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Mundtlig beretning – Generalforsamling 2018 
 

 

Tilbageblik på 2018 

 

Driften af selskabet 

Kalenderåret 2018 har været et af de år som Svendborg Kraftvarme vil 

se tilbage på med positive øjne.  

Svendborg Kraftvarme har haft fine produktionstal.  

Der ikke har været udfald af betydning og vejrforholdene har været 

gunstige set fra Kraftvarmeværkets side.  

 

Varmesalg 100.199 MWh  

El salg 22.148 MWh  

Brændsel 53.936 tons  

 

Årets resultat  

Det interne regnskab viser et positivt resultat på tkr. 2.784, som går 

tilbage til affaldskunderne i Svendborg Kommune, dvs. Vand og Affald. 

Varmekunderne har betalt i henhold til varmeprisloftet, og har derfor 

ikke betalt i henhold til fordelingsaftalen på 60 / 40, og er derfor ikke 

med i fordelingen af overskuddet. 

Det officielle regnskab viser i forhold til varmeforsyningsloven et NUL-

resultat.  

Resultatdisponeringen med tilbagebetaling er indarbejdet, som 

regnskabsloven foreskriver.  

 

Bestyrelsens arbejde  

I forhold til bestyrelsen er der i forbindelse med generalforsamlingen i 

2018 valgt nye medlemmer til bestyrelsen. 

Perioden startede med at Dorthe Ullemose overtog formandskabet efter 

Ove Engstrøm, som herefter varetog posten som næstformand i 

Svendborg Kraftvarme.  

Ultimo 2018 blev Dorthe Ullemose og Ove Engstrøm imidlertid enige om 

at bytte funktion, således at Ove Engstrøm igen bestrider posten som 

bestyrelsesformand for Svendborg Kraftvarme. 

 

Den proces som vi startede i 2016 sammen med Svendborg Fjernvarme 

med en undersøgelse af interessen for en fusion eller evt. salg til 

Svendborg Fjernvarme, blev indstillet primo 2017.  

Svendborg Fjernvarme havde på det tidspunkt den holdning, at 

samarbejdet fungerede fint, og at driften ikke kunne gøres bedre end 

under den nuværende driftsform med Svendborg Kommune som ejer af 

Svendborg Kraftvarme. 

Efterfølgende er der sammen med Svendborg Fjernvarme udarbejdet et 

juridisk notat af ekstern advokat, som bl.a. giver et bud på, hvilke 

strategiske overvejelser man bør gøre sig i forhold til den fremtidige 

varmeproduktion i Svendborg. 

Bestyrelsen har samtidig med dette undersøgt muligheder og 

konsekvenser ved en levetidsforlængelse af anlægget. 

Rådgiverfirmaet COWI blev udvalgt til opgaven og konklusionen af 

arbejdet forelå i februar 2018.  
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Der er efterfølgende udarbejdet en rapport – ligeledes af rådgiverfirmaet 

Cowi – hvor der vurderes på de samfundsøkonomiske forhold ved en 

lukning af Svendborg Kraftvarme. 

Denne vurdering viser, sammen med andre tilsvarende analyser, der er 

udarbejdet, at der samfundsmæssigt er et positivt resultat ved at 

fortsætte med at producere ved Svendborg Kraftvarme. 

Såvel den samfundsøkonomiske vurdering samt vurderingen om en 

levetidsforlængelse af Svendborg Kraftvarme er forelagt Svendborg 

Kommune som ejer af Svendborg Kraftvarme med henblik på, at man 

her træffer en beslutning om virksomheden – Svendborg Kraftvarmes – 

fremtid. 

Indtil nu arbejdes der efter 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”. 

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 er inspirerende for det daglige samarbejde mellem de to 

virksomheder, med særlig fokus på de strategiske tilgange til 

samarbejdet. 

Også på disse møder fylder drøftelserne om fremtiden for Svendborg 

Kraftvarme. 

Herudover drøftes fælles initiativer for optimering af produktionen på 

såvel Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kraftvarme, ved at der over 

en længere periode har været fokus på synergieffekter de to 

virksomheder imellem. 

 

 

Dansk Affaldsforening: 

 

Svendborg Kraftvarme har også i 2018 været aktiv i samarbejderne i 

interesseorganisationen Dansk Affaldsforening. 

Såvel på direktørplan som i forhold til bestyrelsesformanden, er der 

deltagelse i organisationens arbejde. 

Ved generalforsamlingen i DAF i foråret 2018 blev bestyrelsesformand 

Ove Engstrøm valgt ind i hovedbestyrelsen for DAF for en 4 årig periode. 

Via foreningens indsats følges udviklingen inden for 

affaldsenergisektoren tæt i forhold til særligt de politiske holdninger.  
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Brændsel: 

 

Vi har i 2018 oplevet et fald i tilførsel af husholdningsaffald og småt 

brændbart affald, hvorfor det har været nødvendigt at supplere med 

biomasse i større mængder end tidligere.  

Dette skal ses i lyset af, at den indgående aftale om leverance af tysk 

affald, først kom i gang i slutningen af fyringssæsonen 2017/2018. 

Udskydelsen var en direkte følge af myndighedsbehandlingen i den 

tyske delstat Bremen. 

Leverancen skulle have været startet primo 2017, men på grund af 

myndighedsbehandlingen i Tyskland, er det første læs affald først 

modtaget primo april 2018.  

Aftalen udløb ved årsskiftet 2018/2019. 

 

 

Fokuspunkter i det kommende år: 

 

Vedligeholdsomkostningerne følges løbende af ledelsen, og som værkets 

alder stiger, vil der være øget fokus på omkostningerne, og det at sikre, 

at der er strategiske reservedele på lager, således at uplanlagte stop 

minimeres mest muligt.  

Det er rart som formand at kunne udtrykke, at jeg ved at ledelsen har 

stor fokus på vedligeholdelsesomkostningerne, og arbejder målrettet ud 

fra strategiske vedligeholdelsesbetragtninger. 

Den udarbejdede rapport om levetidsforlængelse af Svendborg 

Kraftvarme udarbejdet af Cowi underbygger, at værket med den 

driftsfokus og driftsstrategi, der er for nuværende, uden de store 

merinvesteringer, vil kunne levetidsforlænges med både 5, 10 og 15 år, 

regnet fra 2024. 

 

 

Vidensdeling: 

  

Igen i 2018 har Svendborg Kraftvarme været aktiv på dette område. 

Svendborg Kraftvarme har aftale med en tidligere ansat maskinmester 

som er blevet tilknyttet som fast rundviser. Andre medarbejdere på 

værket er dog også aktive på dette felt.  

I 2018 har Svendborg Kraftvarme haft ca.1.300 besøgende, størstedelen 

af disse er elever i skoler og daginstitutioner.  

Svendborg Kraftvarme er stolte af at kunne bidrage med viden, som gør 

fremtidige borgere mere oplyste om genanvendelse af ressourcerne og 

energiudnyttelse af restaffald.  

Ud over dette har værket løbende tilknyttet maskinmesterstuderende i 

kortere eller længerevarende perioder, netop for at være med til at sikre 

en fortsat tilførsel af nye kompetencer inden for affaldsenergisektoren. 

 

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen og Svendborg Kommune 

som ejer af Svendborg Kraftvarme for et godt samarbejde i 2018. 

 

 

Dette var min beretning for 2018. 


