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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Dagsorden vedlægges. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

2. Budget for 2021 – Revisor Thomas Kaysen deltager under dette punkt 

 

Bilag: Sagsfremstilling 

Budget 2021 er udarbejdet med bistand fra virksomhedens revisor. 

Svendborg Kraftvarme skal afregne med SFV efter varmeforsynings-

lovens regler, således at der afregnes til den billigste af priserne, prisloft 

– omkostningsbestemt pris – substitutionspris. 

Den billigste varmepris for 2021 er ved fastlæggelsen af budgettet for 

2021 – prisloftsprisen. Prisloftsprisen indgår i de budgetlagte 

forudsætninger for 2021. 

Prisloftet er af energistyrelsen udmeldt til 98 kr./GJ for 2021 svarende til 

352,80 kr. pr. MWh, idet affaldsvarmeafgiften er beregnet til 91 kr. pr. 

MWh for 2021. 

For 2021 er der i kalkulationsforudsætningerne kalkuleret med 

afgiftsændringer på såvel affaldsvarme, som på mindre afgift til strøm 

der anvendes til varme produceret på varmepumper. 

Mængden af restaffald fra Svendborg Vand og Affald forventes at falde 

fra ca. 16.200 tons til 13.100 tons på årsbasis. 

Der er sikret kontraktlige aftaler på modtagelse af tilstrækkeligt 

brændsel for hele 2021.  

Med de kalkulerede forudsætninger som grundlag, vil affaldstaksten for 

Svendborg Vand og Affald blive på 1.275 kr. pr. tons for 2021. 

Budgettet for 2021 vil under mødet blive gennemgået af revisor Thomas 

Kaysen. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

SKV´s budget for 2021 tager udgangspunkt i et udmeldt varmeprisloft 

på 352,80 kr. pr. MWh inkl. afgift, da dette er den billigste af priserne 

varmeprisloft / omkostningsbestemt pris sammenholdt med, at 

substitutionsprisen ikke kan fastlægges endeligt på nuværende 

tidspunkt.  

Da varmepumpen på nuværende tidspunkt, hvor der skal meldes en 

varmepris ind til Energitilsynet, ikke er i drift og ikke har dokumenteret 
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en stabil drift som gør, at anlægget kan substituere SKV, kan 

varmepumpen ikke indgå i beregningen af substitutionsprisen for 

nuværende. 

I budgettet er der derfor taget højde for, at dette skal være tilstrækkelig 

robust såvel i forhold til, at der opkræves den forventede rigtige 

affaldspris samtidig med, at en endelig opgørelse for 2021 tager 

udgangspunkt i, at det vil være substitutionsprisen, der sandsynligvis vil 

være gældende.  

Ved disse vurderinger er der anvendt den substitutionspris, som SFV via 

mail dateret den 8. oktober 2020, har meddelt SKV som budgetgrundlag 

for SFV for 2021 på i alt 264 kr. pr. MWh inkl. afgift.  

 

Bilag: 

Forslag til budget for 2021 

Indstilling  

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det udarbejdede budget for 

2021. Budgetudkastet vil efterfølgende blive sendt til Svendborg 

Kommune, med henblik på godkendelse af de foreslåede takster. 

 

Beslutning 

Budget med takster for 2021 godkendes og indberettes til 

Energistyrelsen.  

På baggrund af de usikre substitutionspriser for 2021, og de ukendte 

økonomiske konsekvenser ved en nedlukning, vil et nyt revideret budget 

2021 blive forelagt til godkendelse på bestyrelsesmøde den 2. februar 

2021. 

 

 

3. Meddelelser fra formanden 

 

Sagsfremstilling 

Meddelelser fra formanden. 

 

Nyt fra DAF:  

OE orienterede om, at der var afholdt mange møder i dette år, bl.a. 

omhandlende juridiske overvejelser af kommunalt ejerskab i et 

liberaliseret marked og DAF’s position i forhold til KL-rapport om 

kapacitets tilpasning. Kommunikation af rapporter i forbindelse med 

tilpasning af affaldsenergi, klimaaffaldsområdet med CODEX Advokater.  

 

Formanden orienterede om: 

Der har været afholdt bestyrelsesformandsmøde, hvor principper for 

beregning af varmeprisen for 2021 blev drøftet. 

Orienterede fra møde den 17. november 2020 med ØK Svendborg. 

 

KBJ’s direktør kontrakt om forlængelse er godkendt og underskrevet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning. 
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Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 

forløbne periode, herunder opfølgning på kvalitets- og 

miljømål 

 

Sagsfremstilling 

Notatet er opdelt i en teknisk del og i en økonomisk del. 

