Afklaring af 
plan A og plan B 
 
Orientering på 
bestyrelsesmøde i SKV om 
proces og indhold. 
Fastlægge rammer for 
fastholdelse af kompetencer 
ved SKV - Orientering af ØK 
om proces og indhold 
 
Januar – April 2019 
Forsættelse – Afklaring / 
forhandling i forhold til SFV og 
evt. andre interessenter 
Bestyrelser inddrages. 
Evt. politisk inddragelse  
 
Maj 2019 
Forhandlingsresultat – 
Konklusion på proces 
forelægges bestyrelse i SKV 
samt Svendborg Kommune 
(ØK – Byråd). 
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Effektiv drift: 

Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt  Bemærkninger 

Regulering inden for 

fjernvarmesektoren – 

aftale af 2. juni 2017 

 

Der skal gennemføres 

effektiviseringer via en 

økonomisk regulering af 

varmesektoren som bl.a. 

indebærer benchmark og 

indtægtsrammestyring for de 

enkelte fjernvarmeværker. 

Affaldsenergianlæggene vil som 

leverandør af en større del af 

varmen til fjernvarmeselskaberne 

også være reguleret efter denne 

aftale. 

Samtidig indføres en ny fælles 

kontoplan for alle 

varmeproducerende anlæg med 

forventet ikrafttrædelse pr. 1. 

januar 2019 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen 

2019 Via Energistyrelsen 

gennemføres en proces, som 

nærmere vil fastlægge, hvordan 

reguleringen af varmesektoren 

skal være fremadrettet. 

SKV følger processen bl.a. via 

Dansk Affaldsforening (DAF) 

med henblik på, hvordan 

opgaven skal håndteres.  

Indtægtsrammer og 

effektiviseringskrav vil være 

gældende fra 2021. 

Når rammevilkårene er fastlagt, 

vil der forestå en administrativ 

opgave for SKV i forbindelse 

med udmøntning af aftalen. 

For 2019 skal der indberettes 

efter såvel de gamle som nye 

indberetningsregler.  

De nye indberetningskrav 

forventes først oplyst medio 

2019. 
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Fremtidige 

rammevilkår for 

affaldsenergisektoren 

 

Fra statslig side er det fortsat et 

ønske at de overordnede 

rammevilkårene for 

affaldsenergianlæg ændres i 

forhold til nuværende. 

I løbet af 2018 har EFK-

ministeren været i politiske 

drøftelser / forhandlinger om 

emnet. 

Vi står ved en skillevej imellem 

mere konkurrence og/eller mere 

styring inden for affaldsområdet. 

Som det ser ud lige nu, ser det ud 

til at der både kommer mere 

styring og mere konkurrence. 

Der forventes en politisk afklaring 

i løbet af 2019 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen  

2019 Svendborg Kraftvarme følger og 

deltager aktivt i processen, 

primært gennem 

interesseorganisationen DAF.   

 

Om nødvendigt også ved direkte 

kontakt til folketingspolitikere, 

Ministerier og Styrelser. 

 

Røggaskonden-

seringsanlæg 

(videreført fra 2016) 

Rambøll-rapporten fra juni 2014 

anførte, at der kunne være et 

driftsmæssigt potentiale i at 

etablere et 

røggaskondenseringsanlæg, 

således at der kunne produceres 

mere varme i fyringssæsonen. 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen 

2019 Der foreligger pt. ikke noget 

endeligt om effektivisering af 

affaldsenergisektoren. 

 

Udviklingen følges løbende med 

henblik på, om der i de ændrede 

rammevilkår åbner op for nye 

muligheder. 
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Svendborg Kraftvarme har drøftet 

etablering af røggasanlæg med 

Svendborg Fjernvarme. 

Svendborg Fjernvarme er tilbudt 

at kunne forestå driften at 

røggaskondenseringsanlægget, da 

det primært er varmekunderne 

som har en glæde af et sådan 

anlæg. 

Svendborg Fjernvarme har for 

nuværende ikke ønsket at stå for 

denne opgave. 

Energistyrelsen har bevilliget en 

udsættelse af endelig beslutning 

og igangsætning til primo 2019 

SKV er orienteret om, at der kan 

bevilges yderligere udsættelse på 

gennemførelse af projektet. 

Der skal søges særskilt om 

udsættelse. 

Tilskud fra Energistyrelsen er på 

kr. 3.625.000 til etablering.  