 

Teknik: 

• Status for affald, varmesalg og el-salg for perioden 1. juli til 30. 

september 2020. 

 

• Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 30. 

september 2020. 

 

Økonomi: 

• Budgetopfølgning for perioden 1. januar – 30. september 2020. 

 

Bemærkninger fra mødet: 

JN – foreslog, at der blev indkøbt teststrimler til at lave en PH-test inden 

påfyldning af ammoniak, set i lyset af uheldet med påfyldning af lud i 

stedet for ammoniak. 

 

NCH – orienterede om CO2 kvoter købt i perioden 2013 – 2018, hvor 

der er kommet en mundtlig tilbagemelding fra Energistyrelsen/EU-

kommissionen om, at man ikke kan regulere for denne periode. 

 

Bilag: 

Direktionens beretning incl Affald varme el og kvalitetsmål pr. 30092020 

Budgetopfølgning 1. januar – 30. september 2020 

 

Indstilling 

Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning. 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendes. 

 

 

5. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden 

for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren 

 

Sagsfremstilling: 

 

Med den vedtagne Klimaplan af 16. juni 2020, er der skabt et bredt 

politisk flertal om, hvordan man ser affaldsområdet, herunder 

affaldsenergiområdet udvikle sig fremadrettet. 

 

Klimaplanen er tidligere udsendt til bestyrelsens orientering og drøftet 

på bestyrelsesmødet den 2. september 2020 
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Af afsnit V i Klimaplanen fremgår det, hvad der er opnået enighed om, i 

relation til affaldsenergiområdet.  

 

Dansk Affaldsforening har af flere omgange givet udtryk for, at 

Klimaplanen hviler på et i bedste fald meget spinkelt fagligt fundament, 

og at de gunstige effekter er overvurderet. Under processen med 

planens tilblivelse, har DAF såvel på det administrative som på det 

politiske plan arbejdet for, at man i større grad end tilfældet har været, 

inddraget den viden og de erfaringer som DAF besidder.  Med den 

politiske aftale der er indgået, må det konstateres, at Dansk 

Affaldsforenings indsats ikke har haft den tilsigtede effekt.  

 

I forhold til at virkeliggøre Klimaplanen, vil der være 2 mulige scenarier 

for fremtiden for affaldsenergianlæg i Danmark. 

 

1. KL udarbejder senest ved årsskiftet 2020/2021 en plan over 

anlæg / ovnlinjer, der skal lukke eller reducere last frem mod 

2030. 

2. KL udarbejder ingen plan, og staten gennemfører en 

liberalisering af sektoren med fri konkurrence. 

 

Klimaplanen skal omsættes til lovforslag for at have endelig virkning.  

 

Det kan oplyses, at KL er gået ind i arbejdet med henblik på, at der kan 

udarbejdes en prioriteringsliste over anlæg, som bør indgå i 

nedregulering af forbrændingskapaciteten frem mod 2030 med 30%. 

 

Til dette formål har KL engageret sig med analysefirmaet EA, som i løbet 

af oktober måned har gennemført en proces med indsamling af data fra 

hver af de 23 energiudnyttelsesanlæg i Danmark. Svendborg Kraftvarme 

har indgået i denne proces og spørgeskema med tekniske og 

økonomiske data er besvaret. 

 

KL arbejder efter en plan, hvor der vil blive udarbejdet en tentativ liste 

inden den 1. januar 2021, hvorefter de 23 energiudnyttelsesanlæg i 

Danmark vil blive rangordnet. Herefter forventes der en politisk proces 

ude i kommunerne, og først i sommeren 2021 forventes denne proces 

tilendebragt. 

Først herefter kan der forventes en afklaring af, om Svendborg 

Kraftvarme er på den endelige liste. 

I det oplæg, som KL arbejder med forudsættes det, at kommunerne 

holdes økonomisk skadesløse. 

Det er desuden vigtigt for KL, at der etableres en aftalebaseret model 

for fordeling af det affald, der skal energiudnyttes i Danmark. 

 

KL’s endelige afrapportering bliver dog væsentlig bredere end en liste 

over anlæg til afvikling, bl.a. på baggrund af den store kompleksitet der 

er i opgaven. Der er bl.a. de faglige udfordringer ift. 

kapitalomkostninger og vurdering af miljøpåvirkninger.  

 

Afrapporteringen forventes at blive et samlet indspil, der berører flere 

dilemmaer, og den vil lægge op til en efterfølgende politisk proces.  
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Som det ser ud for nuværende, kommer den nationale Klimaplan til at 

sætte dagsordenen for det videre arbejde med fremtiden for Svendborg 

Kraftvarme. 

 

Bilag: 

 

Vurdering af fremtiden for SKV dateret den 3. august 2020 

 

Indstilling: 

Sagen fremlægges til orientering for bestyrelsen. 

 

Beslutning: 

Indstillingen godkendes. 

 

 

6. Svendborg Kraftvarme frem mod 2024 –Byrådsbeslutning om 

fremtiden – opfølgning, hvor vi er i processen 

 
Sagsfremstilling: 

 

Der henvises til bestyrelsesmødereferat fra bestyrelsesmødet den 15. 

april 2020, med henblik på et samlet overblik over den proces der har 

været gennemført indtil da. 

 

Som oplyst på sidste bestyrelsesmøde, har Folketinget den 16. juni 

2020 vedtaget en Klimaplan, som uanset hvilket scenarie der bliver til 

virkelighed, vil få betydning for de kommende års drift af SKV. 

 

Økonomiudvalget har med baggrund i Klimaplanens indhold på mødet 

tirsdag den 23. juni 2020, valgt at sætte arbejdet med kommissoriet om 

fremtiden for SKV i bero med henblik på, at der skal arbejdes videre 

med indholdet i den Nationale Klimaplan. 

Ud fra dette er der nu igangsat en proces, som kommer til at strække 

sig fra juni til oktober, hvor der skal arbejdes med følgende indsatser: 

1. Dialog med KL om strandede omkostninger for anlæg som 

kommer til at indgå på listen over anlæg, der skal lukkes. 

2. Møder med SFV om mulige konsekvenser for SKV, med afsæt i 

den nationale Klimaplan. 

3. Alternative formål for anvendelse af SKV, herunder udarbejdelse 

af økonomiske estimater for en nedlukning af SKV for årene 2021 

– 2024. 

4. Yderligere muligheder, herunder myndighedsindsatser og 

politiske behandlinger.  

Som det er lige nu, kan det oplyses, at der har været arbejdet med 

samtlige indsatser over de seneste måneder. 

Der har været afholdt møde mellem SK – SFV og SKV med henblik på at 

få afdækkes SFV’s interesser i forhold til SKV. 

Med henblik på at kunne tage endelig stilling til dette, er der igangsat 

undersøgelser, som skal afdække: 
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a. Hvad nedrivningsomkostningerne af anlæg alternativ hele 

bygningen vurderes at udgøre. 

b. Hvad værdiansættelsen af SKV vurderes at udgøre. 

c. Afdække de udbudsretslige rammer for salg / overdragelse af 

SKV’s anlæg. 

d. Afdække hvilke forureninger, der er på SKV’s matrikel. 

På møderne har Svendborg Fjernvarme oplyst, at det vurderes, at SFV 

tidligst vil kunne være klar med yderligere varmeproduktion ultimo 

2022, som kan erstatte varmeproduktionen fra SKV, således at det ikke 

får økonomiske konsekvenser for varmekunderne. 

Sideløbende har SFV forespurgt Svendborg Kommune om Svendborg 

Kommune’s forventede tidspunkt for lukning af Svendborg Kraftvarme. 

Spørgsmålet er stillet ud fra, at SFV har mulighed for at modtage et 

større energitilskud, såfremt SKV lukkes tidligere end 2024. 

Denne sag har efterfølgende været forelagt Økonomiudvalget, hvor det 

er besluttet at afvente, hvad der kommer ud af den proces, der er 

igangsat via KL med hensyn til nedregulering af 

forbrændingskapaciteten i Danmark. Man følger KL’s køreplan for en 

afklaring. 

Med hensyn til at undersøge evt. andre interessenter, har der i løbet af 

oktober været afholdt møde med en interessent, som havde 

tilkendegivet sin interesse i at overtage SKV hurtigst muligt.  

Bestyrelsesformanden og direktøren har haft det årlige foretræde for 

Økonomiudvalget på et møde den 20. oktober 2020. Mødet havde 

primær fokus på forudsætningerne for fastlæggelse af varmepriser og 

affaldspriser for 2021, herunder de udfordringer der er for SKV’s 

fremtidige drift. 

Der vil blive nærmere redegjort for præsentationen samt 

tilkendegivelserne fra ØK til SKV’s præsentation. 

 

Drøftet under mødet: 

Efter møde med en evt. kommende interessent og efter en besigtigelse 

af SKV’s bygninger og grund, har firmaet valgt at trække sin interesse, 

da det blev vurderet at anlægget ikke rummede de nødvendige 

muligheder for den produktion, som firmaet havde tænkt at installere. 