 

Der vil indtil der foreligger en 

endelig afklaring blive søgt om 

yderligere udsættelse i forhold 

til tilskuddet fra Energistyrelsen 
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Synergieffekter 

mellem SKV og SFV 

 

Svendborg Kraftvarme og 

Svendborg Fjernvarme har med 

udgangspunkt i en intern rapport, 

gennemført en undersøgelse af 

mulige synergieffekter. 

Der er foretaget en nærmere 

granskning af rapportens indhold. 

Konklusionen er, at der er et 

mindre potentiale at arbejde med 

end først antaget, da der allerede 

er foretaget ændringer i forhold til 

bedre koordinering og dialog de 

to virksomheder imellem. 

 

 

 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen  

2019 At forfølge synergieffekter er en 

løbende proces som 

koordineres og forfølges på 

ledelsesplan mellem SFV og SKV 

 

Implementering af 

politik for strategisk 

vedligehold. 

”Vedligeholdelsespoli-

tik, -strategi og –mål” 

Strategisk planlægning af  

reservedele og vedligeholdelse  

 

 

Niels Chr. 

Hansen 

Løbende Det er aftalt med bestyrelse, at 

der årligt i 1. kvartal evalueres 

på opgaven samtidig med at der 

drøftes indsatser for det 

kommende år.  

Plan for strategisk 

vedligeholdelse aftales primo et 

nyt budgetår. 



 

16 
 

Kvalitetsstyringssyste

mets opdatering 

 

Kvalitetsstyringssystemet 

opdateres løbende.  

Der suppleres med yderlige 

målsætninger som understøtter 

strategiplanen. 

Sammen med bestyrelsen 

identificeres og fastlægges disse 

mål . 

Bl.a. relationen til virksomhedens 

kunder 

I tilfælde at mål ikke nås  - 

fastlægges delmål for: 

 Hvad skal gøres? 

 Hvilke ressoucer skal 

bruges? 

 Hvem er ansvarlig? 

 Hvornår skal det være 

afsluttet? 

 Hvem evaluerer resultatet? 

  

Henrik 

Madsen-

Østerbye 

2019 Arbejdet er påbegyndt ultimo 

december 2016 og er en 

løbende proces. 

 

Yderligere mål som 

understøtter og supplerer 

strategiplanen  mhp udvikling 

og forbedring, fastlægges: 

 

1. Kvalitetsmål for 

styrkelse af 

kundetilfredshed 

2. Kvalitetsmål / nøgletal 

for interessenters behov 

og forventninger 

3. Kvalitetsmål gennemgås 

generelt mhp højere 

ambitionsniveau 

4. Allerede fastlagte 

målsætninger detaljeres 

med henblik på at 

nødvendige delmål 

defineres. 

Det besluttes hvilke 

handlinger der skal sikre 

udvikling og forbedring. 

 



 

17 
 

Som supplement vurderes det om 

virksomheden SKV har 

tilstrækkelig værdi af at være ISO 

certificeret – og om SKV skal 

fortsætte med denne certificering. 

Et alternativ til ISO certificering 

kunne være et årligt 

sparringsmøde med et rådgivende 

firma med speciale inden for 

affaldsenergianlæg. 

 

 
 

 

 

 

Opfølgning på 

kvalitets mål  

 

Kvalitetsmål for: 

Ovnens indetid: 

Turbinens indetid: 

Elforbrug: 

Vandforbrug og 

spildevandsforbrug: 

Niels Chr. 

Hansen / 

Henrik 

Madsen-

Østerbye 

2019 Kvalitetsmålene er beskrevet i 
dokumentet 
 ”Kvalitetsmål og 
kvalitetsrapport” i ISO-
systemet. 
Hvert kvartal udarbejdes en 
kvalitetsrapport med opfølgning 
på kvalitetsmålene for 
formidling af SKV’s effektivitet 
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Tilførte affaldsmængder: 

Målsætning for SKV´s 

indtjeningsgrundlag: 

Målsætning for det strategiske 

samarbejde med SFV: 

Målsætning som understøtter 

indsatsen sammen med SFV om en 

mere effektiv drift: 

Målsætning for SKV i at være en 

aktiv part for at udmønte 

Svendborg Kommunes 

klimapolitik: 

 

 

og målopfyldelse, herunder 
afvigelser og klager. 
Kvartalsrapporterne sendes til 
udvalgte samarbejdspartnere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brændsels-

sammensætning 

herunder 

genforhandling af 

kontrakter 

 

  

 

 

Der skal hvert år tilføres ca. 