Under mødet blev der orienteret om økonomiudvalgets beslutning på 

mødet den 17. november 2020 om fremtiden for Svendborg Kraftvarme. 

Sagen i ØK om fremtiden for Svendborg Kraftvarme er blevet sat på 

dagsordenen på baggrund af en henvendelse fra Svendborg Fjernvarme, 

hvor SFV anmoder Svendborg Kommune om at lukke Svendborg 

Kraftvarme pr. 1. oktober 2022 – hvor gælden er nedbragt til salg til 

Svendborg Kommune.  
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På økonomiudvalgets møde blev det besluttet: 

At økonomiudvalget tilkendegiver, at kommunen agter at afvikle 

Svendborg Kraftvarme med udgangen af 2022, idet man forudsætter, at 

Svendborg Fjernvarme afgiver et acceptabelt bud på det lukkede værk, 

når dette udbydes til salg. 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse. 

 

Beslutning 

Under forudsætning af, at Svendborg Byråd godkender indstillingen fra 

Økonomiudvalget, ønsker bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme en 

tilbagemelding fra Svendborg Kommune om, hvornår bestyrelsen skal 

igangsætte en proces, hvor der arbejdes efter, at Svendborg Kraftvarme 

skal nedlukkes og dermed standse produktionen på virksomheden med 

sidste produktionsdag den 31. december 2022. 

Bestyrelsen ønsker endvidere, at blive inddraget i forbindelse med salget 

af Svendborg Kraftvarme, således at de forhandlede resultater 

forelægges til bestyrelsens stillingtagen og indstilling inden disse 

præsenteres for økonomiudvalg og byråd til beslutning. 

 

 

7. Forslag til Virksomhedsplan for 2021 

Sagsfremstilling 

Forslag til virksomhedsplan for 2021 er udarbejdet med afsæt i 

strategiplan for 2017-2021 for SKV.  

I virksomhedsplanen er strategi og visioner omsat til konkrete 

handlinger, der forventes gennemført i 2021. 

Virksomhedsplanen beskriver de væsentlige daglige indsatser med 

udgangspunkt i, at Svendborg Kraftvarme skal kunne drives som en 

sikker, stabil og udviklingsorienteret virksomhed. 

I virksomhedsplanen er der taget afsæt i de udfordringer og risici som 

virksomhedens ledelse vurderer, der skal være særlig fokus på i løbet af 

2021. 

 

Af særlige risici er det ledelsens vurdering, at følgende forhold skal 

indgå i virksomhedsplanen for 2021, så der kan indgå handlinger til at 

modvirke disse: 

 

1. De overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren. 

2. Benchmark og indtægtsrammestyring 

3. CO2 neutral fjernvarme og affaldsenergi i 2030 

4. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme 

5. Har vi de rigtige aftaler på varme – affald – el? 

6. Kan Svendborg Kraftvarme fortsætte med at være en sund 

virksomhed  

• Stabil og sikker drift. 

▪ Strategisk vedligeholdelse   

▪ Effektiviseringstiltag ved den daglige drift 

▪ Synergieffekter mellem SFV og SKV 

▪ Bedre energiudnyttelse 
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7. Kvalitetsstyringssystem – mål – strategisk vurdering  

8. Konsekvensen af ny miljøgodkendelse i 2021 

9. Engagerede medarbejdere – sikring af nødvendige kompetencer 

 

Forslag til Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.  

 

Bilag: 

Forslag til virksomhedsplan 2021 

 

Indstilling 

Sagen fremlægges til orientering og drøftelse 

 

Beslutning 

Indsatsen ”kvalitetsstyringssystemets opdatering” blev drøftet. 

Under forudsætning af, at økonomiudvalgets indstilling tiltrædes af 

byrådet, blev det besluttet, at Svendborg Kraftvarme skal ophøre med 

at være ISO certificeret, og at den nye certificeringsaftale med Force 

opsiges. Bestyrelsen ønsker, at man på værket fortsætter med at udføre 

de interne kvalitetsstyringsprocedurer, som har været en del at 

certificeringsordningen. 

 

Virksomhedsplanen øvrige punkter blev udsat til behandling på 

bestyrelsesmøde den 2. februar 2021, hvor der vil blive forelagt en 

revideret virksomhedsplan tilpasset de forestående ændringer for 

Svendborg Kraftvarmes fremtid. 

 

 

8. Bestyrelsesarbejdet – Evaluering med udgangspunkt i kodeks 

for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber 

 

Sagsfremstilling: 

Sagen er på bestyrelsesmødet den 2. september 2020 udsat til 

behandling på dette bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsens primære opgave er at varetage den overordnede og 

strategiske ledelse af selskabet inden for rammerne udstukket af 

lovgivningen og den kommunale ejerstrategi.  

Bestyrelsen skal desuden sikre rammerne for den daglige ledelse af 

selskabet. 

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. 

En forudsætning for et godt og udviklende arbejde i bestyrelsen og 

mellem bestyrelse og direktion er, at der med passende mellemrum 

gennemføres en evaluering af arbejdet, såvel det interne arbejde i 

bestyrelsen som arbejdet mellem bestyrelse og direktion. 

Der lægges med baggrund i disse forudsætninger samt henvisning til 

”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”, op 

til en drøftelse i direktionen med afsæt i følgende: 

 

Samarbejde internt i bestyrelsen: 
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1. Hvad har været godt ved bestyrelsesarbejdet i valgperioden? 

2. Hvad har udfordret bestyrelsesarbejdet i valgperioden? 

3. På hvilke områder kan bestyrelsesarbejdet gøres endnu bedre, 

hvad vil bestyrelsen gøre anderledes? 

4. Hvilke udfordringer ser bestyrelsen for de kommende år, i forhold 

til de beslutninger der skal træffes i bestyrelsen? 

5. Hvilke vigtige beslutninger har bestyrelsen truffet i valgperioden? 

 

Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion: 

1. Hvad har været godt ved samarbejdet? 

2. Hvad har været udfordrende ved samarbejdet? 

3. Hvilke muligheder har udfordringerne åbnet op for? 

4. På hvilke områder kan samarbejdet gøres endnu bedre - hvad vil 

vi gøre anderledes? 

 

Bilag:  

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber 

Indstilling 

Sagen fremlægges til bestyrelsens drøftelse, evaluering og beslutning 

med henblik på det fremadrettede samarbejde.  

 

Beslutning 

I bestyrelsen var der bred enighed om, at der er en god og konstruktiv 

dialog i bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer endvidere, at man får en bred 

faglig orientering, så der kan træffes beslutninger.  

Bestyrelsen vurderer, at udfordringen er, at bestyrelsen arbejder i en 

speciel situation med uvished, hvor det er vanskeligt at se ind i 

fremtiden samtidig med, at det skal sikres, at virksomheden har de 

nødvendige kompetencer og ressourcer til at drive SKV frem til en 

nedlukning. 

Bestyrelsen vurderer, at samarbejdet mellem bestyrelse og direktion er 

god, samt at der er en god sammensætning af kompetencer, faglighed 

og grundlag, hvor man supplerer hinanden godt. Der er en god dialog og 

bestyrelsen får et godt indblik i problemstillinger og udfordringer. Der 

skabes et godt grundlag for at træffe beslutninger. 

 

 

9. Forslag til mødeplan for bestyrelsen for 2021 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremlægges forslag til mødeplan for 2021: 

Onsdag den 3. marts, kl. 14 – 16  

Tirsdag den 18. maj, kl. 13 – 15 

Onsdag den 1. september, kl. 14 - 16 
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Onsdag den 24. november, kl. 14 - 16 

Datoer er afstemt med Svendborg Kommunes politiske kalender for 

2021, således at der i størst muligt omfang ikke er mødesammenfald. 

Alle bestyrelsesmøder afholdes på Svendborg Kraftvarme – kantinen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til mødeplan for 2021. 

 

Beslutning 
Følgende mødeplan godkendes: 

Tirsdag den 2. februar, kl. 14 – 16  

Onsdag den 28. april, kl. 14 – 16 

Onsdag den 1. september, kl. 14 - 16 

Onsdag den 24. november, kl. 14 – 16 

Der udsendes elektronisk mødeindkaldelse. 

 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 

 

Sagsfremstilling 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 3. marts 2021, kl. 

14:00 – 16.00.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder det foreslåede mødetidspunkt. 

 

Beslutning 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 2. februar 2021, kl. 

14:00 – 16.00.   

 

 

11. Eventuelt 

 

CM oplyste, at det måske kan betale sig at stoppe turbinedriften, da 

dette vil betyde, at SKV ikke længere er en skattepligtig virksomhed.  

NCH undersøger de økonomiske konsekvenser ved dette, og vurderer på 

denne baggrund, om det kan være muligt i en afviklingsperiode. 

 

 

Beslutning om offentliggørelse: 

 

Alle punkter kan offentliggøres men uden bilag. 
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