50.000 tons brændsel til anlægget.  

Kategorier: Affald fra 

lokalområdet, øvrigt affald fra DK, 

biomasse og importeret affald. 

Der indgås nye aftaler om 

supplerende brændsel. 

 

Svendborg Kraftvarme afgiver bud 

på relevante udbud af 

Niels Chr. 

Hansen   

 

løbende Driftschefen har særlig fokus på 

dette område og håndterer 

løbende kontakter fra 

forskellige udbydere af affald til 

energiudnyttelse. 

Der er kontrakt på ca. 20.000 

tons affald for 2019, dertil 

kommer affald fra Svendborg 

Kommune ca. 20.000 ton samt 

en varieret mængde importeret 

brændsel.   
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forbrændingsegnet affald samt 

indgår ad hoc aftaler. 

Der skal tages hensyn til 

kontraktperioden som en 

konsekvens af Svendborg 

Kommunes beslutning om værkets 

fremtidige drift. 

 

Der er indgået aftale med 

Svendborg Fjernvarme om 

ekstra betaling for varme 

produceret på biobrændsel. 

Mængden er ikke lagt fast, 

hvorimod prisen pr. MWh er 

aftalt. 
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God og eftertragtet arbejdsplads: 

Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

Kompetenceprofiler: 

Kontinuerlig fokus 

på kompetencer hos 

medarbejderne med 

henblik på en fortsat 

sikker drift af 

kraftvarmeværket 

hvori indgår den 

rette 

sammensætning af 

kompetencer. 

 

Det er en kompleks opgave at 

drive et kraftvarmeværk. Det 

tager tid inden nye medarbejdere 

kan indgå på lige fod med de 

nuværende medarbejdere i den 

daglige drift.  

Gennemsnitsalderen på værket 

er relativ høj, hvilket betyder at 

der fremadrettet vil være en vis 

medarbejderudskiftning. 

Der er udarbejdet 

kompetenceprofiler for de 

enkelte stillingskategorier. 

Herved fremgår det hvilke 

kvalifikationer vi ønsker nye 

medarbejdere er i besiddelse af.   

Niels Chr. 

Hansen / 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen 

Løbende Aldersfordeling af nuværende 

medarbejdere (oktober 2018): 

  < 40 år: 3 

40-49 år: 6 

50-59 år: 6 

60-64 år: 5   

65+      : 4 

 

Gennemsnit: 56 år. 
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Optimering af miljømæssige forhold: 

Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

Revision af 

miljøgodkendelse 

 

Den eksisterende 

miljøgodkendelse for anlægget er 

udløbet april 2016.  

Revision af miljøgodkendelse 

sker i dialog med Miljøstyrelsen. 

Svendborg Kraftvarme har til 

dette indhentet 

konsulentassistance fra firmaet 

Rambøll 

Niels Chr. 

Hansen  

2019 Oplysninger, data mv. er 

indsendt til miljøstyrelsen juli 

2017  

Der vil være en løbende dialog 

med Miljøstyrelsens indtil den 

endelige miljøgodkendelsen 

foreligger. 

Forventet ny 

miljøgodkendelses  2019 
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Tryghed i ansættelsen – Politik for fastholdelse af kompetencer 
 

Opgave/projekt Beskrivelse Ansvarlig Tidspunkt Bemærkninger 

Hvordan fastholdes 

kompetencer ved 

Svendborg 

Kraftvarme i en tid 

med uafklaret 

fremtid for værket? 

I en tid hvor fremtiden ikke kan 

defineres, vil der være risiko for 

tab af kompetencer for driften af 

Svendborg Kraftvarme. 

Som led i at afdække 

fremtidsmulighederne for SKV, 

træffes der beslutning om, hvilke 

initiativer der skal iværksættes 

over for medarbejderne for at 

sikre at driften af Svendborg 

Kraftvarme kan fortsætte på et 

sikkert og stabilt grundlag uanset 

beslutning for fremtiden. 

Kjeld 

Bussborg 

Johansen 

2018 / 2019 Bestyrelsen for SKV inddrages 

med henblik på at beslutte 

principper og rammevilkår 

for, hvordan kompetencer 

fastholdes. 

De økonomiske konsekvenser 

kalkuleres. 

 
 

 

 

 


